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Dit keer de schijnwerper op Phil Houben.
Zij beheert al vele jaren de voorraad van onze uni-
formen en zij is altijd vriendelijk en behulpzaam als
jassen en/of pantalons versteld moeten worden.
Daarmee levert zij een bijzondere bijdrage aan de
kwaliteit van de uniformen van alle leden.

Phil; bedankt en ….. chapeau !

■  Maandag 20 augustus
Eerste repetitie van de jeugdfanfare na de grote vakantie.

■  Woensdag 22 augustus
Eerste repetitie van de drumband na de grote vakantie.

■  Vrijdag 24 t/m zondag 26 augustus
Het jaarlijkse Jeugdkamp. 

■  Zaterdag 1 en zondag 2 september
Play-in voor jeugdige muzikanten in Kessenich (B)

■  Zondag 30 september
Jeugdfanfare-treffen in Koningslust

■  Zaterdag 20 en zondag 21 oktober
In het kader van ons 110-jarig jubileum gaat onze ver-
eniging – in samenwerking met discotheek “The Apollo” –
op de zaterdag een Oktoberfest organiseren in een grote
tent op de Pool. 
De bijbehorende muziek wordt verzorgd door Musikve-
rein Helden e.V. 1911 uit Helden (D) , die ons bij deze ge-
legenheid een tegenbezoek brengen. 
Op de zondag organiseren we een internationaal Jubileum-
concert met medewerking van Musikverein Helden (D) en
Koninklijke Fanfare “de Vriendenkring” uit Kessenich (B)

■  Zondag 28 oktober
Snuffelmarkt  van 10.00 tot 15.00 uur in Kerkeböske, ge-
organiseerd door het damescomité.; dit keer met de na-
druk op sinterklaas- en kerstspullen.
Aanmelden via snuffel.helden@gmail.com; 
€ 15,- per tafel van 3.60 m en bedrag overmaken op rek.
120780240 t.n.v. ceciliastichting Helden.

In  het  z       nnetje  gezet

Fraaie successen op solistenconcours
Op de Limburgse kampioenschappen voor solisten – op
zondag 24 juni – behaalde Ivar Kasteen op trombone 84½
punten en Sven Smeets op tenor-sax 83 punten. 

Proficiat !

GELIEVE ALVAST TE NOTEREN!

Zeer geslaagd Cecilia-Zomerfeest
Wàt een grote belangstelling dit keer op zondag 24 juni;
meer dan 100 deelnemers, terwijl het gemiddelde van de
laatste jaren rondom de 75 deelnemers lag. Redenen ?
Mogelijk het zeer geslaagd zomerfeest in 2011 bij prach-
tig weer op de terrassen van Kerkeböske ?
De prima sfeer binnen onze vereniging ?
Het feit dat ook schoolgaande kinderen van leden weer
welkom zijn ?
Het feit dat dit jaar aandacht wordt geschonken aan het
110-jarig bestaan van onze vereniging  door de feestelij-
ke aankleding, de kleine tentoonstelling van historische
foto’s en documenten etc.
Nieuwsgierig naar het optreden van goochelaar El Magico
en de jongerenband “Unlocked”?
Benieuwd naar de huldiging van jubilarissen door de ja-
rige voorzitter Piet Fleuren? 

60 jaar lid: Boy Jacobs
40 jaar lid: Miep Verhaegh-Sengers 

(tevens eerste damesmuzikant)
25 jaar lid: Simone Jacobs
25 jaar lid: Lies Jacobs
25 jaar lid: Maarten Deen
20+5 jaar lid: Hans Van Essen
10 jaar muzikant: Petra Mommers
10 jaar lid: Mariet van Soest

Sven Smeets (tenor-sax) en Ivar Kasteen (trombone) wer-
den door de organisatie in het zonnetje gezet voor hun
heel mooie presentaties op de ’s middags gehouden   Lim-
burgse kampioenschappen voor solisten.
Door het voorspelde regenachtig weer is het feest dit keer
in de binnenzalen van Kerkeböske gehouden. Peggy Huijs
heeft als nieuw lid van de cecilia-commissie meegeholpen
met de organisatie.


