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Verslagje van de Algemene ledenvergadering
van dinsdag 10 april
■ Voorzitter Piet Fleuren opent de vergadering en vraagt

een minuut stilte  voor de in 2011 overleden leden Ton
Reijnders en Hub Hermans.

■ Het verenigingsjaar 2011 is ook financieel bevredigend
verlopen, mede door extra inkomsten uit acties en door
beheersing van kosten.

■ Met groot succes is de muzikale reis naar Musikverein
Helden e.V. 2011 verlopen.

■ Paul Aerts volgt Marc Croymans op als lid van de kas-
kommissie.

■ De aftredende bestuursleden Mariëlle Mommers, Bob
van Ninhuijs en Loek Joosten worden met overweldi-
gende meerderheid herkozen.

■ Er wordt afscheid geno-
men van Jolanda Cup-
pen als bestuurslid en
secretaris. Met een war-
me speech roemt de
voorzitter de grote ver-
dienste van Jolanda
voor haar 16-jarig be-
stuurslid, waarvan de
afgelopen 10 jaren als
secretaris en onder een
staande ovatie overhan-
digt hij haar als dank
een in glaswerk geblazen hoorn-instrument. Als secre-
taris wordt Jolanda opgevolgd door Bob van Ninhuijs,

terwijl Anne Peeters zich in het bestuur gaat oriënte-
ren op bestuurlijke activiteiten en taken.

■ De door het bestuur voorgestelde vernieuwingen in het
Huishoudelijk Reglement worden aangenomen.

■ Het 110-jarig bestaansfeest zal op bescheiden wijze
worden gevierd met o.a. aandacht in het kader van de
Cecilia-Zomerviering en met medewerking aan een Ok-
toberfest, georganiseerd door The Apollo, op zaterdag
20 oktober en met op zondag 21 oktober in dezelfde
feesttent op de Pool een jubileumconcert, samen met
onze collega-Muzikverein Helden e.V. 1911, die ons bij
die gelegenheid een tegenbezoek brengt.

Geslaagd voor Kreato-diploma
Wegens ziekte kon Glenn Reijnders in het afgelopen na-
jaar met zijn bugel niet deelnemen aan het Kreato-exa-
men. Inmiddels is hij geslaagd voor het B-diploma en is
hij gepromoveerd naar het fanfare-orkest.

Proficiat Glenn!

Succesvolle deelname aan solistenconcours
Op zaterdag 17 maart j.l. hebben Sven Smeets (tenor-
sax) en Ivar Kasteen (trombone) met succes deelgeno-
men aan het Elsene Solistentoernooi in Nieuwstadt. Sven
– pas gepromoveerd naar de hogere 3e klasse – behaalde
in die klasse 87 punten en werd daarmee winnaar van die
klasse! In de jeugdafdeling behaalde Ivar 85,5 punten en
werd daarmee ook winnaar van zijn afdeling!

Sven en Ivar: proficiat, en ga zo door !



Dit keer de schijnwerper eens op het Heldens Koper-
ensemble.
Dit ensemble is rond 1975 ontstaan uit een groep van
onze trombone-leerlingen van docent Bert Ramakers.
Om ook grotere bezettingen te kunnen spelen is het
ensemble vrij snel uitgebreid met Joost Peeters op
zijn Eb/Bas zodat in 4- en 5-stemmige bezetting ge-
speeld kon worden. Door verloop van trombone-mu-
zikanten was de kwartetbezetting niet meer te hand-
haven en werd er doorgegroeid naar een koper-sextet
door toevoeging van twee trompetten en een hoorn.
Het huidige ensemble speelt momenteel – nog steeds
onder leiding van Bert Ramakers – in de volgende be-
zetting: Willem Deen (trombone), Henk van Soest (te-
nor-tuba), Pieter Fransen (hoorn), Joost Peeters (Es-
bas), en op trompet afwisselend Maarten Deen, Cas
Brummans, Cor Fransen en Simone Jacobs. Vroegere
muzikanten van het ensemble: Piet van de Zandt,
Theo Absil, René Slapak, Harie Houben en Wilbert
Smeets. 
Er wordt muziek gespeeld uit alle stijlperioden en er
wordt opgetreden bij plechtige en feestelijke gele-
genheden. Regelmatig wordt ook gebruik gemaakt
van de professionele zangkwaliteiten van de muzi-
kale leider Bert Ramakers..

Al ruim 35 jaar – naast het fanfare-orkest – 
muziek maken op hoog niveau ........ Chapeau !

GELIEVE ALVAST TE NOTEREN!

■  Maandag 13 augustus
Eerste repetitie van fanfare-orkest en Jeugdfanfare na de
zomervakantie.

■  Zondag 19 augustus
Verrichten van hand- en spandiensten bij “Poolspektakel”

■  Woensdag 22 augustus
Eerste repetitie van de drumband na de zomervakantie. 

■  Vrijdag 24 t/m zondag 26 augustus
Jeugdkamp.

■  Zaterdag 1 en zondag 2 september
Play-in voor jeugdige muzikanten in Kessenich.

■  Zondag 30 september
Jeugdfanfare-treffen in Koningslust.

■  Zaterdag 20 en zondag 21 oktober
Oktoberfeest op de Pool, georganiseerd door The Apollo, bij
gelegenheid van ons 110-jarig bestaansfeest,; muzikaal
verzorgd door onze collega-Musikverein Helden e.V. 1911.
Jubileumconcert 110-jaar op zondag 21 oktober in de
feesttent op de Pool, met deelname van Musikverein Hel-
den e.V. 1911.

■  Maandag 30 april
Muzikale opluistering van het Oranjefeest bij gelegen-
heid van Koninginnedag. 
Fanfare en drumband

■  Vrijdag 4 mei
Vervangende repetitie van het fanfare-orkest.

Aanvang: 20.30 uur

■  Vrijdag 11 mei
Asperge-diner in The Apollo, georganiseeerd door het Da-
mescomité.

Aanvang: 19.00 uur     Kosten: € 27,50 pp
Reserveren t/m 4 mei per e-mail:
ceciliastichting@gmail.com of tel.: 077-3075184 
of 077-3077252 met overmaking van € 27.50 pp 
op rekening 1207.80.240 van Ceciliastichting
Helden o.v.v. Asperge-avond 2012

■  Zaterdag 26 mei
Play-in in Beringe 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.

Vertrek vanaf Kerkeböske om 11.30 uur

■  Zaterdag 2 en zondag 3 juni
Verrichten van hand- en spandiensten bij “Dörp lupt oet”
en “Dorpsgezellig”.

■  Zaterdag 23 juni
Muzikale begeleiding van de intocht van de Jeugdvier-
daagse.
Fanfare en drumband

■  Zondag 24 juni
Cecilia-Zomerfeest 2012 bij Kerkeböske van 14.00 tot
20.00 uur. Uitnodiging volgt.

■  Maandag 25 juni
Kaupman-concert.

Op zondag 1 april heeft Sven Smeets ook deelgenomen
aan het Huub Urlings solistenconcours in Buchten en ook
hier was Sven de beste in zijn klasse met de behaalde 88
punten. 
Geweldig Sven!

Nieuwe muzikant in fanfare-orkest: Annette Wieringa op
bugel. Zij speelt ook nog in het fanfare-orkest St. Caecilia
van Horst-America.

In  het  z       nnetje  gezet


