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Met frisse moed ...
Met een nieuw en bijdetijds “briefhoofd” zijn we gestart
met nummer 201 van het Cecilia-Nieuws, nog steeds on-
der eindredaktie van Hub Roncken met als druktechni-
sche vormgever Ard Kranen.
Het streven is nog steeds om 6x per jaar de leden, hun
huisgenoten en personen en instanties die onze vereni-
ging steunen, op de hoogte te houden van alle aktivitei-
ten binnen onze muziekvereniging. Met onderstaande
sponsorbalk blijven we reklame maken voor de bedrijven
en instellingen, die onze vereniging financieel steunen
als sponsor.

Eigen muziekschool
Het bestuur is momenteel bezig om een eigen muziek-
school op te richten voor de opleiding van de eigen leer-
lingen en mogelijk in de toekomst ook leerlingen uit de
regio.
Deze muziekschool moet een naam krijgen. Dat zou bij-
voorbeeld kunnen zijn “Stichting Muziekschool Helden”,
maar een andere, sprekende, naam is uiteraard ook mo-
gelijk.
Aan onze muzikanten en leerlingen wordt gevraagd om
een klinkende naam te bedenken. Denk daarbij aan een
korte, krachtige, naam, die ook goed spelbaar is.
Houdt er ook rekening mee dat onze muziekschool in de
toekomst ook leerlingen uit de regio kan aantrekken.

Geef een naam door via
Fanfare.st.cecilia@gmail.com

Webmaster gezocht !
De nieuw op te richten eigen muziekschool van onze mu-
ziekvereniging is op zoek naar een webmaster, die een
nieuwe website gaat opzetten en – als het kan – ook kan
blijven onderhouden.
De website van onze vereniging is gemaakt met Joomla
software en is ook aan vernieuwing toe. Mogelijk kan een
combinatie gemaakt worden.
Heb je ervaring in of kennis van website-ontwerp/be-
heer, of weet je iemand in je kennissenkring die de
nieuwe website voor onze muziekvereniging op zou wil-
len zetten en mogelijk beheren, laat dat dan even weten
aan onze voorzitter Piet Fleuren, tel. 077-3075184 of
fanfare.st.celilia@home.nl

Rabobank Clubkascampagne
Als alle Rabobankleden van onze vereniging ook dit jaar
weer het maximaal aantal stemmen gaan toekennen aan
onze muziekvereniging, dan zal de opbrengst weer ruim
1000 euro gaan bedragen!

De aktie wordt gehouden van
maandag 17 juni t/m vrijdag 28 juni a.s.



GELIEVE ALVAST TE NOTEREN!

Veel en bijzondere jubilarissen op het
a.s. Cecilia-Zomerfeest
Tijdens het Cecilia-Zomerfeest op zondag 18 augustus a.s.
zullen de volgende jubilarissen worden gehuldigd:
■ 7 diamanten jubilarissen (60 jaar lid)
■ 1 gouden jubilaris (50 jaar lid)
■ 4 robijnen jubilarissen (40 jaar lid) en
■ 1 zilveren jubilaris (25 jaar lid)

■ Geslaagden voor muziekdiploma’s
A-diploma:
■ Marijn van Lent (hoorn)
■ Kim Peeters (trompet)
■ Guus Manders (slagwerk)
■ Pim Dautzenberg (sax-alt)

B-diploma:
■ Vita Rambags (sax-alt)
■ Jauke Engels (bariton)
■ Max Dautzenberg (bugel)

D-diploma:
■ Max v.d. Mortel (hoorn)

Proficiat allemaal !

■ Successen op solistenconcoursen
Zondag 17maart
Felimaas Solistenconcours in Meerlo:
■ Joeri Mommers (trompet) 85 pnt in 3e divisie; 1e prijs

Zondag 24maart
Huub Uerlings Solistenconcours:
■ Sven Smeets (tenor-sax
87 pnt in 2e divisie; 1e prijs

Zondag 7 april
Solistenconcours in Ohe & Laak:
■ Roelie van Leeuwen (trompet)
76 pnt in Jeugddivisie; 2e prijs

■ Jamo Hoensen (bugel)
78 pnt in Jeugddivisie; 2e prijs

■ Glen Reijnen (bugel)
86,5 pnt in 3e divisie; 1e prijs

■ Jeroen Vermazeren (trombone)
88 pnt in 3e divisie; 1e prijs

■ Sven Smeets (tenor-sax)
89 pnt in 2e divisie; 1e prijs

■ Leanne Vermazeren (sax-alt)
90 pnt in 2e divisie; 1e prijs met lof

Zondag 5 juni
Lei Extra Solistenconcours in Hulsberg

3e Divisie:
■ Joeri Mommers (trompet): 85 punten
■ Jeroen Vermazeren (trombone) 85 punten
■ Sven Smeets (tenor-sax): 87 punten

2e Divisie:
■ Leanne Vermazeren (alt-sax): 90 punten, met lof

1e Divisie:
■ Petri Mommers (alt-sax): 91 punten, met Lof
Het drietal Sven, Leanne en Petri behaalden samen 268
punten en veroverden daarmee een fraaie, goudkleurige
beker als beste deelnemende vereniging!

Proficiat allemaal en….. ga zo door!

Dit keer eens extra aandacht voor het groeiend aantal
leerlingen en jeugdige muzikanten, die de uitdaging
aangaan door deel te nemen aan solistenconcoursen.

Daar is lef voor nodig en…… chapeau !

In het z nnetje gezet

■ Zondag 9 juni
Voorspeelmorgen door jeugdige muzikanten in Kerke-
böske.

Aanvang: 10.15 uur

■ Zaterdag 22 juni
Muzikale begeleiding van de intocht van de Jeugdvier-
daagse.

Fanfare en drumband.

■ Maandag 24 juni
Ons jaarlijks Kaupmanconcert.

■ Zondag 18 augustus
Cecilia-Zomerfeest 2013.

■ Vrijdag 23 t/m zondag 25 augustus
Ons jaarlijks Jeugd-zomerkamp.

■ Zaterdag 31 aug. t/m zondag 1 sept.
Play-in voor jeugdige muzikanten in Kessenich (B)

■ Vrijdag 4 oktober
Concert van onze jeugdfanfare in de grote feesttent van
het Oktoberfest.

■ Zaterdag 5 en zondag 6 oktober
Oktoberfest 2013, in samenwerking met discotheek
“The Apollo”.


