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In Memoriam

Op vrijdag 23 maart is plotseling overleden: 
onze oud-muzikant

Jo van Soest

Jo is zijn muzikale loopbaan begonnen bij de jeugd-
fanfare. Zijn muzikaliteit kon hij verder kwijt bij de
Dörper Blaoskapel. Naast muzikant is Jo ook een
aantal jaren bestuurslid geweest en was hij ook zeer
actief in de kommissie Parkfeesten. Zijn gezond-
heid liet het op enig moment niet meer toe dat hij
zijn muzikale hobby actief kon uitvoeren. Velen van
ons zullen zich Jo blijven herinneren als een en-
thousiaste muzikant en een bevlogen lid van onze
muziekvereniging.

Moge Jo rusten in vrede.

Verslag van de algemene ledenvergadering
De Algemene ledenvergadering van woensdag 28 maart
is matig bezocht; veel afmeldingen en geen enkele jeug-
dige muzikant aanwezig!
Bij aanvang van de vergadering heeft de voorzitter in
welgekozen woorden Jo van Soest herdacht, die op de
morgen van de Algemene ledenvergadering is begraven,
waarbij o.a. de meeste collega-muzikanten van de vroe-
gere Dörper Blaoskapel aanwezig waren.
De penningmeester kon melden dat 2006 is afgesloten met
een positief resultaat, maar dat dit voornamelijk het ge-
volg is geweest van het niet doorgaan van een tweetal con-
certen. De “melk-actie” heeft ruim 1400 euro opgeleverd
en onder groot applaus worden onze sponsors bedankt
voor hun geweldige steun aan onze muziekvereniging.
Als lid van de kaskommissie is Miep Verhaegh opgevolgd
door Loes Fleuren.
De aftredende bestuursleden Piet Fleuren en Mariet van
Soest hebben zich nog voor een verder jaar herkiesbaar
gesteld, hetgeen met algemene stemmen en onder ap-
plaus is gebeurd. Peter Mennen heeft zich niet meer her-
kiesbaar gesteld als bestuurslid. De voorzitter bedankt
Peter voor het vele en nauwgezette werk dat hij voor on-
ze vereniging heeft gedaan.
Hub Roncken meldt dat zijn tweede 5-jarencontract als
beschermheer-met-een-taak is verstreken, maar dat hij
als gewoon lid actief wil blijven in enkele commissies.
Jos Absil en Mike Peeters zijn herkozen als lid van de Mu-
ziekkommissie.
De voorzitter meldt dat al veel zaken zijn uitgevoerd van
het verleden jaar geaccepteerde beleids- en activiteiten-



plan. Nu vraagt hij extra aandacht voor het bemannen
van de diverse commissies binnen onze vereniging. Het
nog maar 5 leden tellend bestuur kan de vereniging al-
léén verantwoord leiden als veel leden actief gaan mee-
werken in de diverse commissies. Hij doet daarbij een
zeer dringend beroep op de leden.
De vergadering gaat niet accoord met een bestuursvoor-
stel om de bijdrage (contributie) van de leden te split-
sen in twee bedragen: een voor algemene contributie en
een als bijdrage voor het instrument .
De contouren van het MFC met daarin onze repetitie-
ruimte worden steeds scherper zichtbaar. Direct na de
a.s. bouwvakvakantie gaat de schop de grond in. Datum
gereed: juni 2008.
De voorzitter dankt de aanwezige leden voor hun con-
structieve inbreng en sluit de vergadering.

Informatiebijeenkomst met de ouders 
van leerlingen
Op donderdag 29 maart heeft de voorzitter, samen  met de
voltallige jeugdcommissie een info-bijeenkomst gehou-
den met de ouders van onze leerlingen.
Gesproken is o.a. over het opleidingstrajekt, instrument-
keuze, onderhoud van instrumenten, solistenconcour-
sen, uniformering en het jaarprogramma. Ook is een plei-
dooi gehouden om als ouder ook een bijdrage te gaan le-
veren bij het organiseren van diverse activiteiten voor
de leerlingen. Hiervoor kon een formulier met voor-
keurswensen ingevuld worden.

Geslaagde Potgrond-aktie
Mede gesteund door fraai voorjaarsweer en een wéér be-
tere opkomst van de leden heeft deze Potgrondaktie een
meer dan gemiddelde netto-opbrengst opgeleverd. In de
nazorg (=bestellingen per briefje) heeft Jos Absil nog 1½
pallet zakken aan de man gebracht.
Een kompliment voor de inzet van de leden (ook van
huisgenoten!) en een bedankje aan het groot aantal huis-
houdens voor de steun aan onze muziekvereniging.

Afscheid van dirigent John Timmermans
Na ruim 7 jaren dirigent te zijn geweest van onze Jeugd-
fanfare gaat John Timmermans nu afscheid nemen. Met
ingang van 7 mei wordt hij opgevolgd door Sjraar Klaas-
sens uit Venlo. Wij zijn John zeer erkentelijk voor het-
geen hij heeft gedaan voor onze vereniging; zowel als di-
rigent van de jeugdfanfare als zijn inbreng met het bege-
leiden van saxofoon-leerlingen.

GELIEVE ALVAST TE NOTEREN! ✎
■  Zondag 15 april
Concert van de Jeugdfanfare in ons clublokaal ter gele-
genheid van het afscheid van John Timmermans als diri-
gent van onze jeugdfanfare.

Aanvang: 11.00 uur.

■  Zondag 22 april
Muzikale begeleiding van de eerste communicantjes naar
de kerk. Fanfare en drumband.

Vertrek vanaf ons clublokaal om 8.40 uur 
en om 10.40 uur.
De mis van 9.00 uur wordt muzikaal opgeluisterd door
de jeugdfanfare en de 2e mis door het Heldens Koper-
ensemble.

■  Zondag 22 april
HOBBY-EXPO”, georganiseerd door het Damescomité van
11.00 tot 17.00 uur in “The Apollo”. 

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

Vertrek bij ons clublokaal om 9.55 uur

■  Zaterdag 12 en zondag 13 mei
Deelname van een 7-tal jeugdige muzikanten aan de
Play-in in Kessenich (B), die dit jaar als motief heeft:
“Festa Latina”. 

Het afsluitend concert is op zondag 13 mei 
om 19.30 uur in Sporthal kessenich.

■  Zondag 20 mei
Onze jaarlijkse Rommelmarkt

■  Zaterdag 16 juni
Concert van ons fanfare-orkest in het nieuwe cultureel
Centrum DOK6 in Panningen. Aan dit concert zal ook
Harmonie Koningin Wilhelmina uit Wamel o.l.v. Willem
van Zee haar medewerking verlenen.

Aanvang: 20.15 uur

■  Zaterdag 23 juni
Deelname aan het defilé van de Heldense Wandelvier-
daagse. Fanfare en drumband

■  Maandag 25 juni (i.pl.v. maandag 2 juli)
Kaupmanconcert.
Fanfare, jeugdfanfare en drumband.

Aanvang: 20.00 uur

■  Maandag 13 resp. woensdag 15 augustus
Eerste repetitie na de grote vakantie van fanfare-
orkest/jeugdfanfare resp. de drumband"

■  Zondag 9 september. 
Opening van het nieuwe theaterseizoen in DOK6 in 
Panningen met een feestelijk concert van Gé Reinders,
samen met ons fanfare-orkest. 
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