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Wéér een Kampioen 
van Limburg 
in ons midden!  
Op zondag 20 juni j.l. is Petri
Mommers op altsax kampioen
van Limburg geworden in de
tweede divisie! Zij scoorde maar
liefst 91 van de te behalen 100
punten en heeft daarmee ook
deelname aan een masterclass
gewonnen. Geweldig!

De kampioenswedstrijd werd gehouden in CC Don Bosco
in Heel.
Op grond van hun prima prestaties op voorafgaande so-
listenconcoursen mochten ook Jori Mommers (trompet),

In memoriam

Op maandag 17 mei j.l. 
is ons Lid van Verdienste 

Gerrit van Nisselroy 
overleden.

Met een onderbreking van 9 jaar is
Gerrit 30 jaar muzikant geweest
van onze fanfare, waarvan 26 jaar
als trombonist. Als gevolg van een
slopende ziekte moest Gerrit in
1993 stoppen met werken en heeft
hij ook zijn muzikale hobby op
moeten geven. Velen van ons zul-
len zich Gerrit herinneren als een
levenslustig persoon, maar ook ie-
mand die de muziek serieus nam.

Bij muzikale uitstapjes genoot Gerrit zichtbaar! Bin-
nen het comité Parkfeesten kon je letterlijk en 
figuurlijk op Gerrit bouwen; als organisator, als tim-
merman of als ober was hij dan 
dagenlang in touw. En waren de parkfeesten weer
eens geslaagd, dan was ook hij super trots.
Vele leden en oud-leden hebben de uitvaartdienst
bijgewoond, een dienst die mede muzikaal werd op-
geluisterd door het ensemble Helden Brass.

Moge Gerrit rusten in vrede.

✩✩✩
Geboren op 25 mei 2010 

Dochter van 

Bianca Wilms en Simone Beckers 

en zusje van Tren.

Proficiat!

TESS



GELIEVE ALVAST TE NOTEREN!

Dit keer: Willem Deen.
Een goede muzikant en verdienstelijke verenigings-
man. Buiten de structurele verenigingsactiviteiten
waarbij hij zelden afwezig is, is hij op muzikaal gebied
binnen en buiten de vereniging volop actief, met o.a.:
- Vanaf de oprichting in de jaren 1970 lid van de mu-
ziekcommissie 

- Dirigent bij muzikale buitenoptredens
- Vervangt dirigent Guus Dohmen bij onverwachte
verhindering

- Mede initiatiefnemer en zeer actief lid van het 
Heldens Koper-enesemble 

- Al 35 jaar vaste deelnemer van de Torenkapel in de
kerstnacht Besteedt veel aandacht aan extra lessen
van trombone-leerlingen 

- Bereidt jeugdige muzikanten voor - bij hem thuis
op de piano - op hun deelname aan solistencon-
coursen

- Hij helpt ook vaak zusterverenigingen uit bij hun
concerten en concoursen.

Willem: 
bedankt en……….. chapeau !

In  het  z       nnetje  gezet

Maen Maessen (cornet), en Sven Smeets (tenorsax) aan
de kampioenswedstrijd deelnemen.
Joeri en Maen kwamen uit in de jeugddivisie en behaal-
den – als duo – 81 punten. Sven kwam uit in de 4e divisie
en behaalde 87 punten.

Petri, Sven, Maen en Joeri: 
proficiat met jullie geweldige prestatie.

■  Vrijdag 17 t/m zondag 19 september:
Jeugdweekend voor alle jeugdleden van onze vereniging.

■  Zondag 26 september:
Deelname van de jeugdfanfare aan het Jeugdfanfaretref-
fen in Koningslust.

■  Vrijdag 1 oktober:
Extra repetitie voor het theaterconcert in Kerkeböske.

Aanvang 20.30 u.

■  Maandag 11 oktober:
AMV-concert in DOK6 door blokfluiters, jeugdfanfare en
fanfare. Aanvang 19.00 u.
Aansluitend repetitie van fanfare en drumband in DOK6
met doorloop van de filmbeelden voor het theaterconcert.

■  Vrijdag 15 oktober:
Extra repetitie voor het theaterconcert in Kerkeböske.

■  Vrijdag 22 oktober:
Generale repetitie in Kerkeböske van fanfare en drum-
band voor het theaterconcert met doorloop van de film-
beelden.

■  Zondag 24 oktober:
Theaterconcert “Cecilia on the movieset” in DOK6 door
fanfare en drumband m.m.v. solisten, aanvang 19.30 u.
Voorafgaand om 16.00 u. soundcheck in DOK6.
Entree € 12,50 aan de kassa bij DOK6

Maria van der Kruis uit Nederweert
restaureerde het vaandel 

en Henk van Soest het binnenframe
en de vaandelstok

Het gerestaureerde vaandel


