
St.Cecilia
Fanfare St.Cecilia Helden

Opgericht in 1902

Juni 2008 � Volgnummer: 170

CO-SPONSORS: � Garage en Tankstation Mertens  � Hotel Restaurant Antiek  � Mobers & Dings notarissen  � Woningstoffering Nic Houben  � Rena BV
� DW Management & Consultancy

HOOFDSPONSOR: 

PREMIER-SPONSORS: 

DE ZOES
C A F É - F E E S T Z A A L

De lokatie waar sfeer 
en gezelligheid voorop staat

DE ZOES

Secretariaat: Prins Clausstraat 5, 5981 XE  Panningen, T 077-307 57 74, E Fanfare.St.Cecilia@home.nl, I www.fanfarehelden.nl, Rabobank Helden rek.: 12.07.92.486

Mooie prestatie van de drumband
Onze drumband heeft op het Peeltoernooi in Meijel op
zaterdag 7 juni j.l. het predikaat “Goed” behaald. Een
mooie prestatie van instructeur Leon Nevels en zijn tam-
boers, waaronder een aantal zeer jeugdige leden.

Proficiat !

Onze vereniging zoekt een penningmeester  
Het bestuur is en blijft naarstig op zoek naar een nieuwe
penningmeester. De huidige penningmeester - Hans van
Essen – vakkundig gesecondeerd door Martin Cox, gaat
zich meer  toeleggen op sponsoring en PR-zaken. Taken,
die nu in combinatie met het penningmeesterschap te
weinig aandacht krijgen. 
Graag wil het bestuur in contact komen met personen
binnen of buiten onze vereniging, die deze functie zou-
den kunnen en willen uitvoeren. Bent U die persoon of
kent U iemand in Uw omgeving die maatschappelijk be-

trokken is en de kennis heeft om deze belangrijke functie
in te vullen, laat dat dan even weten aan voorzitter Piet
Fleuren.

Onlangs is de taakverdeling van de bestuursleden
als volgt vastgesteld:
� Piet Fleuren, voorzitter

� Jolanda Cuppen, secretaris

� Hans Van Essen, penningmeester

� Loek Joosten, vice-voorzitter

� Marco Hermans, 2e secretaris

� Mariet van Soest, bestuurslid
De commissietaken van de bestuursleden blijven voorlopig
ongewijzigd.

Voorverkoop/reservering kaarten 
voor concert met Gé Reinders 
Op zaterdag 13 september (avondvoorstelling) en zon-
dag 14 september (middagvoorstelling) heeft DOK6 op-
nieuw Gé Reinders geprogrammeerd in het theaterpro-
gramma dit keer met zijn toernee “Blaos mich ’t landj
door”. Ons fanfare-orkest is opnieuw gevraagd Gé hierbij
muzikaal te begeleiden.
Anders dan in het afgelopen jaar zal onze vereniging géén
rol meer vervullen bij de reservering en/of voorverkoop
van entreekaarten voor niet-meespelende leden, part-
ners van leden en aanhang.
In het afgelopen jaar zijn veel mensen teleurgesteld moe-
ten worden omdat de openingsvoorstelling van Gé Rein-



ders met onze fanfare snel was uitverkocht. Het publiek
was over de voorstelling zeer enthousiast!.
Wees er daarom vroeg bij en reserveer op tijd!
Dit kan via internet www.dok6.eu of telefonisch (3101064)
of aan de theaterkassa van DOK6.

Geslaagde rommelmarkt
Mede door een goede voorbereiding en organisatie en 
de medewerking van veel leden en huisgenoten heeft de
Rommelmarkt van zondag 18 mei j.l. weer een mooi 
financieel resultaat opgeleverd.

Een nieuwe solist
Sanne Ghielen (alt-sax) heeft op het solistentoernooi in
Hulsberg op 4 mei j.l. in de 4e divisie een eerste prijs met
80 punten behaald.

Proficiat Sanne !

Bouw van het MFC op 16 juni j.l. opgeleverd !
In één jaar tijd is de bouw van het hele MFC opgeleverd; een
mooie prestatie van hoofdaannemer van der Burgt Bouw
uit Deurne en nevenaannemers Karel Hermans uit Helden
en de firma Peeten uit Kessel. Nu nog de inrichting !
In de loop van juli/augustus a.s. zal onze opbergruimte wor-
den ingericht zodat wij direct na de grote vakantie kunnen
starten met repetities in de SMG-zaal. De inrichting van on-
ze opbergruimte wordt gesponsord door HKI, die daarvoor in
de komende jaren hoofdsponsor van onze vereniging wordt.
Een zeer sympathiek gebaar van directeur Mat Bouten!
De officiële opening van het MFC en de Open Dag zal
plaatsvinden op zondag 28 september a.s., waaraan ons
fanfare-orkest, de jeugdfanfare, de drumband en de blok-
fluiters ook hun medewerking zullen verlenen.

Afscheid van ons huidig clublokaal
Aansluitend aan het Kaupmanconcert op maandag 30 juni
a.s. zullen we bij Café van Soest afscheid gaan nemen van
ons huidige clublokaal en van de familie van Soest, die
zoveel heeft betekend voor onze muziekvereniging.

GELIEVE ALVAST TE NOTEREN!

Dit keer de mensen die jaar in jaar uit onder leiding
van bestuurslid Loek Joosten bezig zijn met de voor-
bereiding en organisatie van onze jaarlijkse Rom-
melmarkt.
� De sorteerders Boy Jacobs, Jeu en Pierre Lijssen

en Jan Kranen die vanaf januari elke donderdag-
morgen opgehaalde spullen in de loods sorteren,
rommel weggooien en alles keurig per onderwerp
in dozen verpakken.

� De dames Miek Fleuren en Lies Sevens, die elke
week de telefoontjes aannemen waar spullen op-
gehaald moeten worden.

� Theo Rooyackers, die elk jaar weer een van zijn
loodsen ter beschikking stelt voor het opbergen
van de spullen.

� Jan Smeets voor het belangeloos beschikbaar
stellen van de tractor.

� Frank Ottenheim van zaal The Apollo, waar we
elk jaar weer terecht kunnen voor de uitvoering
van de Rommelmarkt.

Dames en heren: Chapeau en…. bedankt!

In  het  z       nnetje  gezet

�  Maandag 30 juni
Kaupmanconcert
Fanfare, Drumband en jeugdfanfare.

Aanvang: 19.30 uur.
Aansluitend: afscheid  in Café  van Soest van ons huidige
clublokaal en van de familie van Soest.

�  Maandag 11 augustus
Eerste repetitie – in de SMG zaal van Kerkeböske! - van
fanfare-orkest na de grote vakantie.

�  Woensdag 20 augustus
Eerste repetitie van de drumband in Kerkeböske.

�  Zaterdag 23 en zondag 24 augustus
Repetitie-weekend voor het fanfare-orkest ter voorberei-
ding op het concert met Gé Reinders.

�  Vrijdag 29 t/m zondag 31 augustus
Jeugdweekend voor alle jeugdleden van onze vereniging.

�  Zaterdag 13 en zondag 14 september
Het fanfare-orkest begeleidt Gé Reinders in DOK6 op zijn
toernee “Blaos mich ’t landj door”.
Kaartreservering rechtstreeks bij DOK6 !

�  Zondag 21 september
Deelname van de jeugdfanfae aan het Jeugdfanfaretref-
fen in Koningslust.

�  Zondag 28 september
Feestelijke opening van het MFC Helden-Dorp.
Zowel de openingsceremonie als de daarop aansluitende
Open Dag worden muzikaal opgeluisterd door het fanfare-
orkest, de jeugdfanfare, de drumband en de blokfluiters.

�  Zondag 5 oktober
Jubileumconcert van onze 60-jarige drumband, samen
met onze jeugdfanfare in gemeenschapshuis “Kerkeböske”

�  Zondag 12 oktober
Heldens Open Podium (HOP) in DOK6.


