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In Memoriam Pierre Lijssen

Op donderdag 9 januari j.l. is ons
Lid van Verdienste Pierre Lijssen
overleden.

Vanaf 1950 was Pierre onafgebroken lid
van onze vereniging. Begonnen op de

bugel heeft hij achtereenvolgens de trombone, de tu-
ba, de kleine trom en de cor bespeeld. Bij de overgang
van de cor naar de hoorn in 1992 is Pierre gestopt als
actief muzikant. In 1994 is Pierre benoemd tot lid van
Verdienste. In 2010 is hij gefeliciteerd met zijn 60-jarig
lidmaatschap. Na zijn actieve periode volgde hij – sa-
men met zijn Riet – de muzikale activiteiten van onze
vereniging op de voet en was bijna altijd aanwezig bij
optredens en concerten. Hij is ook vele jaren actief lid
geweest van de kleine commissie, die de spullen voor
de rommelmarkt sorteerde. 
De uitvaartdienst is muzikaal opgeluisterd door het
Heldens Koper Ensemble.

Moge Pierre rusten in vrede

v.l.n.r. Tom Dautzenberg, Maen Maessen, Freek van Lent en Ester
Bruijnen.

Succes jeugdige tamboers
Op zondag 26 januari j.l. hebben enkele van onze jeugdi-
ge tamboers mooie successen behaald op een solisten-
concours in Roggel. Voor de meesten was dit de eerste
keer dat ze deelnamen aan een solistenconcours!

Ester Bruijnen behaalde 82 punten op de kleine trom in
de jeugddivisie
Tom Dautzenberg behaalde 84 punten  op de kleine trom
in 4e divisie
Freek van Lent behaalde 80 punten op de kleine trom in
de jeugddivisie
Maen Maessen behaalde 80 punten op de marimba in de
4e divisie.

Proficiat allemaal!

Concert Varié
Op zaterdag 29 maart a.s. gaat ons fanfare-orkest een bij-
zonder concert geven in een voor dit concert speciaal in-
gerichte concertzaal in Kerkeböske; een programma voor



GELIEVE ALVAST TE NOTEREN!

Dit keer de schijnwerper op de Dörper Blaozers.
Een gelegenheisorkestje in carnavalstijd van
een 20-tal overwegend jongere muzikanten van
het fanfare-orkest.
Dit orkestje is indertijd geformeerd als opvolger van
de Dörper Blaoskapel, die tijdens de zittingen o.a.
furore maakte met hun Symfonie für die Suppe. Theo
Verbruggen heeft indertijd repetities geleid, terwijl
Willem Deen de muzikale leiding had (en nog heeft)
op het podium.
Met wat korte repetities – aansluitend aan de repeti-
tie van het fanfare-orkest – bereiden zij zich mo-
menteel onder leiding van Willem Deen voor op de
muzikale opluistering en begeleiding van de zittin-
gen van de Dörper Kuus. Mike Peeters en Ard Kranen
doen al vele jaren de voorbereidingen en Ard heeft
de leiding op het podium. Bianca Wilms verzorgt sa-
men met Mike en Ard de zakelijke kant.
Een waardevolle en zeer gewaardeerde bijdrage aan
de Dörper carnavalsactiviteiten.

En daarom ………….chapeau!

In  het  z       nnetje  gezet

n  Zondag 23 maart
Play-in Peel&Maas in Kerkeböske.

Afsluitende presentatie om 17.00 uur.

n  Zaterdag 29 maart 
Concert Varié – voor jong en minder jong - door ons fan-
fare-orkest in Kerkeböske.

Aanvang: 20.00 uur

jong en oud en met klassieke en hedendaagse muziek.
Als solisten werken mee: Sandra Korsten (zang), Jessica
Jansen (klarinet) en Geert Geurts (zang).
Voor de uitvoering van hedendaagse werken wordt het
orkest uitgebreid met een electronisch orgel, een elec-
trische gitaar en een contrabas.

Aanvang: 20.00 uur.
Entree: € 10,- aan de kassa en € 8,50 bij de voorver-
koopadressen Dorpscentrum Kerkeböske en bij het VVV-
kantoor in Panningen. Reserveren kan ook per mail:
Fanfare.st.cecilia@gmail.com.
Het Kerkeböske is voor deze gelegenheid omgebouwd tot
een heuse concertzaal. 
 
Fanfare-orkest “Op concours”
Het is alweer 5 jaar geleden dat ons fanfare-orkest heeft
deelgenomen aan een Bondsconcours.
Dit jaar gaat het weer deelnemen aan het Bondsconcours
in Veldhoven op zaterdag 29 november a.s. Tijdstip van
optreden is nog niet bekend. Het traditioneel muzikaal
weekend ter voorbereiding op het Bondsconcours wordt
weer gehouden in Tongeren en wel op zaterdag 25 plus
zondag 26 oktober a.s. Er wordt weer gelogeerd in Jeugd-
herberg “Begijnhof” en de repetities vinden plaats in de
nabijgelegen Sibbo-school.

Fusie van onze jeugdorkesten
Na het succesvol optreden tijdens “Kids Live” en het “Pe-
pernotenconcert” in het najaar van 2013 van het concert
van het samengevoegd orkest van onze jeugdfanfare en
de jeugdharmonie van Kon. Harmonie Concordia uit Pan-
ningen, is besloten om onze jeugdfanfare met de jeugd-
harmonie definitief samen te voegen. Dat geldt ook voor
de jeugd-ensembles van beide muziekverenigingen. 
Hoofdreden is het feit dat er de laatste tijd relatief weinig
aanmeldingen zijn van nieuwe leerlingen.  Het vergrote
orkest heeft meer muzikale mogelijkheden en dat zal bij-
dragen tot meer speelplezier en muzikale ontwikkeling
van de jeugdige muzikanten.
Onze jeugdfanfare telt momenteel 17 muzikanten en de
jeugdharmonie heeft er 12. De ensembles hebben resp.
5 en 3 leerlingen.
De fusie gaat in per april a.s. en er zal een nieuwe dirigent
worden aangetrokken. De repetities gaan plaatsvinden
op zondagmorgens in Kerkeböske.

n  Maandag 31 maart
Algemene Ledenvergadering in Kerkeböske.

Aanvang: 20.00 uur

n  Zondag 6 april
Snuffelmarkt ( van 10.00 tot 15.00 uur) in Kerkeböske,
georganiseerd door het Damescomité.

n  Zondag 6 april
Solistenconcours Kon. Harmonie Concordia, Panningen in
DOK6. Deelname van onze jeugdige muzikanten t/m 12 jaar.

n  Zaterdag 26 april
Muzikale opluistering van de Koningsdag viering.
Fanfare en drumband.

Vertrek vanaf Kerkeböske om 9.45 uur.

n  Vrijdagavond 9 mei
Asperge-diner in The Apollo, georganiseerd door het Da-
mescomité.

Aanvang: 19.00 uur,   Prijs: € 27,50

n  Zondag 18 mei
Ons Junior-Proms in Kerkeböske. Aanvang: 10.30 uur.

n  Zondag 18 mei
Concert van ons fanfare-orkest in Roggel, samen met 
Harmonie Amicitia uit Roggel en Harmonie L’Union uit
Heythuysen.

Aanvang: 18.30 uur., Ons concert begint om 19.30 uur.


