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In Memoriam Jeu Absil
Op dinsdag 5 maart is onze bassist
Jeu Absil overleden. 
Hoewel de gezondheid hem de 
laatste tijd parten speelde en hij
daardoor de repetities moest 
missen, kwam zijn overlijden heel
overwachts.

Jeu kwam in 1953 bij de fanfare,waar
zijn vader de kleine trom sloeg. Hij

maakte ook deel uit van “de Dörper Blaoskapel”, die
van 1965 tot 1987 furore maakte tot verder over de
grens. Al meer dan 10 jaar ondersteunde Jeu met
zijn bas onze jeugdfanfare op repetities en bij con-
certen.
Dit jaar zou Jeu – samen met 7 collega-muzikanten -
zijn 60-jarig jubileum als muzikant gaan vieren. Dat
heeft hij helaas niet meer mee mogen maken.
In Jeu verliezen wij een markant persoon en een
plichtsgetrouw lid en muzikant. Ons fanfare-orkest
en drumband hebben de uitvaartdienst op maandag
11 maart muzikaal opgeluisterd en hem muzikaal
begeleid naar zijn laatste rustplaats.

Wij wensen Zus, kinderen, kleinkinderen en familie
veel sterkte.

Moge Jeu rusten in vrede

200e Editie van Sint Cecilia-Nieuws
Het is bijna 30 jaren geleden (september 1983) dat de eerste
editie van Cecilia-Nieuws is verschenen. Het initiatief kwam
van Hub Roncken, destijds voorzitter van de fanfare en van-
af het begin was hij de hoofdredacteur. Voor de geschiedenis
van het info-bulletin: zie pag. 3 en 4 van deze editie.
Vanaf editie nr. 100 wordt het info-bulletin gemaakt door
Hub en Ard Kranen samen. Ard verzorgt daarbij vakkundig
en creatief het DTP-werk.
Het doel van het Cecilia-Nieuws is nog steeds om de leden,
huisgenoten, leerlingen, ouders van leerlingen, certifi-
caathouders , Club-100-leden en sponsoren te informeren
over de activiteiten, die onze muziekvereniging organi-
seert.
In de digitale wereld van o.a. Facebook en internet kan men
zich afvragen of een papieren versie van het info-bulletin
nog een functie heeft. Het bestuur blijft van mening dat
een papieren versie nog steeds meer de aandacht trekt.
Voor u de 200e editie; ook een mijlpaal voor de (hoofd)re-
dacteur, die bereid is om nog enkele jaren door te gaan - sa-
men met Ard – totdat een jongere opvolging is geregeld.
Ook willen wij onze dank uitspreken aan onze huisdruk-
ker de firma Knoops uit Venlo, die garant staat voor een
prima kwaliteit en service.
Mede namens bestuur en leden wil ik Hub Roncken en ook
Ard Kranen hartelijk danken voor de vele energie en tijd,
die zij in Cecilia-Nieuws hebben gestoken.
Ook dank aan Corry Roncken die, altijd heeft gezorgd voor
de tekstcontrole.

EDITIE 200



GELIEVE ALVAST TE NOTEREN!

■ Zondag 14 april
Deelname aan de feestelijke optocht bij gelegenheid van
de viering van het 450-jarig bestaansfeest van Koninklijk
Schuttersgilde Sint Lambertus.

Fanfare en drumband

■ Zondag 21 april
Muzikale begeleiding van de  eerste communicantjes 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-
mescomité.

Aanvang: 19.00 uur.

Reserveren t/m 26 april per e-mail: 
ceciliastichting@gmail.com

Of: telefonisch 077-3075184  / 3077252 met over-
making 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 in Be-
ringe. Repetities in de Wieksjlaag en afsluitend concert in
de hallen van Roedje Ghielen om 18.30 uur.

■ Maandag 24 juni
Kaupmanconcert.

■ Zondag 18 augustus
Cecilia-Zomerfeest 2013 in/bij  Kerkeböske.

Verslag van de Algemene Ledenvergadering 
Op dinsdag 12 maart werd de goed bezochte Algemene
Ledenvergadering gehouden in clublokaal Kerkeböske.

■ Na het welkom door voorzitter Piet Fleuren vraagt hij
een minuut stilte om onze onlangs overleden muzi-
kant Jeu Absil te gedenken.

■ Met voldoening werd teruggekeken op het groot scala
van activiteiten in 2013 (41 aktiviteiten,waarbij leden
zijn betrokken; buiten repetites en concerten) met als
bijzondere activiteit: het internationaal jubileumcon-
cert – samen met Musikverein Helden (D) en Koninklij-
ke fanfare “de Vriendenkring” uit Kessenich (B) – tij-
dens het Oktoberfest op 20 en 21 oktober in een feest-
paviljoen op de Pool, ter viering van het 110-jarig be-
staansfeest van onze muziekvereniging.

■ Op advies van de Kaskommissie wordt penningmees-
ter Mariëlle Mommers bedankt voor haar uitstekend
beheer van de financiën, dat in 2012 met een gezond
financieel resultaat kon worden afgesloten, mede door
incidentele subsidie-inkomsten.

■ Als opvolger van Sjors Houben stelt Willem Deen zich
beschikbaar als lid van de kaskommissie.

■ De mededeling dat voorzitter Piet Fleuren zich nog één
keer voor een periode van 3 jaar herkiesbaar stelt als
voorzitter wordt met algemene stemmen en met ap-
plaus bekrachtigd. De aftredende bestuursleden Maddy
de Bruin en Mariet van Soest werden met overgrote
meerderheid herkozen; Maddy voor 3 jaren en Mariet –
op eigen verzoek – voor 2 jaren. 

■ Anne Peeters wordt benoemd als nieuw bestuurslid; zij
gaat daarin het secretariaat overnemen van Bob van
Ninhuijs.

■ De voorzitter geeft een toelichting op het gestarte on-
derzoek naar de organisatorische structuur van onze
vereniging met de daarmee samenhangende stichtin-
gen (Beheerstichting instrumenten en uniformen, Ce-
ciliastichting en een voorstel tot een juridische orga-
nisatie voor de muziekopleiding-in-eigen-beheer).

■ De vergadering gaat accoord met het voorstel om een
stichting op te richten voor de organisatie en beheer
van de eigen muziekopleiding.

■ De voorzitter vraagt medewerking van jonge en minder
jonge leden voor een discussiegroep over de toekomst
van onze muziekvereniging.

■ Tevens doet hij een beroep op de leden om actief deel
te gaan nemen in commissies, mede om daarmee de
toch al drukke bestuursleden wat te ontlasten.

■ Met een waarderend applaus wordt het -Damescomité
bedankt voor haar succesvolle financiële acties.

■ Op een vraag meldt het bestuur dat de potgrondactie
van het afgelopen weekend – ondanks het abnormaal
slecht weer – weer een bevredigend financieel resul-
taat heeft opgeleverd.

■ Om 22.00 uur sluit de voorzitter de vergadering.

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

Aanvang: 19.30 uur

Kaarten à € 8,- zijn te koop bij de kassa van DOK6.



De eerste uitgave van het St. Cecilia Nieuws is in septem-
ber 1983 uitgegeven op initiatief en onder redactie van de
toenmalige voorzitter Hub Roncken.

Het bestuur heeft bij die gelegenheid gesteld:
“Met deze uitgave van “St. Cecilia-Nieuws” wil het be-
stuur zowel de musicerende als de niet-musicerende leden
en gezinsleden wat nader gaan informeren over de gang
van zaken in onze vereniging. Voorlopig zullen deze bul-
letins 1x per 4 of 6 weken worden uitgegeven. Na een
proefperiode van zes maanden zal bekeken worden of de-
ze vorm van informatie in een behoefte voorziet.”

De tekst werd indertijd door de voorzitter thuis ”gezet”op
een kleine koffer-typmachine en de afdrukken – in
zwart/wit – werden gemaakt op een kopieermachine bij
een groot bedrijf in Venlo. Geplaatste foto’s moesten
vooraf gerasterd worden.
Toen is ook het cecilia-logo geïntroduceerd; een afbeel-
ding van een vrouwenfiguur-met-harp, afkomstig van
het concertvaandel dat onze vereniging indertijd heeft
gekregen van de firma PISA,waar onze eerste uniformen
zijn gekocht.

Geschiedenis van het St.Cecilia-Nieuws

In juni 1986 stelde het bestuur: 
“Nu, in 1986,  zijn we toe aan de 25e uitgave en
kunnen we vaststellen dat edities van 1x per zes
weken inderdaad is gehaald en dat deze vorm van
informatie inderdaad in een behoefte voorziet,
vooral voor de huisgenoten van de muzikanten.”

In 1989 stelde het bestuur:
“Nu, zes jaren na de start, mogen we ons verheu-
gen in de 50e editie van dit informatiebulletin voor
onze leden en hun huisgenoten, onze leerlingen en
de certificaathouders. Bij deze feestelijke gele-
genheid is het St. Cecilia-Nieuws voorzien van een
kleurrijk briefhoofd, geproduceerd op het labora-
torium van onze voorzitter. Wij spreken de wens
uit dat dit informatiebulletin ook in de komende
jaren mag bijdragen aan het behoud van de goede
sfeer binnen onze vereniging en tot het verschaffen
van informatie aan huisgenoten, onze leerlingen
en certificaathouders”.



St.Cecilia-Nieuws nr. 100!
Ard Kranen neemt het DTP-werk professioneel over van
Hub Roncken. Daarmee werd de koffer-typmachine ver-
vangen door een PC met als software “QuarkXPress” voor
Windows 95, versie 3.31.
Ard maakte tevens een nieuw briefhoofd, dat in grotere
hoeveelheden in rode kleur werd voorbedrukt. De redac-

tie-voorzitter kon vanaf dat moment zijn tekst digitaal
doorsturen naar Ard voor de opmaak.
De eerste honderd edities zijn indertijd ingebonden voor
het archief, waarbij ook een aantal leden dit boekwerk
hebben gekocht.

Mei 2005
Bij de komst van Piet Fleuren als de nieuwe voorzitter
werd de 150e editie van St.Cecilia-Nieuws uitgegeven. Wat
is gebleven: Hub Roncken vormt nog steeds de redactie
en werkt daarbij nauw samen met DTP-er Ard Kranen en
het secretariaat van de vereniging.

Oktober 2005
Het blok met de sponsor-logo’s wordt in full color voor-
bedrukt onderaan pagina 2. In maart 2006 verhuist dit
blok naar de voorpagina.

2007
Er wordt een vaste rubriek ingevoerd “In ’t zonnetje ge-
zet”, waarmee mensen of commissies van leden worden
geëerd en bedankt voor het vele extra werk dat zij be-
langeloos doen voor onze vereniging.

2010
Met zeer gewaardeerde medewerking van sponsor Druk-
kerij Knoops uit Venlo wordt in het vervolg in elke editie
zowel het briefhoofd als het sponsorblok in full color ge-
print op de voorpagina. Dit geeft de redactie tevens de
mogelijkheid tot het plaatsen van kleurenfoto’s.

2013
Dit is – na 30 jaren – de 200e uitgave van St. Cecilia-
Nieuws.
Evenals de eerste 100 edities zullen de edities 101 t/m
200 worden ingebonden. Dit boekwerk is voor 30 euro te
bestellen bij Hub Roncken.

Hub Roncken met zijn 30-jarig jubileum als hoofd-
redacteur van het Cecilia Nieuws.

Een hoofdredacteur die al 30 jaar:

■ Verzamelt: het nieuws.

■ Vernieuwt: inhoud en vormgeving.

■ Meedenkt: over de toekomst van het 
Cecilianieuws.

■ Hoopt: op een goede opvolger.

■ Organiseert: o.a. concertreis en Oktoberfest

■ Sjouwt: op zijn 80e nog altijd potgrond.

■ Becommentarieert: het bestuur in positieve zin.

■ Interesse toont: in de brede zin van het 
verenigingsgebeuren en haar leden.

Hub, in een woord Chapeau!

In  het  
z       nnetje  
gezet


