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Nieuwjaarswens
Na een bewogen jaar 2013 met o.a. de oprichting van een ei-
gen muziekschool bevinden we ons bij het verschijnen van
dit Cecilia-Nieuws al weer enige tijd in het nieuwe jaar 2014.
Een jaar dat zal worden afgesloten met de deelname van
ons fanfare-orkest aan het Bondsconcours in Veldhoven en
de deelname van onze drumband aan het Peeltoernooi in
juni a.s. De voorbereidingen op deze concoursen zal als een
rode draad door ons komend muzikaal jaar gaan lopen.
Dat wil echter niet zeggen dat er geen plaats is voor licht-
voetige concerten en optredens. Wij zullen onszelf en ons
publiek weer gaan tracteren op boeiende concerten en
staan weer klaar voor onze Dörper gemeenschap met de
muzikale opluistering van de traditionele gemeenschaps-
activiteiten.
Het bestuur wenst de leden, leerlingen, dirigenten, docen-
ten, sponsoren, certificaathouders, club-100-leden, sym-
patisanten en alle huisgenoten een voorspoedig en gezond
2014 en spreekt de wens uit dat wij ons in het komend mu-
zikale jaar weer vaak zullen ontmoeten.

Het bestuur.

Behaalde diploma’s
Bij onze muziekschool “Opmaat” hebben de volgende mu-
zikanten een diploma behaald:

Diploma A
Kris Teeuwen (bariton)

Diploma B
Guus Manders (Mallets), Tom Dautzenberg (tamboer),

Maen Maessen (Mallets), Mariëlla Mommers (bariton),
Marc Crooijmans (sax-alt) en Sterre Maessen (sax-
sopraan)

Diploma C
Joeri Mommers (trompet), Sven Smeets (tenor-sax), en
Jeroen Vermazeren (trombone)

Diploma D
Leanne Vermazeren (alt-sax).

Proficiat allemaal !

Een speciaal woord van waardering voor Mariëlla Mom-
mers en Marc Crooijmans, die als 40-plusser alsnog het
B-diploma hebben behaald.

Jeugdige versterking van 1e bugelregister
Met ingang van het nieuwe jaar komt de 15-jarige Joeri
Mommers (trompet) de 1e bugelgroep versterken. De
eveneens 15-jarige Glenn Reijnen is al eerder gepromo-
veerd van 2e bugel naar 1e bugel.



Versterking jeugdfanfare
De 10 muzikanten van het ensemble gaan de jeugdfanfa-
re versterken en de 5 instrumentleerlingen gaan een en-
semble vormen. De blokfluiters gaan in januari beginnen
met xylofoons.

Damescomité sche    nkt een bugel!

GELIEVE ALVAST TE NOTEREN!

Dit keer de schijnwerper op Theo Verbruggen.
Theo die onlangs  - na ruim 40 jaar - is gestopt als me-
de-organisator en dirigent van de Torenkapel, die op
kerstavond kerstliederen speelt vanuit de kerktoren. 
Theo vindt dat het niet meer verantwoord is om op
zijn leeftijd nog de steile trappen (zonder leuning!)
te gaan beklimmen naar de galmgaten van de kerk-
toren. De traditie van de Torenkapel wordt voortgezet
met Willem Deen als dirigent.

Theo; bedankt en …. Chapeau!

In  het  z       nnetje  gezet

n  Zondag 23 februari
Afhalen prins Carnaval en serenade op zijn receptie in de
Zoezetempel.
Fanfare en drumband

n  Zondag 2 maart
Deelname aan de carnavalsoptocht
Alle muzikanten.

n  Zaterdag 8 maart
Jaarlijkse potgrondactie.
Alle hens aan dek!

n  Zondag 23 maart
Play-in “Peel&Maas” in Kerkeböske

n  Zaterdag 29 maart
Promsconcert in Kerkeböske

n  Maandag 31 maart
Algemene ledenvergadering in Kerkeböske

n  Zondag 6 april
Snuffelmarkt in Kerkeböske vanaf 10.00 uur, georgani-
seerd door het Damescomité

Tijdens het druk bezochte familieconcert op zondag 22
december j.l. werden de muzikanten verrast door ons Da-
mescomité. 
Uit handen van hun voorzitter Ellie Van Essen kreeg het
orkest een schitterende, nieuwe bugel aangeboden. 
Voorzitter Piet Fleuren bedankt het damescomité dat zich
al ruim 25 jaren inzet voor onze vereniging door de orga-
nisatie van de Mosselavonden, Asperge-diners, Snuffel-
markten en natuurlijk ook met de  overheerlijke wafels,
die ook nu weer tijdens en na het familieconcert werden
gebakken (en verkocht!).

Dames: geweldig bedankt !

PLUS Gommans muzikaal heropend
Op woensdagavond 27 november j.l. bracht het fanfare-
orkest - samen met de drumband – een serenade aan het
ondernemerspaar Mat en Eljo Gommans bij gelegenheid
van de heropening van hun verbouwde en uitgebreide
supermarkt.
Mat, Eljo, personeel en klanten waren zeer verrast op-
eens de fanfare in hun winkel te zien staan met een klin-
kende serenade.

Vanaf deze plaats: nogmaals proficiat 
met deze supermooie supermarkt!

Een mooi initiatief
Op zaterdag 14 december j,l, hebben onze jeugdige muzi-
kanten Sylvana Wilms en Shirley Zetsen op hun trompet
kerstliederen gespeeld op een bijeenkomst van de Zon-
nebloem in “het Waspikske”.

Een dapper initiatief!

Promsconcert in Kerkeböske
Op zaterdag 29 maart a.s. geeft onze vereniging weer een
Promsconcert. Dit keer in Dorpscentrum Kerkeböske dat

voor die gelegenheid wordt omgebou  wd tot een unieke
concertzaal. 
Reserveer die datum alvast want het belooft een spette-
rend concert te worden!

Potgrondactie
Op zaterdag 8 maart a.s. houdt onze vereniging weer de
jaarlijkse Potgrond-actie. De financiële opbrengst is een
substantiële inkomstenbron om onze vereniging draaiende
te houden. Alle leden dienen hieraan mee te werken. Daar-
naast zijn ouders van leerlingen – die moeten werken of
sporten – welkom om hun kind te komen vervangen.


