
St.Cecilia
Fanfare St.Cecilia Helden

Opgericht in 1902

September 2008 � Volgnummer: 171

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

Geboren 22 juli 2008

Niels
Zoon van Clemens Claassen 
en ons lid Jolanda Claassen-Lijssen
Broertje van Juul.

Proficiat !

Gaan trouwen
Mike Peeters en Miriam Goorts 

gaan op 17 september a.s. trouwen op Kasteel Groot
Buggenum in Grathem.
Receptie is van 19.00 tot 20.00 uur in Grand Café
Het Gouvernement in het Limburgs Museum in Venlo.

Mike en Miriam: alvast van harte gefeliciteerd !

Afscheid van ons repetitie- 
en clublokaal van Soest.
Aansluitend aan het geslaagd Kaupmansconcert op
maandag 30 juni j.l. hebben we met een serenade en ca-
deaux afscheid genomen van Jan en Noortje van Soest.

Het was een warm afscheid van een familie, die onze ver-
eniging altijd een warm hart heeft toegedragen.

Jan, Noortje, Gijs, Gert en Wim: bedankt !

In ons nieuw repetitielokaal !
Nadat de bouw van het MFC in juli j.l is opgeleverd is in-
middels ons uitgebreid archief en de opslag van instru-
menten verhuisd naar onze ruimte bij de repetitieruimte
in de SMG-zaal bij gemeenschapshuis Kerkeböske. In goed
overleg is ook het archief en de piano van Bel Canto on-
dergebracht in onze ruimte.
Op maandag 11 augustus j.l. is de eerste repetitie van het
fanfare-orkest gehouden in de SMG-zaal. Dirigent en mu-
zikanten zijn zeer tevreden over de akoestiek in de re-
petitieruimte.



GELIEVE ALVAST TE NOTEREN!

Na afloop is de terraszaal ingewijd en werd Hub Roncken
door voorzitter Piet Fleuren bedankt voor zijn vele werk
voor het MFC alsook voor de inrichting en verhuizing van
ons archief en instrumentenruimte, wat mede mogelijk is
gemaakt door prima hulp van een flink aantal muzikan-
ten.

�  Zaterdag 13 en zondag 14 september
Het fanfare-orkest begeleid Gé Reinders in DOK6 op zijn
toernee “Bloas mich ’t landj door”.
Zaterdag: aanvang 20.15 uur 
Zondag:    aanvang 15.00 uur
Kaarten zijn verkrijgbaar aan de theaterkassa van DOK6.
Reserveerlijn: 077-3101064. Ter voorbereiding op dit con-
cert heeft het fanfare-orkest op 23 en 24 augustus j.l. een
geslaagd repetitieweekend gehouden in het nieuwe ge-
meenschapshuis Kerkeböske. De multifunctionaliteit van
het gebouw heeft hiermee een geslaagde test doorstaan.

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

�  Zondag 28 september
Feestelijke opening van het Multi Functioneel Centrum
Helden-Dorp. De feestelijke opening om 13.00 uur zal wor-
den opgeluisterd door ons fanfareorkest. Aansluitend zul-
len het fanfare-orkest, de drumband en de jeugdfanfare
korte optredens verzorgen tijdens het Open Dag-gedeelte.

�  Vrijdag 3 oktober
“Sjoën Helje Dörp” is de titel van een feestelijke avond
door Dörper artiesten voor de Dörper gemeenschap in het
kader van de feestelijke opening van Kerkeböske,
Aanvang: 19.30 uur.
Kaarten (zit- en staantafelplaatsen) à 5 euro zijn alleen in
voorverkoop verkrijgbaar bij:
- De balie van VVV-Helden in de foyer
- Bakkerij-Lunchroom ’t Bölke
- Verf en Wand Kranen

�  Zondag 12 oktober 
Heldens Open Podium in DOK6, waaraan veel van onze
jeugdige muzikanten gaan deelnemen.

Aanvang: 11.00 uur

�  Zondag 26 oktober
Jubileumconcert van onze 60-jarige drumband in Kerke -
böske, samen met onze jeugdfanfare.

Aanvang: 14.30 uur (onder voorbehoud)

�  Zondag 2 november
Junior-Proms in Kerkeböske.
Optreden van solisten en ensembles van onze leerlingen
en blokfluiters.

Aanvang: 10.30 uur

�  Woensdag 5 november
Muzikale begeleiding van het Sintermerte-feest.
Fanfare en drumband.

Vertrek bij Kerkeböske om 18.25 uur.

�  Zaterdag 15 november

Cecilia-viering
Wordt ingezet met de muzikale opluistering van de H.Mis
van 17.30 uur in de parochiekerk.
Aansluitend is de feestavond in Feestzaal de Zoes.

�  Zondag 16 november
Muzikale begeleiding van de intocht van Sinterklaas.
Fanfare en drumband

�  Zaterdag 22 november
Serenade op de receptie van 5 x 11 jaar Dörper Kuus.

�  Vrijdag 28 november
Jaarlijkse Mosselavond, georganiseerd door het Dames-
comité

�  Zondag 14 december
Deelname van onze drumband aan het Winterconcert in
Maasbracht-Beek.

�  Zondag 21 december
Familie-concert in kerstsfeer in de parochiekerk.
Fanfare, Jeugdfanfare, drumband en leerlingen.

PLUS Gommans nieuwe co-sponsor
PLUS Gommans behoeft weinig introductie in Helden-
Dorp. Wij heten Math en Eljo dan ook van harte 
welkom als officiële sponsor van onze vereniging.



VAN DE                           -AFDELINGJJeeuuggdd
Jeugdweekend 2008 
Voor iedereen die het helaas heeft moeten missen of ge-
woon benieuwd is hoe het geweest is volgt nu een verslag
van het geweldig JEUGDWEEKEND van onze vereniging
op 29, 30 en 31 augustus j.l.
Aan het weer heeft het in ieder geval niet gelegen want
het was echt hartje zomerweer deze drie dagen, maar je
krijgt ook wat je verdient, toch?

Op vrijdagavond rond 18.45 uur vertrokken we met au-
to’s richting “de Blokhut” in Vlodrop. Dit is een unieke,
mooi gelegen locatie met veel mogelijkheden waarvan we
ook goed gebruik hebben gemaakt. Na eerst een lekker
glaasje ranja met een koekje werden de slaapplaatsen in-
gedeeld en kon het inrichten beginnen. Met die electri-
sche pompen of handige leden van de leiding van tegen-
woordig is dat een fluitje van een cent. Toen het eenmaal
donker was hebben de jongste kinderen een rondje door
het dorp gewandeld en daarna een spontane mini-mop-
pentrommel georganiseerd, terwijl de rest een dropping
had. Om de honger te stillen die iedereen van het wande-
len kreeg hebben we een lekker broodje knak soldaat ge-
maakt en nog gezellig bij elkaar gezeten waarna iedereen
de slaapzak opzocht. 

Zaterdagmorgen – na een boven verwachting rustige
nacht – zaten we om een uur of half negen aan de Heer-
lijke Heljese Mik van Bakkerij ’t Bölke. Daarna was het
tijd voor de minder leuke activiteit van dit weekend: cor-
vee. Maar ook dat moet gebeuren en daarna konden we
weer leuke dingen gaan doen….. de 5-KAMP waarin ie-
dereen zijn sportieve en behendige kunsten kon laten
zien. Na de lunch vertrokken de jongsten met een bus
richting bezoekerscentrum “de Meinweg” voor een span-
nende en sportieve Roverstocht terwijl de ouderen een
wandeling door Nationaal Park Meinweg maakten met
een gids van Staatsbosbeheer.. Rond 16.30 uur was ie-
dereen weer terug op de kampplaats en kon er nog ge-
oefend worden voor CECILIA ’s GOT TALENT of gewoon wat
gespeeld. Ondertussen werd door Miriam van Ommeren
en Mariet van Soest een heerlijke maaltijd bereid. Op het
menu stonden tomatensoep met héél veel balletjes, heer-
lijke macaroni met alles erop en eraan en zelfs aan een sa-
lade en fruit was gedacht. Voor degenen, die nog een
plekje hadden was er nog een toetje. Miriam: bedankt ! Na
de afwas kon dan eindelijk het spectaculaire CECILIA
’sGOT TALENT beginnen en  dat kon al bijna niet meer
stuk door het grote podium met  echte disco-verlichting
en een DJ, maar het zijn toch écht de artiesten die voor
een fantastische avond gezorgd hebben. Ook de be-

stuursleden van onze vereniging waren naar Vlodrop ge-
komen om dit spektakel te kunnen meemaken.
Want dat onze jeugdigen stuk voor stuk muzikaal zijn,
dat weten we, maar dat ze ook nog eens goed kunnen
dansen, zingen, modeshows kunnen organiseren en lo-
pen, schminken of zelfs een solo op trompet durven te
geven, dat was een geweldige verrassing! Tijdens de show,
die op vakkundige wijze aan elkaar werd gepraat door
Tom Peeters, wat er ook nog regelmatig gelegenheid om
een dansje of “jumpen” te wagen. Het dak ging er hele-
maal af!! De allerbeste acts gingen natuurlijk niet met
lege handen naar huis, maar met een heuse beker. Wat
waren ze er trots op en dat mag! Na de show hebben we
nog heerlijk met chips en drinken bij het kampvuur ge-
zeten en rond 02.30 was de rust eindelijk weergekeerd. 

Na het ontbijt zondagmorgen was er nog een tombola
met mooie prijzen en daarna werden alle tassen ingepakt
en de rommel opgeruimd waarna de bus weer klaar stond
om ons naar zwembad “de Roerdomp” in Roermond te
brengen. Aangezien het nog steeds prachtig weer was
hebben we hier lekker in ’t zonnetje kunnen liggen,
‘ploensen” en luieren op de ligweide. Toen iedereen
schoon en fris gezwommen was zijn we met hulp van ou-
ders weer vertrokken naar MFC “Kerkeböske” in ôs sjoën
Helje-Dörp. Oost-west, thuis-best!

Al met al kunnen we terugkijken op  een zeer geslaagd
weekend en dat had niet kunnen slagen zonder de vele
hulp, die we gekregen hebben. 

� Alle ouders: bedankt voor het rijden! 

� Marja en Funs Jacobs, Anne en Mieke Peeters en Mariet
van Soest: bedankt voor alle hand- en spandiensten. 

� Miriam van Ommeren: bedankt voor het heerlijk eten
en bestuur: bedankt voor jullie belangstelling. 

Verder willen we de volgende mensen en bedrijven ook
ZEKER bedanken: 
� Bakkerij ’t Bölke voor de heerlijke ontbijtkoek en al

het brood, 

� Verf & Wand Kranen voor de sponzen van de 5-Kamp, 

� Kessels Groente&Fruit van de Beekstraat voor de ver-
se appeltjes en 

� Rabobank Peel & Maas voor de prijsjes van de tombola.

En last, but not least…..:

De organisatie, bestaande uit Bob van Ninhuijs,
Loes Fleuren, Maddy de Bruin, Tom Peeters, 
Christel Bruinen, John Vermazeren en Simone Jacobs.



Jeugdweekend 2008


