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Cecilia

Zondag 24 oktober

DOK6 te Panningen

Aanvang 19.30 uur

Entree € 12,50
Aan de kassa of reserveren bij DOK6

Projectsponsor: Rabobank Peel en Maas
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GELIEVE ALVAST TE NOTEREN!

Loek Timmermans is er de man niet naar om op de
voorgrond te treden. Des te actiever is hij achter de
schermen waar hij het muziekarchief van het fanfare-
orkest beheerd. En dat zijn honderden partijen! Als
de muzikanten weer eens hun muziekmap moeten
opschonen, dan krijgt Loek  weer een volle doos mu-
ziekpartijen te sorteren en op te bergen in het over-
zichtelijk archief.

Daarnaast is Loek ook nog actief in de activiteiten-
commissie, die de (niet-muzikale) zaken rondom con-
certen regelt.

Loek: 
bedankt en……….. chapeau !

In  het  z       nnetje  gezet

Petri Mommers 
landskampioen!
Bij de landelijke solistenwed-
strijd op zaterdag 2 oktober in
Elburg is Petri Mommers op
alt-sax kampioen van Neder-
land geworden!
Uitkomend in de 2e divisie be-
haalde zij maar liefst 85 pun-
ten en veroverde daarmee de
landstitel. Petri werd op de

piano begeleid door Ankie Mofers.
Weer heeft onze vereniging een landskampioen in haar
midden, opgeleid door de kundige en enthousiaste Joyce
Bruijsten. Ook voor Joyce een welgemeend proficiat en
een dankjewel voor haar enthousiaste inzet voor al onze
saxofoonleerlingen.

■  Vrijdag 15 oktober
Extra repetitie in Kerkeböske van fanfare-orkest en drum-
band ter voorbereiding op het theaterconcert “Cecilia on
the movieset” op zondag 24 oktober.

Aanvang: 20.30 uur

■  Vrijdag 22 oktober
Generale repetitie in Kerkeböske voor theaterconcert

“Cecilia on the movieset”.
Fanfare en drumband.

Aanvang: 20.15

■  Zondag 24 oktober
Theaterconcert 
“Cecilia on the movieset” in DOK6.

Aanvang: 19.30 uur.

Try-out om 16.30 uur
Kaarten à € 12.50 verkrijgbaar bij DOK6.

■  Zondag 7 november
Peel & Maas Open Podium (P.O.P.) in DOK6 voor jeugdige
muzikanten uit Peel & Maas.

■  Woensdag 10 november
Muzikale opluistering van de sintermerte-viering
Fanfare en drumband.

■  Vrijdag 12 november
Jaarlijkse mosselavond in “The Apollo”, georganiseerd
door het damescomité.

Aanvang: vanaf 19.00 uur.

Prijs: € 19,50 pp voor kop soep en onbeperkt mosselen
eten. Voor niet-mosselliefhebbers is er een “fanfare-al-
ternatief”.

■  Zondag 14 november
Muzikale opluistering van de feestelijke intocht van sin-
terklaas.
Fanfare en drumband

■  Zaterdag 20 november
Muzikale opluistering van de Cecilia-mis van 17.30 uur
door het fanfare-orkest.

’s Avonds om 19.45 uur: 
Ceciliaviering in Kerkeböske.

Aanmelden tot uiterlijk 6 november i.v.m. organisatie.

■  Zondag 21 november
Ons junior-proms in Kerkeböske voor alle leerlingen van
onze vereniging.

Aanvang: 10.30 uur

■  Zondag 12 december
Deelname van de drumband aan het Wintertreffen van
drumbands. Dit keer georganiseerd door onze vereniging
in Kerkeböske.

■  Zondag 19 december
Familieconcert in Kerkeböske door alle muzikanten van
onze vereniging.

■  Vrijdag 24 december
Muzikale opluistering van de peuterwoorddienst in de
kerk.


