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ALGEMEEN VERENIGINGSNIEUWS

Jubilarissen
Normaliter worden onze jubilarissen gehuldigd tijdens
het Ceciliafeest. Omdat door de coronacrisis onze hele
activiteitenagenda is geannuleerd, hebben bestuursle-
den op de naamdag van Sint Cecilia iedere jubilaris aan
huis verrast met een bezoekje, om dit heuglijke feit te
vieren. Pim Dautzenberg en Jauke Engels zijn 10 jaar
muzikant en kregen de daarbij behorende oorkonde uit-
gereikt. Bob van Ninhuys kreeg de zilveren speld van
de LBM en het verenigingscadeau vanwege 25 jaar mu-
zikant van de slagwerkgroep. Daarnaast was Bob be-

stuurslid van 2009 tot 2014, waarvan een jaar secreta-
ris. Jolanda Cuppen-Lenders kreeg de oorkonde van 40
jaar muzikant uitgereikt. Van 2001 tot 2012 was Jolanda
secretaris in het bestuur van de fanfare en momenteel is
zij bestuurslid van Opmaat Muziekschool Helden. 
Onze oud-muzikant Piet Dorssers is 65 jaar lid en ook
hij werd door het bestuur verrast met een bloemetje en
oorkonde. Bij Piet kunnen wij al jaren terecht als logis-
tiek centrum voor onze potgrondactie.

Nieuwjaarswens
Het afgelopen jaar was een heel bizar jaar. 
De coronacrisis heeft er bijzonder ingehakt, waardoor
wij nauwelijks muziek hebben kunnen en mogen maken.
Naast de contactmomenten, mooie en droevige, 
die er tussendoor zijn geweest, zijn er ook van hoop en
positiviteit. Wij hebben elkaar niet losgelaten.

Het bestuur dankt dan ook alle leden, commissieleden, 
dirigenten, docenten, vrijwilligers, sponsors, leden 
club-100, certificaathouders en relaties voor hun inzet
en bijdragen aan de vereniging in het afgelopen jaar.
Zij wenst iedereen een mooi en gezond 2021. 
Dat wij aan dit nieuwe jaar weer kleur mogen geven
met onze muziek en optredens voor iedereen die
dat wil horen en zien.

Alle jubilarissen van harte gefeliciteerd en wij 
hopen dat wij jullie bij het volgende Ceciliafeest echt de hand
mogen drukken voor jullie inzet voor de vereniging.



OPMAAT MUZIEKSCHOOL HELDEN

n 13 maart: Potgrondactie

n 24 april: Peel en Maas Solistenconcours

GELIEVE ALVAST TE NOTEREN!

Bij de uitwerking bleek dat het bij veel leden enthousias-
me teweeg bracht, ten eerste omdat het creatief en leuk
is, maar ook omdat veel leden graag de handen weer eens
uit de mouwen wilden steken en zich daarom spontaan
meldden om mee te helpen. Want veel handjes waren er
nodig om de boodschappen te doen, soep te maken, wa-
fels te bakken, alles in te pakken en op meer dan 250
adressen te bezorgen.
De reacties die na afloop van de klanten binnen kwamen,
waren overweldigend. 
Ook de dames van het ex-damescomité waren blij verrast
en vinden het fantastisch dat hun jarenlange acties door
de jeugd van nu in deze vorm zijn overgenomen.
Hieruit blijkt eens te meer dat wij een sterke vereniging
zijn en dat corona de saamhorigheid in onze vereniging
niet in de soep laat lopen. 

Extra dank voor de medewerking van: 
Gemeenschapshuis Kerkeböske, Plus Gommans, 
Slagerij John Philipsen, Jumbo Panningen, 
Bakkerij-Lunchroom ’t Bölke en de wafeldames.

Peel en Maas Solistenconcours    
Op 24 april organiseert onze vereniging weer het solis-
tenconcours Peel en Maas. Het afgelopen jaar is dat niet
door kunnen gaan vanwege de coronacrisis, maar nu ho-
pen wij dat de omstandigheden in april zodanig zijn, dat
dit evenement corona-proof kan worden georganiseerd.
Het is belangrijk dat muziekevenementen door kunnen
gaan, met name voor de jeugd die zich uitgedaagd voelt,
om zich als solist of ensemble te presenteren. Het solis-
tenconcours vindt plaats in het Gemeenschapshuis Ker-

Erwtensoepactie
Nadat het damescomité eind 2019 is gestopt, vond een
groepje enthousiaste leden, dat de door het damescomité
georganiseerde activiteiten geen abrupt einde mochten
krijgen. Aanvankelijk was het idee om het aspergediner
en de mosselenavond ook dit jaar te organiseren, maar
door de coronacrisis liep dit allemaal in de soep.
En misschien was het wel deze uitspraak die het nieuwe
comité op het idee bracht om in december een erwten-
soep actie te organiseren. Toen het idee eenmaal was ge-
boren ging men voortvarend aan de slag, want een idee
kan wel worden bedacht, maar moet ook nog uitvoerbaar
zijn. De aangeboden hulp van Gemeenschapshuis Ker-
keböske werd daarbij dankbaar aanvaard. 

Afgelaste muziekexamens
19 December zouden 3 leerlingen, te weten Ries Klom-
pen, Mees Korsten en Chantal Heijnen praktijkexamen
doen. Laat nou net diezelfde week een nieuwe lock-down
worden afgekondigd, waardoor de examens moeten wor-
den uitgesteld. Uiteraard een zware teleurstelling voor
deze leerlingen. Hopelijk kan het examen zo snel moge-
lijk in 2021 worden afgenomen. 

Dus Ries, Mees en Chantal, hou vol !

keböske. Wij hopen in elk geval veel van onze eigen leer-
lingen te mogen horen en zien op die dag. Vanuit de ver-
eniging en docenten zullen de leerlingen worden bena-
derd zich op te geven.

LBT-solistenconcours.
Op 20 en 21 februari vindt in Gemeenschapshuis De Wiek-
slaag in Beringe het eerste  solistenconcours van 2021
plaatsvinden voor slagwerkers. De Limburgse Bond van
Tamboerkorpsen die voor de organisatie tekent, heeft de
hulp ingeroepen van onze vereniging om de logistieke
zaken in goede banen te leiden. Voor onze vereniging,
in deze financieel onzekere tijden, een mooie gelegen-
heid om de kas extra te spekken. Uiteraard zijn wij ook
hier afhankelijk van de, tegen die tijd geldende corona-
maatregelen, of dit evenement door gaat.

Verrassing
Op zaterdag 5 december zijn alle muzikanten en vrijwil-
ligers door de bestuursleden verrast met een chocolade-
letter. Het laatste half jaar zijn er nauwelijks contactmo-
menten geweest en ook het Ceciliafeest met de H. Mis
zijn niet door kunnen gaan. Met deze kleine traktatie
hebben we weer even een glimlach op ieders gezicht kun-
nen toveren.

Online Bingo
In deze corona-tijd wordt het onderlinge contact natuur-
lijk enorm gemist. Het liefste maken we muziek met el-
kaar, maar dat gaat nu even niet. 
Normaal gesproken zou het jaar zijn afgesloten met een
leuk kerstconcert, waarbij we met z’n allen gezellig samen
zouden zijn gekomen. Door alle corona maatregelen zat
dit er helaas niet in. Om het jaar toch samen af te kunnen
sluiten, heeft een klein jeugdig en enthousiast clubje
binnen de vereniging heeft het idee opgepakt om op 20
december een online-bingo te organiseren. Een bijzon-
der leuk en geslaagd initiatief. 
Hulde aan de enthousiaste organisatie.


