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Nieuwe secretaris
Op de extra ledenvergadering van maandag 12 januari j.l.
is de 27 jarige muzikante Peggy Huijs benoemd tot be-
stuurslid èn secretaris. 

Zij is de opvolgster van secretaris
Anne Peeters, die haar geluk gaat
beproeven als Au Pair in Nieuw-Zee-
land. 

Wij wensen beide dames veel succes
in hun nieuwe uitdaging! 
Peggy wordt in de kascontrole-com-
missie vervangen door Marieke Pee-
ters.

In memoriam Boy Jacobs
Op zondag 11 januari is ons Lid van
Verdienste Boy Jacobs overleden.
Boy was ononderbroken lid 
van onze vereniging vanaf 1952. 

Als muzikant begonnen op de cor en
vervolgens op de bugel, piston en uit-
eindelijk weer op de cor. Naast de fan-

fare speelde Boy ook in Dörper Blaoskapel, die furo-
re heeft gemaakt in de omgeving en in het buiten-
land. In 1983 is hij gestopt als muzikant en is hij
tot 1991 bestuurslid geweest. Samen met Hein Len-
ders droeg hij een aantal jaren het verenigingsvaan-
del. Boy zorgde 25 jaar lang voor het drukwerk van
de Parkfeesten en ook daarvan maakte hij ontelbare
foto’s en dia’s. Hij heeft – samen met gepensioneerde
collega’s – vele jaren spullen voor onze rommelmarkt
gesorteerd. 
In 1994 is hij benoemd tot Lid van Verdienste. Be-
stuur en leden wensen Riek en de kinderen heel veel
sterkte.

Moge Boy rusten in vrede.

Vernieuwde website
De website van onze vereniging heeft een verfrissend
nieuw uiterlijk gekregen. Naast de algemene gegevens
van de vereniging staan actuele nieuwsberichten en een
evenementenkalender op de voorpagina. Wil je automa-
tisch een mailtje ontvangen als er een nieuw bericht is
geplaatst? Abonneer je dan! Dit kan op de home-pagina.
Daarnaast is er een koppeling met een tweetal facebook-
pagina’s gemaakt; die van onze vereniging en de pagina
van Jeugdorkesten Peel&Maas.
Om voor de website www.fanfarehelden.nl of voor face-
book een bijdrage te leveren, stuur een mailtje naar web-
site@fanfarehelden.nl 

Mutaties in het fanfare-orkest

Nieuwe muzikanten:
n Jessica Janssen (alt-sax)
n Pim Dautzenberg (alt-sax)



Dit keer de schijnwerper op Jos Dautzenberg, (de va-
der van de muzikanten Max, Elke en Pim) die de nieu-
we website van onze muziekvereniging heeft opgezet
(www.fanfarehelden.nl). Een hele klus met name om
de lay-out op dezelfde manier zichtbaar te maken
voor alle gebruikte webbrowsers. Tevens is de link ge-
legd naar facebook.

Jos: bedankt en….. chapeau !

In  het  z       nnetje  gezet

GELIEVE ALVAST TE NOTEREN!

Gestopt als muzikant in het orkest:
n Joost Peeters
n Bart Jacobs

Tijdelijk gestopt:
n Hanneke v.d.Mortel     n Anne Peeters

Ander instrument/partij:
n Jeroen Vermazeren (van trombone naar bas)
n Frank Ottenheijm (van 2e naar solo-bugel)

Blokfluitleerlingen
De volgende blokfluitleerlingen zijn al een paar maan-
den flink aan het repeteren:

n Arlene Smeets
n Isa Silvrants
n Juul Peeters
n Milou Peeters
n Lisa Heijnen
n Vera Vervoort
n Eva v. d. Leensel
n Bente v.d.Goor
n Julie Janssen
n Pleun Delmee
n Ricky Marcelissen
n Veerle Kuijpers
n Hayat Essebaai

Van Drumband naar Slagwerkgroep
De naam van onze drumband is inmiddels gewijzigd in
“Slagwerkgroep”. Dit doet recht aan het feit dat de tam-
boers al een groot aantal jaren zijn overgeschakeld van
“marsmuziek” op “melodisch slagwerk” en dat doen ze
onder de bezielende leiding van instructeur Leon Nevels.
De slagwerkgroep gaat dit jaar deelnemen aan het Peel-
toernooi op zondag 27 juni en overwogen wordt om ook
deel te gaan nemen aan het Bondsconcours op zondag
22 november a.s.

n  Zondag 8 februari
Afhalen van de nieuwe prins Carnaval met aansluitend:
serenade op zijn receptie. Fanfare en slagwerkgroep

n  Zondag 15 februari
Deelname aan de Carnavalsoptocht. Alle muzikanten

n  Zaterdag 7 maart
Jaarlijkse Potgrondaktie.
Alle hens aan dek om er weer een mooi financieel resul-
taat uit te halen !

n  Maandag 9 maart
Algemene ledenvergadering in de Gasterie bij Kerkeböske.

Aanvang: 19.30 uur

n  Zondag   maart
Drumbandtreffen in Grashoek.

n  Donderdag 26 maart
“Young musicians spread their wings” op vliegbasis Eind-
hoven met deelname van de muzikanten van het Jeugd-
orkest in een orkest van ca 200 jeugdige muzikanten. Die
gaan samen musiceren met de Koninklijke Luchtmacht-
kapel. Geheel staat onder leiding van Maarten Rijs, de di-
rigent van het “Peel&Maas”-Jeugdorkest.

n  Zondag 26 april
Muzikale begeleiding van de 1e communicantjes naar de
kerk. Fanfare en Slagwerkgroep.

n  Maandag 27 april
Muzikale opluistering van de Koningsdag.
Fanfare en slagwerkgroep.

n  Zondag 3 mei
Snuffelmarkt in Kerkeböske, georganiseerd door het 
Damescomité.

n  Zaterdag 7 mei
Ophalen van oud-papier door onze vereniging.

n  Zaterdag 30 en zondag 31 mei
Ons jaarlijks Jeugdkamp.

n  Zondag 7 juni
Play-in Peel&Maas in Kerkeböske.

n  Zaterdag 20 juni
Muzikale opluistering v.h. Defilé van de Jeugdvierdaagse

n  Zondag 21 juni
Cecilia-Zomerfeest in Kerkeböske.

n  Zaterdag 27 juni
Deelname van onze slagwerkgroep aan het Peeltoernooi.

n  Maandag 13 juli
Jaarlijks Kaupmanconcert


