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Sven Smeets landskampioen!
Op het landelijk solisten-
councours op zaterdag 5 ok-
tober j.l. in Utrecht is Sven
Smeets op zijn tenor-sax
landskampioen geworden in
de 3e divisie met maar liefst
94 van de te behalen 100
punten. Met Ankie Moofers
als begeleidster op de piano
speelde Sven ”4e Solo Con-
cert” van J.B. Singelée.
Proficiat Sven; je bent ook
een voorbeeld voor jonge
muzikanten die zich verder
willen bekwamen via solis-
tenconcoursen.Ook een kompliment aan docente Joyce
Bruijsten. Na Tom Peeters en Petri Mommers heeft zij met
Sven al de 3e landskampioen binnen onze vereniging op-
geleid!

Fanfare-orkest op concours in 2014.
In gezamenlijk overleg tussen bestuur, muziekkommissie,
dirigent en alle muzikanten is besloten om - na een pe-
riode van 5 jaren – in het najaar van 2014 weer “op con-
cours” te gaan in de afdeling eerste-divisie. Gedacht
wordt aan een van de conoursen van de Brabantse Mu-
ziekbond (in Veldhoven) omdat die concoursen in no-
vember plaatsvinden en niet in Oktober zoals die van de
Limburgse Muziekbond. Die extra maand van voorberei-

ding is gewenst omdat de zomervakantie in 2014 pas re-
latief laat eindigt.

KidsLive
Op vrijdagavond 4 oktober heeft in de tent van het Okto-
berfest onder grote belangstelling van ouders, familie en
belangstellenden de uitvoering plaatsgevonden van Kids-
Live.

Een initiatief van onze jeugdcommissie, waarbij onze
jeugdfanfare en de jeugdharmonie van Kon. Harmonie
Concordia uit Panningen gezamenlijk een concert heb-
ben gegeven na een aantal gezamenlijke repetities. Bij
deze jeugdige happening traden verder op de jeugdige
coverband ”Unlocked”,de zangeressen Kylie Gijsen, Aniek
Mommers en Paul Aerts. Tevens waren er spectaculaire
optredens van de danseressen van de Dörper Kuus en van
een jeugdige dansgroep van SSS-Helden. Het programma
werd enthousiast gepresenteerd door Paul Aerts.



Nieuwe blokfluitleerlingen
Per 1 september j.l. zijn de volgende blokfluitleerlingen
van start gegaan:

n  Livia Agholor Korenbloem 10
n  Julia Janssen Koolzaad 25
n  Fleur Langendock Averbodestraat 38
n  Manja van leeuwen Kloosterstraat 39
n  Femke van Loon Loo 19a
n  Indey Robben van Wisstraat 3
n  Nanna Robben van Wisstraat 3
n  Timo van Roij van Wisstraat 18 
n  Denise Wilms Roggelseweg 67

GELIEVE ALVAST TE NOTEREN!

n  Zondag 17 november
Muzikale begeleiding van de intocht van Sinterklaas met
zijn zwarte Pieten.
Fanfare en drumband

Vertrek vanaf Kerkeböske om 13.15 uur

n  Zondag 1 december
Muzikale opluistering van de Cecilia-mis van 10.00 uur
door fanfare-orkest.

n  Zondag 1 december
Pepernotenconcert in DOK6 met de herhaling van het
concert van KidsLive.

Aanvang: 13.30 uur

n  Zaterdag 21 december
Drumband-Wintertreffen in Dorpshuis “de Sprunk” in 
Koningslust met o.a. deelname van onze drumband. 

Aanvang: 17.00 uur

n  Zondag 22 december
Ons Familieconcert in Kerkeböske door de blokfluiters,
ensemble, fanfare-orkest, jeugdfanfare, drumband en
jeugddrumband.

Aanvang: 16.00 uur 

n  Dinsdag 24 december
Muzikale opluistering van de Peuterwoorddienst in de
parochiekerk door de jeugdfanfare.

Dit keer de schijnwerper op John Vermazeren.
John is dit jaar ook een van de jubilarissen, die 40
jaar muzikant is. Daarvan is hij 21 jaar lid en hoornist
van onze vereniging. Daarvoor was hij 19 jaren lid
van harmonie “Voorwaarts” uit Tegelen.

John heeft zich bij onze vereniging op vele terrei-
nen verdienstelijk gemaakt met daarbij zijn speciale
belangstelling voor leerlingen en jeugdige muzikan-
ten. Hij is al een 7-tal jaren lid van onze jeugdcom-
missie waarvan de laatste 4 jaren als voorzitter.
Daarom is John gehuldigd temidden van de jeugdige
muzikanten tijdens het KidsLive concert op vrijdag 
4 oktober in de grote tent van het Oktoberfest; een
zeer geslaagd concert dat mede op initiatief van John
is georganiseerd.

John; proficiat, bedankt en…… chapeau !

In  het  z       nnetje  gezet

Ceciliastichting Helden
Dit is de organisatievorm van ons onvolprezen Damesco-
mité, dat in 2014 haar Zilveren jubileum kan gaan vieren.
Begonnen met de organisatie van een jaarlijkse Mosse-
lenavond zijn hun activiteiten momenteel uitgegroeid
tot 2x een zeer succesvolle Snuffelmarkt in Kerkeböske,
de Mosselenavond in het najaar en sinds 2011 – in mei -
een stijlvol Asperge-diner in The Apollo.

Bij de organisatie van hun activiteiten krijgen ze veel
hulp van leden en vaak ook jeugdige muzikanten.

De Cecilia-stichting is al vele jaren premier-sponsor van
onze muziekvereniging en de dames zijn altijd bereid om
een financiële ondersteuning te geven voor speciale pro-
jekten; met name voor onze leerlingen en jeugdige muzi-
kanten.

De leden van het Damescomité zijn:
Nell Deen-Absil, Ellie Van Essen-Wolters, 
Mieke Fleuren-Gommans, Truus Korsten-Janssen, 
Jeanne Lijssen-Hermans, Nel Peeters-Janssen, 
Leny Peters-Schouwenberg en Lies Sevens-Geraedts

Proficiat HKI
Onze hoofdsponsor HKI viert
dit jaar zijn 35-jarig bedrijfs-
jubileum.
Ook onze muziekvereniging
feliciteert directie en mede-
werkers en zijn dankbaar voor hun financiële steun.


