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dat er een goede begeleidingscommissie is en dat alle 
zaken goed geregeld zijn. Ook de muzikanten zijn erg
aardig. Ik hoop dat we samen nog lang op deze manier 
samen kunnen werken. Ik heb er in elk geval zin in!

Sjraar Klaassens

Onze sponsors
We hebben dit jaar twee nieuwe sponsors:

Premier sponsor:
Bohaco (Ramen, deuren, serres)

Co-sponsor:
Rena B.V. (Non-ferro metaalgieterij)

Helaas heeft Premier-sponsor Bouten Maakelaardij be-
sloten om na 2006 het contract niet te verlengen.  Wij
bedanken dit bedrijf voor de jarenlange financiële steun.

Nieuwe outfit
Het voorblad van Cecilia-Nieuws heeft weer een frisse op-
knapbeurt gekregen van onze vakman Ard Kranen.

Aktie uitbreiding van 
het aantal certifikaathouders
In een gezamenlijke actie van bestuur, financiële com-
missie en alle leden (waarop een beroep is gedaan) is een
aanzet gemaakt met het verwerven van Dörper mensen,
die jaarlijks één of meerdere certificaten van 15 euro wil-
len kopen. De opbrengst van deze actie is bestemd voor
de jeugdafdeling en voor het instrumentenfonds.

Nieuwe dirigent 
Jeugdfanfare aan 
het woord
Mijn naam is Sjraar Klaassens en
ik ben 46 jaar. Sinds 1 mei diri-
geer ik de jeugdfanfare als op-
volger van John Timmermans.
Naast dit jeugdorkest dirigeer ik
al 5 jaar het jeugdorkest van de
gezamenlijke muziekverenigin-
gen van Arcen, Velden en Lomm.

Verder ben ik dirigent van theatergroep “Oker” uit Over-
loon. Naast dit koor dirigeer ik nog “De Compagnie”uit
Grubbenvorst, “Les Amis”uit Koningsbos, Kinder- en
jeugdkoor “Eigenwijs” uit Velden en Kamerkoor “Voila”
in Beugen. Ik heb 24 jaar gewerkt als onderwijzer op een
basisschool, gecombineerd met het geven van muziek-
onderwijs. Per 1 januari j.l. geef ik muziekles op basis-
scholen in Hout-Blerick, Beringe, Sevenum, Meterik,
Grashoek en Meyel en werk ik bij Kreato uit Thorn.
Ik speel zelf redelijk goed klarinet, saxofoon, piano, di-
verse soorten blokfluiten en natuurlijk het voor mij
mooiste instrument: De stem. Ik studeer op dit moment
nog hoofdvak Zang. Ik treed wel eens op met harmonieën
en fanfares waar ik dan samen mee zing.
Naast muziek heb ik nog als hobby’s: reizen en werken
met druktechnieken en papier. Ik ben ook nog een ver-
zamelaar van stempels.
Ik heb nu een aantal repetities van de jeugdfanfare van
St.Cecilia geleid en ik moet zeggen dat er een heel fijne
sfeer binnen deze vereniging heerst. Wat mij opvalt is



GELIEVE ALVAST TE NOTEREN! ✎
■  Zaterdag 16 juni
Concert van ons fanfare-orkest in het nieuwe DOK6 in
Panningen, samen met Harmonie Koningin Wilhelmina
uit Wamel o.l.v. Willem van Zee.

Aanvang: 20.00 uur.

■  Zaterdag 23 juni
Muzikale begeleiding van de feestelijke intocht van de
Heldense Wandelvierdaagse.
Fanfare en drumband.

■  Maandag 25 juni
Kaupmanconcert.
Fanfare, drumband en jeugdfanfare,

Aanvang: 20.00 uur

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

■  Vrijdag 7 september (Onder voorbehoud)
Deelname aan een Stertocht van alle Heldense muziek-
verenigingen naar DOK6, als een van de acts voor de ope-
ning van het Heldense culturele (tevens theater)seizoen.
Fanfare en drumband

■  Zondag 9 september
Feestelijke opening van het theaterseizoen in DOK6 in
Panningen met het concert “Bloas mich noa hoes”van 
Gé Reijnders, samen met ons fanfare-orkest.

Afscheid van dirigent John Timmermans
Op zondag 15 april j.l. heeft John Timmermans zijn af-
scheidsconcert als dirigent van onze jeugdfanfare gege-
ven. Hij werd door voorzitter Piet Fleuren in het zonnetje
gezet en de muzikanten van zijn orkest boden hem na
afloop ieder een rode roos aan als dank en waardering
voor hetgeen John voor het jeugdorkest en voor onze
vereniging heeft betekend. Na afloop van het concert was
het rondom John nog lang gezellig in ons clublokaal.

Geslaagde Rommelmarkt
De Rommelmarkt in zaal “The Apollo” t.b.v. onze vereni-
ging is wederom succesvol verlopen; het was een drukke
en gezellige dag.
Dankzij de inzet van velen, ieder op zijn eigen manier en
kunnen, hebben we eenzelfde financieel resultaat ge-
haald als in het voorafgaande jaar. Hartelijk dank hier-
voor! Een bijzonder woord van dank voor de medewer-
king van “niet-muzikanten”. Zonder hun belangeloze in-
zet was is een rommelmarkt in de huidige vorm niet meer
mogelijk. Hopelijk mogen we ook volgend jaar weer op
hen rekenen.
Ook langs deze weg willen we ook T.Rooijackers bedanken
voor het weer beschikbaar stellen van zijn loods voor de
opslag van onze spullen. Een bijzondere dank ook aan de
sorteerploeg – Jan Kranen, Jeu Lijssen, Pierre Lijssen en
Boy Jacobs - die door het jaar heen alle spullen sorteren.
Jan Smeets: bedankt voor het belangeloos ter beschikking
stellen van de tractor. Frank Ottenheim: hartelijk dank dat
we weer in The Apollo te gast mochten zijn.

Namens de Activiteitencommissie Loek Joosten.

Stijgende belangstelling en 
fraaie resultaten op solistenconcoursen
voor jeugdige muzikanten.
Enthousiast en deskundig begeleid door de Kreato-do-
centen Joyce Bruijsten (saxofoons) en Helma Heinrichs
(klein koper) nemen een toenemend aantal van onze
jeugdige muzikanten deel aan solistenconcoursen. Mooie
uitdagingen voor de jeugdige muzikanten en prima voor
de ontwikkeling van hun muzikaal niveau. Onderstaand
de fraaie resultaten van de laatste twee concoursen:

Rodertoernooi in Kerkrade op 22 april
Leanne Vermazeren Jeugdafd. 81,5 pnt  1e prijs
Petri Mommers 3e divisie 85 pnt 1e prijs
Bart Jacobs 3e divisie 88 pnt 1e prijs
Laura Jacobs 1e divisie 86,5 pnt 1e prijs
Leanne Schmitz 2e divisie 98,5 pnt 1e prijs

Met lof en winnaar van het concours!
Tom Peeters 1e divisie 97,5 pnt 1e prijs
met lof en 2e plaats in 1e divisie!

Lex Extra concours in Hulsberg op 5 mei
Janine Briene Jeugdafd. 81 pnt 1e prijs
Petri Mommers 4e divisie 80 pnt 1e prijs
Bart Jacobs 3e divisie 85 pnt 1e prijs
Laura Jacobs 1e divisie 86 pnt 1e prijs
Tom Peeters 1e divisie 95 pnt 1e prijs
met lof en winnaar van het concours !

Proficiat allemaal !
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Commissies
In de Algemene ledenvergadering is een appél gedaan op
de leden om zich via verschillende commissies in te zetten
voor het organiseren van allerlei activiteiten om daarmee
ons klein bestuur van een aantal taken te ontlasten.

Inmiddels zijn de volgende commissies actief:

■  Activiteitencommissie

Deze heeft in hoofdzaak als taak het organiseren van het
randgebeuren van concerten zoals het komend concert
in DOK6 en het Kaupmansconcert. 

Deze commissie bestaat uit:
Loek Timmermans, Henk van Soest, Math Kortsten, Miep
Verhaegh en Loek Joosten.

■  PR- en communicatiecommissie

Deze heeft als taken: meer bekendheid te geven aan onze
muzikale en niet-muzikale activiteiten naar buiten toe
door aandacht in de pers, via de website en het Cecilia-
Nieuws.

Deze commissie bestaat uit:
Hub Roncken en Ard Kranen (Cecilia-Nieuws), Har Hans-
sen (pers), Mike Peeters, Bob van Ninhuijs en Allard van
Soest (website), Ard Kranen (DTP) en Hans Van Essen
(drukwerk).

■  Commissie Fondsenwerving

Deze zal meer structuur en uitbreiding gaan geven aan
Sponsoring, Certificatenactie, Club-100 etc. De eerste ac-
tie is het opschudden van de certificatenactie.

Deze commissie bestaat uit:
Hub Roncken, Hans Van Essen, Karel Absil, Marc Martens,
Hai Smeets en Jos van Ninhuijs.

■  Drumbandcommissie

Deze is eveneens nieuw leven ingeblazen.

De commissie bestaat nu uit:
Christel Bruijnen, Wiel Janssen, Ton Peters, Gerrit Sen-
gers, Bob van Ninhuijs en Piet Fleuren.

■  Programmacommissie

Deze nieuwe commissie zal in de eerste week van juli voor
het eerst bij elkaar komen om het muzikale programma
van onze vereniging voor de komende 2 jaren (t/m 2009)
op te stellen. Dat programma behelst de activiteiten van
het fanfare-orkest, de drumband en de jeugdfanfare,
waarbij speciaal ook gelet zal worden op gezamenlijke
muzikale activiteiten.
Hebben leden ideeën/voorstellen? Meldt dat dan bij de mu-
ziekcommissie, drumbandcommissie of jeugdcommissie.!

De programmacommissie bestaat uit:
De dirigenten Guus Dohmen, Leon Nevels, Sjraar Klaas-
sens, een lid van de muziek- drumband- en jeugdcom-
missie alsmede Jolanda Cuppen en Piet Fleuren.

Een hoopvol begin van een verder democratiseringspro-
ces, waarbij de leden ook een stuk verantwoordelijkheid
gaan nemen voor de goede organisatie van onze vereni-
ging en waarbij ons relatief klein bestuur (5 bestuursle-
den) veel taken kunnen delegeren.

Piet Fleuren, voorz.



Dank van het Damescomité
Ondanks het zeer druk programma van de fanfare op zon-
dag 22 april hebben we toch weer voldoende hulp gehad
bij de organisatie van onze Hobby-Expo.

Hiervoor onze hartelijke dank!

Zaterdag 16 juni
Ons fanfare-orkest heeft de eervolle uitnodiging ontvan-
gen om als eerste Heldense muziekvereniging een con-
cert te mogen geven in het onlangs geopende DOK6 in
Panningen.
Het concert wordt samen gegeven met  het bekende
streekorkest Harmonie Koningin Wilhelmina uit Wamel.
Dit orkest speelt in de Vaandelafdeling van de NKF en
staat onder leiding van Willem van Zee.
Dit concert is tevens een try-out van de akoestiek in de
theaterzaal van DOK6.

Aanvang: 20.00 uur

Succesvolle Play-in in Kessenich
In het weekend van 12 en 13 mei j.l. hebben we met een
11-tal jeugdige muzikanten deelgenomen aan de Play-in in
Kessenich. Die dit keer  met als motto had “Festa Latina.”
Het was erg vermoeiend, maar zeer leuk én leerzaam. We
hebben heerlijk kunnen eten en de mensen van de or-
ganisatie waren ook zeer vriendelijk. Op de eerste avond
hebben we leuke spelletjes gedaan, gevolgd door een zeer
stoere Disco. Ook op de tweede dag hebben we veel geoe-
fend; de dirigenten waren erg goed en grappig! ’s Avonds
konden we uit diverse mogelijkheden kiezen; ik heb
gekozen voor Salsa dansen en ik vond het heel leuk om
eens te doen.
Het afsluitend concert was op zondagavond;  het werd
bijgewoond door veel ouders, opa’s en oma’s.
Het was een heel groot succes en ik heb er zeker geen
spijt van dat ik heb meegedaan. Volgend jaar ga ik zeker
weer mee!

Cindy Saasen

’s Avonds na het repeteren en eten hadden we een avond
vol activiteiten. De muzikanten werden in groepjes
ingedeeld; de saxofoons bij elkaar, de 20+-ers bij elkaar
en ook de mensen met een huisdier. Ons groepje moest –
zonder handen – zo snel mogelijk cake op(vr)eten. Nog
leuke, gezellige liedjes gezongen.

Leanne en Janine

Na de avond-activiteit kwam er een DJ. Die draaide alle-
maal vrolijke fiësta-liedjes. En zoals elk jaar was er weer
de happy 5 minutes; dus iedereen naar de bar om zo veel
mogelijk drinken te pakken. Ook werd een coctailbar
geopend. Even later hing er een lama in de lucht; die
moesten we proberen kapot te slaan met een blinddoek
om en met een stok. Soms vielen er dan snoepjes uit.

Wat weer een gezellig weekend !
Leanne en Janine

Kijk ook geregeld op de website 
van onze vereniging: 

www.fanfarehelden.nl

Ludieke “sloop-actie”
Het bestuur van Stichting gemeenschapshuis Helden-
Dorp heeft op zondag 3 juni haar jaarlijkse Vrijwilligers-
dag georganiseerd waarbij dit keer ook leden van de
Stuurgroep, de Werkgroep en sub-commissies van het
MFC waren uitgenodigd.
Een van de acties was een bezoek aan Kerkeböske voor
een rondleiding door het huidige gebouw (en 
toekomstig streekmuseum) met een hapje en een drank-
je in de tuin van het klooster, waarin komend jaar het
gemeenschapshuis komt.
In aanwezigheid van Radio P & M werden enkele toespra-
ken gehouden en tot slot mochten de vrijwilligers een te
slopen muur met blauwe verf bekladden waarna Herman
Ottenheijm (vice-voorz. van de Riehn), een trouwe vrij-
willigster                en werkgroepvoorzitter Hub Roncken
gezamenlijk met een moker de eerste sloopactiviteiten
hebben uitgevoerd.

Op 28 juni a.s. wordt de aannemer uitgekozen en de
bouwactitetien starten direct na de a.s. bouwvakantie.
Bouw gereed: mei/juni 2008.


