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Voor veel – en met name voor de wat oudere leden - riep
dit feest herinneringen op aan de befaamde Parkfeesten,
waarbij onze leden weer actief waren met o.a. pennin-
gen-verkoop, glazen spoelen, worsten braden, plaatsen
van tafels met banken etc.
Het idee van een Oktoberfest is in het najaar van 2011 –
na een mosselenavond in The Apollo – geopperd door de
eigenaar  van The Apollo: Stephan Janssen. Voor ons een
mooie gelegenheid om Musikverein uit Helden uit het
Sauerland bij hun tegenbezoek een muzikaal podium aan

te bieden en wij op muzikale wijze ons 110-jarig jubi-
leum konden vieren, samen met onze Belgische collega’s
van Koninklijke Fanfare de Vriendenkring uit Kessenich.
Het feest is mede geslaagd door de zeer plezierige sa-
menwerking tussen een commissie van onze muziekver-
eniging en Stephan Janssen van The Apollo. Het Okto-
berfest heeft voor beide partijen ook nog een positief fi-
nancieel resultaat opgeleverd en mede door de plezierige
samenwerking is bij de evaluatie besloten om in 2013 op-
nieuw een Oktoberfest te organiseren. Als datum wordt
daarbij gemikt op het weekend van 5 en 6 oktober.

Geslaagd Oktoberfest, 
samen met het internationaal Jubileumconcert



■  Zaterdag 24 november
Muzikale opluistering van de Cecilia-mis van 
17.30 uur.

■  Zondag 9 december
Drumband-wintertreffen in : “het Haaze-Hoof” in Ospel.

Aanvang: 13.00 uur

■  Zondag 23 december
Ons Familieconcert in Kerkeböske.
Fanfare, Jeugdfanfare, Drumband, Jeugddrumband en
Blokfluiters.

Aanvang: 16.30 uur

■  Maandag 24 december
Muzikale opluistering van de Peuterwoorddienst 
in de parochiekerk door onze jeugdfanfare.

GELIEVE ALVAST TE NOTEREN!

Nieuwe muzikant in de bariton-sektie
Met ingang van november is onze penningmeester – 
Mariëlle Mommers – op bariton mee gaan spelen in het
fanfare-orkest. Ze voegt zich daarmee bij dochter Petri
op alt-sax en zoon Joeri op trompet.

Opschonen muziekarchief
In ons muziekarchief bevinden zich nog alle muziekwer-
ken, die ons fanfare-orkest vanaf het begin van onze ver-
eniging (1902) heeft gespeeld - in totaal zo’n 1150 sets
partituren – keurig gerangschikt naar soort muziek en
componist/arrangeur. Ze beslaan vier grote stalen kas-
ten in onze Archief- en Opslagruimte, samen met een
aparte ladenkast voor onderhanden-werk. In 1961 is een
eerste catalogus gemaakt.

Wegens dreigend ruimtegebrek is overwogen om dat ar-
chief flink te saneren en alleen historische en andere
waardevolle werken te bewaren. Dat ging de al ruim 50 ja-
ren beheerder – Loek Timmermans – aan het hart en nu
werkt Loek – samen met Pieter Fransen – practisch elke
vrijdagmiddag aan een volumevermindering door van elk
muziekwerk alleen de directiepartij en slechts één kopie
te bewaren van elk type instrument. Hierdoor wordt het
volume met ruim 33% verminderd, waardoor onze unieke
collectie toch bewaard kan blijven. Een monnikenwerk
voor Loek en Pieter, dat veel waardering verdient.

25-jaar Verenigingscertificaten
Het is dit jaar 25 jaar geleden dat onze vereniging is ge-
start met het uitgeven/verkopen van Verenigingscertifi-
caten. Deze hadden indertijd een waarde van 25 gulden.
Momenteel met een waarde van 15 euro.

De houder van zo’n certificaat heeft recht op:

■ Een persoonlijke uitnodiging voor de concerten van
onze vereniging in Helden- Dorp

■ Het informatiebulletin St.Cecilia-Nieuws dat 6x per
jaar wordt uitgegeven

■ Informatie over de jaarlijkse besteding van de giften
van de Certificaathouders voor de jeugdopleiding en
het instrumentenfonds.

Wij mogen ons elk jaar verheugen in een 125-tal certifi-
caathouders (die jaarlijks 1 of meerdere certificaten 
kopen), waarvan velen al 25 jaar lang!

Nieuwe certificaathouders zijn uiteraard welkom;
aan te melden via Hans.Van.Essen@home.nl 

Op weg naar 200e  uitgave 
van St. Cecilia-Nieuws!
In het voorjaar van 2013 wordt het 200e St. Cecilia-
Nieuws uitgegeven.
Een mooi moment om de exemplaren 101 t/m 200 weer in
te binden en voor 30 euro aan te bieden aan belangstel-
lenden.
Tevens een mooi moment om eens stil te staan bij  de
functie, die het info-bulletin tegenwoordig nog heeft
voor onze leerlingen, leden, huisgenoten, sponsoren en
certificaathouders.


