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De lokatie waar sfeer 
en gezelligheid voorop staat

DE ZOES

Bart Jacobs, die uitkwam in de Derde Divisie op bügel,
behaalde 88,5 punten. Voor beide muzikanten een fan-
tastisch resultaat waar we bijzonder trots op zijn. Op ba-
sis van deze resultaten tijdens de voorronden en de 
finale mogen beide muzikanten deelnemen aan de Ne-
derlandse kampioenschappen die gehouden zullen wor-
den op 4 november a.s. in Weert. Ook zijn zij uitgeno-
digd voor deelname aan de Masterclass van het Prinses
Christina concours. Voor de beide docenten Joyce Bruijs-
ten en Helmi Heinrichs is een felicitatie met deze resul-
taten zeker op zijn plaats. De fanfare prijst zich gelukkig
met deze getalenteerde muzikanten.

Geslaagd Jeugdweekend
In het weekend van 8 tot 9 september j.l. was de fanfare-
jeugd weer op kamp in Baarlo. Het fraaie nazomerweer
droeg bij aan de ontspannen sfeer gedurende twee da-
gen en twee nachten. De organisatie – die in handen was
van Mariet van Soest, Christel Bruijnen en Allard van
Soest – had een gevarieerd programma samengesteld.
Hoogtepunten van het weekend waren wel de spoken-
tocht en de drumsessie met Afrikaanse drums en ver-
schillende andere percussie-instrumenten. Onder een
stralende zon werd het weekend afgesloten met kleine
concertjes van blokfluiters, slagwerkers en jeugdfanfa-
re, waarna alle deelnemers én leiding gezamenlijk een
leuke percussie op Afrikaanse drums ten gehore brachten.
Dank aan de organisatie, de jongens en meisjes die de lei-
ding hebben geholpen en alle anderen, die op enigerlei
wijze dit weekend mogelijk hebben gemaakt.

Piet Fleuren, voorz.

Zoon van Bianca Wilms en Simone Beckers.

Proficiat !

Limburgs Kampioen Tom Peeters 
van Fanfare St Cecilia 
Op zondag 24 september is Tom Peeters van Fanfare 
St. Cecilia voor de tweede keer in successie in Maastricht
Limburgs kampioen geworden tijdens de Finale Jonge 
Solisten van het Mgr. Roncken-toernooi. Tom kwam uit in
de Eerste Divisie op altsax en behaalde 96 van de 100
punten. Met dit kampioenschap heeft Tom ook de wis-
seltrofee van de Limburgse bond voor muziekgezelschap-
pen behaald. Ook het jongste lid van ons fanfareorkest



Formele afsluiting van de activiteiten 
van de Dörper Blaoskapel
De Dörper Blaoskapel is in de periode 1965 – 1987 zeer ac-
tief geweest, zowel in Helden-Dorp, de regio én in het
buitenland. De leden waren allemaal lid van onze mu-
ziekvereniging en de eerder opgerichte jeugdfanfare.
De grootste bekendheid heeft “DDB”gekregen met de fa-
meuze “Symfonie für die Suppe” met het komisch duo
Wim Segers als dirigent en Ton van Soest als slagwerker.
Bij de optredens “in Mozart outfit“ was kapper Jac Kranen
de vaste verzorger.
Op zaterdag 7 oktober a.s. worden de activiteiten formeel
beëindigd met een groots opgezette reunie en bij die ge-
legenheid wordt ook een zeer gedetailleerd gedenkboek
uitgegeven. Onderstaand een foto van de leden bij hun
15-jarig jubileum in 1980.

GELIEVE ALVAST TE NOTEREN! ✎
■ Zondag 8 oktober
Heldens Open Podium (HOP) voor jeugdige muzikanten
uit de gemeente Helden. 
Wordt dit keer gehouden in gemeenschapshuis “de An-
kerplaats”in Grashoek.

■ Zaterdag 28 oktober
Deelname van onze jeugdfanfare aan het jaarlijks tref-
fen van jeugdfanfares in Roggel.

■ Zaterdag 4 november
Concert van het fanfare-orkest, samen met Harmonie
Sevenum o.l.v. Jo Brouwers.
Het concert wordt gehouden in Gemeenschapshuis “De
Torrekoel”, Meerweg 11 in Kronenberg.

1e rij v.l.n.r.: Jos Absil (bugel), Loek Timmermans (bugel), Jan Kranen
(tenor-sax), Ger Peskens (sopraan-sax), Har Hanssen (sopraan-sax).
2e rij v.l.n.r.: Math Korsten (bugel), Frits Hermans (trompet) en Boy
Jacobs (trompet).
3e rij v.l.n.r.: Jeu Absil (bas), Karel Jacobs (bas), Theo Absil (trom-
bone), Jeu Lijssen (tenorhoorn), Jo van Soest (tenor-hoorn) en Theo
Verbruggen (bugel).
4e rij v.l.n.r.: Jan Jacobs (kleine trom), Thijs Heynen (grote trom);
Henk van Soest (tenorhoorn) en Louis Lijssen (tenorhoorn en leider)

■ Zondag 5 november 
Drumbandtreffen in  The Apollo in Helden-Dorp.
De organisatie is dit keer in handen van onze vereniging.
De deelnemende drumbands zijn: Schuttersgilde “St.Lam-
bertus” Helden-Dorp, “Semper Avanti” uit Grashoek,
“Concordia” uit Panningen en “St. Cecilia”Helden.

Aanvang: 13.00 uur.

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

In verband met veiligheid vertrek vanaf de kiosk op
de Pool 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 Mossel-avond in “’t Centrum”van The Apollo,
georganiseerd door het Damescomité.

Aanvang: 19.30 uur.
Voor niet-mosselenliefhebbers is er een heerlijk alternatief. 
Reservering gewenst bij: Jeanne Lijssen (3072643) of 
Ellie van Essen (3077252). Bij voice-mail: graag Uw tele-
foonnummer inspreken. U wordt dan teruggebeld.

■ Zaterdag 25 november
Onze jaarlijkse Cecilia-viering in ons clublokaal.

■ Zaterdag 2 december
Muzikale opluistering van de Cecilia-mis van 17.30 uur in
de parochiekerk.

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

Aanvang 16.00 uur

■ Zondag 7 januari 2007
Deelname van ons fanfare-orkest aan het Nieuwjaarsconcert
van de samenwerkende Heldense muziekverenigingen,
samen met en georganiseerd door Koninklijke Harmonie
“Concordia”uit Panningen. Concert wordt gehouden in
de aula van het Bouwens v.d.Boyecollege. 

Aanvang: 11. 00 uur


