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Afscheid van instructeur Jan Stultiëns
Na afloop van het geslaagd optreden met zijn drumband
tijdens het familieconcert-in-kerstsfeer op zondag 17 de-
cember is in ons clublokaal formeel afscheid genomen
van Jan. 

Op 17 december 2006 is geboren:

Juul
dochter van lid en oud-muzikant 
Jolanda Lijssen en Clemens Claassen.

Proficiat !

Nieuwe instructeur van de drumband.
Met ingang van dit jaar is Leon Nevels uit Beegden de
nieuwe instructeur van onze drumband. 

Hij speelt nog actief mee in de gerenommeerde slagwerk-
groep van de Kerkelijke Harmonie van Thorn.

Wij wensen hem veel succes !

De gaande en komende man bij de drumband.

Samen met zijn vrouw Berna en kinderen  was hij het
middelpunt van een hartelijke afscheidsviering met een
spontane serenade en leuke cadeaux. Hiermee heeft onze
vereniging op passende wijze afscheid genomen van een
man, die heel veel heeft betekend voor onze vereniging
en met name voor onze drumband, die hij 25 jaar met
groot enthousiasme door vaak woelige wateren heeft ge-
loodst.

Jan; bedankt en het ga je goed !



GELIEVE ALVAST TE NOTEREN! ✎Wervingsaktie nieuwe muzikanten
Een van de aktiepunten van ons nieuw beleidsplan is het
werven van muzikanten om versterking te krijgen binnen
de leeftijdscategorie 40-55 jaar van het fanfare-orkest.
Juist in die leeftijdscategorie hebben wij te weinig muzi-
kanten en dat kan over enkele jaren tot bezettingspro-
blemen leiden. De wervingsaktie is via 3 sporen ingezet:

■ Ten eerste zijn alle in Helden wonende 
oud-muzikanten aangeschreven.

■ Ten tweede zijn muzikanten, die in Helden 
zijn komen wonen benaderd.

■ Ten derde is een huis-aan-huis-folder verspreid 
om muzikanten en vrijwilligers te werven.

Het resultaat is jammer genoeg erg mager; één muzikant
heeft zich gemeld en een tweetal twijfelt nog. Vrijwilli-
gers voor een bestuurs- of commissietaak hebben zich
niet gemeld.
Een en ander betekent dat we ons nòg meer moeten gaan
toeleggen op de jeugdopleidingen en het binden van
jeugdige muzikanten aan onze vereniging; ook wanneer
ze elders gaan studeren.
Laat ons in elk geval alert blijven als we ergens iemand
muziek horen maken door iemand die niet bij onze ver-
eniging is. Meld dat bij het bestuur zodat we die persoon
kunnen gaan benaderen.

Piet Fleuren, voorz.

Aktie “Financiële balans”
Op uitnodiging van voorzitter en penningmeester heb-
ben op donderdag 18 januari j.l. een aantal leden ge-
brainstormd over mogelijkheden om ook in de komende
jaren te komen tot een sluitende begroting zonder de le-
den te belasten met het beschikbaar stellen van nòg meer
van hun vrije tijd voor het uitvoeren van  akties. Daarbij
is o.a. gesproken over de nog acceptabele hoogte van het
contributiebedrag, uitdiepen van certifikaten- of club-
100 acties, beperking van de uitgaven etc.
Op de a.s. algemene ledenvergadering zal het bestuur met
conclusies en voorstellen komen, waarbij zeker een be-
roep zal worden gedaan op de bereidheid van leden om
mee te werken aan de organisatie van financiële acties.

Concert met Gé Reinders
Door vertraging in de bouw van DOK6 is het openings-
concert van ons fanfare-orkest met Gé Reinders verscho-
ven van zondag 4 maart naar zondag 9 september  a.s.
als opening van het theater-seizoen.

Concertreis van Guus Dohmen naar China
De dirigent van ons fanfare-orkest is van 26 december
t/m 5 januari j.l. met zijn jeugdharmonie-orkest 
“Aiolos” van 95 jeugdige muzikanten uit Eindhoven/Veld-
hoven  op concertreis geweest naar China waar het 
orkest een 6-tal concerten heeft gegeven o.a. in Nanjing
en Shanghai.

■  Zaterdag 10 februari
Play-in van jeugdige Heldense muzikanten in het Bou-
wens v.d.Boyecollege.
Er zijn dit jaar maar liefst 160 deelnemers, waarvan 31
van onze vereniging. Een record !

Het afsluitend concert wordt gehouden om 17.00 uur.

■  Zondag 11 februari
Thuis afhalen van de nieuwe Prins Carnaval en aanslui-
tend serenade op zijn receptie in de Kuuzetempel.
Fanfare en drumband

Vertrek om 13.00 uur bij de Kuuzetempel.

■  Zondag 18 februari
Muzikale opluistering van de carnavalsoptocht.
Fanfare en drumband.

Bijeenkomst bij de Kuuzetempel om 13.30 uur.

■  Zaterdag 10 maart
Jaarlijkse potgrond-aktie

■  Maandag 26 maart
Algemene Ledenvergadering in ons clublokaal.

Aanvang: 20.00 uur

■  Zondag 22 april
Muzikale begeleiding van de 1e muzikantjes naar de kerk.
Fanfare en drumband.

Vertrek bij ons clublokaal om 8.40 en om 10.40 uur.

■  Zondag 22 april
Hobby-expo, georganiseerd in “The Apollo” door het Da-
mescomité van 11.00 tot 17.00 uur

■  Maandag 30 april
Muzikale opluistering van de viering van Koninginnedag.
Fanfare en drumband

Vertrek vanaf ons clublokaal om 9.55 uur.

■  Zondag 20 mei
Onze jaarlijkse Rommelmarkt.

■  Maandag 2 juli
Kaupmansconcert.
Fanfare, jeugdfanfare en drumband.

Aanvang: 20.00 uur



Leerlingen en jeugdige muzikanten

Nieuwe blokfluitleerlingen
Dit jaar zijn er liefst 29 nieuwe blokfluitleerlingen., waar-
van 19 meisjes en 10 jongens. Kompliment aan de wer-
vingscommissie!
Anne Beerkens Akkerveld 56
Stan Berben Klaproos 1
Marlon van Berlo Akkerveld 71
Sophie Braakman Tarwe 3
Sofie Cuijpers Rogge 5
Max Dautzenberg Boekweit 6
Dennis Duyf Akkerveld 64
Steef Gielen Boekweit 8
Kylie Gijsen Asperge 24
Janine Gommans Ruijsstraat 96
Siem van der Heijden Scheepenstraat 18
Guus Heijnen J.van Marisring 26
Bettie Korsten Zandberg 10
Joep Leijsten Molenstraat 88
Britt Lenders Zandberg 3
Sterre Maessen Baarloseweg 36
Joeri Mommers Zr. Maritastraat 12
Danique Nijssen Haffmanshof 26
Aimée van Ommeren Baarloseweg 46
Marlene Snellink Keizerboschstraat 5
Linda Verboeket Nieuwstraat 21
Guus Verbugt Asperge 25
Julia Verhees Asperge 13
Robin Verlaek Akkerveld 5
Judith Verlaek Akkerveld 5
Quinty Wanten Tarwe 15
Sylvana Wilms Roggelseweg 67
Pien Zegers Akkerwinde 7
Shirly Zetsen Roggelseweg 75

Vab blokfluit naar slagwerk
Ramon Hendriks J. van Marisring 22
Guus Lemmen Baarloseweg 5
Guus Manders Akkerveld 26

Van blokfluit naar instrument 
Bram Muijsenberg Scheepenstraat 16 trompet
Lisanne v.d. Goor Rogge 8 trompet
Jesper Engels Zr. Meritastraat 19 trompet
Kris Teeuwen Zandberg 15 trompet
Jens Beerkens Akkerveld 56 alt-sax

Mandy Gommans Koolzaad 6 alt-sax
Jip de Smedt Haver 8 alt-sax
Hanneke v.d.Mortel Linkskesweg 9 sopr.-sax
Linda Joosten Koolzaad 5 sopr.-sax

Leerlingen, die in het jeugd-ensemble gaan spelen
o.l.v. Joyce Bruijsten
Nienke Engels bugel
Romée Hermans sax-alt
Maen Maessen trompet
Eva van Ommeren hoorn
Ilse Segers bugel
Sven Smeets sax-alt
Eline Theunissen sax-sopraan
Jeroen Vermazeren trombone

Van ensemble naar jeugdfanfare
Amber Hermans sax-alt
Wessel Hovens trompet
Veerle Maessen hoorn
Max v.d. Mortel hoorn
Thomas van Ommeren sax-alt
Cindy Saasen sax-alt
Anne Segers bugel
Rebecca Sengers bugel

Rechtstreeks naar jeugdfanfare
René van Knippenberg    bugel
Francis Heijnen bugel

Van jeugdfanfare naar grote fanfare
Petri van de Broek trompet
Petri Mommers sax-alt

Geslaagde leerlingen bij Kreato
Diploma C. Bart Jacobs (bugel)
Diploma B.
Petri Mommers (sax-alt) Met lof !
Petri v.d.Broek (trompet)
Diploma A.
Janine Briene (sax-alt)
Jim van Dam (trompet)
Iris Derks (hoorn)
Jip Huijs (bugel)
Tim Keiren (sax-alt)
Leanne Vermazeren (sax-alt).

Alle geslaagden: proficiat !
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Stand-van-zaken MFC

Het is aan de buitenkant een hele tijd stil geweest rond-
om het projekt MFC Helden-dorp.
We hebben in het afgelopen halfjaar dan ook in een diep
dal gezeten:

*
Er is te weinig capaciteit geweest waardoor de verlening
en de publikatie door de gemeente van de bouwvergun-
ning is verschoven van juni 2006 naar 17 januari 2007. In
elk geval een goede start in het nieuwe jaar!

*
Bij de tweede berekening van de bouwkosten bleek er
een tekort te zijn van ruim 300.000 euro. Dit tekort is
inmiddels weggewerkt voornamelijk door alsnog verkre-
gen subsidies van een ministerie en van de provincie Lim-
burg.

*
Inmiddels is een voorziening voor Eetpunt en een Dag-
voorziening voor ouderen in het plan ingepast.

*
Er is nog steeds onduidelijkheid over de omvang van een
VVV-voorziening in het MFC.

*
Er is te weinig capaciteit bij het bestuur van stichting
gemeenschapshuis Helden-dorp om – naast het regulair

runnen van het gemeenschapshuis “de Riehn”- alle ex-
tra’s te kunnen doen als bouwheer van het nieuw ge-
meenschapshuis als onderdeel van het MFC.

*
Er waren nog teveel onzekerheden om tot een sluitende
exploitatie te komen van het nieuw gemeenschapshuis.

De grootste problemen zijn inmiddels opgelost en op dit
moment wordt hard gewerkt aan de bestektekeningen
als voorbereiding op de aanbesteding van de bouw.
Tegen april/mei a.s. “moet de schop de grond in kun-
nen”!
Datum gereed: uiterlijk juni 2008.

Onderstaand een 3D-impressie van het MFC met links het
bestaande gebouw Kerkeböske (dat intern wordt ver-
bouwd tot streekmuseum en een bar-met-buitenterras)
en uiterst rechts de SMG-zaal; een gymzaal voor turnen
en waarin wij met de fanfare, jeugdfanfare en drumband
gaan repeteren.
Aan de kopse kant van die zaal krijgen wij een opslag-
ruimte van 60 m², die met een vrachtwagen bereikbaar is.
Als verbinding tussen het museum en het gemeen-
schapshuis komt een ruime foyer met de centrale ingang
aan de kant van de Nachtegaalstraat.

Hub Roncken


