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Verenigingsjubilaris 2011
Oud-bestuurslid en nog actief lid van de sponsorcommis-
sie Hay Smeets is dit jaar 25 jaar lid van onze muziekver-
eniging.
Na de Ceciliamis is Hay thuis door het bestuur in de bloe-
metjes gezet.

Bijzonder concert
Op vrijdagavond 30 maart 2012 wordt in samenwerking
met Discotheek Palladio een concert gegeven door ons
fanfare-orkest; een soort “rocknight” zoals we die in het

verleden al eens hebben georganiseerd. Deelnemers
aan dit concert zijn: de band “Khick”, Sandra Korsten,
Puck Versteegen, Esther Brouns, Geert Geurts, Jerome
Lenders en Jacq Geerlings. De generale repetitie met try-
out is op woensdag 28 maart.
Een klein comité uit de programma/concertcommissie is
– samen met de andere deelnemers en Palladio – druk
doende met de samenstelling van het concertprogram-
ma. Het belooft een spectaculair concert te worden !

Geslaagd Juniorproms
Het Juniorproms van zondag 12 november is weer een
mooie muzikale happening geworden. Heel veel publiek
en enthousiaste (solo)-optredens van de 60 leerlingen en
jeugdige muzikanten. Foto’s van de deelnemers staan op
de websitewww. fanfarehelden.nl

Ge
bo
re
n Op 30 augustus j.l. is het gezin van

Mike en Miriam Peeters verblijd

met de geboorte van dochter

zusje van Finn.

Een wat late formele mededeling, maar
evengoed: proficiat !

(De kleine Carli groeit als kool!)

Carli



Dit keer eens de schijnwerper op “de Torenkapel”;
een groep van een 20-tal muzikanten die onder lei-
ding van Theo Verbruggen al sinds 1975 boven in de
kerktoren kerstliederen speelt, voorafgaand aan de
nachtmis. Na afloop wordt een borreltje gedronken
op de verjaardag van dirigent Theo. Een mooie tra-
ditie, waaraan steeds meer jongere muzikanten deel-
nemen.

Theo en ook zijn muzikanten van het eerste uur:
proficiat en…. chapeau!

In het z nnetje gezet

� Zondag 11 december
Winterconcert van het uit grotendeels Cecilia-muzikanten
bestaande Koperkwintet “Helden Brass” in Kerkeböske.

Aanvang: 15.00 uur.
Nadere info: www.heldenbrass.nl

� Zaterdag 17 december
Deelname van onze drumband en de jeugddrumband aan
het Wintertreffen voor Drumbands in Grathem.

Aanvang: 17.00 uur.

� Zondag 18 december
Familieconcert in Kerkeböske door blokfluiters, jeugd-
drumband, drumband, jeugdfanfare en fanfare-orkest.

Aanvang: 16.30 uur

� Zaterdag 24 december
Muzikale opluistering van de Peuterwoorddienst in de
parochiekerk op kerstavond door de jeugdfanfare.

� 2012
Bescheiden viering van het 110-jarig bestaan van onze
muziekvereniging.

� Vrijdagavond 6 januari 2012
Deelname van ons fanfare-orkest aan het Nieuwjaarscon-
cert, waarvan de organisatie dit keer in handen is van

Fanfare St.Jozef uit Beringe. Het concert wordt gehou-
den in gemeenschapshuis “de Wielsjlaag”in Beringe.

Aanvang: 20.00 uur

� Zondag 12 februari 2012
Inhalen van de nieuwe Prins Carnaval en serenade op zijn
receptie.
Fanfare en drumband.

� Zondag 19 februari 2012
Deelname aan de carnavalsoptocht.

� Zaterdag 10maart
Jaarlijkse Potgrondaktie.

� Vrijdag 30maart
Concert van het fanfare-orkest, samen met een popgroep
in Palladio.

� Zondag 1 april
Snuffelmarkt in Kerkeböske, georganiseerd door het
Damescomité
� Maandag 2 april
Algemene ledenvergadering in kerkeböske.

� Vrijdag 13 april
Muzikale opluistering van de opening van de Dörper
kermis.

� Zondag 22 april
Muzikale begeleiding van de 1e communicantjes naar de
kerk.
Fanfare en drumband

� Maandag 30 april
Muzikale opluistering van de Koninginnedagviering.
Fanfare en drumband

GELIEVE ALVAST TE NOTEREN!

Eenmooi gebaar
Reeds 10 jaren verleent het Heldens Koperensemble zijn
muzikale bijdrage aan de Allerzielenviering zowel in onze
parochiekerk – samen met het dameskoor en later met
het herenkoor - en aansluitend bij de bijeenkomst op
het kerkhof. Een mooie traditie die door betrokkenen
zeer op prijs wordt gesteld.

Clubkascampagne Rabobank Peel&Maas.
We zijn blij verrast met het resultaat van onze deelname
aan de clubkascampagne van de Rabobank.
Opbrengst € 1021,- !!

Dank aan allen die stemmen aan onze vereniging
hebben gegeven.!

Website voor onze jeugdige muzikanten
Nieuws over activiteiten van en voor leerlingen en jeug-
dige muzikanten is te vinden op onze website:

www.fanfarehelden.nl

onder de rubriek JEUGD Info/nieuws


