
St.Cecilia
Fanfare St.Cecilia Helden

Opgericht in 1902
E-mail Fanfare.St.Cecilia@home.nl � Website www.fanfarehelden.nl

Mei 2011� Volgnummer: 188

CO-SPONSORS: � Bomacon Productions � PLUS Gommans �Mertens Garage – Tankstation � Bohaco ramen-deuren-serres � Steeghs aanhangwagens
� Bouten Groep � Café-Feestzaal De Zoes � Rena Castings B.V. �Aannemersbedrijf Louis Scheepers � Van Lier Maatwerk in Interieurs BV
� Koenen en Co Accountants

HOOFDSPONSOR:

PREMIER-SPONSORS:

Secretariaat: Prins Clausstraat 5, 5981 XE Panningen, T 077-307 57 74, Rabobank Helden rek.: 12.07.92.486

Verslagje van de Algemene ledenvergadering
van maandag 28maart
Voorzitter Piet Fleuren heet de aanwezige leden welkom
en maakt daarbij een kompliment aan het groot aantal
aanwezige jongere muzikanten, die op deze manier blijk
geven ook belangstelling te hebben voor de niet-muzi-
kale aspekten van hun muziekvereniging.

Voordat gestart wordt met de agenda worden de in het
afgelopen verenigingsjaar overleden leden Gerrit van Nis-
selroy en Karel Jacobs met een minuut stilte herdacht.

De belangrijkste besluiten:
De kaskommissie (Simone Jacobs, Sjors Houben en Marc
Crooymans) spreekt haar waardering uit voor de keurige
administratie van de financiële zaken van penningmees-
ter Mariëlla Mommers en stelt de vergadering voor haar te
dechargeren voor het door haar gevoerde beleid en uit-
gebreide verslaglegging, hetgeen de vergadering onder-
streept met een waarderend applaus. Simone Jacobs
treedt na 3 jaar af als commissielid en ze wordt opge-
volgd door Bianca Wilms.

De herkiesbare bestuursleden Hans Van Essen en Marco
Hermans worden herkozen voor een periode van 3 jaar.
De volgens rooster aftredende secretaris Jolanda Cuppen
stelt zich nog één jaar herkiesbaar als bestuurslid/secre-
taris om het bestuur de kans te geven om een nieuwe se-
cretaris te vinden. Na 15 jaar bestuurslid, waarvan 9 jaren
als secretaris wil Jolanda haar taak wel eens overdragen.
Zonder tegenstem en onder applaus wordt Jolanda her-
kozen voor die periode van 1 jaar. In de telkommissie van
de verkiezing hebben dit jaar gefunctioneerd: Jip Huijs,
Jim van Dam en Petra van de Broek.

De voorzitter geeft een uitgebreide toelichting op het be-
stuursbesluit omde taken van de huidigemuziekkommissie
uit te breiden tot Programma-concertcommissie (PCC),waar-
bij de muzikale aspekten worden uitgebreid met de overige
taken, die nodig zijn voor de voorbereiding van concerten.

Het muzikaal uitstapje van fanfare-orkest
en drumband gaat dit jaar naar:



Dit keer eens de schijnwerper op Cor Peeters.
Cor is al 38 jaar trouw lid en muzikant al kan hij op
dit moment niet spelen wegens gebitsproblemen. Al
vele jaren stelt Cor zijn “schuurtje” beschikbaar voor
het parkeren van onze aanhangwagen en de stoelen
voor buitenconcerten. Vaak brengt Cor die stoelen
zelf naar de concertlokatie.

Cor: bedankt en….. chapeau !

In het z nnetje gezet

In de PCC moeten minimaal 3 musicerende leden zitting
hebben. Op dit moment bestaat de nieuw gevormde PCC
uit: Jos Absil, Paul Aerts, Willem Deen, Bart Jacobs,
Simone Jacobs, Mike Peeters en Tom Peeters.

Er volgt nog nadere informatie over het muzikaal uitstap-
je naar het feest van de 110-jarige Musikverein Helden
e.V. 1911 in het Sauerland op 24 en 25 september a.s.

Er zijn plannen om komend jaar een concert te gaan ge-
ven in “Palladio”.

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag en de
voorzitter bedankt de leden voor hun aanwezigheid en
inbreng en sluit de vergadering in de recordtijd van 1 uur
en 50 minuten!

Play-in Peel & Maas
In het pinksterweekend van 11 tot 13 juni a.s. vindt in
Beringe opnieuw de grote Play-in plaats voor jeugdige
muzikanten van de gemeente Peel & Maas. Op zaterdag 11
juni zijn de repetities in het Bouwens v.d.Boijecollege en
op pinkstermaandag het afsluitend concert voor ouders
en belangstellenden in de feesthal van het Internatio-
naal Blaaskapellen-festival in Beringe. Traditiegetrouw
zullen ook nu weer veel van onze jeugdige muzikanten
deelnemen.

Dörp lupt oet en Dörpsgezellig.
Op 18 en 19 juni a.s. bruist het Dörper centrum weer van
gezelligheid. Leden van onze muziekvereniging gaan
weer hand- en spandiensten verlenen om de organisatie
en de bezoekers van dienst te zijn. Hopelijk zijn de weer-
goden ons dit keer beter gezind, zodat het festijn slaagt
en onze vereniging mooie extra inkomsten verwerft.

Cecilia-zomerfeest.
Als experiment wordt het traditioneel ceciliafeest – als
cecilia-zomerfeest - verplaatst van oktober naar 26 juni
a.s. en wel van 14.00 tot 20.00 uur op de terrassen van
Kerkeböske. Dit keer worden ook kinderen t/m 12 jaar
van leden uitgenodigd.

� Zaterdag 14 en zondag 15mei
Play-in `Band Camp 2011` voor jeugdige muzikanten in
Kessenich (B); georganiseerd door Koninklijke Fanfare
”De Vriendenkring”.

� Zondag 22mei
Jeugduitstapje naar Toverland.
Projektsponsor: Gepla plafonds en interieurs.

� Zondag 29mei
Muzikale begeleiding van de 1e communicantjes naar de
kerk. Fanfare en drumband.

Vertrek vanaf Kerkeböske om 9.40 uur.
De jeugdfanfare zal de communiemis muzikaal opluisteren.

� Zaterdag 11 enmaandag 13 juni
Play-in voor de jeugd van de gemeente Peel & Maas.

� Zaterdag 25 juni
Muzikale begeleiding van de feestelijke intocht van de
Jeugdvierdaagse. Fanfare en drumband.

Vertrek vanaf kerkeböske om 16.50 uur.

� Zondag 26 juni
Zomers ceciliafeest van 14.00 tot 20.00 uur bij Kerkeböske.

� Maandag 4 juli
Jaarlijks Kaupmanconcert. Optreden van alle geledingen
van onze muziekvereniging.

Aanvang: 19.30 uur

� Vrijdag 26, zaterdag 27 en
zondag 28 augustus

Jeugdweekend.

� Zondag 21 augustus
Muzikale opluistering en optocht van het Bondsschut-
tersfeest, georganiseerd door het Kon. Schuttersgilde
St.Lambertus. Fanfare en drumband.

� Maandag 22 augustus
Eerste repetitie na de grote vakantie van fanfare en
jeugdfanfare.

� Woensdag 29 augustus
Eerste repetitie na de grote vakantie van de drumband.

� Zaterdag 24 en zondag 25 september
Muzikaal uitstapje van fanfare-orkest en de drumband
naar het 100-jarig bestaansfeest van Musikverein Helden
e.V. 1911 in het Sauerland.

GELIEVE ALVAST TE NOTEREN!
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VAN DE

Jeugd
De Jeugdcommissie heeft inmiddels
een eigen website:
Deze website is te bereiken via www.fanfarehelden.nl bij
het onderdeel "JEUGD info/nieuws"

Grote deelname en fraaie successen
op solistenconcoursen!

Chris Goossens solistenconcours in Ohe en Laak
op zaterdag 26 en zondag 27maart

� Pien Zeegers (trompet): 82 pnt in jeugddivisie
� Ivar Kasteen (trombone): 88,5 pnt in jeugddivisie
� Jeroen Mommers (trompet): 80 pnt in 4e divisie
� Sven Smeets (tenor-sax): 83,5 pnt in 4e divisie

Elsene solistentoernooi in Nieuwstadt
op zaterdag 2 en zondag 3 april.

� Renske Hermans (alt-sax): 78 pnt in jeugddivisie
� Ivar Kasteen (trombone): 85 pnt

Beker en 4e plaats in Jeugddivisi
� Hanneke v.d.Mortel (alt-sax): 80 pnt in 4e divisie
� Sven Smeets (tenor-sax): 87 pnt in 4e divisie

Hoogst aantal punten in zijn divisie
� Zen Korsten (alt-sax): 77 pnt in jeugddivisie
� Max Dautzenberg (bugel): 78 pnt in jeugddivisie
� Pim Dautzenberg (sopraan-sax): 80 pnt

in Jeugddivisie
� Jesper Engels (alt-sax): 80 pnt in jeugddivisie
� Jauke Engels (bariton): 81 pnt in jeugddivisie
� Nienke Engels (bugel): 76 pnt in 4e divisie
� Leanne Vermazeren (alt-sax): 85 pnt in 3e divisie

55e Felimaas Solistenconcours in Meerlo
op zondag 10 april.

� Ivar Kasteen (trombone): 87 pnt.
1e Prijs en hoogst aantal punten in zijn divisie.

� Marijn van Lent (hoorn): 83 pnt
� Sterre Maessen (sopraan-sax): 80 pnt
� Sylvane Wilms (trompet): 76 pnt
� Shirley Zetsen (trompet): 77 pnt
� Veerle Maessen (hoorn): 76 pnt in 4e divisie

Roderland Solistenconcours in Bleyerheide
op 16 en 17 april.

� Lieve Swillens (bugel): 80 pnt in 5e divisie

Huub Urlings Solistenconcours in Buchten
op zondag 17 april.

� Glen Reijnen (bugel): 84,5 pnt in jeugddivisie

Alle deelnemers aan solistenconcoursen:

Grote waardering voor jullie inzet
en voor de behaalde resultaten!

Twee concerten van de drumband
Op zondag 20 maart 2011 hadden we met de drumband en
de jeugddrumband een concert in Stramproy. Om 13.15
uur waren we bij Kerkeböske om alle instrumenten in te
laden. Daarna waren we vertrokken naar Stramproy. Toen
we daar kwamen was het concert net begonnen. De slag-
werkgroep van Neer was als eerste en daarna kwam
Stramproy en Maastricht en daarna waren wij aan de
beurt. Ik vond het leuk om te doen. Omdat het mijn eer-
ste optreden was mocht ik nog niet met alles meedoen.
En na ons waren Maasbree en Ool.

Chris Cuppen.

Op zondag 3 april gingen we met de drumband naar het
slagwerktreffen Peel & Maas in Grashoek, georganiseerd
door de drumband van Panningen. De drumbands van
Panningen, Koningslust, Maasbree en uiteraard Grashoek
deden ook mee. Allemaal speelden ze goed en mooi.
Wijzelf speelden””Soundtracks”, “Drum Tamboers”, en
“Three short images”en de jeugddrumband speelde “Three
latin dances”. De Bregsan-mars stond eerst ook op het
programma, maar die hebben we toch niet gespeeld. Ik
vond het leuk om eraan mee te doen.

Guus Manders.

Activiteiten in het najaar:
� Eerste Repetitie : 22 augustus

� Jeugdkamp : 26 t/m 28 september

� Pop : 23 oktober

� Juniorproms : 13 november

� Winterconcert
Jeugddrumband :11 december

� Familieconcert : 18 december

� Peuterwoorddienst : 24 december


