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Jubilerende drumband !
Onze drumband bestaat dit jaar 60 jaar !
Dit is gevierd met een jubileumconcert in Kerkeböske op
zondag 26 oktober, samen met onze jeugdfanfare.

Na afloop hebben de tamboers – samen met hun instruc-
teur Leon Nevels – genoten van een lopend buffet in de 
Gasterie van Kerkeböske, waar het nog oergezellig is
gebleven.
Op het goed bezochte jubileumconcert van de drumband
waren ook twee oud-instructeurs aanwezig: 
Gerrit Greijn (in de periode1953-1966) en Jan Stultiëns
(in de periode 1981-2006) samen op de foto met de 
huidige instructeur Leon Nevels.

Afscheid van hoofdsponsor Bouten
De Bouten-Group neemt
na 7 jaar afscheid als
sponsor van onze mu-
ziekvereniging.
In het jubileumjaar 2002
stond Thijs Bouten - 

directeur van de Bouten-Groep - ons met raad en daad 
terzijde bij onze nieuwe actitiviteit: het werven van 
sponsors. Het bedrijf zélf werd Premier-sponsor en na het
afscheid van Palladio als hoofdsponsor, werd de Bouten-
Groep zelfs hoofdsponsor.
In al die jaren hebben wij ook voor ons archief onderdak
gekregen in de archiefruimte van het assurantiekantoor
aan de Wietelweg. 
Wij zijn Thijs, maar ook zijn zonen Luuk en Leon zeer er-
kentelijk voor hun financiële ondersteuning in de afge-
lopen 7 jaren, ook voor hun gewaardeerde adviezen en
hun promotie van onze vereniging via hun netwerk.

Het bestuur



GELIEVE ALVAST TE NOTEREN!

Zeer geslaagde activiteiten voor leerlingen
en jeugdige muzikanten
�  In het laatste weekend van augustus werd het zeer
geslaagd jeugd-weekend gehouden in “de Blokhut” in
Vlodrop. De 50 leerlingen en jeugdige muzikanten hebben
zich kostelijk geamuseerd en weinig geslapen!

�  Op zondag 21 september heeft de jeugdfanfare o.l.v.
Sjraar Klaassens met succes deelgenomen aan het Jeugd-
fanfare-treffen in Koningslust.

�  Op zondag 12 oktober hebben maar liefst 57 leerlingen
en jeugdige muzikanten deelgenomen aan het Heldens
Open Podium in DOK6.

�  Op maandag 20 oktober heeft een bijzondere gebeur-
tenis plaatsgevonden in DOK6. Daar hebben een uitvoe-
ring gegeven: het fanfare-orkest waarin opgenomen alle
muzikanten van de jeugdfanfare en de leerlingen van groep
5 van beide basisscholen, die dit jaar muziekles hebben
gehad van Kreato. Ook de blokfluiters hebben hieraan hun
steentje bijgedragen. In een volle zaal is het een geweldige
happening geworden: zo hebben de leerlingen met een va-
riatie aan slagwerkinstrumenten samen met het fanfare-
orkest gespeeld, 4 leerlingen hebben het fanfare-orkest
mogen dirigeren etc. Ook een zeer geslaagde wervingsactie.

�  Op zondag 26 oktober heeft de jeugdfanfare het jubi-
leumconcert van de drumband mede opgeluisterd.

�  Op zondag 2 november hebben alle leerlingen en de
jeugdfanfare deelgenomen aan het Junior-Proms in Ker-
keböske voor ruim 200 belangstellenden.

�  Promoties van jeugdige muzikanten
Met ingang van 22 september zijn de volgende jeugdige
muzikanten gepromoveerd van de jeugdfanfare naar het
fanfare-orkest:

Janine  Briene Sax-alt
Leanne vermazeren Sax-alt
Jim van Dam Trompet
Iris Derks Bugel
Jip Huijs Bugel
Rene van Knippenberg Bugel
Max van de Mortel Hoorn

Wij wensen hen veel succes in het fanfare-orkest!

�  Doorstroom naar de jeugdfanfare
De volgende muzikanten gaan van het jeugd-ensemble
naar de jeugdfanfare:

Linda Joosten Sax-sopraan
Hanneke van de Mortel Sax-alt
Kris Teeuwen Trompet

Naar het jeugd-ensemble:

Lieve Swillens Bugel
Bram Muijsenberg Bugel
Lisanne v.d. Goor Trompet
Joeri Mommers Trompet

�  Fraaie prestatie
Tijdens de afgelopen Nederlandse kampioenschappen
voor solisten in Vugt is Leanne Vermazeren met haar solo
Divertissement Tzigane van F. Antonio op alt-sax als 4e
geëindigd in de 5e divisie met 82.5 punten.

Proficiat !

Geslaagde Cecilia-viering
De cecilia-viering van 15 november j.l. stond in het teken
van “voetbal”. Reeds bij de ingang van Café van Soest kon
men proberen een bal in een klein goaltje te schieten en
in de zaal werd op 4 tafels een verwoede strijd gestreden
om de  Cecilia-tafelvoetbalvlaaien met als uiteindelijke
winnaars Ard Kranen en Ton verbruggen. Bijna iedereen
had een origineel prijsje meegebracht voor de tombola.
Puzzelaars konden hun hart ophalen aan het zo snel mo-
gelijk weer in elkaar zetten van een blokpuzzel. Voor het
begin van deze activiteiten werden twee jubilarissen ge-
huldigd:

� Funs Jacobs 40 jaar muzikant

� Jolanda Claassens-Lijssen 25 jaar lid

Ter ere van het 60-jarig jubileum van onze drumband
werd een video vertoond van het spectaculair optreden
van  het Zwitserse Top Secret Drum Corp met het steeds
populairder worden rudimental drumming.
De verzorging van spijs en drank was weer keurig en sma-
kelijk verzorgd door Noortje.

De Cecilia-commissie bestond dit keer uit: 
Loes Fleuren, Loek Joosten, Marieke Peeters, 
Bob van Ninhuijs, Hub Roncken en Miep Verhaegh.

�  Zondag 14 december
Onze drumband gaat deelnemen aan het Winterconcert in
Maasbracht/Beek.

�  Zondag 21 december 
Familieconcert in kerstsfeer in onze parochiekerk door
fanfare-orkest, jeugdfanfare, drumband, ensembles en
blokfluiters.

Aanvang: 16.30 uur

�  Woensdag 24 december
Muzikale opluistering van de Peuterwoorddienst in de
parochiekerk door de jeugdfanfare.

Aanvang: 17.00 uur

�  Zaterdag 14 maart 2009
Jaarlijkse Potgrond-aktie 

�  Zaterdag 4 april
Theaterconcert van ons fanfare-orkest in DOK6.


