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De lokatie waar sfeer
en gezelligheid voorop staat

DE ZOES

Jan Stultiëns: 25 jaar instructeur van de drumband
Leon van Heugten: 25 jaar lid en muzikant, heeft zijn
onderscheidingen ontvangen na de repetitie op maan-
dag 27 november.

Geslaagde Cecilia-viering
De nieuwe opzet van de Cecilia-viering met achtergrond-
muziek en de spellen-wedstrijd mag als geslaagd worden
beschouwd. Liefst 68 aanwezigen hebben bijeengelote
teams-van-4 hun geduld en kunsten vertoond op de acht
spellen. Om klokslag 12.00 uur werden de prijsjes uitge-
reikt en konden de meest jeugdigen naar huis. Terwijl de
wat ouderen daarna gezellig met elkaar zaten te kletsen
hebben de wat minder ouderen vaak mis geslagen op de
grote spijker. Dank ook aan Noortje en Jan van Soest voor
de keurige verzorging van drank- en hapjesbuffet.

Weer een mooi sukses voor Tom Peeters
Tijdens de wedstrijd om het kampioenschap van Neder-
land is Tom Peeters (alt-sax) fraai 2e geworden met de
hoge score van 94 van de 100 punten.

Proficiat !

Dank van het Damescomité
De mosselen-avond op vrijdag 24 november j.l. is weer
zeer geslaagd mede dank zij de spontane hulp van een
aantal ervaren vrijwilligers in de keuken en de jeugdige
medewerksters bij het uitserveren. Onze hartelijke dank !

Bestuur Damescomité

Afscheid van instructeur Jan Stultiëns
Op verzoek van Jan Stultiëns is een opvolger voor hem
gezocht als instructeur van onze drumband. Na bijna 25
jaar enthousiast gewerkt te hebben met onze tamboers
vindt Jan het tijd om afscheid te nemen. Het familie-con-
cert op zondag 17 december a.s. zal Jan’s laatste optreden
zijn met onze drumband.
Uiteraard zal nog voor een passend afscheidsfeestje wor-
den gezorgd!
Inmiddels is ook al een opvolger gevonden: het is de
40-jarige Leon Nevels uit Beegden.
Hij speelt nog actief mee in de gerenommeerde slagwerk-
groep van de Kerkelijke Harmonie van Thorn en is tevens
slagwerk-docent bij muziekschool Kreato.

Nieuwemuzikanten in het fanfare-orkest
Sinds kort hebben we twee nieuwe en ervaren muzikan-
ten in het fanfare-orkest:

Clementine Klerken op alt-sax
Willem-Jan Meijer op trombone

Jubilarissen in 2006
Tijdens de cecilia-viering op zaterdag 25 november j.l.
zijn de volgende muzikanten gehuldigd:

Karel Absil: 60 jaar lid en muzikant van onze vereniging

Pieter Fransen: 50 jaar muzikant, waarvan 32 jaar bij
onze vereniging

Jac Kranen: 40 jaar lid



Jaarlijks feestje van de drumband
Dit keer gingen we –met aanhang – naar Sonny’s Snooker-
center in Panningen.

GELIEVE ALVAST TE NOTEREN! �
We werden verwelkomdmet een heerlijk welkomsdrankje.
Daarna werden we in tweetallen verdeeld en moesten we
aan de (biljart)slag. Begonnen werd met 1,5 uur poolen.
Daarbij werd heel wat afgelachen, gedronken, gewonnen
en verloren. We hadden goede verliezers! In andere teams
werden we vervolgens aan de snookertafels gezet. Slechts
enkelen slaagden erin om een bal "te potten". Voordat
we ons tegoed gingen doen aan een uitgebreid buffet
werd onderstaande groepsfoto gemaakt; de laatste foto,
samen met onze instructeur Jan Stultiëns en zijn echt-
genote Berna.

Al met al: een zeer geslaagd "uitstapje"!

Zeer geslaagd Junior-Proms
Tijdens het Junior-Proms op zondag 12 november in ons
clublokaal hebben liefst 75 leerlingen hun kunnen ge-
toond. Onderstaande 8 leerlingen hebben 1 jaar in een
ensemble gespeeld en zijn nu gepromoveerd naar de
jeugdfanfare.

v.l.n.r. Veerle Maessen (hoorn), Max v.d.Mortel (hoorn), Cindy Saasen
(sax-alt), AmberHermans (sax-alt), Thomas van Ommeren (sax-alt), An-
ne Segers (bugel), Rebecca Sengers (bugel) enWessel Hovens (trompet)

Van: Joyce Bruijsten
Aan: (Ex)jeugdensemble-leden
Hoi, Veerle, Max, Anne. Cindy, Wessel, Thomas, Amber
en Rebecca!
Wat een ontzettend leuke verrassing ! Veerle Maessen
kwam woensdag ineens mijn lessen binnengestapt met

een supersjiek kado: een échte dirigeerstok ! Nu hoef ik
niet meer met pennen te zwaaien en te …. smijten, ha,
ha!) en een leuke kaart namens jullie allemaal. Geweldig!
Ik vond het een heel leuk jaar met jullie en ik wil jullie bij
deze nog eens bedanken voor jullie inzet, de gezellig-
heid en het plezier samen.
Jammer dat ik tijdens het Junior-Proms ziek was en dat ik
niet bij jullie optreden kon zijn. Maar de voorbereiding
was goed en jullie hebben vast het dak van de Zoes ge-
toeterd!
Blijf lekker enthousiast met jullie instrument; altijd door-
zetten en veel sukses!
John Timmermans: bedankt voor de vervanging tijdens
het Junior-Proms.!
John Vermazeren: bedankt voor de fijne samenwerking
afgelopen jaar!

Groetjes, Joyce

� Zondag 10 December
Winterconcert van het koperkwintet "Helden-Brass" o.l.v.
Bart Klerken in Feestzaal "de Zoes".
Met medewerking van:
- Koperkwintet Helden-Brass o.l.v. Bart Klerken
- Tom Peeters (alt-sax) en Ankie Mofers (piano)
- Quispel Trombonekwartet
- Koorklas Tegelse muziekschool o.l.v. Ben Lenders
- Saxofoonkwartet

Entree: vrijwillige bijdrage.

� Zondag 17 december
Familieconcert-in-kerstsfeer in onze parochiekerk.
Fanfare, jeugdfanfare en drumband. Tevens afscheidsop-
treden van instructeur Jan Stultiëns met onze drumband.
Aanvang: 16.00 uur.
Aansluitend aan het concert gaan we naar ons clublokaal
om daar in besloten kring afscheid te nemen van instruc-
teur Jan Stultiëns.

� Zaterdag 24 december
Onze jeugdfanfare zal om 17.00 uur de Peuterwoorddienst
in onze kerk weer muzikaal opluisteren.

� Zondag 7 januari 2007
Deelname van het fanfare-orkest aan het Nieuwjaarscon-
cert van de samenwerkende Heldense muziekverenigin-
gen, samen met Koninklijke Harmonie "Concordia"uit
Panningen. Concert wordt gehouden in de aula van het
Bouwens v.d.Boyecollege.

Aanvang: 11.00 uur

� Zondag 11 februari.
Receptie van Prins Carnaval.


