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Dit is de naam en het logo van de nieuwe muziekschool,
die door onze vereniging is opgericht om onze leerlin-
gen muziekles te geven.
“Opmaat” heeft meerdere betekenissen, die goed passen
bij onze muziekschool, zoals:
■ OPMAAT als onvolledige maat aan het begin van een

muziekstuk of voor de eerstvolgende volledige maat.
■ OPMAAT als start van een muzikale hobby.
■ OPMAAT als een op maat gesneden  muziekopleiding

voor onze jeugd.
Het idee voor de naam “Opmaat” is van onze jonge buge-
list Glenn Reijnen. Het logo is het ontwerp van concert-
slagwerker Ard Kranen. Een website is in de maak. Daar-
aan wordt gewerkt door trombonist  Jeroen Vermazeren
en Jos Dautzenberg.

Glenn, Ard, Jeroen en Jos: alvast bedankt 
voor jullie creatieve inbreng!

Onze muziekschool is inmiddels druk bezig met o.a. de
werving van nieuwe leerlingen.
Het voorlopig bestuur van de stichting bestaat uit:

■ Piet Fleuren, voorzitter

■ Maddy de Bruin, secretaris
■ Mariëlla Mommers-Nijssen, penningmeester
■ Lucia van den Bongard, bestuurslid

Het bestuur.

Jeugdige muzikanten naar het fanfare-orkest
Met ingang van 3 juni j.l. zijn de volgende jeugdige muzi -
kanten gepromoveerd naar het fanfare-orkest:

■ Max Dautzenberg op de bugel
■ Jauke Engels op de bariton
■ Lieve Swillens op de bugel
■ Sylvana Wilms op trompet
■ Shirley Zetsen op trompet 

Geslaagde muzikanten voor het B-diploma
Op 24 juni zijn de volgende muzikanten geslaagd voor
het praktijkgedeelte van het B-diploma:

■ Lieve Swillens op bugel
■ Shirley Zetsen op trompet en
■ Sylvana Wilms op trompet.

Proficiat en veel succes in het groot fanfare-orkest!

Ensemble
Er is weer een ensemble met de volgende leerlingen, die
een jaar een blaasintrument hebben:
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GELIEVE ALVAST TE NOTEREN!

Ties Breukelen (Bariton), Senna van Breukelen (Sax-alt),
Sven Hoensson (Trompet), Dave Janssen (Trompet), Eef
Maassen (Bugel), Janne Marcelissen (Sax-alt), Noud Sal-
den (Trompet), Noah Sijben (Bugel), Freke van Will (Sax-
alt), Elke Dautzenberg (Sax-sopraan) en Jarno Hoensson
(Bugel)

Het ensemble staat onder leiding van Ellen Vissers.

Blokfluitklas gesplitst
Vanaf mei j.l. is de blokfluitklas gesplitst in 13 leerlingen
met een blaasinstrument en 12 leerlingen op de blokfluit.

Sven Smeets; kampioen van Limburg ! 
Vier van onze jeugdleden – Sven Smeets, Joeri Mommers,
Petri Mommers en Leanne Vermazeren – waren door hun
eerdere prestaties uitgenodigd om deel te nemen aan de
Limburgse kampioenschappen voor Jonge Solisten, dat
gehouden werd op zondag 30 juni j.l. in Heel.

■ Joeri behaalde op trompet in de 3e divisie 
82,5 punten; goed voor een eerste prijs.

■ Sven behaalde op tenor-sax maar liefst 92 punten 
in de 3e divisie met lof van de jury en tevens 
Kampioen van Limburg!

■ Leanne – op alt-sax – behaalde in de 2e divisie met
89 punten een fraaie 1e prijs en werd hiermee 3e 
in haar klasse.

■ Petri behaalde – op alt-sax – in de 1e divisie maar
liefst 91 punten en met lof van de jury. 
Ook zij werd fraai 3e in haar afdeling.

De LBM gaat onder leiding van Steven Walker en Dick Bolt
een tweetal masterclassen inrichten voor koper- en hout-
instrumenten, elk met acht deelnemers. Sven, Leanne en
Petri hebben hiervoor de eervolle uitnodiging ontvangen.

Proficiat allemaal met de geweldige successen!

Mooi resultaat Rabobank Clubaktie
Onze vereniging is bij de Top-5 geeindigd met de finan-
ciële opbrengst van de Rabobank Club-aktie. Dank aan
iedereen, die op onze vereniging heeft gestemd!

Dank van het Damescomité
Het Damescomité bedankt iedereen – en met name jeugdi-
ge muzikanten – die geregeld meehelpen bij de organisatie
en het uitserveren bij asperge-diners en mosselavonden.

■  Vrijdag 4 oktober
“Kidlive”; concert van onze jeugdfanfare, samen met de
jeugdharmonie van Concordia uit Panningen, en samen
met een dansgroep van SSS en het jeugdig orkest 
“Unlocked”.
Aktiviteit vindt plaats in de grote tent van het Oktober-
fest 2013 op de Pool. 

■  Zaterdag 5 en Zondag 6 oktober
Oktoberfest 2013, samen met discotheek “The Apollo” in
een grote tent op de Pool.

Leden worden weer ingedeeld voor (bar)activiteiten.

■  Zaterdag 19 oktober 
Concert van het fanfare-orkest in Kessenich, samen met
de plaatselijke Koninklijke Fanfare “de Vriendenkring”.

■  Zondag 20 oktober
Peel & Maas Open Podium

■  Zondag 27 oktober
Jeugdfanfaretreffen in Koningslust

■  Zondag 27 oktober
Snuffelmarkt in Kerkeböske, georganiseerd door het 
Damescomité.

■  Vrijdag 1 november
Mosselenavond in The Apollo, georganiseerd door het 
Damescomité

■  Zondag 3 november
Drumbandtreffen Peel&Maas in Helden

■  Woensdag 6 november
Muzikale begeleiding van het Sintermertenfeest.
Drumband  (fanfare-orkest heeft generale repetitie voor
het Peel&Maas Live concert)

■  Vrijdag 8 november
Concert “Vrienden van Peel&Maas” in “Palladio”

■  Zondag 17 november
Muzikale begeleiding van de intocht van Sinterklaas.
Fanfare en drumband

■  Zondag 1 december
Muzikale opluistering van de Cecilia-mis van 10.30 uur

■  Zondag 1 december
Concert van onze jeugdfanfare, samen met het jeugdor-
kest van Concordia tijdens het Pepernotenconcert in DOK6.

■  Zondag 15 december
Drumband Winterfreffen in Koningslust.

■  Zondag 22 december
Ons Familieconcert in Kerkeböske

■  Dinsdag 24 december
Muzikale opluistering van de Peuterwoorddienst door 
onze jeugdfanfare.



ook het einde van de muzikale loopbaan van een aantal
muzikanten van de jeugdfanfare. Jean Weerts werd opge-
volgd door dirigent Henk Graafmans uit Venlo, die met
het nieuwe fanfare-orkest in 1960 heeft deelgenomen
aan het Bondsconcours in Dongen. Vanaf dat moment
heeft het orkest langzaam toegewerkt naar een hoger
muzikaal niveau bij de Bondsconcoursen in 1966 in Bo-
choltz met promotie naar de Ere-afdeling en met promo-
tie naar de superieure afdeling op het Bondsconcours in
de Roda-hal in Kerkrade in 1984 en zelfs met het Lands-
kampioenschap in de Ere-afdeling in 1985.

En nog steeds vormen de diamanten jubilarissen mede
de vaste kern van het fanfare-orkest en zijn daarbij nog
aktief bij veel muzikale gebeurtenissen en financiële ak-
ties.

Een groot compliment is hier op zijn plaats ! 

Helaas zijn de volgende muzikanten van de toenmalige
jeugdfanfare al overleden:

Jeu Absil, Karel Absil, Frits Hermans, Hub Hermans, 
Jo Hermans, Math Korsten, Leo Niessen, 
Gerrit van Nisselroy, Noud Sevens, Jo van Soest en 
Piet Welten.

Naast hun muzikale activiteiten in het fanfare-orkest zijn
practisch alle diamanten jubilarissen ook buiten het fan-
fare-orkest muzikaal actief geweest, vaak op solisten-
concoursen, maar ook in ensembles, en vooral  in de in
1965 opgerichte “Dörper Kapel”.

Deze is later omgedoopt tot “Dörper Blaoskapel” met mu-
zikale successen op de concoursen in Beringe, Heythuij-
sen, Amstelrade en Dongen, uitgifte van een single en
een LP, maar vooral verwierven ze Europese vermaard-
heid met hun fameuze uitvoering van de “Symfonie für
die Suppe” onder leiding van Wim Segers en als komische
slagwerker Ton van Soest. Bestuurslid Jac Kranen (de
kapper) fungeerde als grimeur.

8 Diamanten jubilarissen !
Tijdens het Cecilia- Zomerfeest op zondag 18 augustus
worden de volgende muzikanten  gehuldigd voor hun 60-
jarig lidmaatschap van onze muziekvereniging:

■ Jos Absil
■ Har Hanssen
■ Jan Kranen
■ Twan Niessen  
■ Pierre Segers
■ Loek Timmermans. 

Jeu lijssen is 60 jaar lid en muzikant Jeu Absil – helaas
onlangs overleden – was in 2013 ook 60 jaar muzikant.

Verder worden gehuldigd:
Joost Peeters (50 jaar), Funs Jacobs, Ton Verbruggen en
Wim Welten (40 jaar), Bianca Wilms (25 jaar) en Petra
van den Broek (10 jaar)

De muzikale loopbaan van de diamanten muzikanten
startte in 1953 bij de toenmalige dirigent Jean Weerts.
In de periode voorafgaand aan het gouden jubileum in
1952 ging het Fanfare St.Cecilia niet voor de wind; het
fanfarecorps was muzikaal twee nivo’s afgezakt van “afd.
superieur” naar  “afd. Uitmuntend” en er was een be-
stuurscrisis als gevolg van het democratiseringsproces
(ook binnen verenigingen),waarbij muzikanten meer in-
spraak eisten in muzikale en bestuurlijke aspekten. In
die periode maakte directeur Willem Crijns – na 35 dienst-
jaren – plaats voor directeur Jean Weerts uit Linne, die te-
vens de jeugdopleiding ging verzorgen. Via schoolmeester
Sevens (bestuurslid en paukenist van het fanfare-orkest)
werd op de lagere jongensschool een aktieve wervings-
campagne gevoerd voor nieuwe leerlingen met als gevolg
dat in 1953 een hele klas jongens (waaronder o.a. de hui-
dige 7 jubilarissen) begon aan de muziekopleiding. Reeds
na één jaar vormde dirigent Weerts met deze leerlingen
een jeugdfanfare met 51 leerlingmuzikanten en was daar-
mee één jaar later al zeer succesvol:

■ Op het Bondsconcours in 1954 in Bleijerheide werd
een 1e prijs behaald in de 4e afdeling met 279 punten
en de directeursprijs voor dirigent Jean Weerts.

■ In 1956 werd in Kessel een 1e prijs behaald met 306½
punten en promotie naar de 3e afdeling .

■ Op zondag 27 november 1957 kwam de grootste
triomf op het Bondsconcours in Horst waar 350 van
de te behalen 360 punten werden behaald met lof van
de jury en de door prins Bernhard ter beschikking 
gestelde beker. 

De meeste muzikanten waren toen pas 16 jaar!

Na deze triomf ontstond een conflict tussen het bestuur
en dirigent Jean Weerts. De dirigent wilde de succesvolle
jeugdfanfare als kern gaan nemen in het fanfare-orkest,
waaraan de bestaande muzikanten van het orkest wer-
den toegevoegd. Het bestuur wenste het omgekeerde,
waarna dirigent Weerts zich bedankte. Dit conflict was

Dit keer hulde aan de  leden die dit jaar 60 jaar muzi-
kant zijn van onze muziekvereniging: 

Jos Absil, Har Hanssen, Jan Kranen,
Twan Niessen, Pierre Segers en 
Loek Timmermans.

Jeu Absil – overleden in maart j.l. - kan dit jubileum
helaas niet meer meevieren.

Jeu Lijssen is dan wel geen muzikant meer, maar hij
is ook 60 jaar en nog steeds aktief lid van onze ver-
eniging.

Onze vereniging mag trots en dankbaar zijn dat zo’n
grote groep zo’n uniek verenigingsjubileum kan en
mag vieren. 

Heren; bedankt en …. Chapeau !

In  het  z       nnetje  gezet



De diamanten muzikanten
Jos Absil (bugel), Twan Niessen (trompet), Pierre Segers (hoorn), Loek Timmermans (bariton), Jan Kranen (tenor-sax),
Har Hanssen (bariton-sax). Collega Jeu Absil (bas) kon hier helaas niet meer bij staan; is in dit voorjaar overleden.

De succesvolle Jeugdfanfare in 1957 na het succes op het Bondsconcours in Horst


