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Ceciliaviering dit jaar verplaatst
naar de zomerperiode.
Op advies van de commissie ceciliaviering heeft het be-
stuur besloten om de ceciliaviering dit jaar eens te hou-
den in de zomerperiode.
Als datum is vastgesteld;

zondagmiddag 26 juni a.s.
van 14.00 tot 20.00 uur.

De viering wordt gehouden bij en in Kerkeböske en zal
besloten worden met een barbeçue.

Schoolgaande kinderen van muzikanten zijn dit keer ook
uitgenodigd.

Demuzikale opluistering van de cecilia-mis
is op zaterdag 19 november a.s.

Het bestuur.

Nieuwe co-sponsor
KKooeenneenn  &&  CCoo  AAccccoouunnttaannttss  eenn  BBeellaassttiinnggaaddvviisseeuurrss
(www.koenenenco.nl)  is een gerenommeerd accoun-
tantskantoor en opereert met zo’n 250 medewerkers niet
alleen in onze regio vanuit het kantoor in Panningen,
maar ook in heel Limburg en oostelijk N.Brabant. Het
werkterrein is niet alleen accountancy, maar ook belas-
ting- en financiële adviezen. Waar nodig zullen wij daar
graag gebruik van gaan maken.

Wij heten Koenen & Co van harte welkom 
als co-sponsor van onze vereniging.

GELIEVE ALVAST TE NOTEREN!

�  Zaterdag 12 maart
Jaarlijkse potgrond-aktie.

Alle hens aan dek !

�  Zondag 20 maa rt
Deelname van de drumband aan het Drumbandspektakel
in “de Zaal” in Stramproy. Ons optreden staat gepland
om 15.30 uur.

�  Zondag 20 maart
Eindewinter-concert van Helden Brass in Feestzaal “de
Zoes”.

Aanvang: 15.00 uur; entree: € 3,-

Uitvoerenden:
- Boxmeer Brass kwintet (koper ensemble) 
- Marij Gijsen-Verkoelen (dichteres)
- Fusion (close-harmony)
- Helden Brass (brass kwintet) 

�  Zaterdag 26 maart
Deelname van het fanfare-orkest – samen met Fanfare
“Semper Avanti”- aan het Lenteconcert van de samen-
werkende muziekverenigingen van Peel & Maas. 

Concert wordt gehouden in gemeenschapshuis 
“de Ankerplaats” in Grashoek en begint om 19.00 uur.



Dit keer de schijnwerper op Miep Verhaegh-Sengers.
Miep is al 39 jaren muzikant en een bijzonder actief
lid.
- Ze is 17 jaar bestuurslid geweest waarbij ze van  
1995 tot 2001 het secretariaat heeft verzorgd als  
opvolgster van Jos Absil.
- Ze is actief lid van de concertcommissie.
- Inspiratiebron in de commissie ceciliaviering 
- Deskundig lid van de uniformencommissie
- Lady-speaker bij de uitvoeringen van Junior-       
Proms en Helden Brass.

Miep: bedankt en …… chapeau!

In  het  z       nnetje  gezet

�  Maandag 28 maart
Algemene ledenvergadering in Kerkeböske.

Aanvang: 20.00 uur.

�  Zondag 3 april
Deelname van onze drumband aan het slagwerktreffen
Peel&Maas om 11.00 uur in “de Ankerplaats” in Grashoek,
samen met de drumbands uit Panningen, Koningslust,
Maasbree, en Grashoek.

�  Zondag 3 april
Snuffelmarkt in Kerkeböske van 10.00 tot 15.00 uur en
georganiseerd door het Damescomité.
Tafels van 3.60 m. lengte à  € 15,- te reserveren via snuf-
fel.helden@gmail.com. Bedrag tijdig over te maken naar
rek. 120780240 t.g.v. Ceciliastichting Helden. 
Aanmelden kan ook via 077-3072643 of 077-3077252.

�  Zaterdag 30 april 
Muzikale opluistering van de Koninginnedag-activiteiten.
Fanfare en drumband.

�  Vrijdag 13 mei
Het Damescomité organiseert die avond een Asperge-
avond in The Apollo.
Een uitgelezen moment om eens van een 4-gangen as-
perges-menu te gaan genieten en….. u steunt er onze
muziekvereniging mee!
Nadere info en aanmelden via 077-3072643 of 077-
3077252.

Wij wensen het Damescomitë veel succes met deze
nieuwe financiële actie!

�  Zaterdag 14 + zondag 15 mei
Play-in voor jeugdige muzikanten in Kessenich (B)

�  Zondag 29 mei
Muzikale begeleiding door fanfare en drumband  van de
1e communicantjes naar de kerk. Er is dit keer maar één
communiemis en wel om 10.30 uur.
De jeugdfanfare zal de communiemis muzikaal gaan op-
luisteren.

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

�  Zaterdag 18 en zondag 19 juni
“Dörp lup oet” en “Dorpsgezellig”worden dit jaar in één
weekend georganiseerd door de stichting Oké. Onze mu-
zikanten zullen een of beide dagen hand- en spandien-
sten verrichten ten gunste van onze verenigingskas.
(Op zondag 28 augustus is het 3e evenement, namelijk
het “Poolspektakel”. )

�  Zaterdag 25 juni
Muzikale opluistering van het defilé van de Heldense
wandelvierdaagse.

�  Zondag 26 juni
Ceciliaviering bij en in Kerkeböske van 14.00 tot 20.00 uur

�  Maandag 4 juli 
Jaarlijks Kaupman-concert

Aanvang: 19.30 uur.

Concertwerk 
“The Saga of Haakon the Good”
Het fanfare-orkest is druk bezig met het instuderen van
dit concertwerk van de bekende Engelse componist Philip
Sparke. Het zal voor de eerste keer worden uitgevoerd op
het Lenteconcert in Grashoek op zaterdag 26 maart a.s. 

De compositie is gebaseerd op belangrijke gebeurtenissen
in het leven van Haakon de Goede (920-961), die koning
van Noorwegen werd; THE FUTURE King. Hij werd opge-
voed door koning Adelstein van Engeland. Na het overlij-
den van zijn vader kreeg Haakon een aantal schepen met
bemanning om ten strijde te trekken tegen zijn halfbroer
Erik Bloedbijl, die tot koning van Noorwegen was uitge-
roepen. In Noorwegen aangekomen trok hij noordwaarts;
THE JOURNEY TO TRONDHEIM. 
Hij versloeg het leger van Erik en probeerde het chris-
tendom in Noorwegen te introduceren; THE MISSIONARY
KING. 
Zijn beroemdste overwinning behaalde hij bij de slag bij
Rastakalv; THE BATTLE OF RASTAKALV. 
Door tien vaandels ver van elkaar te plaatsen langs een la-
ge bergkam (om de indruk te wekken dat zijn leger groter
was dan in werkelijkheid) lukte het hem om het vijan-
delijk leger op de vlucht te jagen. 
De genoemde tien vaandels worden in het concertwerk
weergegeven door tien luide akkoorden vanaf maat 420.


