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Geslaagde muzikale reis naar 
Helden-Sauerland.
Wàt een zonnig herfstweer en wàt een hartelijke ont-
vangst door Vorstand und Mitglieder van de jubilerende
Musikverein Helden e.V. 1911 en wat mooie accomoda-
ties met de grote Schützenhalle en de grote tent.
Op zaterdag 24 én zondag 25 september trokken we mee
in de optocht door het dorp Helden, waarbij onze groep 
– heuvelaf en heuvelop – werd voortgestuwd door onze
drie bassisten, die voor deze gelegenheid waren uitge-
rust met imposante sousafoons. Gevolgd door een ge-
slaagd Bühnenspiel in de Schützenhalle op zaterdagmid-
dag en een spectaculair optreden van onze Bigband o.l.v.
dirigent Guus in de bomvolle Schützenhalle.
In de vroege uurtjes op zondagmorgen nog gezellig na-
gekaart in onze mooie Jugendherberg in Finnentrop-Heg-
gen. Op zondagmorgen mochten wij als eregasten het
Mittagkonzert geven in de uitverkochte feesttent.
Vooraf heeft onze voorzitter – in vloeiend
Duits – een toespraak gehouden en een
cadeau aangeboden als herinnering.
Wethouder Raf Janssen heeft na-
mens de gemeente Peel en Maas ook
een cadeau aangeboden aan der
Vorstand van de jubilerende ver-
eniging. Het concert met de spec-
taculaire solo-optredens van Bart
(bugel), Tom (alt-sax), Willem,Jeroen
en Sjors (trombone) en Simone en
Maarten op de ouderwetse posthoorn tij-

dens de spectaculaire uitvoering van “de Poshoorn Ga-
lop” oogstten veel bewondering en enthousiasme van het
talrijke publiek.
Dank en waardering voor onze dirigent Guus Dohmen voor

zijn beheerst optreden aan de vele buffetten, zijn
moedig meemarcheren (met trompet) tijdens

de optochten en zijn deskundige, maar
ook zeer enthousiaste leiding aan de

Bigband en aan het fanfare-orkest.
De Duitse Heldenaren hebben hun
bewondering én waardering uitge-
sproken voor ons gedisciplineerd
optreden (o.a. altijd in uniform),
aan de buffetten, onze optredens op

straat en vooral voor de muzikale
prestaties van dirigent en muzikanten

aus Helden in die Niederlande.
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Dit keer eens de schijnwerper op een muzikant buiten
onze vereniging, namelijk Pierre Richaerts uit Thorn.

Pierre komt ons al vele jaren belangeloos uithelpen in
onze bassektie bij deelname aan grote concerten en
na zijn pensionering heeft hij zijn interesse in onze
vereniging vorm gegeven door wekelijks de verre reis
van Thorn naar Dörp te maken om deel te nemen aan
de repetities van ons fanfare-orkest. Buiten zijn mu-
zikale inbreng is hij ook een zeer vriendelijk persoon
en fysiek een dappere verschijning als je hem met
zijn grote bas of sousafoon ziet manoeuvreren.

Pierre: Bedankt en…… chapeau!

In  het  z       nnetje  gezet

■  Woensdag 19 oktober
Info-avond voor blokfluiters in Kerkeböske.

Aanvang: 19.00 uur

■  Zondag 23 oktober
Peel en Maas Open Podium (P.O.P.) waaraan weer veel van
onze jonge muzikanten gaan deelnemen. Plaats: DOK6

Aanvang: 10.30 

■  Maandag 31 oktober
AMV-meespeelconcert. Kinderen van de basisscholen spe-
len mee met de jeugdfanfare, het fanfare-orkest en de
jeugddrumband. Plaats: Kerkeböske.

Aanvang: 19.00 uur.

Na afloop: Beamerpresentatie van gemaakte foto’s tijdens
het muzikaal uitstapje naar Helden-Sauerland.

■  Vrijdag 4 november
Jaarlijkse Mosselavond in The Apollo, georganiseerd door
het Damescomité. Vanaf 19.00 uur.
Aanmelden via ceciliastichting@gmail.com 

en vooraf € 22,50 te betalen op rek. 1207.80.240 
t.n.v. Ceciliastichting-Helden.
Er is een Fanfare-alternatief voor niet-mosseleneters.

■  Woensdag 9 november
Muzikale begeleiding van het Sintermerte-feest.

Fanfare en drumband.

■  Zondag 13 November
Ons Junior-Proms in Kerkeböske.

Aanvang: 10.00 uur

■  Zondag 13 november
Muzikale begeleiding van de intocht van Sinterklaas.
Fanfare en drumband.

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

■  Zaterdag 17 december
Concert van onze drumband en jeugddrumband in Grathem.

Aanvang: 17.00 uur

■  Zondag 18 december
Familieconcert in Kerkeböske door blokfluiters, jeugd-
fanfare, jeugddrumband, drumband en fanfare-orkest 

Aanvang: 16.30 uur

■  Zaterdag 24 december
Opluistering van de Peuterwoorddienst in de parochie-
kerk op kerstavond door de jeugdfanfare.

■  Vrijdag 6 januari 2012
Deelname van ons fanfare-orkest aan het Nieuwjaarscon-
cert samen met Fanfare Sint-Jozef uit Beringe.

Aanvang: 20.00 uur

Nieuwe flightcases
Concertslagwerker Ton verbruggen heeft onlangs enkele
flightcases gemaakt voor het veilig opbergen en vervoe-
ren van slagwerkinstrumenten van het fanfare-orkest en
van de drumband.

GELIEVE ALVAST TE NOTEREN!

Dank zij de inzet van Ton hebben we een flink bedrag
kunnen besparen, waarbij aangetekend wordt dat Leon
Engels van Leon Engels Tegel & Marmerwerken ook een
flinke duit in het zakje heeft gedaan. Vanaf deze plaats
onze dank aan Ton voor het vele werk en aan Leon Engels
voor zijn sympathiek gebaar.

Nieuwe muzikanten 
Met ingang van september zijn de jeugdige muzikanten
Joeri Mommers (trompet) en Hanneke van de Mortel (alt-
sax) gepromoveerd naar het fanfare-orkest.
Thomas Hauth uit Maasbree komt met zijn contrabas on-
ze bas-sektie versterken en Frans Manders – vader van
jeugdtambour Guus – komt onze drumband versterken.




