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Op vrijdag 12 november is  onze muzikant Karel Jacobs overleden.
Op zondag 24 oktober waren Karel en José nog te gast bij ons theaterconcert in DOK6 en beiden
hebben daar genoten van een mooi concert.
Het is dan ook nauwelijks te bevatten dat Karel in nog geen drie weken daarna is overleden. 
In hem verliest de vereniging een toegewijd lid en muzikant. In 1963 is Karel met zijn muzikale
hobby begonnen bij de drumband en in 1971 maakte hij – als bassist – zijn eerste bondsconcours
van het fanfare-orkest mee. Drie dagen voor zijn overlijden gaf hij nog eens aan dat hij heel
veel plezier heeft beleefd bij onze muziekvereniging en de veel behaalde muzikale successen.
Terugblikkend kon hij daar nog van genieten.
Naast zijn musiceren in ons fanfare-orkest heeft Karel  gespeeld bij de Dörper Bloaskapel en de
blaaskapel “die Lustige Buben” uit Grashoek. Totdat zijn ziekte het niet meer toeliet, speelde hij
in het ensemble “Helden Brass” en 35 jaar lang met een groep fanfaremuzikanten elke kerstnacht
in de toren van de Lambertuskerk om de kerkgangers van de nachtmis te verwelkomen.
Op woensdag 17 november hebben wij muzikaal hulde aan hem gebracht in een sfeervolle avond-
wake.

Wij wensen José, Linda en familie heel veel sterkte en moge Karel rusten in vrede.

Geslaagd junior-proms
Het Junior-proms op zondag 14 november in Kerkeböske
trok weer een volle zaal met voornamelijk gezinnen van
de jeugdige muzikanten. De blokfluiters, het ensemble,
de jeugd-drumband , de jeugdfanfare en de vele solisten
hebben weer eens laten zien hoe mooi het is om muziek
te maken en aan hun ouders te laten horen hoe ver ze al
gevorderd zijn.
Dank aan de jeugdcommissie voor de organisatie en aan
de docenten van Kreato en de dirigenten voor hun on-
dersteuning van de jeugdige deelnemers.



GELIEVE ALVAST TE NOTEREN!

Onze Jeugd- en opleidingscommissie heeft met na-
me op het einde van het jaar drukke tijden.
De organisatie voor het P.O.P. op 7 november en 
ons eigen Junior-proms op 14 december. Twee eve-
nementen waarop onze jeugdige muzikanten hun 
talenten als solist of in een ensemble konden laten
horen.
In genoemde periode moeten ook de nieuwe (blok-
fluit)leerlingen geworven worden. En als het dan
weer even rustig is geweest, dan moet komend jaar de
Helden-Play mede georganiseerd worden alsmede 
diverse concerten, solistenconcoursen en het jeugd-
weekend. Daarnaast wordt gedurende het hele jaar
de contacten met de ouders van de leerlingen onder-
houden, alsmede die met de docenten van Kreato en
de dirigent en de instructeur.
Een zelfstandig werkende commissie, die het bestuur
veel werk uit handen neemt!

Daarom: 

hulde aan de volgende commissieleden: 
Maddy de Bruin, Christel Bruijnen - Hermans, 
Ilse Dautzenberg, Toos Derks, 
Marja Jacobs-van Heugten, Maarten van Lent 
en voorzitter John Vermazeren.

Bedankt voor jullie inzet en….. Chapeau!

In  het  z       nnetje  gezet

Cecilia-viering afgelast
Het bestuur vond het niet gepast om de cecilia-viering
te houden in de week dat we onze muzikant Karel Jacobs
hebben verloren. De cecilia-mis van zaterdag 20 novem-
ber is wel muzikaal opgeluisterd door het fanfare-orkest.

Na de Ceciliamis heeft een delegatie van het bestuur een
bezoek gebracht aan ons Lid van Verdienste Pierre Lijssen
en hem en zijn vrouw gefeliciteerd met zijn 60-jarig lid-
maatschap. De felicitatie ging gepaard met een oorkonde
voor Pierre en een bos bloemen voor zijn vrouw.

Peel & Maas Open Podium
Op zondag 7 november vond in DOK6 het Peel & Maas
Open Podium (P.O.P.) plaats. Een evenement waarop voor-
namelijk jongeren hun artistieke en muzikale talenten
kunnen laten zien en horen. In zeven blokken van een
uur waren maar liefst 85 optredens te bewonderen met
in totaal een 320-tal deelnemers. Een groots evenement
met een grote publieke belangstelling dat hopelijk de
steun van gemeente en sponsoren zal behouden. Grote
waardering voor de organisatie en de juryleden, die be-
langeloos hebben meegewerkt.
Van onze vereniging hebben een 30-tal jeugdige muzi-
kanten deelgenomen, die daar prachtige prestaties heb-
ben neergezet. Een kompliment voor hun durf en voor
hun muzikale uitvoering!

■  Zondag 12 december
Deelname van de drumband aan het Wintertreffen voor
Drumbands in Kerkeböske. De organisatie is dit keer in
handen van onze vereniging. De deelnemende drumbands
staan allemaal onder leiding van een lid van de bekende
drumband van harmonie St. Michael uit Thorn. In totaal
zullen 7 drumbands/percussiegroepen optreden.

Aanvang: 13.00 uur in Kerkeböske.

■  Zondag 19 december
Ons Familie-kerstkoncert; dit keer gehouden in Kerkebös-
ke. Deelname van fanfare-orkest, jeugdfanfare, drumband,
jeugddrumband, jeugd-ensemble en blokfluiters.

Aanvang: 16.30 uur

■  Vrijdag 24 december
Muzikale opluistering van de Peuterwoorddienst in de
kerk door de Jeugdfanfare.

Aanvang: 17.00 uur 

■  Zondag 2 januari 2011

Nieuwjaarsconcert in DOK6.
Ons fanfare-orkest gaat dit concert mee verzorgen, sa-
men met fanfare St.Jozef uit Beringe. Ons optreden is na
de nieuwjaarsrede van de nieuwe burgemeester.

■  Zondag 27 februari 2011
Afhalen van de nieuwe Prins Carnaval en serenade op zijn
receptie. Fanfare en drumband

■  Zondag 6 maart
Deelname aan de carnavalsoptocht. 

■  Zaterdag 12 maart
Onze jaarlijkse Potgrond-aktie 

■  Zondag 3 april
Snuffelmarkt, georganiseerd door het Damescomité.
Van 10.00 tot 15.00 uur.



Verslagen  Jeugdkamp 
van 17 t/m 19 september 2010 
Versie 1.
Het kamp was dit jaar in Sevenum.
Vrijdag vertrokken we met z’n allen op de fiets naar
Sevenum. Bij de pauze onderweg kregen we allemaal een
snoepje en een pakje drinken. Toen we aankwamen bij
de kampplaats mochten we de slaapplaatsen gaan klaar-
maken. ’s Avonds deden we nog een vossenjacht en toen
was het tijd om te gaan slapen; of, slapen dat gebeurde
pas heel erg laat!

De volgende dag stond er veel op het programma. Eerst
een tocht met onderweg een lekker ijsje en toen we van
de tocht terug kwamen stond het volgende al weer klaar:
een soort 6-kamp. Het 6-kamp bestond uit een spring-
kussen (=stormbaan), blokjesvoetbal en een spel met wa-
terbalonnen. Bij elk spel waren er telkens twee groepjes
die tegen elkaar moesten strijden. ’s Avonds was er na-
tuurlijk weer een “Cecilia Got Talent” wat heel erg gezel-
lig was. Na Cecilia Got Talent stond er nog een verras-
singsoptreden te wachten. Namelijk de Band “Unlocked”.
We hebben er samen met de band nog een heel gezellige
avond van gemaakt. Na nog heel lang samen te hebben
gefeest zijn we toch maar eens naar bed gegaan. 
De volgende morgen moest alles worden opgeruimd want
helaas was het weekend alweer voorbij. Als afsluiting van
het geweldig weekend gingen we nog zwemmen bij de
Schatberg. Toen we uitgezwommen waren, fietsten we
terug naar Helden waar ouders ons al op stonden te wach-
ten. Want het weekend was voorbij.

Lieve Swillens 
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Versie 2.
We kwamen bij elkaar bij het Kerkeböske. Toen we kom-
pleet waren gingen we met de fiets naar de Blokhut in
Sevenum. Toen we daar waren kregen ranja en peper-
koek. Daarna moesten we onze bedden opmaken. Toen
het avond was gingen we Vossenjacht doen. We werden in
groepen verdeeld. Toen moesten we mensen gaan zoe-
ken en als je iemand gevonden had, dan moest je raden
wat ze uitbeelden. Als je goed geraden had dan kreeg je
een vraag en als je die vraag goed had dan kreeg je een
letter. Uit de letters moesten we een woord vormen. Dat
woord was: “Groepsreis”. Daarna moesten we terug naar
de blokhut en gingen we naar bed.
De volgende dag gingen we eerst een speurtocht doen.
We moesten spellen zoeken en vragen maken, Sommige
vragen waren erg moeilijk. ’s Middags kregen we weer
groepjes en gingen we spellen doen en toen kwam er een
stormbaan. Die avond hadden we “Cecilia Got Talent|”met
veel leuke optredens. We kregen een verrassend optre-
den van de band “Unlocked”. Toen hadden we buiten een
kampvuur.

De volgende dag moesten we alles opruimen en gingen
we met de fiets naar het zwembad. Het was een super
leuk kamp en super gezellig en super, super super cool!!!

Renske Hermans

De tot “Kampjoekels” gepromoveerde leden van de kamp-
staf waren: John Vermazeren, Christel Bruynen, Loes
Fleuren, Bob van Ninhuijs, Simone Jacobs en Maddy de
Bruin.
Bestuurslid Marco Hermans heeft de artiestenavond 
“Cecilia Got talent” aan elkaar gepraat en een aantal 
oudere leden hebben “als vos” gespeeld.
Het kamp is gesponsord door Bakkerij “’t Bölke” en Fruit-
bedrijf “Kessels” in Panningen. 



Jeugdweekend 2010


