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Ook nieuw uniform voor 
jeugdige muzikanten 
Op verzoek van het bestuur heeft de jeugdcommissie in-
middels ook uniforme Bordeaurode poloshirts met cecilia-
logo aangeschaft voor de leerlingen van de drumband,
de muzikanten van het ensemble en van de jeugdfanfare.

Oude uniformen
Een gedeelte van de oude uniformen is voor een zacht
prijsje verkocht aan een Joekskapel uit Blerick. Het res-
tant is geschonken aan een stichting uit Asten, die de
uniformjassen stuurt naar een in oprichting zijnd orkest
in Roemenië.

Geslaagde potgrond-aktie
Het was op zaterdag 13 maart j.l. weer een drukte van
belang bij en in de loods van Piet Dorssers aan Böskeveld
(v/h Neerseweg): veel leden met veiligheidshesjes, af en
aan rijdende auto’s met aanhangwagen om de vele zakken
potgrond te laden om ze te verkopen in Helden-Dorp.
Ruim 2000 zakken zijn verkocht; een record! Een mooi
resultaat van een gezamenlijke inspanning !

Geweldige deelname van 
  Jeugdige muzikanten aan solistenconcours! 
Op zaterdag 20 en zondag 21 maart j.l. hebben liefst 22
van onze jeugdige muzikanten deelgenomen aan het 
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GELIEVE ALVAST TE NOTEREN!

Dit keer de schijnwerper op Jos Absil.
Naast zijn muzikale hobby als bugelist heeft Jos zich
altijd ook ingezet voor organisatorische zaken voor
onze muziekvereniging zoals:
- Bestuurslid van 1980 tot 1999, waarvan 10 jaar 
als secretaris

- Al vele jaren lid van de Muziekcommissie
- Wervingsakties voor nieuwe leerlingen
- Stimulator van deelname van jeugdige muzikanten
aan Play-ins 

- Initiatiefnemer en mede-organisator van de 
potgrond-aktie

- Momenteel lid van de instrumentencommissie
- Daarnaast: al vele jaren secretaris van de samen-
werkende Heldense Muziekverenigingen en daarbij
initiator van de verworven verhoging van de 
gemeente-subsidie voor muziekverenigingen.

Jos; bedankt en ….. chapeau !

In  het  z       nnetje  gezet

Solistenconcours van Harmonie Beatrix in Horn; practisch
allemaal op piano voorbereid door Willem Deen. 
Voor vele was dit hun eerste solistisch optreden; bravo!

Behaalde resultaten:

■ Jeugdafdeling:
Max Dautzenberg op bugel (78 punten), Janique Gom-
mans sax-alt (74), Kylie Gijsen sax-alt (80), Sterre 
Maessen sax-sopr.(76), Guus Manders kl. trom (86!), 
Glen Reijnen bugel (83), Linda Verboeket sax-sopr. (78),
Jeroen Vermazeren trombone (84), Pien Zegers trom-
pet (78), Shirley Zetsen trompet (80) en Maen Maessen 
cornet in duet met Joeri Mommers trompet (80).

■ 5e divisie:
Veerle Maessen hoorn (76)

■ 4e divisie:
Nienke Engels bugel (76), Mandy Gommans sax-alt (78),
Cindy Saasen sax-alt (78) en Sven Smeets sax-tenor (84).

■ 3e divisie:
Janine Briene sax-alt (80), Tara Rambags sax-alt (76½)
en Leanne Vermazeren sax-alt (83).

■ 2e divisie:
Sanne Ghielen sax-tenor (80) en Petri Mommers sax-alt 
( 88 punten!)

Bezoek aan ADAMS Muziekcentrale b.v. 
in Ittervoort.
Op donderdagavond 4 februari j.l. hebben we met 45 over-
wegend jeugdige muzikanten een interessant bezoek ge-
bracht aan Adams Muziekcentrale in Ittervoort. Het ge-
toonde vakmanschap en met name de grootte van het
bedrijf heeft grote indruk gemaakt.

■  Maandag 12 april 
Algemene ledenvergadering in Kerkeböske.

Aanvang 20.00 uur

■  Zondag 18 april
Grote Snuffelmarkt in Kerkeböske, georganiseerd door
het Damescomité.
Ook leden van onze vereniging of hun familie kunnen 
uiteraard een tafel huren à 15 euro.

■  Zondag 25 april
Muzikale begeleiding van de 1e communicantjes
naar de kerk.
Fanfare en drumband

Vertrek om 8.40 en om 10.40 uur vanaf Kerkeböske.

■  Vrijdag 30 april
Muzikale opluistering van de Koninginnedag-viering.
Fanfare en drumband.

Vertrek vanaf Kerkeböske.

■  Dinsdag 4 mei 
Muzikale opluistering van de Dodenherdenking bij het
Everlo-monument in Panningen
Fanfare en drumband

Vertrek vanaf Kerkeböske.

■  Zaterdag 15 en zondag 16 mei
Play-in voor jeugdige muzikanten in Kessenich (B)

■  Zondag 30 mei
Onze vereniging verleent haar medewerking aan de ope-
ning van de financiële Aktie t.b.v. de restauratie van de
Lambertuskerk. Dit zal plaatsvinden op de Pool, vooraf-
gaand aan “Dörp lupt oeth”.

■  Zaterdag 5 juni
Concert van het fanfare-orkest in Eindhoven bij gelegen-
heid van de viering van het 9e lustrum van de studen-
ten-muziekvereniging Eindhoven.

Concert vindt in de namiddag plaats op een podium
op de rivier de Dommel.

■  Zaterdag 26 juni
Muzikale begeleiding van de intocht van de Heldense
jeugdvierdaagse.
Fanfare en drumband

■  Maandag 28 juni
Jaarlijks Kaupmanconcert

■  Zondag 24 oktober
Theater/themaconcert van het fanfare-orkest in DOK6


