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Foto’s van het Familieconcert



Dit keer laten we het zonnetje eens schijnen op al
die personen en bedrijven, die onze vereniging jaar-
in-jaar-uit financieel steunen; de sponsors, de Club-
100-leden, de Certificaathouders en last but not least:
het Damescomité. Mede door hun financiële steun
kan onze muziekvereniging op niveau blijven func-
tioneren.

Daarvoor onze dank en …. Chapeau !

In het z nnetje gezet

G E L I E V E A LVA S T T E N OT E R E N !

■ Zondag 3 februari
Muzikale begeleiding van de intocht van Prins Carnaval
en serenade op zijn receptie.
Fanfare en drumband

Vertrek vanaf Kerkeböske om 13.00 uur

■ Zondag 10 februari
Deelname aan de carnavalsoptocht.

Bijeenkomst bij Kerkeböke om 13.30 uur

■ Zondag 3 maart
Snuffelmarkt in Kerkeböske van 10.00 tot 15.00 uur; ge-
organiseerd door het Damescomite.
Tafels van 3.60 meter voor € 15,- te reserveren bij snuf-
fel.helden@gmail.com of tel. 077-3072643/3077252.
Betalen op rek. nr. 120780240 t.n.v Ceciliastichting.

■ Zaterdag 9 maart
Jaarlijkse Potgrondaktie.

■ Dinsdag 12 maart
Algemene ledenvergadering in Kerkeböske.

Aanvang: 20.00 uur

■ Zondag 24 maart
Concert in DOK6 van ons fanfare-orkest, samen met de
Koninklijke harmonie van Thorn.

Aanvang: 19.00 uur.
Entreekaarten à € 8,- te koop bij de kassa van DOK6.

■ Zondag 14 april
Deelname aan de feestelijke optocht bij gelegenheid van
de viering van 450 jaar Koninklijk Schuttersgilde St.Lam-
bertus. Fanfare en drumband

■ Zondag 21 april
Muzikale begeleiding van de 1e communikantjes naar de
kerk. Fanfare en drumband.

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

■ Vrijdag 3 mei
Asperge-avond in The Apollo; georganiseerd door het Da-
mescomite.
Aanvang: 19.00 uur, Kosten: € 27,50 pp
Reserveren t/m 26 april per e-mail:
ceciliastichting@gmail.com
of tel.:077-3075184/3077252 door overmaking van
€ 27,50 pp op rekening 120780240 van ceciliastichting
Helden o..v.v. Asperge-avond 2013.

■ Zaterdag 18 mei
Play-in voor jeugdige muzikanten van Peel&Maas.

■ Zondag 9 juni
Jeugdconcert in The Apollo.

■ Zaterdag 22 juni
Muzikale begeleiding van de feestelijke intocht van de
Jeugdvierdaagse. Fanfare en drumband.

■ Maandag 24 juni
Kaupmanconcert

■ Zondag 18 augustus
Cecilia-Zomerfeest 2013.

Slagwerkinstrumenten uitgebreid
met een marimba.
Als aanvulling op onze vibrafoon, de xylofoon en het ta-
fel-klokkenspel is onlangs voor het fanfare-orkest en voor
de drumband een marimba aangeschaft.
De marimba kan beschouwd worden als een alt- of bas-
versie van de xylofoon en heeft een veel warmere, vollere
én diepere klank dan de xylofoon.
De marimba en de xylofoon hebben houten bars; de vi-
brafoon aluminium en het klokkenspel heeft stalen bars.

Cecilia-Nieuws nr. 101 t/m 200
wordt ingebonden
Binnenkort verschijnt Cecilia-Nieuws nr. 200!
Evenals de nummers 1 t/m 100 worden ook de nummers
101 t/m 200 ingebonden. Voor geinteresseerden is dit
verzamelwerk te koop voor 30 euro.

Opgave bij Hub Roncken t/m einde februari a.s.


