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In memoriam

Karel Absil
Na een korte, maar ernstige ziekte
is onze muzikant Karel op dinsdag
4 maart j.l. overleden.
Veel te vroeg, ook naar onze be-
grippen, en amper twee jaren na
het overlijden van zijn vrouw Mia.
Voor de kinderen en kleinkinderen
is dit een groot verlies.
Tijdens het cecilia-feest in novem-
ber 2006 is Karel nog onderschei-
den voor zijn 60-jarig verenigings-
jubileum als muzikant. Karel had
toen nog veel plannen, ook binnen
de fanfare. Het heeft niet zo mogen
zijn.

In Karel verliest onze muziekvereniging een gede-
gen muzikant en een zeer trouw lid. Van 1962 tot
1986 was hij ook nog bestuurslid, waaarvan 16 jaren
als penningmeester. Tot voor kort heeft hij verschil-
lende jeugdige muzikanten  bijles gegeven.
Op zaterdag  8 maart hebben we muzikaal afscheid
genomen in een sfeervolle begrafenismis.
Wij wensen de kinderen, kleinkinderen en familie
heel veel sterkte.

Moge Karel rusten in vrede.
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Nieuwe muzikanten in het fanfare-orkest
Wij heten welkom: 
Sanne Gielen en Tara Rambags, beiden op alt-sax.

Nòg meer blokfluitleerlingen !
Buiten de eerder vermelde 30 nieuwe leerlingen is hun
aantal inmiddels opgelopen tot 35 ! Een ongekend groot
aantal.
Alsnog hebben zich aangemeld:
- Jesper Driessen v. Hövellstraat 45
- Jari Poulissen Akkerveld 57
- Lisa Swinkels Molenstraat 13 
- Thijmen van der Kop In de Pas 45
- Tessie Wulms Veldstraat 34

Geslaagde Play-in
Dit keer had onze vereniging onder leiding van onze
jeugdcommissie de organisatie van de Play-in voor jeug-
dige Heldense muzikanten. Maar liefst 26 jongens en
meisjes van onze vereniging hebben op zaterdag 8 maart
j.l. in Bouwens v.d.Boyecollege de hele dag gerepeteerd
met als eindresultaat: een mooi uitgevoerd concert voor
zeer veel belangstellenden. Een 10-tal wat oudere  muzi-
kanten van onze vereniging hebben de jeugdigen “op
zwaar koper” ondersteund. Veel leden en huisgenoten
hebben meegeholpen in de organisatie, die bekwaam
werd geleid door Mariet van Soest en John Vermazeren.

Foto’s van de Play-in zijn te zien op 
www.fanfarehelden.nl onder “Nieuws/foto’s”.



Een plaats in het zonnetje is dit keer weggelegd voor: 

Mariet van Soest en John Vermazeren. 
Als afgevaardigden van onze vereniging in de orga-
nisatiecommissie van Helden Play-in en het HOP 
verzetten zij zeer veel werk in en buiten onze 
vereniging. De Helden Play-in van 8 maart j.l. was
een groot succes. Dit keer was de organisatie in 
handen van onze vereniging.
Extra werk hebben beiden verzet om de dag-
organisatie te regelen omdat diezelfde dag ook de 
begrafenismis van Karel Absil muzikaal werd opge-
luisterd voor onze muzikanten.

Mariet en John: Bedankt en…. Chapeau !

In  het  z       nnetje  gezet

Collega-muziekverenigingen: bedankt !
Ook langs deze weg willen wij onze collega-muziekver-
enigingen en hun leden bedanken voor de spontane hulp,
die op zaterdag 8 maart j.l. is geboden bij de organisatie
van de Play-in. Naast de organisatie van de Helden Play-in
waarvoor onze muziekvereniging dit jaar verantwoordelijk
was, vond ook de uitvaart plaats van onze muzikant Karel
Absil. Dan zij de hulp van collega-verenigingen werd al
onze muzikanten in de gelegenheid gesteld de uitvaart
van Karel muzikaal op te luisteren. Na de uitvaartmis wer-
den de “hulptroepen”weer door fanfareleden afgelost.

Nogmaals: hartelijk bedankt !

Successen op solistenconcours
Op zondag 9 maart hebben de volgende jeugdige muzi-
kanten met succes deelgenomen aan een solistencon-
cours in Horn:
Bart Jacobs 2e divisie: 1e prijs met 80 punten
Janine Brienen 4e divisie: 1e prijs met 83 punten
Guus Manders kleine trom: 1e prijs met 80 punten
Guus is de eerste slagwerker, die weer eens mee heeft ge-
daan op een solistenconcours!

Proficiat allemaal !

GELIEVE ALVAST TE NOTEREN! ✎
■  Donderdag 27 maart
Jaarvergadering van en met de ouders van onze leerlin-
gen en jeugdige muzikanten bij Café van Soest.

Aanvang: 19.00 uur

■  Maandag 7 april 
Repetitie van het fanfare-orkest, samen met Bel Canto in
DOK6; dit als voorbereiding op het gezamenlijk Lente-
concert op zondag 20 april in DOK6.

■  Zondag 13 april
Begeleiding van de 1e communicantjes naar de kerk.
Fanfare en   drumband.

Vertrek vanaf Café van Soest om 8.40 en om 10.40 uur.

■    Dinsdag 15 april
Generale repetitie – samen met Bel Canto – in DOK6.

■  Zondag 20 april
Lente-concert van de samenwerkende Heldense muziek-
verenigingen in DOK6. Concert wordt dit keer gegeven
door ons fanfare-orkest, samen met Bel Canto.

Aanvang: 11.00 uur

■  Maandag 21 april
Algemene ledenvergadering in ons clublokaal.
Tijdstip wordt nog bekendgemaakt.

■  Zaterdag 3 + zondag 4 mei
Play-in voor jeugdige muzikanten in Kessenich (B)

■  Zondag 18 mei
Onze jaarlijkse Rommelmarkt.

■  Zaterdag 7 juni
Deelname van onze drumband aan het Peeltoernooi in
Zalencentrum “D’n Bingerd” in Meyel.

■  Zaterdag 21 juni
Muzikale opluistering van de intocht van de Heldense
wandelvierdaagse.

■  Zondag 22 juni
Concert van het fanfare-orkest in Cultureel Centrum “Den
Bogerd” in Druten, samen met Harmonie van Wamel.

Aanvang: 14.30 uur

■  Maandag 30 juni
Kaupmanconcert.
Fanfare, jeugdfanfare en drumband.

■  Maandag 18 of 25 augustus
Eerste repetitie na de grote vakantie voor fanfare en
jeugdfanfare. Wordt gehouden in de nieuwe repetitie-
ruimte in gemeenschapshuis “Kerkeböske”.

■  Woensdag 20 of 27 Augustus
Eerste repetitie na de grote vakantie van de drumband.
Wordt ook gehouden in de nieuwe repetitieruimte in
“Kerkeböske”.

■  Zaterdag 13 + zondag 14 september.
Concert van Gé Reinder’s “Blaos mich ’t landj door” in
DOK6, samen met ons fanfare-orkest.


