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Sven Smeets een veelbelovend muzikant 
Op zaterdag 26 september heeft on-
ze 13-jarige muzikant Sven Smeets
op tenor-sax een fraaie 3e plaats
behaald in de jeugd-afdeling tijdens
de Nederlandse kampioenschappen
in Vught.

Een groot compliment aan Sven
en aan docent Joyce Bruijsten!

Nieuwe uniformen
Tijdens het drukbezocht herfstconcert in Kerkeböske op
zondag 11 oktober zijn de nieuwe uniformen gepresen-
teerd. Voorafgaand aan het concert is de groepsfoto ge-
maakt.
Naast een flinke subsidie van het Anjerfonds (goed voor
een 9-tal uniformen) heeft de financiële actie in Helden-
Dorp het zeer fraai resultaat van maar liefst 20 (!) uni-
formen opgeleverd! Een mooie waardering van de Dörper
gemeenschap voor de lokale activiteiten van “hun” fan-
fare.
Het bestuur heeft de Uniformencommissie-2009 gekom-
plimenteerd met hun uitstekend werk, zowel wat de uit-
eindelijke uitvoering betreft als het feit dat alles binnen
de tijd en binnen budget is gerealiseerd.

De commissieleden waren:
Phil Houben, Bob van Ninhuijs, Anne Peeters, Ton Peters,
Hub Roncken, Gerrit Sengers, Mariet van Soest, Loek Tim-
mermans, Miep Verhaegh en Bianca Wilms. 

Bondsconcours
Ons concert op het Bondsconcours op zaterdag 28 no-
vember in theater “de Schakel” in Veldhoven begint om
15.00 uur.
Bekendmaking uitslag tegen 20.00 uur 
Terug in Helden: tegen 22.00 uur.

Extra repetities
■ Vrijdag 6 november van 20.15 tot plm 22.15 uur

■ Vrijdag 13 november van 20.15 tot plm 22.15 uur

■ Zaterdag 21 november van 18.00 tot plm 20.00 uur

■ Generale repetitie voor het concert met 
de Kon. Harmonie van Thorn op zondag 22 november
in DOK6. 

■  Dinsdag 24 november van 20.00 tot plm 22.15 uur

■ Woensdag 25 november van 20.00 tot plm 22.15 uur

■ Vrijdag 27 november Generale repetitie van 20.15 
tot plm 22.15 uur

Zaterdag 31 oktober en zondag 1 november 

Muzikaal repetitie-weekend in Tongeren (B)
Een weekend, vol met groepsrepetities en tutti-repeti-
ties met als muzikaal hoogtepunt: tutti-repetities met
onze dirigent Guus Dohmen en de zeer bekende gastdiri-
gent Norbert Nozy. Er zal ook voldoende tijd zijn voor
ontspanning en vertier; zowel in onze Jeugdherberg “



OVERIGE ACTIVITEITEN!

Dit keer een drietal leden van de drumband.

Gerrit Sengers: Hij staat altijd belangeloos klaar als
instructeur en tamboers kopietjes van muziekpartij-
en moeten hebben.

Ton Peters: Heeft al vele jaren de zorg op zich geno-
men voor het onderhoud en reparaties van slagwerk-
instrumenten. Zowel Gerrit als Ton hebben zich dit
jaar ingezet in de uniformencommissie.

Christel Bruijnen: Staat niet alleen altijd klaar voor
de drumband, waar ze de communicatie verzorgt naar
de tamboers en de drumbandleerlingen, maar ze is ook
actief bij de jeugdfanfare en in de jeugdcommissie.

Gerrit, Ton en Christel: bedankt en ……chapeau!

In  het  z       nnetje  gezet

Begeinhof” als in het vlakbij gelegen centrum van Ton-
geren. Op zondag 1 november wordt het muzikaal week-
end besloten met een concert in ’t Aad Roadhoes in Me-
lick, samen met Fanfare “Onze Lieve Vrouw in ’t Zand”
uit Roermond.

Concert begint om 16.00 uur. 

Zondag 22 november 
Concert van het fanfare-orkest in DOK6, samen met de
Koninklijke Harmonie van Thorn o.l.v. Norbert Nozy.

Aanvang: 19.30 uur.    Entree: € 8,-

Zaterdag 28 november 

De grote dag! Deelname aan het Bondsconcours in
Theater “de Schalm” in Veldhoven.

Ons concert is om 15.00 uur.

Zondag 29 november

Viering van “The Day After” in Kerkeböske.
De moedigsten starten om 11.00 uur ’s morgens. Voor de
liefhebbers zijn er weer Hub’s gekookte mosselen en voor
de overigen: een hapjesbuffet.

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

■  Zondag 8 november
Drumbandtreffen in Kerkeböske
Deelnemende drumbands:
■ Koninklijk Schuttersgilde St. Lambertus Helden

■ Drumband Fanfare St.Cecilia

■ Drumband Koninklijke Harmonie Panningen

■ Drumband EMM Koningslust

Aanvang: 11.00 uur

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

Vertrek vanaf Kerkeböske om 18.25 uur

■  Zaterdag 14 november
Muzikale opluistering van de Cecilia-mis van 17.30 uur
in de Lambertuskerk door het fanfare-orkest.
Aansluitend om 20.00 uur: 
Cecilia-viering in Kerkeböske.

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

Vertrek vanaf Kerkeböske om 13.25 uur

■  Vrijdag 20 november
Jaarlijkse Mosselen-avond in The Apollo, georganiseerd
door het damescomité.
Prijs :€ 19,50 voor zowel mosselen als het “fanfare-al-
ternatief”

Aanvang: 19.30 uur
Graag tijdig reserveren bij: Jeanne Lijssen 307 26 43;
louislijssen@home.nl of 
Ellie Van Essen 3077252; ellie.van.essen@home.nl

■  Zondag 22 november
Ons Junior-Proms in Kerkeböske

Aanvang: 10.30 uur

■  Zondag 13 december
Drumbandtreffen in Buggenum met o.a. onze drumband.

■  Zondag 13 december
Het winterconcert van “Helden Brass” in feestzaal “de
Zoes” om 15.00 uur. 
Medewerkenden: Helden Brass, Vocaalgroep “Brits” uit
Maasbree, het Nijmeegs blazer-ensemble en dichteres 
Marij Gijsen uit Helden.

■  Zondag 20 december

Familieconcert-in-Kerstsfeer in de St. Lambertuskerk
Fanfare-orkest, drumband, jeugdfanfare, ensembles en
blokfluiters.

Aanvang: 16.30 uur 

■  Donderdag 24 december
Muzikale opluistering Peuterwoorddienst in de St. Lam-
bertuskerk door onze jeugdfanfare.

Aanvang: 17.00 uur



www.fanfarehelden.nl
Al enige tijd staat de vernieuwde website van de fanfare online. Na een uitgebreide periode
van testen en uitproberen staat er nu een site die gezien mag worden. Deze website is ge-
maakt (en wordt bijgehouden) door Bob van Ninhuijs, Mike Peeters en Hans van Essen.

Op de site staat o.a. een actuele kalender waarop je in één oogopslag kan zien wanneer er een
concert, extra repetitie of andere activiteit is. Ook kun je alle foto’s van vereniging activitei-
ten terug vinden zelfs die van enkele jaren geleden! De Cecilia nieuws brief (o.a. die je nu in
je handen houdt) is digitaal te bekijken op onze website. Links naar filmpjes, muziekstukken
en andere interessante zaken vind je allemaal terug op de site van de fanfare. 
Ook staat er uiteraard een gastenboek op de site waar jullie een bericht kunnen achterlaten.
Verder is het de bedoeling dat in de komende tijd de site nog verder uitgebreid gaat worden.
Denk hierbij aan bijvoorbeeld een muziek speler waar je de huidige muziekwerken waaraan de
fanfare, drumband of jeugdfanfare repeteren kunt beluisteren of een apart leden gedeelte
waarvoor je eerst moet inloggen met een smoelenboek of een chat functie!?! Alles is mogelijk.
Zet jullie ideeën maar in het gastenboek! 

Het adres van de website is: http://www.fanfarehelden.nl



Onze jeugdige muziekanten
mét kampleiding 
tijdens Jeugdweekend 
11-13 september in Vlodrop

Helaas niet op de foto: Paul Aerts, Janine Briene, Ruud Fleuren, Math Korsten, Mariella Mommers, Petri Mommers, Leon Nevels, Guido Peeters, 
Tom Peeters, Pierre Segers en Henk van Soest

Groepsfoto nieuwe uniformen
zondag 11 oktober 2009 

Jeugdweekend 2009


