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In memoriam
Op dinsdag 7 februari is onze 
bassist Hub Hermans op 74-jarige
leeftijd overleden. 
Zijn gezondheid speelde hem de laatste
maanden al parten. Ondanks problemen
met zijn ademhaling kwam hij afgelo-
pen november nog vol goede moed
deelnemen aan de repetities en thuis
oefende hij nog geregeld op zijn bas. 

Hub kwam in 1953 spelen bij ons fanfare-orkest. Hij
kwam uit een muzikale familie, waarvan broers Frits
en Jo ook meespeelden in het orkest. Daarnaast is
dochter Christel lid van de drumband en actief in de
Jeugdcommissie. Door zijn werk moest Hub soms
tussentijds even stoppen als muzikant, maar toen
hij voorgoed in Helden-Dorp kwam wonen, was hij
weer altijd van de partij. Hub genoot volop van fan-
faremuziek en van zijn meespelen in ons orkest,
waarin hij achtereenvolgens speelde op tuba, trom-
bone en vanaf 1985 op Es-bas. Van 1966 tot 1972
was Hub tevens bestuurslid van onze vereniging. 
Met Hub verliezen we niet alleen een goede muzi-
kant, maar ook een trouw lid van onze muziekver-
eniging. Ons fanfare-orkest heeft de uitvaartdienst
muzikaal opluisterd en hem begeleid naar zijn laat-
ste rustplaats. 
Moge Hub rusten in vrede.

Delegatie van Musikverein Helden op bezoek
Op vrijdag 30 en zaterdag 31 maart komt een delegatie
van het bestuur van Musikverein Helden (D) bij ons op
bezoek. Zij zullen dan onze gasten zijn op het concert
“Peel & Maas Live”. Tevens zal de muzikale uitwisseling
worden besproken, waarvoor de datum al bekend is en
wel zaterdag 20 en zondag 21 oktober a.s. Het programma
van de uitwisseling is nog niet bekend. 

Concert “Vrienden van Peel & Maas Live”
op vrijdagavond 30 maart a.s. in Palladio
Ons fanfare-orkest gaat dit concert uitvoeren, samen met
Band “Khick” en de solisten Jac Geerlings, Sandra Kors -
ten, Puck Versteegen, Jerome Lenders, Geert Geurts en
Esther Brouns.
De repetities zijn in volle gang en het concert belooft 
– mede door de fantastische solisten en de lichtshow –
een ware happening te worden voor jong en oud. Voor de
liefhebbers van allround muziek, verpakt in een muzi-
kaal spektakel, een “must”.
Spoor familie, vrienden en bekenden rechtstreeks of via
social media aan om dit concert mee te beleven.

Aanvang: 20.00 uur.      Entree: 10 euro.

Sponsornieuws
We zijn zeer verheugd dat alle sponsoren – ondanks de
economische recessie – onze vereniging ook in 2012 fi-
nancieel blijven steunen. Wij zullen ons uiterste best 
blijven doen om onze activiteiten en concerten te laten



GELIEVE ALVAST TE NOTEREN!

aansluiten bij de kwalitatieve uitstraling van onze spon-
sor-bedrijven.

Nieuwe sponsor
Als nieuwe co-sponsor verwelkomen wij Gepla BV; pla-
fonds en interieurs. Dit bedrijf (www.gepla.nl) is gespe-
cialiseerd in wanden, interieurbouw en plafonds voor be-
drijven, instellingen, maar ook voor particulieren. Inno-
vatie en design zit achter de filosofie van Gepla BV, dat
met ruim 80 medewerkers actief is door heel Nederland.
Wij hopen de directie te mogen begroeten op ons aanko-
mend concert “Vrienden van Peel & Maas Live”. 

Algemene ledenvergadering
Op dinsdag 10 april a.s. houden we onze Algemene leden-
vergadering in Kerkeböske. Aanvang: 20.00 uur
Er is dit jaar voor de dinsdagavond gekozen (i.pl.v. maan-
dagavond) omdat anders te veel repetities zouden ver-
vallen. Desondanks verwachten wij op een grote opkomst
omdat met name de Algemene Ledenvergadering hét 
moment is om met elkaar sturing te geven aan onze ver-
eniging.
Naast de gebruikelijke onderwerpen komen dit jaar twee
speciale onderwerpen aan de orde:
- Voorstel tot wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement
- Activiteiten in het kader van het 110-jarig bestaans-
feest van onze vereniging.

■  Vrijdag 13 april
Muzikale opluistering van de opening van de Dörper kermis.
Fanfare en drumband.

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

■  Maandag 30 april
Muzikale opluistering van de Koninginnefeesten.
Fanfare en drumband

■  Vrijdag 4 mei
Verschoven repetitie van fanfare-orkest i.v.m. uitvallen
van repetitie op Koninginnedag.

Aanvang: 20.30 uur 

■  Zaterdag 26 mei
Play-in voor jeugdige muzikanten van Peel & Maas.

■  Zondag 27 mei
Deelname van fanfare-orkest en drumband aan het Eu-
regionaal Muziekfestival in Thorn bij gelegenheid van
het 200-jarig bestaansfeest van de Koninklijke Harmo-
nie van Thorn.

■  Zaterdag 2 en zondag 3 juni
“Dörp lupt oeth” en “Dörpsgezellig”, georganiseerd door
de stichting Oké, waaraan wij ook dit jaar weer onze me-
dewerking zullen verlenen.

■  Zaterdag 23 juni
Muzikale begeleiding van de feestelijke intocht van de
Jeugdvierdaagse.
Fanfare en drumband.

■  Zondag 24 juni
Cecilia-Zomerfeest bij en in Kerkeböske van 14.00 tot
20.00 uur.

■  Maandag 25 juni
Kaupmanconcert

■  Vrijdag 24 t/m zondag 26 augustus
Jeugdkamp voor onze jeugdige muzikanten en leerlin-
gen.

■  Zaterdag 20 en zondag 21 oktober
Jubileumconcert bij gelegenheid van het 110-jarig 
bestaansfeest en bezoek van collega-Muzikverein 
Helden 1911 e.V.

■  Zaterdag 10 maart
Jaarlijkse Potgrond-aktie.

Alle hens aan dek !! 

■  Woensdag 28 maart
Generale repetitie van het fanfare-orkest in Palladio.

■  Vrijdag 30 maart
“Vrienden van Peel & Maas Live” concert in Palladio.

■  Zondag 1 april
Snuffelmarkt van 10.00 tot 15.00 uur in Kerkeböske, ge-
organiseerd door ons Damescomité.
Tafel van 3.60 meter à € 15,- te bestellen via snuffel.
helden@gmail.com of tel. 077-3072643/3077252.
Betalen op rek. nr. 120780240 t.n.v. ceciliastichting.

■  Maandag 9 april (Paasmaandag)
Repetitie van het fanfare-orkest van 10.30 tot 12.30 uur
in Kerkeböske.

■  Dinsdag 10 april
Algemene ledenvergadering in Kerkeböske.

Aanvang: 20.00 uur


