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GELIEVE ALVAST TE NOTEREN! ✎
■  Zondag 7 oktober
HOP (Heldens Open Podium) voor jeugdige Heldense mu-
zikanten in DOK6. Van onze vereniging gaan maar liefst
47 jeugdige solisten meedoen.

■  Zaterdag 27 oktober
Concert van het fanfare-orkest in Kessenich bij gelegen-
heid van 125 jaar Fanfare “Vriendenkring” Kessenich en
tevens het 25-jarig dirigentschap en afscheid van Lau-
rens Hendrikx als dirigent bij Koninklijke Fanfare “De
Vriendenkring”.
Naast ons orkest spelen ook Philharmonisch gezelschap
Reuver en Fanfare “Vriendenkring” Kessenich, beide on-
der leiding van Laurens Hendrikx.
Het concert van ons orkest is om 19.30 uur in Sporthal
“De Dom”, vlak langs de fanfarezaal.
Supporters van ons orkest én van Laurens zijn ook van
harte welkom op dit gratis concert.

Vertrek – met eigen auto’s – 
om 18.15 uur vanaf café van Soest.

■  Zaterdag 3 november
Tom Peeters (sax-alt) en Leanne Schmitz (sax-sopraan)
gaan deelnemen aan de landskampioenschappen voor
jeugdige solisten in Vught.

Wij wensen beiden veel succes !

Concert met Gé Reinders; groot succes!
Zondag 9 september: een uitverkocht
DOK6-theater voor het concert van ons
fanfare-orkest met Gé Reinders.
Het publiek én onze muzikanten heb-
ben genoten van een sfeervolle theater-
voorstelling van “Bloas mich noa hoes”.
Niet alleen Gé Reinders is een theater-
man, maar ook onze dirigent Guus liet
zich niet onbetuigd. Jammer dat zoveel
fanfareliefhebbers teleurgesteld moesten worden, omdat
het concert op voorhand practisch al was uitverkocht.
Van Gé Reinders ontvingen we na afloop de complimenten
en stilaan werden al plannen gemaakt om het volgend
jaar ook de nieuwe voorstelling “Bloas mich ’t landj door”
te gaan uitvoeren…….

Zeer geslaagd jeugdweekend
Aan het jeugdweekend in Kessel-Eik van 14 t/m 16 sep-
tember j.l. hebben 47 leerlingen en jeugdige muzikan-
ten deelgenomen. Gesteund door fraai najaarsweer werd
een zeer gevarieerd programma uitgevoerd zoals een
speurtocht in de kasteelruïne in Kessel, zwemmen en
bos- en buitensporten waaronder een Jump-les door Loes
Fleuren.
Dit alles georganiseerd en begeleid door “de staf” be-
staande uit:  Allard van Soest, Tom Peeters, Bob van 
Ninhuys, John Vermazeren, Maddy de Bruin en Christel
Hermans. Met dank ook aan de sponsors: Rabobank, 
Bakkerij ’t Bölke en Meriam van Ommeren.



■  Zondag 4 november
Heldens Slagwerktreffen in Dorpshuis “De Sprunk” in Ko-
ningslust met medewerking van de drumbands van Ko-
ningslust, Panningen, Beringe, Egchel en Grashoek.

Aanvang: 11.00 uur

■  Zondag 4 november
Junior-Proms bij Café van Soest; optredens van onze
jeugdige leerlingen en muzikanten, ensemble en jeugd-
fanfare.

Aanvang: 10.30 uur

■  Woensdag 7 november
Muzikale begeleiding van het Sintermerten-feest.
Fanfare en drumband

Vertrek vanaf café van Soest om 18.25 uur

■  Zondag 18 november
Muzikale begeleiding van de feestelijke intocht van Sin-
terklaas.
Fanfare en drumband.

Vertrek vanaf café van Soest om 13.25 uur

■  Zaterdag 24 november
Muzikale opluistering van de Cecilia-mis van 17.30 uur.
Vanaf 20.00 uur: Cecilia-feest bij café van Soest met 
o.a. huldiging van een 4-tal jubilarissen en een wedstrijd
casino-spelen.

■  Vrijdag 30 november
Jaarlijkse mosselavond, georganiseerd door het dames-
comité van de Cecilia-stichting bij The Apollo..

Aanvang: 19.30 uur.

Voor niet-mosselliefhebbers is er 
een smakelijk alternatief.
Graag (tijdig) reserveren bij Jeanne Lijssen (3072643) of
Ellie Van Essen (3077252).

■  Zondag 23 december
Familie-kerstconcert in de Lambertuskerk.
Fanfare, jeugdfanfare, drumband en blokfluiters.

■  Maandag 24 december
Muzikale opluistering door de jeugdfanfare van de Peuter -
woorddienst om 17.00 uur in de Lambertuskerk.

Eindelijk is het dan zover !
Na een voorbereidingstijd van bijna 7 jaren (!) is het dan
zover: op vrijdag 28 september j.l. hebben we de forme-
le start gegeven van de bouw van het Multi Functioneel
Centrum Helden-Dorp waarin onze muziekvereniging
haar nieuwe repetitieruimte krijgt; een (gymzaal) met
veel “volume” en een ruim bemeten opslagruimte voor
instrumenten, stoelen, archief en dergelijke. 

Binnenkort zal met betrokkenen – slagwerkers, drum-
band, muziekarchieven etc- overlegd worden hoe we de
opslagruimte het meest efficiënt kunnen indelen.
In het MFC komt – ook voor ons – een gezellig café in
het bestaande gebouw Kerkeböske.
Oplevertijd is: einde mei 2008.
Onderstaand een situatieschets van de SMG-zaal met
onze repetitie- en opslagruimte.


