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Algemene ledenvergadering
De Algemene ledenvergadering van maandag 6 april j.l. in
Kerkeböske werd goed bezocht, al hadden zich met name
veel jongere leden afgemeld (terwijl het toch hun repeti-
tieavond was).
De verslagen van de secretaris werden goedgekeurd met
waardering voor de prima verzorging.
Over de financiële toekomst werd wat langer gediscus-
sieerd met name omdat in 2009 flink geïnvesteerd moet
worden in onderhoud van instrumenten, aanschaf van
nieuwe uniformen en de bestuursmededeling dat na dit
jaar wordt gestopt met de rommelmarkt. Verlies van de
opslagruimte en Marktplaats zijn hier vooral debet aan.
Er komt een kleine commissie, die gaat brainstormen over
mogelijke financiële alternatieven.
Marc Crooymans wordt benoemd als nieuw lid van de kas-
commissie.
De begroting voor 2009 – waarin een flink bedrag is op-
genomen voor de a.s. concoursdeelname van het fanfare-
orkest wordt goedgekeurd.
Er wordt een dringend beroep gedaan op de leden om mee
te zoeken naar een nieuwe penningmeester.
De bestuursleden Mariet van Soest en Loek Joosten wor-
den herkozen en als nieuw bestuurslid wordt de 24-jarige
Bob van Ninhuijs gekozen.
De 17-jarige Bart Jacobs wordt gekozen als lid van de mu-
ziekkommissie als opvolger van Pieter Fransen.
Het bestuur heeft inmiddels besloten dat als kleur voor de
colberts van de nieuwe uniformen weer is gekozen voor
de huidige kleur Bordeaurood, wel in een iets donkerdere

kleur. De uniformencommissie zal op korte termijn ad-
vies uitbrengen aan het bestuur over de leverancier van
de nieuwe uniformen.
De Jeugdcommissie heeft weer een druk jaar achter de
rug met o.a. de werving van veel nieuwe blokfluiters, veel
kreato-leerlingen en deelname aan play-in’s, solisten-
concoursen en veel concerten van de jeugdfanfare.
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

Mooie successen van jeugdige muzikanten
Petri Mommers (alt-sax) heeft op zondag 19 april solo
gespeeld bij een uitvoering van het literair Café Helden en
op dezelfde dag behaalde ze een 1e prijs met 85 punten
op het Chris Goossens solistenconcours in Ohé en Laak.

Proficiat Petri !

Op het solistenconcours in Horn op 29 maart werden
de volgende mooie resultaten behaald:

Sven Smeets scoorde op tenor-sax maar liefst 89 pun-
ten; een 1e prijs en wéér een mooie beker!
Jeroen Vermazeren behaalde op trombone 86 punten;
een 1e prijs mét beker !
In de 4e divisie behaalde Janine Briene op alt-sax 
81 punten; een mooie 1e prijs.
Leanne Vermazeren behaalde op alt-sax 85 punten; ook
een 1e prijs. Ze won een beker voor de op-een-na hoogste
score in de 4e divisie.
In de 2e divisie zette Sanne Ghielen op tenor-sax een
mooie prestatie neer met 82 punten; ook een 1e prijs.



Petri Mommers (alt-sax) en Guus Manders (slagwerk)
hebben op 25/26 april deelgenomen aan het Roderland-
toernooi in Kerkrade-Bleijerheide.
Petri behaalde in de 2e afdeling een mooie 1e prijs met 84
punten. Guus – die als slagwerker voor de eerste keer
deelnam aan een solistenconcours – behaalde 79 pun-
ten; een mooie 2e prijs.

Op zondag 2 mei heeft Joeri Mommers voor de eerste
keer deelgenomen aan een solistenconcours en wel het
Lei Extra concours in Hulsberg.
Hij behaalde op zijn trompet in de jeugddivisie 81 pun-
ten; een mooie 1e prijs !

Alle deelnemers aan solistenconcoursen: 
proficiat met jullie lef om deel te nemen en met 
de behaalde fraaie resultaten.

Cecilia heeft geswingd !
Zaterdag 4 april heeft ons fanfare-orkest – samen met de
drumband – in DOK6 een concert gegeven onder de titel:
“Cecilia Swingt”. Aan de reactie van de bezoekers af te
leiden hebben ze genoten van een zeer afwisselend en
swingend programma. 
Ook na afloop van het concert was het nog heel lang druk
en gezellig napraten in DOK café. Ook dat is een teken
dat muzikanten en publiek het als een hoogstaand en
gezellig concert hebben ervaren. Erg jammer dat Sandra
Korsten op het laatste moment verstek moest laten gaan
door stembandproblemen. Met Nancy van Deursen is op
het allerlaatste moment een uitstekende vervangster ge-
vonden.
Met dank aan onze sponsoren en de Rabobank, die dit
concert mede mogelijk hebben gemaakt.
Van het concert is door Wim van Soest een prachtige DVD-
opname gemaakt. Deze DVD is te koop voor € 7.50 en te
bestellen via wvsoest@home.nl

Nieuwe dirigent 
jeugd-ensemble
Ellen Vissers uit Beringe is de
nieuwe dirigent van ons jeugd-
ensemble dat elke vrijdag om
18.30 uur repeteert in Kerke -

böske. Ze is opvolgster van Joyce Bruijsten.
Ellen is geboren in Helden, maar is op jonge leeftijd met
haar ouders verhuisd naar Beringe.
Ze haalde bij Kreato haar A t/m D-diploma en in 2005 is
ze naar het conservatorium in Maastricht gegaan. Ze stu-
deert daar hoofdvak klassiek Trompet. Als bijvak stu-
deerde ze piano.
Momenteel volgt ze een assistent-dirigent opleiding bij
Kreato en in Maastricht is ze aan haar laatste jaar bezig.
Ze geeft les in klein koper in o.a. Swalmen, Brunssum 
en Hamont. In Swalmen dirigeert ze ook het jeugd-en-
semble.

Wij wensen haar veel succes !

Nieuwe uniformen
De kogel is door de kerk !
Op advies van de uniformencommissie heeft het bestuur
besloten om de nieuwe uniformen te gaan bestellen bij
Seezo Uniformen b.v. in Keijenborg.
Seezo b.v. is een gerenommeerde firma, die ook al aan
veel Limburgse muziekverenigingen heeft geleverd.
Er is gekozen voor een wat soepelere stof en de kleur van
de colberts wordt weer Bordeaurood, wél in een wat don-
kerdere tint.
Op maandag 11 mei j.l. is de maat opgenomen van alle
huidige geüniformeerde leden.
Tegen medio september a.s. zullen de nieuwe uniformen
worden geleverd.

Leden van de uniformencommissie op bezoek bij Seezo Uniformen
b.v. in Keijenborg Gld.

De laatste Rommelmarkt !
Op zondag 17 mei is een einde gekomen aan het organi-
seren van onze jaarlijkse Rommelmarkt; precies na 25
jaar !
Nu we niet meer de beschikking kunnen krijgen over de
opbergruimte waarin vanaf januari van elk jaar de spullen
worden verzameld en opgeborgen en mede door forse
concurrentie van “Marktplaats” op internet en het feit
dat we steeds meer onverkoopbare rommel krijgen aan-
geboden, heeft het bestuur besloten om te stoppen met
het organiseren van onze Rommelmarkt. De afnemende
belangstelling en de steeds verder dalende omzet zoals op
zondag 17 mei j.l. bevestigen dat besluit.
Er zal nu wél gezocht moeten worden naar een financieel
alternatief van ca 3000 euro !
De eerste Rommelmarkt is gehouden op kermiszondag 11
juli 1984 op de speelplaats van de toenmalige Lamber-
tusschool en werd georganiseerd door een commissie be-
staande uit: Theo Absil, Maria Cox, Jolanda Lenders, Ton
Reinders, Noud Sevens en Henk van Soest.
De opslagruimte is een aantal jaren geweest in een van
de ruimten bij de Dörper Toren.
Vanaf 1986 is de Rommelmarkt gehouden op de parkeer-
plaats bij Kubke en in de jaren 1991-1993 werd hij ,samen
met de Parkfeesten, gehouden  op “de wei van Haffmans”.
Vanaf 1995 zijn we terecht gekomen in “The Apollo”.



Vele jaren hebben we gebruik mogen maken van een op-
slagruimte in de oude champignonkwekerij van Hay
Smeets, die later is overgenomen door Theo Rooyackers..
In deze ruimte hebben Pierre en Jeu Lijssen, Boy Jacobs
en Jan Kranen de aangevoerde spullen vele jaren gesor-
teerd en apart opgeborgen in dozen. Aan deze heren is al
eens eerder dank en hulde gebracht.

Bestuurslid Loek Joosten heeft de afgelopen 12½ jaren de
Rommelmarkt georganiseerd en gecoördineerd daarbij
geholpen door leden van het  Damescomité Lies Sevens,
Jeanne Lijssen, Mariet Absil en Miek Fleuren, die weke-
lijks de telefonische aanmeldingen van spullen hebben
genoteerd.

GELIEVE ALVAST TE NOTEREN!

�  Zaterdag 20 juni
Muzikale begeleiding van de feestelijke intocht van de
Heldense jeugdvierdaagse. Fanfare + drumband

Vertrek vanaf Kerkeböske om 16.55 uur.

�  Vrijdag 26 juni:
Repetitie in Kerkeböske van 20.15 – 22.15 uur

�  Maandag 29 juni
Kaupmanconcert.
Fanfare + jeugdfanfare +jeugd-ensemble + drumband +
blokfluiters.

Aanvang: 19.30 uur

�  Zaterdag 18 juli
Play-in voor jeugdige muzikanten in de Maaspoort in 
Venlo met afsluitend concert om 17.00 uur.

�  Maandag 13 juli
Geen repetitie i.v.m. Kermis

�  Zaterdag 18 juli:
Repetitie in Kerkeböske van 18.00 – 20.00 uur

�  Zondag 19 juli
Uitwisselingsconcert met fanfare “St.Jozef” uit Beringe in
DOK6.

Aanvang: 11.00 uur

�  Maandag 20 juli:
Geen repetitie i.v.m. start zomervakantie

�  Maandag 31 augustus
Eerste repetitie van fanfare-orkest na de grote vakantie.

�  Maandag 7 september 
Eerste repetitie na de grote vakantie van de jeugdfanfare.

�  Woensdag 9 september
Eerste repetitie van de drumband na de grote vakantie.

�  Vrijdag 11, zaterdag 12 
en zondag 13 september

Jeugdkamp voor onze jeugdige muzikante. 
Lokatie is nog geheim!

�  Vrijdag 19 en zaterdag 20 september
Repetitie-weekend van het fanfare-orkest in Kerkebös-
ke ter voorbereiding op het Bondsconcours.

�  Zondag 27 september
Deelname van onze jeugdfanfare aan het Jeugdorkest-
treffen in Koningslust.

�  Zondag 11 oktober
Herfstconcert samen met fanfare EMM uit Koningslust in
Kerkeböske.

Aanvang: 19.00 uur

�  Zaterdag 31 oktober 
en zondag 1 november

Muzikaal repetitie-weekend voor het fanfare-orkest in
een dorpje bij onze zuiderburen  ter voorbereiding op het
Bondsconcours

�  Zaterdag 28 november
Deelname van het fanfare-orkest aan het Bondsconcours
in Veldhoven.
Na afloop: gezellig samenzijn in Kerkeböske.

�  Zondag 29 november
Viering van “The day-after” mogelijk in combinatie  met
de cecilia-viering in Kerkeböske.




