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Geslaagd cecilia-zomerfeest
Als proef is dit jaar het cecilia-feest gehouden in een zo-
mermaand en wel op zondag 26 juni als afsluiting van
het muzikaal voorseizoen.
Om 14.00 uur kwamen de vele deelnemers – samen met
schoolgaande kinderen – naar Kerkeböske en dienden zij
hun gymnastische kunsten te vertonen onder een ge-
spannen limbo-touw.De weergoden waren ons goed 
gezind en de stemming zat er na een glaasje sangria goed
in. Het organisatiecomitë had diverse spellen uit de 
TV-show “minute-to-win-it” geselecteerd en zowel jong
als minder-jong heeft enthousiast deelgenomen aan de
vaak hilarische spellen. Ook de tombola deed het weer
heel goed; vooral de kinderen vonden het steeds weer
spannend welke cadeautjes werden uitgepakt. Niet al-
leen het springkussen – gesponsord door Beucken Ver-
huur – was een trekpleister voor de kinderen, maar ook
het regenwaterbassin achter het gemeenschapshuis waar
zelfs kikkers werden gevangen! De reuzepannen als bar-
becue vielen goed in de smaak en een nieuwe plek om
gesprekken aan te knopen.
In het geanimeerd programma werd even aandacht ge-
vraagd om jubilaris Willem Deen te huldigen met zijn 
40-jarig lidmaatschap van onze vereniging. Met een blos
op zijn wangen onderging Willem de lovende woorden
van voorzitter Piet Fleuren, terwijl zijn vrouw Nell werd
beloond met een bos bloemen. Met een toost op het door
Willem aangeboden rondje, werden de feestelijkheden
voorgezet tot 20.00 uur op het buitenterras van 
Kerkeböske.

Dank aan het bedienend personeel van Kerkeböske  en
aan de commissie ceciliaviering, bestaande uit Hans Van
Essen, Loes Fleuren, Bob van Ninhuijs, Marieke Peeters,
Hub Roncken en Miep Verhaegh.

Druk bezocht Kaupmanconcert
Het Kaupmanconcert op maandag 4 juli mocht zich weer
verheugen in fraai zomerweer en een grote publieke be-
langstelling.
Alle geledingen van onze muziekvereniging hebben zich
weer enthousiast gepresenteerd met mooie muzikale uit-
voeringen onder leiding van Guus Dohmen, Leon Nevels,
Sjraar Klaassens en Ellen Vissers. 

Extra concert met Gé Reijnders
Op woensdag 12 oktober a.s. houdt Rabobank Peel&Maas
haar Algemene ledenvergadering in gemeenschapshuis



Dit keer de schijnwerper op Hay Smeets.

Hay is bestuurslid geweest van onze vereniging van
1986 t/m 1993. Daarna is hij lid gebleven en is hij
een zeer actief lid geworden van onze sponsorcom-
missie. Hay heeft heel wat nieuwe sponsors aange-
dragen!

Hay: bedankt en ….. chapeau !

In  het  z       nnetje  gezet

Kerkeböske. Als afsluiting van de vergadering gaat 
Gé Reijnders optreden. Van Rabobank èn Gé Reijnders 
samen hebben wij de vererende uitnodiging gekregen om
Gé weer muzikaal te begeleiden met ons fanfare-orkest.
Het is in 4 jaar tijd de derde keer dat Gé samen met ons
een concert verzorgt!
U kunt daarbij zijn als u lid bent van Rabobank Peel&Maas
en u gevolg geeft aan de uitnodiging van de bank om deel
te nemen aan de Algemene ledenvergadering.

Limburgse finalisten
Ook dit jaar hebben weer twee van onze jeugdige muzi-
kanten een uitnodiging gekregen om deel te nemen aan
de Finale Jonge Solisten in Horn, georganiseerd door de
LBM.
Ivar Kassteen speelde op trombone 81 punten bij elkaar
in de jeugddivisie en Sven Smeets op tenor-sax behaalde
in de 4e divisie 87 punten en slechts 1 punt minder dan
de winnaar!
Een geweldige prestatie van beide jeugdige muzikanten,
die op het einde van het Kaupmanconcert nog eens in
het zonnetje zijn gezet.
Dank  en waardering ook voor de stimulerende ouders en
de docenten van muziekschool Kreato.

Piet Fleuren 25 jaren bestuurslid
Met twee maal een korte onderbreking,waarbij Piet op-
nieuw bereid is gevonden om een bestuursfunctie te aan-
vaarden (de eerste keer opnieuw als penningmeester en
vanaf 2005 als voorzitter) – is Piet in totaal al 25 jaren 
bestuurslid van onze muziekvereniging. Een unieke pres-
tatie, vooral in de huidige tijd,waarin het moeilijk is om
nog mensen te vinden die zich voor langere tijd als 
bestuurslid willen inzetten voor verenigingen.
Piet wenst geen ophef te maken over zijn prestatie, maar
zijn collega-bestuursleden zullen hem ongetwijfeld in 
eigen kring in het zonnetje gaan zetten.

Poging tot versterking 
van de sekties “groot koper”
In de loop van mei j.l. heeft het bestuur een 25-tal oud-
muzikanten benaderd met de vraag of zij mogelijk inte-
resse hebben om onze registers zwaar koper te komen
versterken. Mogelijk dat de reden om indertijd te stoppen
als muzikant nu niet meer gelden.
Helaas heeft deze actie geen concrete resultaten opge-
leverd.

GELIEVE ALVAST TE NOTEREN!

■  Maandag 22 augustus
Eerste repetitie na de zomervakantie van fanfare-orkest
en jeugdfanfare.

■  Woensdag 24 augustus
Eerste repetitie na de zomervakantie van de drumband.

■  Vrijdag 26 t/m zondag 28 augustus
Kamp voor alle jeugdige muzikanten in Baarlo.

■  Zaterdag 24 en zondag 25 september
Muzikaal uitstapje van fanfare-orkest en drumband naar
de eeuwfeestviering van Musikverein Helden in Sauer-
land.
Naast 2x deelname aan de Sterretocht heeft het fanfare-
orkest de eervolle uitnodiging ontvangen om op de zon-
dag het Mittagkonzert te verzorgen.
De Bigband zal op zaterdagavond optreden in de grote
Schützenhalle.

■  Woensdag 12 oktober
Fanfare-orkest begeleidt Gé Reijnders na afloop van de
Algemene ledenvergadering van Rabobank Peel&Maas  
in Kerkeböske.

■  Zondag 23 oktober
POP (Peel&Maas Open Podium) voor jeugdige muzi-
kanten.

■  Maandag 31 oktober
AMV-concert

■  Zondag 13 november
Junior-Proms in Kerkeböske.

■  Zaterdag 19 november
Muzikale opluistering van de Cecilia-mis van 17.30 uur.

■  Zondag 11 december
Winterconcert van onze Jeugddrumband.

■  Zondag 18 december
Familieconcert in Kerkeböske

■  Zondag 24 december
Muzikale opluistering van de Peuterwoorddienst in 
de kerk.



Huidige samenstelling v. d. Jeugdcommissie:
■  John Vermazeren
■  Maddy de Bruin
■  Maarten van Lent
■  Christel Bruinen
■  Toos Derks
■  Ilze Dautzenberg

Ervaringen van jeugdige muzikanten
■  Uitstapje Toverland op 22 mei 
Naar Toverland gaan Was heel erg leuk, vooral met deze
grote groep. Ondanks het wat rare weer op die dag was
het evengoed heel erg leuk om daar in de buiten en na-
tuurlijk de binnen attracties te gaan. Ik hoop ook dat we
dit nog een keer gaan doen met de hele groep!

Sylvana Wilms 

De moeder van Jules heeft ons af gezet en we gingen naar
binnen. In toverland was het heel leuk en het was ook
heel gezellig. 
De troy vond ik het leukste en de motors. We hebben heel
lekker gegeten. Ik ben in de waterachtbaan heel nat ge-
worden.  Wij hebben ons gedroogd bij de droger op de wc.
Het was lekker weer en we hebben lekker rondgerend.

Demi 

Op zondag 22 mei moesten we om kwart voor tien bij to-
verland zijn. Daar hebben we eerst afspraken gemaakt en
daarna mochten we zelf kiezen waar we naar toe gingen.
Er waren heel veel leuke dingen de Backstroke, Troy,
Boosterbike en Villa Fiasco. In de Backstroke zijn we nat
geworden, dat was grappig… Om 12.00 uur moesten we
ons melden en toen mochten we gaan eten. 
Na het eten gingen we met een paar van de groep naar
het klimrek. Daar hebben we tikkertje gespeeld. Buiten
waren ook nog waterfonteinen. Dat was leuk, want je
werd nat. Sommige waren echt kletsnat! Om half vijf
moesten we ons allemaal weer melden. Toen kregen we
frites met een snack; dat was heerlijk! 
Na de frites mochten we nog even toverland in en toen
ging toverland sluiten en moesten wij naar huis. Het was
een hele leuke dag

Jauke Engels



Zomerconcert Heldense Bossen.
Op zondag 3 juli heeft de jeugdfanfare en jeugddrumband
van Fanfare St.Cecilia uit Helden een zomerconcert ver-
zorgd in de Heldense Bossen. De jeugd speelde een zeer
gevarieerd programma; van Beethoven tot Rock. In het
zonnetje genoot het publiek van de optredens. Na afloop
van het concert mochten de muzikanten een gratis duik
nemen in het zwembad. Hier hebben ze zich nog een aan-
tal uurtjes heerlijk geamuseerd.

Zondag 3 juli heb ik opgetreden met de jeugd drumband,
het was heel leuk, ook dat we eerst Ajax en daarna Feye-
noord hebben gespeeld. Maar ik had een te korte trui aan
dus was het een beetje koud. De jeugdfanfare speelde
ook. Veel mensen die kwamen luisteren waren vaders en
moeders van de kinderen die meespeelden. Er kwamen
soms ook een paar mensen van de camping luisteren. Ik
vond het niet echt spannend meer om voor publiek te
spelen omdat het niet mijn eerste keer was.

Joep Daemen

Kaupmanconcert op maandag 4 juli
Ik vond het heel leuk, we hebben er veel voor
geoefend maar dat was wel nodig. Met de grote
fanfare spelen vond ik het leukste en gelukkig
waren er veel mensen, die kwamen kijken. Na
afloop konden we nog genieten van een wel-
verdiend ijsje.

Zen


