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Korte, extra Algemene Ledenvergadering
Als agendapunt: 
Voorstel van het bestuur om Mariëlla Mommers te benoe-
men tot bestuurslid.
Het ligt in de bedoeling dat Mariëlla de functie van pen-
ningmeester gaat overnemen van het duo Hans Van Essen/
Martin Cox.

De korte vergadering wordt gehouden op maandag 
5 oktober a.s. in Kerkeböske en begint om 19.45 uur.

Zeer geslaagd jeugdweekend
Maar liefst 45 jeugdige muzikanten hebben genoten van
een zeer geslaagd Jeugdkamp van 11-13 september in
Vlodrop. Mede mogelijk gemaakt door de enthousiaste
kampcommissie en de steun van de volgende sponsors:
Bouwbedrijf Louis Scheepers, Bakkerij ’t Bölke, Verf &
Wand Kranen en Fruitbedrijf Kessels.

Nieuwe uniformen
Tijdens het a.s. herfstconcert op zondag 11 oktober a.s.
zullen onze nieuwe uniformen worden gepresenteerd.

Website van de vereniging
Onze website staat vanaf nu vermeld in de kop van St.
Cecilia-Nieuws. Hierin staat up-to-date informatie over
onze vereniging met o.a. uitgebreide fotoreportages van
activiteiten. Bob van Ninhuijs en Mike Peeters zijn de
webmasters en  bestuurslid Hans Van Essen heeft de eind-
verantwoordelijkheid.

Bedankje 
We willen jullie allen van harte bedanken voor de gewel-
dige serenade die jullie hebben gebracht tijdens het 50-ja-
rig huwelijksfeest van onze ouders Ton en Nel Reijnders.
Prachtig!! We hebben er allemaal van genoten!

Bedankt namens Ton, Nel en hun kinderen.

Twee van de 400 muzikanten bij concerten
van André Rieu. 
Marja Jacobs en zoon Bart hebben deel uitgemaakt van
het 400-koppige fanfare-orkest tijdens de concerten van
André Rieu in Maastricht van 10 t/m 14 juli.
Een hele eer én belevenis !

Derde werk, uit te voeren op 
het a.s. Bondsconcours.
Naast ”Three extraordinary journeys” van Philip Sparke
en “Die Brücke am Tay” van Rob Goorhuis zal het fanfare-
orkest op het Bondsconcours in Veldhoven als 3e werk
uitvoeren: “Rhapsody for Tienhoven” van Rob Goorhuis.

Philip Sparke 

Rob Goorhuis



GELIEVE ALVAST TE NOTEREN! ■  Woensdag 11 november
Muzikale opluistering van de Sintermerte-viering.
Fanfare en drumband

■  Vrijdag 13 november
Extra repetitie van het fanfare-orkest

Aanvang: 20.15 uur

■  Zaterdag 14 november
Muzikale opluistering van de Cecilia-mis van 17.30 uur.
Aansluitend: 
Cecilia-viering in de Gasterij en foyer van Kerkeböske.

■  Zondag 15 november 
Junior-Proms in Kerkeböske.
’s Middags: muzikale opluistering van de intocht van Sin-
terklaas. Fanfare en drumband 

■  Zondag 22 november
Concert van het fanfare-orkest in DOK6, samen met de
Koninklijke Harmonie van Thorn. Entree: € 8,-

Aanvang: 19.30 uur

■  Dinsdag 24, woensdag 25 en
vrijdag 27 november

Extra repetities fanfare-orkest, waarvan generale repeti-
tie voor het Bondsconcours op vrijdag 27 november

■  Zaterdag 28 november 
Deelname van het fanfare-orkest aan het Bondsconcours
Theater “de Schalm” in Veldhoven.

Ons concert is waarschijnlijk om 15.30 uur.

■  Zondag 29 november 
“The Day-after” in de Gasterij in Kerkeböske.

Start om 11.00 uur (’s morgens)

waarvan velen gericht op deelname aan het Bondscon-
cours op zaterdag 28 november a.s. in Veldhoven.

■  Vrijdag 25 en zaterdag 26 september
Repetitie-weekend van het fanfare-orkest in Kerkeböske.
■ Op vrijdagavond van 20.15 tot 22.15 uur
■ Op zaterdag vanaf 10.00 uur: groepsrepetities en af-

sluitend - tegen 15.00 uur - een gezamenlijke repetite.

■  Zondag 27 september
Jeugdfanfare neemt deel aan het Jeugdfanfaretreffen in
Koningslust.

■  Maandag 28 september  
Vanaf 18.30 uur worden de nieuwe uniformen van Seezo
afgepast.
Muzikanten van het fanfare-orkest worden om 18.30 uur
verwacht in Kerkeböske. Muzikanten van de drumband,
vaandeldragers  en bestuursleden om 20.00 uur.
Iedereen dient een T-shirt of een dun hemd te dragen en
ook de zwarte schoenen, die men onder het uniform
draagt.

■  Vrijdag 9 oktober
Generale repetitie van het fanfare-orkest voor het Herfst-
concert.

Aanvang: 20.15 uur 

■  Zondag 11 oktober
Herfstconcert - in Kerkeböske – van de samenwerkende
Heldense muziekverenigingen.
Samen met ons fanfare-orkest concerteert Fanfare EMM
uit Koningsust.

Aanvang: 19.00 uur 
Op dit concert zullen bestuur, vaandeldragers, muzikan-
ten en tamboers de nieuwe uniformen dagen !

■  Zaterdag 31 oktober en zondag 1 november
Muzikaal weekend van het fanfare-orkest in Tongeren (B)

■  Zondag 1 november
Afsluiting van het muzikaal weekend in Tongeren met
een concert, samen met Fanfare O.L. Vrouw in ’t Zand
Roermond,  in ”het Oad Raohoes” in Melick

■  Zondag 1 november
Heldens Open Podium voor jeugdige muzikanten in DOK6.

■  Vrijdag 6 november
Extra repetitie van het fanfare-orkest

Aanvang: 20.15 uur 

Dit keer eens de schijnwerper op Pieter Fransen, die
zich op de laatste Algemene ledenvergadering niet
meer verkiesbaar heeft gesteld als lid van de muziek-
kommissie, waarvan hij lid is geweest vanaf de be-
ginjaren 1980. Naast zijn vele muzikale aktiviteiten –
eerst als solo-bugelist  en nu al vele jaren als hoornist
– speelt hij al ruim 25 jaren mee in het Heldens Koper-
ensemble en beroemd zijn de nu al 17x door hem 
georganiseerde “Muziek onder de blote hemel” con-
certen,  thuis in zijn lommerijke tuin. 
Een man waarop je altijd kunt rekenen, ook bij niet-
muzikale activiteiten.

Pieter: bedankt en…. chapeau ! 

In  het  z       nnetje  gezet


