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De lokatie waar sfeer 
en gezelligheid voorop staat

DE ZOES

in een orkest of drumband hebben gespeeld. Het be-
stuur zal de opgegeven mensen dan persoonlijk gaan
benaderen.

2. Direct na actie 1. zal via een huis-aan-huis-folder wor-
den geprobeerd om mensen op te sporen, die in Helden
zijn komen wonen en daarvoor muzikant zijn geweest
in een orkest of drumband.

3. Alle in of in de omgeving van Helden wonende oud-le-
den en oud-tamboers van onze eigen vereniging (ruim
100!) zullen we thuis gaan benaderen met het aanbod
om weer muziek te komen maken bij ons fanfare-or-
kest of onze drumband.

De actie wordt genoemd: “Aktie horizontale instroming
van (oud)muzikanten”. Met deze aktie wordt geprobeerd
om ervaren muzikanten te werven, waardoor de bezet-
ting van zowel het fanfare-orkest als de drumband uitge-
breid en versterkt kan worden.

Geslaagde deelname van de drumband 
aan het Peeltoernooi.
Op zaterdag 17 juni j.l. heeft onze drumband met sukses
deelgenomen aan het 40e Meister Rongen Peeltoernooi,
dat dit jaar gehouden is in “d’n Binger” in Meyel.
Ondanks een wat té enthousiaste start van het tweede
werk “The House” van Henrico Stevens werd het predi-
kaat “ruimvoldoende/goed” toegekend door jurylid Jos
Stoffels.

Een mooie prestatie van Jan Steultiëns 
en zijn tamboers !

Dochter van Maddy de Bruin en Dave Marcelissen 
en zusje van Janne.

Proficiat !

Geboren op 21 juli 2006

Ricky

Aktie Werving oud-leden
Een van de aktiepunten van het door de leden vastge-
stelde beleidsplan is het werven van ervaren muzikan-
ten. De commissie, die door het bestuur is ingesteld is
op dit moment bezig met de voorbereidingen voor een
uitgebreide aktie om oud-muzikanten enthousiast te ma-
ken om weer muziek te komen maken bij ons fanfare-or-
kest en onze drumband. Tegelijkertijd wordt geprobeerd
om muzikanten-die-in-Helden-zijn-komen-wonen op te
sporen en uit te nodigen om hun muzikale hobby weer op
te nemen bij onze muziekvereniging.

De Aktie bestaat uit 3 delen:
1. Direct na de vakantie wordt aan onze leden gevraagd

om namen door te geven van mensen,die in Helden
zijn komen wonen, en waarvan zij weten dat zij eerder



Deelnemers aan de Play-in in Kessenich 
(zaterdag 7 + zondag 8 mei) schrijven:
We moesten al vroeg op om op tijd in Kessenich te zijn.
Een maal aangekomen moesten we ons aanmelden en ons
T-shirt ophalen, dat speciaal voor deze gelegenheid was
bedrukt met de namen van alle 120 deelnemers! Daarna
slaapzalen inrichten en dan alweer de eerste repetitie.
Na deze repetitie werd het kennismakingsspel uitgelegd.
En snel weer aan tafelen voor de wortelenstamppot-met-
worst, die niet iedereen even lekker vond! En alweer een
repetitie. Daarna het spel waar je iets van ik (naam)rippel
sippel, zonder stippels vraag aan (iemand anders naam)
rippel stippel; hoeveel stippels heb jij ? En telkens als je
dat fout zei, kreeg je een stippel met lippenstift op je
voorhoofd!
Na het spel werd de hele “fanfare”in tweeën gesplitst. Na
deze lange repetitie moesten we weer eten; frites met
fricandellen! Na het eten kwam een Belgische versie van
het Swingpaleis. We speelden de meisjes tegen de jon-
gens; je kunt nu wel raden wie er gewonnen heeft: de
meisjes! Maar de jongens werden getroost met de happy-
ten-minutes; 10 minuten gratis drinken aan de bar! En de
meisjes kregen een gratis consumptiebon en mochten
natuurlijk ook gratis drinken gaan halen!
Daarna volgde nog een feest wat heel vroeg was afgelo-
pen’namelijk om 05.00 uur in de morgen, maar de mees-
ten van onze fanfare lagen al eerder in bed!
Na het ontbijt hadden we alweer de eerste repetitie. Daar-
na konden we zelf wat gaan doen; naar een film kijken of
een tocht lopen.Wij hebben allemaal gekozen om voor
ons zelf te gaan doen. Daarna volgde de generale repetitie
en kregen we nog de laatste informatie voor het slotcon-
cert. Toen wéér eten, groepsfoto maken en dan: op naar
de in piratenstijl aangeklede zaal voor het grote slotcon-
cert met een piraat van pirates-of- the-caribian; onze 
eigen dirigent!
Daarna was iedereen moe, maar we vonden het toch jam-
mer dat het afgelopen was.

Volgend jaar 12/13 mei is er wéér die fantastisch gezellige
Play-in in Kessenich!

Claudia Sengers, Petra v/d Broek, Leanne Vermazeren,
Iris Derks, Janine Briene, Laura Jacobs, Bart Jacobs,
Anouk Beurskens en Marieke Peeters.

GELIEVE ALVAST TE NOTEREN! ✎

■ Zondag 1 oktober
Deelname van het fanfare-orkest aan het Herfstconcert
van de samenwerkende Heldense muziekverenigingen.
Het concert wordt gehouden, samen met muziekvereni-
ging Egchel, in gemeenschapshuis “’t Erf” in Egchel. 

Aanvang: 11.00 uur.

■ Zondag 8 oktober
Heldens Open Podium (HOP) voor jeugdige muzikanten
uit de gemeente Helden. Wordt dit keer gehouden in ge-
meenschapshuis “de Ankerplaats”in Grashoek.

■ Zaterdag 4 november
Concert van het fanfare-orkest in Sevenum, samen met
Harmonie Sevenum onder leiding van Jo Brouwers.

■ Zondag 5 november 
Drumbandtreffen in “het Centrum van “The Apollo” in
Helden-Dorp. De organisatie is dit keer in handen van
onze vereniging. De deelnemende drumbands zijn: Schut-
tersgilde “St.Lambertus” Helden-Dorp, Eendracht Maakt
Macht” Koningslust, “Semper Avanti” Grashoek , “Con-
cordia” Panningen en “St.Cecilia”Helden.

Aanvang: 13.00 uur.

■ Woensdag 8 november
Muzikale begeleiding van de Sintermerte-viering.
Fanfare en drumband

Vertrek bij de Zoes om 18.25 uur.

■ Zondag 12 november
Ons jaarlijkse Junior-Proms bij Cafë van Soest.

Aanvang: 11.00 uur.

■ Zondag 19 november
Muzikale begeleiding van de feestelijke intocht van 
Sinterklaas.
Fanfare en drumband

Vertrek bij de Zoes om 13.40 uur.

■ Vrijdag 24 november
Jaarlijkse Mosselen-avond, georganiseerd door het 
Damescomité van de Cecilia-stichting.

■ Zaterdag 25 november
Muzikale opluistering van de Cecilia-mis, aansluitend:
Cecilia-viering.

■ Zondag 17 december
Familieconcert in kerstsfeer in de parochiekerk.
Fanfare, jeugdfanfare en drumband

■ Maandag 14 augustus
Eerste repetitie na de vakantie voor Jeugdfanfare en 
fanfare-orkest.

■ Woensdag 16 augustus
Eerste repetitie van de drumband

■ Vrijdag 8 t/m zondag 10 september
Jeugdkamp voor alle leerlingen van onze vereniging.


