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Nieuwjaarswens
Bij de overgang van het oude naar het nieuwe jaar wensen wij ons over en weer een gelukkig en gezond
Nieuwjaar. Het is een vanzelfsprekende wens, maar geen vanzelfsprekendheid. Het oude jaar voegen
wij aan onze herinnering toe met al zijn blijde en trieste gebeurtenissen.
Geluk kun je geven en geluk kun je krijgen. Aan geluk kunnen we zelf heel veel bijdragen door er voor 
elkaar te zijn; binnen de familie, vrienden, kennissen en verenigingen, maar ook door het uitoefenen
van je muzikale hobby, samen met collega muzikanten.
Ik wens alle leden, dirigenten, sponsors, club-100 deelnemers en certificaathouders mèt hun familie dan
ook heel veel geluk in 2011.                                                                                                               Piet Fleuren, voorzitter

35 jaar Torenkapel in de kerstnacht
Ruim 35 jaar al speelt een groep van onze muzi-
kanten – de zogenaamde Torenkapel – kerstlie-
deren in de toren van de Lambertuskerk, vooraf-
gaand aan de nachtmis met Kerstmis.
Het initiatief is in de jaren 1970 genomen door
muzikant Karel Absil, die een groepje muzikan-
ten “met dubbele bezetting” bij elkaar bracht
om kerstliederen te gaan spelen in de toren van
de kerk.
Theo Verbruggen – pas in Helden komen wonen
en lid van onze vereniging – werd de dirigent en
maakte er al snel een traditie van om de ver-



GELIEVE ALVAST TE NOTEREN!

Zes maal per jaar komt ons nieuwsblaadje
“St. Cecilia-nieuws”met een oplage van 350
exemplaren. De actieve muzikanten en leer-
lingen krijgen het uitgereikt op de repetitites
en muziekles. De rest wordt practisch alle-
maal en al vele jaren in weer, wind, sneeuw
en gladheid thuis bezorgd door onze leden
Jeu Lijssen en Pierre Segers.

Jeu en Pierre: bedankt en ….. chapeau !

In  het  z       nnetje  gezet

■  Zondag 6 februari
Uitreiking van de Kreato-diploma’s in DOK6 om
11.00 uur.

■  Zondag 27 februari
Afhalen van de nieuwe prins carnaval en serena-
de op zijn receptie.
Fanfare en drumband

■  Zondag 6 maart
Deelname aan de carnavalsoptocht.
Fanfare en drumband

■  Zaterdag  12  maart
Jaarlijkse potgrond-aktie.

■  Zondag 20 maart
Deelname van de drumband aan het Drumband-
spektakel in “de Zaal” in Stramproy. Ons optre-
den staat gepland om 15.30 uur.

■  Zaterdag 26 maart
Deelname van het fanfare-orkest – samen met
fanfare Semper Avanti -  aan het Lenteconcert
van de samenwerkende muziekverenigingen van
Peel & Maas. Concert wordt gehouden in ge-
meenschapshuis “De Ankerplaats” in Grashoek.

Aanvang: 19.00 uur

■  Maandag  28 maart
Algemene ledenvergadering in Kerkeböske.

■  Zondag  3 april
Snuffelmarkt in Kerkeböske; georganiseerd door
het damescomité.

■  Zaterdag 30 april
Muzikale opluistering van de Koninginnedag-
activoteiten.
Fanfare en drumband.

■  Zaterdag 14 en zondag 15 mei
Play-in voor jeugdige muzikanten in Kessenich.

■  Zondag 29 mei
Muzikale begeleiding van de communicantjes
naar de kerk.
Fanfare en drumband

■  Zaterdag 11 en maandag 13 juni
Play-in voor alle jeugdige muzikanten van Peel &
Maas.

kleumde muzikanten na afloop te tracteren op
een glaasje Jägermeister omdat hij op kerstdag
jarig is. 
Loek Timmermans – samen met Jos Absil, Wil-
lem Deen en dirigent Theo Verbruggen vanaf het
begin lid van de Torenkapel – zorgt elk jaar voor
de partituren voor de muzikanten.
Een mooie traditie, die nog steeds veel waarde-
ring oogst bij de Dörper mensen.

Concertreis 2011
Op zaterdag 24 en zondag 25 september a.s. gaat
het fanfare-orkest – samen met de drumband –
op concertreis naar het dorpje Helden in het
Sauerland.
De plaatselijke Musikverein Helden 1911 e.V.
viert in 2011 haar 100-jarig bestaansfeest en
houdt op genoemd weekend een groot Kreis-
musikfest, waaraan een 30-tal collega muziek-
verenigingen uit de omgeving zullen deelnemen.
Onze vereniging is als ere-gast uitgenodigd om
aan het Musikfest deel te nemen.
Meer informatie over Musikverein Helden is te
vinden op hun website www.mvhelden.de

Zondag 3 april
Snuffelmarkt van 10.00 tot 15.00 uur in Kerke -
böske; georganiseerd door het damescomité.
Een tafel van 3.60 meter lengte kost € 15,-. Be-
drag over te maken naar bankrekening 120780240
en aanmelden via snuffel.helden@gmail.com of
tel.: 077-3072643 of 077-3077252



■  Geslaagd bij Muziekschool Kreato

Diploma A.
Ivar Kassteen trombone
Maen Maessen slagwerk
Jill Peters slagwerk
Glen Reijnen bugel (met lof!)
Lieve Swillens bugel

Diploma B.
Wouter Hermans slagwerk
Maen Maessen cornet
Joeri Mommers trompet
Sven Smeets tenor-sax (met lof!)
Jeroen Vermazeren trombone

Diploma C.
Jim van Dam trompet 
Iris Derks bugel
Jip Huijs bugel
Rene van Knippenberg bugel
Max v.d. Mortel hoorn
Leanne Vermazeren sax-alt  

De diploma-uitreiking vindt plaats 
op zondag 6 februari 2011 om 11.00 uur 
in DOK6.

■  Nieuwe blokfluitleerlingen
Lisa Beeks Koolzaad 14
Lois Bongaerts Nieuwstraat 13
Donna Crebolder van Wisstraat 1
Elke Dautzenberg Boekweit 6
Rick van Eijk Asperge 37
Iris Engels Tarwe 43
Gilles Gielen v. Hövellstraat 30
Kyra Hendricks St. Lambertusstr. 7
Pien Maassen St. Annastraat 47
Tim van Nisselroy Akkerveld 8
Mark Peeters Boekweit 10
Borre Perquin Tarwe 47
Loek Peute Rogge 2
Tristan Pleijhuis Tarwe 39

VAN DE

Jeugd
-AFDELING

Bram van Ravenstein Tarwe 16a
Riëlle Smits Koetsiersweg 9
Joop Swillens Arnold v. Gelrepad 3

■  Nieuwe slagwerkleerlingen
Esther Bruijnen W. v. Hornestraat 19
Sven Kranen Haffmanshof 35
Freek van Lent Schrames 17

■  Van blokfluit naar instrument
Demi van Bree Bugel
Jules Crebolder Sax-alt
Jarno Hoenson Bugel
Roeli van Leeuwen Trompet
Fleur Maassen Sax-alt

■  Van instrument naar ensemble
Renske Hermans Sax-alt
Jauke Engels Bariton
Daan Peute Trompet
Pim Dautzenberg Sax-sopraan

■  Van ensemble naar jeugdfanfare
Jauke Engels Bariton
Jesper Engels Sax-alt
Zen Korsten Sax-alt
Marijn van Lent Hoorn
Bas van de Mortel Trompet
Kim Peeters Trompet
Don Wijers Sax-alt
Mara Wijers Sax-alt

■  Van jeugdfanfare naar fanfare-orkest
Maan Maessen Cornet
Sven Smeets Sax- tenor
Jeroen Vermazeren Trombone

■  Naar jeugddrumband
Chris Cuppen



Verslagje van Drumband wintertreffen 
op zondag 12 december 2010
Om 2 uur begonnen we met opbouwen. Dat was
wel apart want bijna alle instrumenten waren er
twee keer! Weken van tevoren hadden we al gere-
peteerd; we hebben ons te pletter geslagen!
Maar dat was het zeker waard want wij hadden als
enige drumband een paar stukjes film erbij. Heel
mooi! Maar ik moet zeggen dat de andere drum-
bands uit Ospeldijk, Buggenum, Grathem en Ko-
ningslust ook leuke stukken hebben laten horen.
Wij hebben de volgende stukken gespeeld:
“America-little Toomai”, “Bregsan mars”
“Dancing Jimmy”, Three shorts”, Images” en
“Jaws”,

Het was een leuke en gezellige middag.

Felix Lijssen

■  Van Lier Groep b.v. in Panningen 
( www.vanliergroep.nl)

Het bedrijf is bekend van maatwerk in interieurs
en keukenbouw en heeft in de afgelopen jaren
een enorme ontwikkeling doorgemaakt en is ver
buiten de regio werkzaam. Als sponsor is de Van
Lier Groep geen onbekende in Helden en daarom
zijn wij verheugd dat het bedrijf zich als co-spon-
sor aan onze muziekvereniging wil verbinden. 

■  Aannemersbedrijf Louis Scheepers b.v. 
in Roermond 
(www.louisscheepers.nl) 

Het is een gerenommeerd aannemersbedrijf in
Roermond waar het aansprekende projekten uit-
voert. Het retailpark, gelegen langs de A73, de
Nathalinie-toren en het kazerneplein met o.a.
appartementen, bioscoop en casino zijn daar
voorbeelden van. Daarnaast ontwikkelt het be-
drijf bestemmingsplannen en woningbouwpro-
jekten in veel gemeenten in de regio. Het bedrijf
bindt zich nu als co-sponsor aan onze vereniging
en wij heten het van harte welkom.

Verder sponsornieuws
Kranen Verf & Wand neemt afscheid als sponsor.
Van 2002 t/m 2010 zijn Jac en Jeanne Kranen
als premiersponsor en later als co-sponsor aan
onze vereniging verbonden geweest. Daarnaast
hebben zij onze vereniging verrassend en goed
bedacht bij de viering van het 75-jarig bestaans-
feest van hun zaak. Als lid en oud-muzikant zul-
len wij Jac en ook Jeanne ongetwijfeld nog vaker
treffen bij onze muzikale activiteiten. Jac en Je-
anne: bedankt voor jullie jarenlange financiële
steun!

Veel dank ook aan de sponsors, 
die ons ook weer in 2011 gaan steunen. 
Hun kleurrijke logo’s sieren weer 
de voorpagina van ons Cecilia-Nieuws.

Sponsornieuws
Met ingang van 2011 verwelkomen we 
vier nieuwe sponsors, te weten:

■  Static Helden b.v. in Beringe 
(www.statice.eu) 

Het bedrijf is gespecialiseerd in het inzamelen
en verwerken van electronisch afvalmateriaal. 
De eigenaren – Jan en Willeke de Mulder – en
hun zonen Rob en Stef stellen al vele jaren hun
bestelauto beschikbaar aan onze vereniging voor
het vervoer van grote instrumenten als we er-
gens een concertoptreden hebben. Hun bijdrage
“in natura”wordt nu aangevuld met een premier-
sponsorschap. 

■  Steeghs Aanhangwagens in Helden
(www.steeghsaanhangwagens.nl) 

In 2004 hebben we enkele weken mogen repe-
teren in de showroom van Jan en Thea Steeghs
ter voorbereiding op de deelname van ons fanfa-
re-orkest aan een bondsconcours. Dat er al lan-
ger een plezierige relatie bestaat tussen onze
vereniging en Jan en Thea Steeghs blijkt uit het
feit dat onze aanhangwagen in de bedrijfskleu-
ren van “Steeghs Aanhangwagens” is uitgevoerd.
De relatie wordt nu voortgezet met een co-spon-
sorschap.


