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ALGEMEEN VERENIGINGSNIEUWS

De restricties omtrent het coronavirus hebben onze ver-
eniging zo goed als lam gelegd. Na drie maanden geen
repetities, zijn in juni voorzichtig de repetities in kleine-
re groepen muzikanten weer hervat. De slagwerkgroep
kon weer volledig repeteren. Bij Opmaat Muziekschool
zijn na 3 maanden online-lessen, weer fysieke lessen ge-
geven vanaf 1 juni, zodat het cursusjaar gelukkig weer

Donderdag 30 juli is ons lid en oud
bestuurslid 
Martin Cox overleden.
Martin was vanaf 1990 lid. In 1991 werd
hij bestuurslid tot 1998, waarvan de
laatste 4 jaar als  penningmeester. Van
2005 tot dit jaar was Martin, op zijn ei-
gen bescheiden wijze, actief op de ach-

tergrond. Zo deed hij van 2005 tot 2009 de finan-
ciële administratie van de vereniging, samen met de
penningmeester en daarna, tot dit jaar, de organi-
satie van de certificaatactie. 
Met veel respect kijken wij terug op zijn verdien-
sten en zijn warme belangstelling voor de fanfare.
Wij zullen hem missen in de tweede en derde helft
van de wekelijkse repetities, waar hij altijd naar uit-
keek.

Wij wensen Riet, Jean en Neeltje heel veel
sterkte met dit grote verlies.

met echte contactmomenten tussen leerling en docent
kon worden afgesloten.
Hoe het de komende maanden gaat verlopen is ongewis.
Laten we hopen dat wij, tussen alle restricties door, de
vereniging in gang kunnen houden en dat op zijn minst
de repetities doorgang kunnen vinden. 
Om die reden zijn er ook al plannen gemaakt voor muzi-
kale uitvoeringen in het najaar.  Dit alles uiteraard onder
voorbehoud, maar als je geen plannen maakt, raakt de
vereniging volledig verlamd. Dat moeten we koste wat
kost voorkomen.

ALV en brainstormsessie
Zaterdag 12 september vindt de uitgestelde ledenverga-
dering plaats in Kerkeböske, voorafgegaan door een
brainstormsessie. Met deze brainstormsessie wil het be-
stuur de mening van de muzikanten peilen, hoe zij de
toekomstige ontwikkeling van de fanfare zien en willen
vormgeven. Voor de slagwerkgroep vindt een soortgelijke
brainstormsessie op een latere datum plaats.  
Omdat de muzikanten deze datum toch al hebben gere-
serveerd voor de repetities voor het bondsconcours, is
voor deze datum gekozen.
Gelet op het belang van deze activiteiten,  verwachten
wij dat in elk geval alle muzikanten aanwezig zullen zijn.

Dörper Quiz
Zaterdag 21 november vindt voor de 2e maal de Dörper
Quiz plaats. Bij de eerste editie in 2018 deden zo’n 900
mensen uit Helden-Dorp mee, verdeeld over 60 teams.



OPMAAT MUZIEKSCHOOL HELDEN

n 12 september: Brainstormsessie en algemene 
ledenvergadering, aanvang 14.00 uur resp. 15.30 uur

n 11 oktober: Herdenkingsconcert in de kerk, 
aanvang 15.00 uur

n 8 november: Opluistering Marketentsterstreffen
Schuttersgilde St. Lambertus.

n 22 november: Ceciliamis om 10.00 uur in de kerk.

n 13 december: Concert van de Jeugdorkesten
Peel en Maas in Kerkeböske, aanvang n.n.b.

n 20 december: Eindejaarsconcert 
in Kerkeböske, aanvang n.n.b.

JEUGDORKESTEN PEEL EN MAAS

GELIEVE ALVAST TE NOTEREN!

Young Musicians Spread Their Wings
Een hele domper voor de muzikanten van het jeugd-
orkest is wel, dat het concert “Young Musicians Spread
Their Wings”, dat op 17 juni zou plaats vinden is afge-
last vanwege de coronacrisis. Een lichtpuntje is, dat uit
welingelichte bronnen is vernomen, dat dit uitstel geen
afstel is. Als “corona” het toelaat, dat zal dit concert in
2021 alsnog plaats vinden. Dat zou echt geweldig zijn.

FANFARE-ORKEST

In die 60 teams zaten ook verschillende fanfareleden,
maar jammer genoeg was er geen specifiek eigen fanfare-
team. Hoe mooi zou het zijn als er ook een team vanuit de
fanfare mee doet. Binnen zo’n team komt het echt aan op
teamwork om op de 100 gestelde vragen, samen de ant-
woorden te vinden. Wie neemt de handschoen op om een
fanfareteam te vormen?  De vorige keer is dit op het 
allerlaatste moment niet meer gelukt.

Dus kom op!!!

Fanfare en Opmaat als 
voorbereidende beroepsopleiding
Onlangs hebben twee (oud-)leden hun conservatorium-
opleiding afgesloten, na eerst de vooropleiding Hafa A
t/m D bij de fanfare en Opmaat te hebben gevolgd. Het is
heel bijzonder als je eigen leerlingen ziet uitgroeien tot
professionals. Best om trots op te zijn.

Sven Smeets
Met zijn eindexamenconcert “Gans veur gaon!” is Sven
Smeet op 10 juni afgestudeerd aan het conservatorium
in Utrecht. In januari 2005 startte Sven met de blokfluit-
opleiding bij onze fanfare. Het jaar daarna nam hij les op
saxofoon. Mede dankzij zijn docente Joyce Bruysten
groeide zijn passie voor dit instrument. In 2015 behaalde
hij zijn HAFA-D diploma, waarna hij naar het conserva-
torium ging. 

Sven, proficiat en succes in de verdere toekomst.

Joeri Mommers
Ook ons oud-lid Joeri Mommers is afgestudeerd  en wel op
19 juni, aan het conservatorium in Tilburg. Joeri begon in
januari 2008 met trompetles en stroomde in januari 2011,
in bij het fanfareorkest. Tot en met het Hafa-D diploma,
kreeg Joeri les van Frank Steeghs en Jacq Sanders. Hoewel
hij vanwege de studiedrukte op dit moment geen lid meer
is, zien we hem nog geregeld als invalkracht in ons korps. 

Joeri, ook jij proficiat en succes in je verdere loopbaan.

Herdenkingsconcert coronaslachtoffers
Op zondag 11 oktober zal er met een speciaal concert
worden stilgestaan bij de overledenen en ernstige zieken
als gevolg van het coronavirus. Met dit concert denken
wij in een behoefte te voorzien, omdat het gedenken van
onze dierbaren na hun overlijden slechts heel beperkt
was. Speciaal zullen wij dan ook onze trombonist Willem
Deen en Martin Cox gedenken. 

Het concert vindt plaats in de kerk om 15.00 uur.

Cecilia-mis
Zondag 22 november om 10.00 uur zal de H.Mis worden
opgeluisterd b.g.v. de viering van het Ceciliafeest. Aan-
sluitend zullen in Kerkeböske de jubilarissen van de ver-
eniging worden gehuldigd.

Muzieklessen
Tijdens de coronacrisis hebben de docenten en het be-
stuur van Opmaat de handen vol gehad aan het organise-
ren en regelen van online muzieklessen voor de leerlin-
gen. Want het stopzetten van de lessen was absoluut
geen optie. Uit de reacties van de leerlingen en ouders
blijkt dat deze online-lessen goed zijn ontvangen. Maar
ook is iedereen blij dat de fysieke lessen vanaf 1 juni weer
konden worden hervat. Als het coronavirus niet opnieuw
de kop opsteekt, dan kunnen de lessen weer volgens
planning doorgaan.

Geslaagd
Zoë Fleuren en Marijn Peeters zijn op 4 juli geslaagd voor
het diploma A op saxofoon-alt. Beiden zouden half maart
al op examen gaan, maar door de coronamaatregelen,
moesten de examens worden uitgesteld.

Zoë en Marijn, proficiat!

Instrumentenworkshops
Op woensdag 9 september organiseert Opmaat diverse
muziekworkshops op de basisscholen De Pas en De Liaan.
De leerlingen van de groepen 4, 5 en 6 van BS De Pas 
krijgen workshops met blokfluit, slagwerk en blaas-
instrumenten. De leerlingen van groep 4 van BS De Liaan
krijgen een workshop met blokfluit. Dit alles met de 
welwillende medewerking van de beide basisscholen.


