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� 60 jaar muzikant: Jos Absil, Har Hanssen,
Jan Kranen, Twan Niessen, Pierre Segers en
Loek Timmermans. (Zus Absil vertegenwoordigt
haar in dit voorjaar overleden man Jeu;
ook 60 jaar muzikant)

� 60 jaar lid: Jeu Lijssen, waarvan 50 jaar muzikant

� 50 jaar muzikant: Joost Peeters

� 40 jaar muzikant: Funs Jacobs en Ton Verbruggen

� 40 jaar lid: Wim Welten

� 25 jaar muzikant: Bianca Wilms

� 10 jaar muzikant: Petra van den Broek

De jubilarissen in 2013



Geslaagde FanfarePlay-in Kessenich
In het weekend van 31 augustus/1 september zijn we
met maar liefst 13 jeugdige leden van onze fanfare afge-
reisd naar het Belgische Kessenich voor de jaarlijkse Fan-
farePlay-in. Van de 124 deelnemers waren wij de grootste
buitenlandse delegatie! Dit jaar was het thema “Nacht-
wacht”. Het repertoire bestond dan ook uit een aantal in
te studeren middeleeuwse muziekstukken en muziek-
stukken met een middeleeuwse sfeer of verhaal.
Na intensief repeteren onder leiding van Koen Dries en
Kevin Houben hebben we op de zondagavond een spette-
rend eindconcert gegeven waar we allemaal trots op zijn.
Dit concert gemist en toch benieuwd wat en hoe we ge-
speeld hebben?
www.devriendenkring.be/playin/2013/opnames.html.

Laura Jacobs

Geslaagd Cecilia Zomerfeest
Ondanks het minder goed weer (het feest werd binnen in
Kerkeböske gehouden) is dit feest goed geslaagd, mede
door de grote belangstelling van leden en kinderen en
met als hoogtepunt de huldiging van de 14 jubilarissen,
die met goed gekozen woorden persoonlijk werden toe-
gesproken door voorzitter Piet Fleuren. Er werden insig-
nes opgespeld en oorkonden uitgedeeld. Zus Absil kreeg
een foto van haar Jeu-met-de-sousafoon.

� Vrijdag 4 oktober
“Kids Live” in de grote feesttent van het Oktoberfest met
o.a. een concert van onze jeugdfanfare, samengevoegd
met de jeugdharmonie van Concordia uit Panningen.

Aanvang: 20.00 uur

� Zaterdag 5 en zondag 6 oktober
Oktoberfest 2013 met gezamenlijke organisatie van dis-
cotheek The Apollo en onze vereniging.

Onze leden gaan daarbij weer buffetdiensten etc. ver-
richten.

Entree is vrij en start op zaterdag is om 20.00 uur
en op zondag om 16.00 uur.

� Zaterdag 19 oktober
Concert van ons fanfare-orkest in Kessenich (B).

Aanvang: 19.30 uur

� Zondag 27 oktober
Snuffelmarkt in Kerkeböske, georganiseerd door het Da-
mescomité om 10.00 uur.

� Zondag 27 oktober
Jeugdfanfare-treffen in Koningslust met o.a. deelname
van onze jeugdfanfare en onze jeugddrumband.

Aanvang: 13.00 uur

� Zondag 3 november
Drumbandtreffen “Peel&Maas”in Kerkeböske. Met deel-
name van onze drumband en onze jeugddrumband.

Aanvang: 11.00 uur

� Zondag 10 november
“POP”; Peel&Maas Open podium in DOK6; met optredens
van jeugdige muzikanten uit Peel&Maas.

Aanvang: 11.00 uur

� Vrijdag 15 november
Jaarlijkse Mosselenavond in The Apollo en georganiseerd
door het Damescomité.

Aanvang: 19.00 uur

� Zondag 17 november
Muzikale begeleiding van de intocht van Sinterklaas.
Fanfare en Drumband.

Vertrek: 13.30 uur

Creatieve presentatie van onze deelnemers aan de FanfarePlay-in Kessenich.
V.l.n.r.: Leanne Vermazeren, Hanneke v.d.Mortel, Bart Jacobs, Paul Aerts, Petri Mommers, Laura Jacobs, Jauke Engels, Nienke Engels,

Sven Smeets, Jeroen Vermazeren, Maen Maessen, Joeri Mommers en Peggy Huys.

GELIEVE ALVAST TE NOTEREN!


