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Nieuwe uniformen
Na een uitgebreid vooronderzoek, waarbij de kandidaat-
leveranciers tweemaal zijn bezocht door leden van de uni-
formencommissie heeft het bestuur – op advies van de
uniformencommissie – niet meer gekozen voor Pisa & Zn
in Eindhoven, maar voor Seezo Uniformen b.v. in Keijen-
borg (Gld.).
De gehouden enquête onder alle geüniformeerde leden
heeft veel nuttige informatie opgeleverd, met name op
het gebied van draagcomfort. Op het gebied van de kleur
van het colbert heeft het bestuur besloten om voor de
meerderheid voor Bordeaurood te kiezen, weliswaar in
een wat donkerdere tint, dit tot teleurstelling van veel
damesleden en jongere muzikanten, die voorkeur had-
den voor “zwart.” 

Wijzigingen t.o.v. de huidige uniformen zijn: 

■ Geen bandplooibroek 

■ Soepelere stof (gabardine i.pl.v. barathea) 

■ Eén rij knopen i.pl.v. 2 rijen 

Uniformencommissie op bezoek bij mogelijke leverancier.

Geboren 8 mei 2009

FINN
Zoon van Mike en Miriam Peeters

Proficiat! 

■ Getailleerde damescolberts 

■ Aparte blouse voor de dames 

■ Choker voor de dames i.pl.v. stropdas 

■ Drumband hetzelfde model colbert als muzikanten
van fanfare; wel met epauletten,  armkoord en 
bandelier-opening

■ Cecilia-embleem wordt vervangen door de tekst
“Fanfare St. Cecilia”

De nieuwe uniformen worden tegen medio september a.s.
geleverd.



GELIEVE ALVAST TE NOTEREN!

■  Maandag 13 juli en woensdag 15 juli
Geen repetities i.v.m. kermis.

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

■  Zaterdag 18 juli
(Generale) repetitie van het fanfare-orkest in Kerkeböske
van 18.00 tot 20.00 uur
■  Zondag 19 juli
Uitwisselingsconcert met fanfare St.Jozef uit Beringe in
DOK6.

Aanvang: 11.00 uur

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

■  Maandag 7 september
Eerste repetitie van Jeugdfanfare na de grote vakantie

■  Woensdag 9 september
Eerste repetitie van de drumband na de grote vakantie

■  Vrijdag 11, zaterdag 12 en 
zondag 13 september

Jeugdkamp voor onze jeugdige muzikanten en leerlingen.
Lokatie in Vlodrop

■  Vrijdag 25 en zaterdag 26 september 
Repetitie-weekend van het fanfare-orkest in Kerkeböske
ter voorbereiding op het Bondsconcours.

■  Zondag 27 september
Deelname van de Jeugdfanfare aan het Jeugdorkesttreffen
in Koningslust.

■  Zondag 11 oktober
Herfstconcert van de samenwerkende Heldense muziek-
verenigingen in Kerkeböske met ons fanfare-orkest, samen
met fanfare EMM uit Koningslust.
Tevens presentatie van onze nieuwe uniformen.

Aanvang: 19.00 uur

■ Zaterdag 31 oktober en zondag 1 november
Muzikaal repetitie-weekend voor het fanfare-orkest ter
voorbereiding op het Bondsconcours.
Lokatie: Jeugdherberg “Begeinhof” en de ernaast gele-
gen school in Tongeren in België. Beide lokaties liggen
op 5 minuten lopen van het centrum van Tongeren.

Op concours
Ons fanfare-orkest onder leiding van Guus Dohmen gaat
dit jaar op concours bij de Brabantse Muziekbond en wel
op zaterdag 28 november a.s. in Theater “de Schalm” in
Veldhoven.
In goed overleg is besloten om dit keer in de 2e divisie uit
te komen.
Als juryleden zullen fungeren: Lex van Diepen, Rob Goor-
huis en Danny Oosterman.
Als concourswerken zullen worden gespeeld: 
“Three extraordinary journeys” van de bekende 
Engelse komponist Philip Sparke. Het is een ode aan de
ontdekkingsreiziger   Jules Verne. Het te spelen werk
bestaat uit drie delen:
- 20.000 leagues under the sea
- Five weeks in a balloon
- Around the World in 80 days.
Als tweede werk wordt gespeeld: “Die Brücke am Tay”
van Rob Goorhuis.
Dit werk beschrijft het verschrikkelijk ongeluk op 28 de-
cember 1879 waarbij in een storm een nieuwe brug over
de rivier Tay in Schotland instortte op het moment dat er
een trein met 75 passagiers over reed. Niemand heeft dit  
ongeluk overleefd.
Buiten de normale wekelijkse repetities zullen twee re-
petitie-weekends met gastdocenten worden gehouden;
één op vrijdag 25 en zaterdag 26 september a.s. in Ker-
keböske en een op zaterdag 31 oktober en zondag 1 no-
vember in Tongeren in België. Logies in jeugdherberg
“Begeinhof” en repetities in de ernaast gelegen school
“Sibbo” met een grote repetitieruimte en 5 groepsrepeti-
tie-ruimten. Beide gebouwen liggen op 5 minuten lopen
van het centrum van Tongeren.

Fraai succes voor jeugdlid Sven Smeets 
Tijdens het Limburgs kampioenschap voor jeugdige so-
listen – op 21 juni j.l. in Heel – heeft ons jeugdig lid Sven
Smeets op tenor-sax in de Jeugddivisie maar liefst 91.5
punten behaald; een fraaie 1e prijs met lof van de jury. De
jury roemde zijn muzikaliteit en prachtige toon. Sven
mag nu een keer aan een masterclass gaan deelnemen en
dat terwijl hij zijn A-diploma nog moet halen…..

Sven: proficiat !

Mooi reklamefilmpje
In een reklame-spot op L1 voor de Heldense Play-in heeft
een jeugdig ensemble gespeeld, waarin onze muzikan-
ten Bart Jacobs en Leanne Vermazeren hebben meege-
speeld.
Het ensemble stond onder leiding van Sjraar Klaassens.

Gouden bruiloft
Op zaterdag 4 juli is in Restaurant Op d’n Berg een sere-
nade gebracht aan het Gouden Bruidspaar Ton en Nel 
Reijnders.
Ton is dit jaar al 62 jaren lid van onze vereniging.



■  Zondag 1 november
Heldens Open Podium (HOP) voor jeugdige leden in DOK6.

■  Zondag 8 november
Onze drumband neemt deel aan het Heldens Slagwerk-
treffen.

■  Woensdag 11 november 
Muzikale opluistering van de Sintermerte-viering.
Fanfare en drumband 

■  Zaterdag 14 november
Muzikale opluistering van de Cecilia-mis van 17.30 uur
en vanaf 20.00 uur: Cecilia-viering in Kerkeböske.
Opm.; Het idee, geopperd tijdens de Algemene ledenverga-
dering, om de Ceciliaviering te combineren met de Day-after
van het concours is bij nader inzien niet overgenomen om-
dat beide activiteiten tè veel van karakter verschillen.

■  Zondag 15 november
Ons Junior-Proms in Kerkeböske.

Aanvang: 10.30 uur 

■  Zondag 15 november
Muzikale opluistering van de intocht van Sinterklaas
Fanfare en drumband

■  Zondag 22 november
Concert van het fanfare-orkest, samen met de Koninklijke
Harmonie van Thorn in DOK6.

Aanvang: 19.30 uur

■  Vrijdag 27 november
Generale repetitie van het fanfare-orkest voor het Bonds-
concours

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

■  Zondag 29 november 
De bekende Day-after in Kerkeböske vanaf 11.00 uur ’s
morgens.

■  Zondag 20 december
Familieconcert in de Sint Lambertuskerk.

■  Donderdag 24 december
Muzikale opluistering door de jeugdfanfare van de Peu-
terwoorddienst in de Lambertuskerk.

Aanvang: 17.00 uur

Fanfare-Play-in in Kessenich (B)
(Door Hanneke v.d.Mortel en Romee Hermans)

We verzamelden ons bij Kerkeböske en reden naar Kes-
senich. Toen we aankwamen in Kessenich gingen we ons
eerst aanmelden. Toen pakten we onze spullen uit en
werden we naar de slaapzaal gebracht. De kleinen (Maen,
Romee en Hanneke) werden naar de kleine slaapzaal ge-
bracht, de rest naar de grote. 
Toen iedereen zijn spullen had neergezet begon de eerste
repetitie. We moesten allemaal naar de grote zaal. Daar
pakten we onze instrumenten uit en begonnen te repe-
teren. Het waren hele leuke, maar moeilijke stukken.
Toen we de stukken eens door hadden gespeeld kregen
we een lekkere maaltijd. Even uitrusten en daarna weer
op naar de volgende repetitie. In de pauzes hadden we
allemaal spellen, die we konden spelen; je kon dan ie-
mand anders uitdagen. Toen hadden we de derde repetitie
en er werd hard gewerkt om de stukken wat mooier dan
de tweede repetitie te laten klinken. Na de derde repetitie
kregen we een lekker avondmaal. Toen iedereen het eten
op had en nog wat had gepraat begonnen we aan de vier-
de repetitie. De vierde repetitie ging heel goed. Nadat we
een succesvolle repetitie hadden gehad kregen we een
avondactiviteit. Omdat het thema te maken had met de
Romeinen, kregen we een echte Romeinse avond. We
kwamen allemaal bij elkaar in de grote slaapzaal. Daar
kregen we een blaadje waar allemaal liedjes op stonden.
Als iemand niet goed meedeed, dan moest hij een op-
dracht doen. Zo moest Bart bijvoorbeeld om de 5 minuten
“ koekoek” roepen zonder dat hij een horloge of mobiel
mocht gebruiken; de enige manier was dus:tellen. Na de
Romeinse avond hadden we disco !!! Muziek aan en dan-
sen maar. 
Na een lange nacht moesten we gewoon weer om half ne-
gen ontbijten. Na een stevig ontbijt gingen we naar de
vijfde repetitie. Deze ging best goed. Nadat we ook nog
een zesde repetitie hadden gehad, kregen we workshops.
Je kon kiezen uit: filmworkshop, percussie, en boog-
schieten. Dat was wel erg leuk! En toen de generale repe-
titie; deze ging gelukkig erg goed. Nadat we de stukken
allemaal goed hadden doorgespeeld gingen we groepsfo-
to’s maken. En toen HET CONCERT ! Het ging erg goed en
het publiek was erg enthousiast!

Het was een keigaaf weekend !!!!

Dit keer willen we oud-bestuurslid Martin Cox in het
zonnetje zetten. In nauw overleg met penning-
meester Hans Van Essen doet Martin al vele jaren
practisch al het uitvoerende werk als 2e penning-
meester. Verder houdt hij contact met de vereniging
door zeer regelmatig de repetities bij te wonen.

Martin: bedankt en …….. chapeau !

In  het  z       nnetje  gezet



Maandag 29 juni heeft op een stralende zomeravond het
Kaupmanconcert plaats gevonden. Zo’n 130 muzikantjes
en muzikanten tussen de 9 en 71 jaar hebben een afwis-
selend concert gegeven voor ruim 300 bezoekers. Het vo-
cale aandeel in het concert werd mooi gebracht door zan-
geres Sandra Korsten.
Alle muzikanten en toeschouwers werden getrakteerd op
een ijsje door Jac en Jeanne Kranen bij gelegenheid van

het 75-jarig bestaan van het schildersbedrijf Kranen, nu
Verf en Wand Kranen. En voor elk ijsje dat over de toon-
bank ging, trakteerde Jac en Jeanne de fanfare nog eens
op € 1.   Alles bij elkaar heeft dit plm. € 450 opgebracht.
Bij deze nogmaals hartelijk dank voor deze bijzondere ge-
ste, die zal worden aangewend voor de aankoop van onze
nieuwe uniformen.

Geslaagd Kaupmanconcert


