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GELIEVE ALVAST TE NOTEREN! �
�  Zondag 23 december
Familie-kerstconcert in onze parochekerk.
Fanfare, Jeugdfanfare, drumband en leerlingen.

Aanvang:14.30 uur

�  Maandag 24 december
Muzikale opluistering door de jeugdfanfare van de Peu-
terwoorddienst om 17.00 uur in de Lambertuskerk.

�  Zondag 27 januari 2008
Inhalen en receptie Prins Carnaval
Fanfare en drumband

�  Concert van Koperkwintet “Helden Brass”
Op zondag 9 december a.s. geeft het Koperkwintet 
“Helden Brass” haar jaarlijks winterconcert in feestzaal
“de Zoes”

Aanvang: 15.00 uur.
De entree bedraagt 3 euro; dit is inclusief een kopje koffie.
Naast “Helden Brass” onder leiding van Bart Klerken zijn
er solistische optredens van Bart Jacobs (bugel), Leanne
Schmitz (sopraan-sax) en Tom Peeters (alt-sax); allen op
de piano begeleid door Ankie Moofers.
Ook treden op:
Kamerkoor “Vocalgroup Voix La” uit Cuyck en
Low Brass Kwintet WLWB (wie liëger wie baeter) uit Thorn.

Twee nieuwe sponsors
Wij verwelkomen twee nieuwe co-sponsors:
� D.W. Management & Consultance b.v.

Dhr. F. van Ommeren
J.F. Kennedylaan in Panningen

� Steeghs Aanhangwagens b.v.
Keup 1-B, Helden-Dorp

Dit bedrijf stelt een mooie, nieuwe aanhangwagen met
fanfare-logo ter beschikking aan onze vereniging voor
instrumentenvervoer, Rommelmarkt, potgrond-actie etc.

Wij zijn beide bedrijven zeer erkentelijk 
voor hun steun!



sopraan-sax  in de een-na-hoogste-divisie ook een fraaie
3e plaats behaald.
Een groot compliment aan beide muzikanten en ook aan
hun begeleidende pianiste Ankie Moofers en docente Joy-
ce Bruijsten.

Jaarlijks uitstapje van onze drumband
Op zondag 21 oktober j.l. vertrokken we vol goede moed
op onze stalen rossen (fietsen) richting Café “Sjrake” in
Roggel. Daar vielen de eerste regendruppels al! 
De bedoeling was: een sportieve middag en tot onze ver-
rassing moesten we aan de slag als Robin Hood. Na vele
gerichte en afwijkende pijlen kwam Gerrit Sengers als
beste schutter uit de bus. Het doel werd het vaakst gemist
door R.F. en J.B.
Als afsluiting was er een goed verzorgde barbecue en met
een voldaan gevoel keerden we naar huis. En ja hoor: op
de terugweg werden we zeikenat van de regen!
Al met al toch een geslaagde middag.

Christel

Jeugdkamp 2007 
Het begon allemaal vrijdag 14 september; we moesten bij
elkaar komen bij Kerkeböske. We werden in groepjes in-
gedeeld en gingend fietsend naar de kampplaats toe in
Kessel-Eik. Toen we daar aangekomen waren moesten we
alles uitpakken en inrichten; wij – als oudsten – mochten
allemaal bij elkaar. ’s Avonds hebben we nog een leuke ac-
tiviteit gedaan. Het was heel leuk.
Op zaterdagmorgen tussen 8 uur en half negen 
wakker; sommigen nòg eerder. Lekker ontbijten en klaar-
maken voor het jumpen. We kregen jumples van Loes
Fleuren; dat was heel leuk en iedereen deed ijverig mee.
’s Middags werden we weer in groepjes ingedeeld en gin-
gen we per fiets naar de ruïne in Kessel. Daar kregen we
een rondleiding en een speurtocht; het was leerzaam,
maar vooral interessant! ’s Avonds hadden we eerst een
lekker warm kampvuur en daarna een keigezellige bonte
avond met leuke voordrachtjes, waar bijna iedereen aan
meedeed. Het was een gezellige dag.
Op zondagmorgen eerst een lekker ontbijt en daarna alles
inpakken en toen met de fiets naar Helden terug, maar
eerst kregen we nog een verrassing: we gingen nog naar
de Heldense Bossen zwemmen. Dat was ook keigaaf!
Het was weer een leuk, maar vooral gezellig kamp!

Leanne

Een gewaardeerd gebaar
Dit jaar heeft het Heldens Koper-ensemble voor de 5e
keer haar muzikale medewerking verleend aan de her-
denking van de doden met Allerheiligen/Allerzielen.
Afwisselend met het herenkoor werd de H.Mis op zondag
28 oktober muzikaal opgeluisterd en vervolgens werd ook
op het kerkhof bij een kleine plechtigheid gespeeld. Een
gebaar dat door veel Dörper nabestaanden zeer wordt ge-
waardeerd.

Landskampioenschap jeugdige solisten
Op zaterdag 3 november zijn in Vught de nationale kam-
pioenschappen 2007 voor solisten tot 25 jaar gehouden.
In de hoogste divisie heeft onze Tom Peeters op alt-sax de
eervolle 3e prijs behaald en Leanne Schmitz heeft op

Onderscheiding voor Laurens Hendrikx.
Tijdens zijn afscheidconcert bij de 125-jarige Koninklijke
Fanfanfare “Vriendenkring” uit Kessenich (B)  op zater-
dag 27 oktober j.l. heeft onze oud-dirigent Laurens Hend-
rikx een hoge onderscheiding gekregen van de Vlaamse
Muziekbond. Door deelname aan zijn afscheidsconcert
heeft ook ons fanfare-orkest hulde gebracht aan onze
oud-dirigent, die 25 jaar werkzaam is geweest bij de fan-
fare in Kessenich.

Bouw MFC vordert gestaag
Na de korte plechtigheid van “de-eerste-steen-legging”
op vrijdag 28 september j.l. is de aannemer – samen met
haar twee nevenaannemers -  voortvarend te werk ge-
gaan met de bouw van het MFC bij Kerkeböske. Ook de
muren rondom onze repetitieruimte (de SMG-zaal) en
van onze opslagruimte zijn inmiddels al ruim 3 meter
hoog opgetrokken. De bouw ligt nog goed op schema.
Gereed: in mei/juni 2008.

Extra gemeente-subsidie 
voor Heldense Muziekverenigingen.
Na een voorbereidingstijd van enkele jaren hebben de ge-
zamenlijke Heldense Muziekverenigingen (samenwerkend
in het SMK) uiteindelijk succes geboekt bij het overtui-
gen van de gemeente dat een subsidieverhoging gewenst
en vereist is omdat vele kosten in de afgelopen jaren
sterk zijn gestegen.
Door creatief boekhouden hebben de muziekverenigin-
gen de laatste jaren ingeteerd of noodzakelijke investe-
ringen uitgesteld. De SMK heeft het gemeentebestuur
weten te overtuigen dat met name de muziekverenigin-
gen een bijzondere plaats innemen in de leefbaarheid
van de kernen. Onder andere door de verschillende ge-
meenschapsactiviteiten muzikaal op te luisteren en dat
ze een belangrijke bijdrage leveren aan de (muziek)cul-



tuur in de gemeente Helden. Een woord van dank en
waardering voor het vele werk dat de SMK aan deze zaak
heeft besteed! Dat geldt ook met name aan onze Jos Ab-
sil, die het secretariaat van de SMK vervult en voor het
dossier aan de gemeente flinke bouwstenen heeft aan-
gedragen. 
In haar vergadering van 4 november j.l. heeft de ge-
meenteraad besloten om het voorgestelde bedrag van
subsidieverhoging voor de gezamenlijke Heldense mu-
ziekverenigingen te verdubbelen tot 25.000 euro !

Een woord van dank ook aan wethouder Raf Janssen,
die zich voor onze zaak bijzonder heeft ingezet.

Verenigingsjubilarissen
Tijdens de Ceciliaviering op zaterdag 24 november j.l. in
Café van Soest zijn de volgende jubilarissen gehuldigd:
� Voorzitter Piet Pleuren: 40 jaar lid

� Ton Reijnders : 60 jaar lid

� Eric Lemmen : 25 jaar muzikant

� Hub Roncken : 25 jaar lid

In deze rubriek willen we geregeld leden in het 
zonnetje gaan zetten, die belangeloos extra activi-
teiten verrichten voor onze vereniging.

We willen een start maken met:
� Jeu Lijssen en Pierre Segers

Beide heren zijn de lijfelijke postbodes van onze 
vereniging. Bij goed en slecht weer stappen zij voor
onze vereniging op de fiets om het Cecilia-Nieuws
en post te bezorgen bij leden en relaties.

Chapeau  voor deze heren!

In  het  z       nnetje  gezet

De jubilarissen kregen de bij hun jubileum passende on-
derscheiding. Muzikant Eric Lemmen kreeg  ook het nieuwe
verenigingscadeau dat ontworpen en gemaakt is door de
Dörper kunstenares Annie Delahaye.
Na de huldiging werd de avond gezellig en spannend
voorgezet met casino-spelen en genoten de aanwezigen
van een heerlijk hapjes-buffet. De “20-plussers” hebben
geprobeerd elkaar af te troeven met “naegelen”.

Al met al: een geslaagde Cecilia-viering!

Sponsoravond
Op donderdag 15 november j.l. vond bij Hotel Restaurant
Antiek de jaarlijkse sponsor-avond plaats. De aanwezige
sponsors werden geïnformeerd over de activiteiten van
onze vereniging, de opleiding van de jeugd, de jeugdfan-
fare, de drumband en de activiteiten voor het komend
jaar.
Vanaf deze plaats willen wij onze sponsors nogmaals be-
danken voor hun interesse en  de financiële ondersteu-
ning van onze muziekvereniging.

Het bestuur

Junior-Proms
Op zondag 4 november j.l. kwamen 90 (!) kinderen naar
Feestzaal De Zoes om op het podium hun muzikale kunnen
te laten horen aan ouders, familie en belangstellenden. 

Blokfluiters, ensembles, solisten en jeugdfanfare lieten
enthousiast hun muziek horen. Voor sommigen was het
een goede oefening voor het komende praktijkexamen
bij Kreato. De optredens waren door de jeugdcommissie
strak georganiseerd en de presentatie was weer in handen
van Miep Verhaegh.

Dank aan de jeugdcommissie, bestaande uit Jos Absil,
Christel Bruijnen, Marja Jacobs en John Vermazeren
voor het vele werk voor “onze toekomst”. 

In memoriam
Op vrijdag 23 november is Willeke, 
echtgenote van muzikant
Aloys Kamp overleden.

Het Heldens Koper Ensemble heeft 
een muzikale bijdrage
geleverd aan de begrafenismis.

Moge Willeke rusten in vrede.



De bouw van het MFC verloopt voorspoedig!


