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In memoriam

Marc Engels
Na een ernstige hartstilstand, gevolgd door inten-
sieve behandelingen, is Marc op 7 maart j.l. overle-
den. Hij is maar 41 jaar mogen worden.
Marc was een gedreven muzikant en perfectionist,
die niets aan het toeval overliet. Wanneer hij op zijn
bugel de solo speelde liet hij zijn medemuzikanten
en de concertbezoekers genieten van zijn muzikale
kunnen. In ons fanfare-orkest en in de vereniging
laat hij een grote leegte achter, maar vooral in zijn
nog jonge gezin. Met “zijn” muziek hebben zijn col-
lega-muzikanten de uitvaartmis opgeluisterd.  
Wij wensen Christel, de kinderen Nienke, Jesper en
Jauke en de ouders en schoonouders heel veel sterkte.

Moge Marc rusten in vrede

Fanfare-orkest op concours 
Wegens een meningsverschil met de Limburgse Bond van
Muziekgezelschappen gaat ons fanfare-orkest dit keer
niet bij de LBM op concours, maar   gaat het op zaterdag 
28 november a.s. deelnemen aan het Bondsconcours van
de Brabantse Muziekbond en wel  in Veldhoven. 

Nieuwe uniformen
Het bestuur heeft inmiddels besloten om voor de nieuwe
uniformen voor zowel het fanfare-orkest als de drumband
weer voor de huidige kleur van het colbert te kiezen: 
Bordeaurood.
Op advies van de uniformencommissie gaat het bestuur
binnenkort een keuze maken uit de twee overgebleven
leveranciers: Pisa uit Eindhoven en Seezo uit Keijenborg.
De commissie is nu bezig om de aangedragen verbeterin-
gen uit de gehouden enquête uit te werken.

Geslaagde Potgrond-aktie
Op zaterdag 14 maart j.l. is weer de jaarlijkse potgrond-
aktie gehouden. Ondersteund door mooi voorjaarsweer
hebben we dit jaar weer meer zakken potgrond aan de
bewoners van Helden-Dorp verkocht.
Een mooi resultaat !

Weer mooie successen op solistenconcours
Aangemoedigd door leden van de Jeugdcommissie en 
docenten van muziekschool Kreato gaan steeds meer
jeugdige muzikanten deelnemen aan solistenconcoursen.



GELIEVE ALVAST TE NOTEREN!

Dit keer zetten we Jeu Absil, Har Hanssen,
Christel Hermans, Funs Jacobs en Eric Lemmen
eens in ’t Zonnetje.

Deze muzikanten van het fanfare-orkest en Drum-
band ondersteunen met hun “zwaar koper” en “slag-
werk” de muzikanten van onze jeugdfanfare op alle
repetities en op al hun concerten.

Dame en heren: 
Chapeau en…. bedankt!

In  het  z       nnetje  gezet

Zo ook dit keer in Nieuwstadt waar weer opmerkelijke 
resultaten zijn behaald: 
Sven Smeets heeft – op tenor-sax – in de jeugddivisie
met het werk “Snuggle Time” van Barol 84 punten 
behaald; een eerste prijs en met het hoogst aantal punten
in deze afdeling. Een beker voor de eerste prijs en de 
wisselbeker van de jeugddivisie!

Verder behaalden in de jeugddivisie:

�  Romeé Hermans op alt-sax: 80 punten; 1e prijs

�  Hanneke van de Mortel op alt-sax 80 punten en 1e prijs

�  Jeroen Vermazeren op trombone: 82 punten en 1e prijs

In de 4e divisie behaalden:

�  Janine Briene op alt-sax: 80 punten en 1e prijs

�  Leanne Vermazeren op alt-sax: 82 punten en 1e prijs

  In de 2e divisie behaalde Sanne Ghielen op alt-sax met
81 punten de 1e prijs.

Ook een mooi resultaat voor docente Joyce Bruijsten!

Proficiat allemaal !

�  Vrijdag 8 en zaterdag 9 mei
Repetitieweekend fanfare-orkest in Kerkeböske met op
vrijdag een gezamenlijke repetitie en op zaterdag groeps-
repetities met als afsluiting een tutti-repetite om 
ca 16.00 uur.

�  Zaterdag 16 en zondag 17 mei
Veel van onze jeugdige muzikanten gaan weer deelne-
men aan de Play-in in Kessenich (B)

�  Zondag 17 mei
Onze jaarlijkse Rommelmarkt.

�  Zondag 24 mei
Deelname van onze jeugdfanfare aan het Jeugdtreffen in
Posterholt.

�  Zaterdag 30 mei en maandag 1 juni
Play-in voor jeugdige Heldense muzikanten met repeti-
ties in het  Bouwens v.d. Boye-college (op 30 mei) en het
afsluitend concert (op 1 juni) in de feesthal van het
Blaaskapellenfestival in Beringe.

�  Zaterdag 20 juni
Deelname aan de feestelijke intocht van de Heldense
Jeugdvierdaagse.
Fanfare en drumband

�  Maandag 29 juni
Kaupmanconcert.
Fanfare, drumband, jeugdfanfare en blokfluiters.

Aanvang: 19.30 uur

�  Zaterdag 18 juli
Generale repetitie fanfare-orkest

�  Zondag 19 juli
Uitwisselingsconcert met Fanfare St.Jozef, Beringe.

�  Zaterdag 4 april 

Swingend en populair Theaterconcert door onze
muzikanten in    DOK6. Aanvang:20.15 uur.

Kaartverkoop à € 10,- aan de kassa van DOK6.

Aan dit concert werken mee: zangeres Sandra Korsten,
sologitarist Henk Witteveen, en het Kwintet van de 
Koninklijke Harmonie van Thorn.
In Bigband-opstelling en omgeven door de slagwerkers
van de drumband  voeren de muzikanten u naar vele 
streken over de wereld; Latijns Amerika, Midden-Ameri-
ka, New Orleans en Europa.

Voorkom teleurstelling en reserveer tijdig !

�  Maandag 6 april
Algemene ledenvergadering in Kerkeböske. 

Aanvang: 20.00 uur

�  Zondag 19 april
Muzikale begeleiding van de eerste communicantjes naar
de kerk. Fanfare en drumband.
Vertrek om 8.40 resp. 10.40 uur vanaf Kerkeböske.

�  Donderdag 30 april
Muzikale opluistering van de Koninginnefeesten.
Fanfare en drumband.


