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ALGEMEEN VERENIGINGSNIEUWS

Fanfare en corona
Na de volledige lock down in maart en daarna het steeds
weer laveren tussen de versoepelde maatregelen door,
hebben fanfareorkest, slagwerkgroep en jeugdorkesten
Peel en Maas aangepaste repetities gehouden. Echter, op-
tredens zijn vanwege de beperkingen van een locatie of
het aantal deelnemers en publiek, onmogelijk gebleken. 
Ons volledige jaarprogramma is inmiddels geannuleerd
en alles wat op de voorlopige planning stond, staat weer

in de ijskast. Voor muzikanten die graag muziek willen
maken en publiek, dat graag naar live muziek wil luiste-
ren, is dat om moedeloos van te worden. Echter gezond-
heid is een groot goed en als de risico’s te groot zijn, dan
moet het maar zo. Zodra het kan zal de draad weer wor-
den opgepakt en alles op alles gezet om weer eens een
muzikaal optreden te verzorgen.

Tot dan, houd moed. 
Samen moeten we hier door heen.

Algemene ledenvergadering.
Op 12 september is de uitgestelde algemene ledenverga-
dering gehouden. Voor aanvang van de vergadering werd
stil gestaan bij  het overlijden van onze leden Leo Peters,
Willem Deen en Martin Cox. De terugblik over 2019 was er
een van een jaar bol van activiteiten en mooie muziek-
uitvoeringen. De agenda van ons jaarprogramma 2020
was er echter een van grote droefenis.  Alle plannen die
begin maart nog de agenda bepaalden, waren inmiddels
geschrapt en de geplande deelname aan het bondscon-
cours in november dit jaar wordt als gevolg van de huidi-
ge onzekerheden uitgesteld tot eind 2022. Marco Her-
mans tekende voor 3 jaar bij als bestuurslid en Marc
Crooijmans werd gekozen tot nieuw bestuurslid. 
Voorafgaande aan de ledenvergadering werd voor de or-
kestleden, onder leiding van Leanne Vermazeren, een
brainstormsessie gehouden over de toekomst van de ver-
eniging, waar de leden in kleine groepjes discussieerden
over de toekomst van de vereniging. Voor de slagwerk-
groep is deze sessie gehouden op 30 september.

dochter van Laura en Wouter Heines, 
zusje van Julia.

GEBOREN



OPMAAT MUZIEKSCHOOL HELDEN Naast het feit dat 2 instrumentenworkshops voor leer-
lingen van BS De Pas niet konden doorgaan, moest om
diezelfde reden ook de instrumentenparade voor de blok-
fluitleerlingen, die voor 11 oktober gepland stond, wor-
den geannuleerd. 
Desondanks startten dit cursusjaar 13 nieuwe leerlingen
met een muziekopleiding.
Daarmee gaat het cursusjaar 2020-2021 van start met 53
leerlingen, waarvan 13 nieuwe, verdeeld over 7 slagwerk,
4 saxofoon en 1 trompet en 1 bugel.

In totaal zijn er bij aanvang 
in dit nieuwe cursusjaar in opleiding:

Instrument A B C D totaal
Saxofoon 17 1 1 1 20
Trombone - - 1 - 1
Bariton 1 - - - 1
Hoorn 1 - - - 1
Bugel 4 2 1 - 7
Trompet 8 2 2 - 12
Slagwerk 10 - - 1 11

Totaal 41 5 5 2 53

Naast deze instrumentalisten zijn er 7 leerlingen gestart
met blokfluit.

Instrumentenworkshops
Op woensdag 9 september heeft Opmaat blokfluitwork-
shops georganiseerd voor de groepen 4 van de basisscho-
len De Pas en De Liaan. Gelijktijdig vonden in Kerkeböske
workshops plaats voor ritmisch en melodisch slagwerk
voor de groepen 5 en 6 van basisschool De Pas. 
Helaas moesten de workshops voor trompet en saxofoons
worden geannuleerd, omdat het wisselen van instrument
tussen de leerlingen onderling, vanwege corona onge-
wenst was. De workshops vielen in goede smaak bij de
leerlingen. In totaal maakten die ochtend 75 kinderen
kennis met blokfluit en instrumentale muziek. 

Dank aan de basisscholen voor de medewerking 
en gastvrijheid.

Werving leerlingen
De coronacrisis maakt het voor Opmaat moeilijk om kin-
deren en ouders goed te bereiken voor de werving van
leerlingen. 

Foto’s uit 
de oude doos

Toen – vroeger- stonden of zatenwe nog geduldig te wachten tot we konden spelen.
Maar nu? Nu duurt het welhee………eel erg lang, voordat we weer mogen.

Allee, hou vol !!!!


