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Muzikale opluistering
van de Dodenherdenking
Op dinsdagavond 4 mei j.l. heeft
het fanfare-orkest de Dodenher-
denking bij het Everlo-monu-
ment muzikaal opgeluisterd met
o.a. de werken: “Die Ehre Got-
tes”, “Last Post”(bugelsolo van
Bart Jacobs), “Wilhelmus”, “Blijf mij nabij”en “Nightfall
in Camp”.

Nieuws van de Algemene ledenvergadering 
Op de goed bezochte Algemene ledenvergadering op 12
april j.l. in Kerkeböske kon voorzitter Piet Fleuren met
voldoening terugzien op een succesvol verenigingsjaar
2009:

■ De goede voorbereiding en de succesvolle deelname
van het fanfare-orkest onder leiding van 
Guus Dohmen op het Bondsconcours in Veldhoven
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■ Veel optredens van de jeugdfanfare onder leiding 
van Sjraar Klaassens

■ De drumband, die onder leiding van instructeur 
Leon Nevels weer aan een flinke opmars bezig is 

■ Prima werk van Ellen Vissers met het jeugd-ensemble

■ Uitstekend werk van de jeugdcommissie, zowel op 
het gebied van werving, activiteiten en het promoten
van deelname aan solisten- concoursen van jeugdige
muzikanten

■ Aanschaf van nieuwe uniformen, ook voor de 
jeugdige muzikanten

■ Steeds meer jongere muzikanten, die gaan mee-
werken in commissies 

■ Met een minuut stilte werden de in 2009 overleden
muzikanten Marc Engels en Math Korsten herdacht.

■ Punt van zorg blijven de financiën, zeker nu in 2009
voor de laatste keer de rommelmarkt is georganiseerd
en we enkele sponsors zijn kwijtgeraakt door de kre-
dietcrisis.

■ Voorzitter Piet Fleuren en Mariet van Soest waren 
aftredende, maar voor 3 jaren weer herkiesbare be-
stuursleden. Met overweldigende meerderheid werden
ze herkozen. Op voorstel van het bestuur werd Maddy
de Bruin gekozen als nieuw bestuurslid.
Mike Peeters, Jos Absil, Willem Deen en Simone Jacobs
werden herkozen als leden van de muziekkommissie
en als nieuw lid van de muziekkommissie werd 
Paul Aerts gekozen.



GELIEVE ALVAST TE NOTEREN!

Sjors Houben is bereid om zitting te nemen in de 
kaskommissie als opvolger van Loes Fleuren.

■ Besloten wordt om eind september/begin oktober
2011 weer eens een tweedaagse muziekreis te organi-
seren voor fanfare + drumband. De organisatiecom-
missie is nog niet compleet, maar bestaat voorlopig
uit: Hans Van Essen, Marco Hermans, Simone Jacobs,
Petri Mommers, Bob van Ninhuijs en Hub Roncken.

Weer mooie resultaten van 
jeugdige muzikanten op solistenconcoursen

■ Zaterdag 10 en zondag 11 april: 
Chris Goossens solistenconcours in Ohé en Laak:

Al onze deelnemers behaalden een 1e prijs in hun divi-
sie; Petri Mommers zelfs met lof van de jury!
Petri Mommers (2e divisie) op alt-sax: 92 punten.
Sanne Ghielen (2e divisie) op tenor-sax: 89 punten.
Leanne Vermazeren (3e divisie) op alt-sax: 89 punten.
Sven Smeets (4e divisie) op tenor-sax: 88 punten.
Hanneke v.d. Mortel (5e divisie) op alt-sax: 81 punten. 
Jeroen Vermazeren (jeugddivisie) op trombone: 
86,5 punten; 
Ivar Kassteen : (eerste optreden in jeugddivisie) 
op trombone: 81 punten.

■ Zondag 18 april: Bleijerheide:
Sven Smeets (4e divisie) op tenor-sax: 87 punten; 1e prijs.
Lieve Swillens (jeugddivisie) op bugel: 80 punten; 1e prijs.

■ Zaterdag 1 en zondag 2 mei: Lei Extra concours.
Joeri Mommers (trompet): 80 punten in jeugddivisie. 
1e prijs.
Sven Smeets (tenor-sax): 88 punten en hoogst aantal
punten in 4e divisie
Petri Mommers (als-sax): 87 punten in 2e divisie. 1e prijs.

■ Geslaagd voor D-diploma
Op 27 maart j.l. is Bart Jacobs (solo-bugelist) geslaagd
voor het D-diploma.

Proficiat Bart!

Van harte gefeliciteerd allemaal en... Ga zo door!

Damescomité.
Op zondag 18 april was het gezellig druk in Kerkeböske op
de geslaagde Snuffelmarkt, die het Damescomité voor de
eerste keer heeft georganiseerd. Een prima organisatie
én een financieel resultaat dat de verwachtingen heeft
overtroffen.

De dames danken een aantal fanfareleden 
voor hun medewerking !

Gezellige contactavond drumbandleden
We zijn op zaterdag 3 april met de drumbandleden gaan
bowlen bij Niens in Maasbree.We hadden 2 banen en we
hadden 2 teams, die tegen elkaar moesten spelen. De
jeugd speelde zonder hekjes bij de banen; dit lukte erg
goed. De winnaars kregen een chocolade-medaille en de

verliezers een chocolade haasje. Daarna gingen we een
hapje eten. Het was een erg gezellige middag en avond
ondanks het feit dat onze instructeur Leon niet aanwezig
kon zijn. Rond 20.45 uur ging de jeugd naar huis en is
de rest nog naar café Friends gegaan.

Auteur: Tom Dautzenberg

■  Vrijdag 21 mei en vrijdag 28 mei
Extra repetities fanfare-orkest van 20.30 tot 22.15 uur
ter voorbereiding op het concert in Eindhoven op 5 juni.

■  Maandag 24 mei
Geen repetities i.v.m. Pinkstermaandag.

■  Zondag 30 mei
Muzikaal optreden op de Pool van fanfare-orkest, de
drumband en de jeugdfanfare tijdens de opening van de
financiële Aktie ten behoeve van de restauratie van het
kerkgebouw.
Drumband en jeugdfanfare: 14.10 – 14.25 uur
Jeugdfanfare: 14.35-15.00 uur
Fanfare-orkest: 15.15-15.45 uur.

■  Zaterdag 5 juni
Concert van het fanfare-orkest op een vlot in de rivier de
Dommel in Eindhoven.
Vertrek per bus vanaf Kerkeböske om 16.00 uur.
Optreden is om 18.30 uur. Terug in Helden om ca 22.00 uur.

■  Zaterdag 26 juni
Muzikale opluistering van de intocht van de Heldense
wandelvierdaagse.
Fanfare en drumband.

■  Maandag 28 juni
Kaupmanconcert.
Fanfare, drumband, jeugdfanfare, ensemble enblokfluiters.

Aanvang: 19.30 uur

■  Maandag 5 juli resp. woensdag 7 juli
Laatste repetities voor de grote vakantie.

■  Maandag 30 augustus resp.  woensdag 1
september
Eerste repetities na de grote vakantie.

■  Cecilia on the Movie-set
Op zondag 24 oktober 2010 geven wij in DOK6 een
theaterconcert met als thema "Cecilia on the Movie-set".
Het concert begint om 19.30 u.
en de entree bedraagt 12,50 Euro.
Kaarten hiervoor zijn alleen verkrijgbaar bij DOK6, 
tel. 077- 3101064, of via www.dok6.eu.

De voorverkoop start op woensdag 12 mei a.s.


