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Zoals al eerder aangegeven heeft ons bestuur, samen met
het bestuur van Kon. Harmonie Concordia uit Panningen
en mede op advies van de beide jeugdcommissies, beslo-
ten tot de vorming van één jeugdorkest, bestaande uit
jeugdige muzikanten van beide muziekverenigingen.
De samenvoeging zal mogelijk nog groter kunnen wor-
den wanneer nog meer muziekverenigingen binnen de
gemeente Peel & Maas zich hierbij zouden willen aanslui-
ten. Het is namelijk een feit dat het aantal nieuwe leer-
lingen aan het afnemen is en ook voor de jeugd is het in-
teressant om in een wat groter orkest te spelen.
Voor het jeugdorkest is een nieuwe dirigent aangetrokken
en wel Maarten Rijs uit Blerick. Hij is momenteel al diri-
gent van de jeugdorkesten van “de Echo” uit Hout-Ble-
rick, Harmonie “Unie” uit Sevenum en Fanfare “St. Oda”
uit Merselo.
Maarten is ook de organisator van het projekt “Young
musicians spread their wings” van de Kon. Luchtmacht-
kapel dat al enkele jaren op vliegbasis Eindhoven wordt
gehouden. Vier van onze jeugdige muzikanten hebben
dit jaar al deelgenomen aan genoemd projekt en ze waren
razend enthousiast!
De repetities van het jeugdorkest en de jeugdige muzi-
kanten van het voormalige ensemble worden gehouden
op zondagmorgen in Kerkeböske. Van 10.00 tot 10.30 uur
starten de beide ensembles en na een korte pauze repe-
teert het jeugdorkest tot 12.00 uur. De eerste repetitie
is gehouden op zondag 27 april j.l. 

Nieuwe opzet jeugdorkest

Maarten Rijs



Dit keer de schijnwerper op onze John Vermaze-
ren en Maddy de Bruin en de dames Margo Wilms,
Monique Goossens en Valerie Hoeymakers van
Kon. Harmonie Concoridia uit Panningen.
Na een geslaagd experiment met “Kid’s Live” tijdens
het Oktoberfest in 2013 zijn zij in goed overleg de
initiatiefnemer en kartrekker geweest van de voor-
bereiding tot de geslaagde samenvoeging van de
jeugdorkesten van beide muziekverenigingen.
Een geslaagde en op de toekomst gerichte samenwer-
king.

Bedankt voor deze geslaagde samenwerking
en……chapeau!

In  het  z       nnetje  gezet

 n  Zondag 18 mei
Concert van ons fanfare-orkest in Roggel, samen met Har-
monie “Amecitia” uit Roggel en Harmonie “L’Union”uit
Heythuysen.

Aanvang: 18.30 uur.
Ons orkest speelt om 19.30 uur.

n  Maandag 19 mei
Algemene ledenvergadering in Kerkeböske.

Aanvang: 19.30 uur

n  Zondag 15 juni
Muzikale begeleiding van de 1e communicantjes naar de
kerk. Fanfare en drumband.

n  Zaterdag 21 juni
Muzikale begeleiding van de feestelijke intocht van de
Jeugdvierdaagse.
Fanfare en drumband

n  Zondag 22 juni 
Cecilia-Zomerfeest voor leden en hun kinderen t/m 12
jaar in Kerkeböske.

Aanvang: 14.00 uur
Aanmelden tot uiterlijk 2 juni bij Miep Verhaegh met naam
, aantal volwassenen en  aantal en leeftijd van kinderen.
Per e-mail naar miepverhaegh@hetnet.nl of tel. 3074927 

n  Maandag 7 juli
Kaupmanconcert.

Aanvang 19.30 uur

n  Zaterdag 30 en zondag 31 augustus
Jaarlijkse Play-in voor jeugdige muzikanten in Kessenich.

 
Stichting Muziekschool Helden

Enthousiaste jeugdige muzikanten 
op solistenconcoursen.

Zaterdag 16 en zondag 17 maart
Chris Goossens solistenconcours in Ohé en Laak met onze
deelnemers:
n Ivar Kasteen; Speelde op trombone in de 3e divisie
“Berühmter Arie” van E.Paudert en behaalde 88 punten.
Goed voor een 1e prijs.

n Joeri Mommers; Speelde in de 2e divisie op bugel
“Arioso and Caprice” van Ronald Hanmer en behaalde 88
punten.
Goed voor een 1e prijs

n Sven Smeets; Speelde op tenor-sax in de 2e divisie
“Arcadie” van J.Demersseman. en behaalde 90 punten.
Een 1e prijs met lof van de jury!

n Leanne Vermazeren; Speelde op alt-sax in de 1e divi-
sie “Concerto, deel 1 en 2” van Ronald Binge.
Ook zij behaalde 90 punten.
Een 1e prijs met lof van de jury!

Zondag 6 april
6e Solistenconcours in Panningen; georganiseerd door
Kon. Harmonie Concordia, dit keer in samenwerking met
de jeugdcommissie van Fanfare St.Cecilia Helden.
Een grote variëteit aan jeugdige solisten; van blokflui-
ters tot koper- rietblazers en slagwerkers en zelfs een opa
trad op met zijn kleindochter!
Velen speelden voor de eerste keer een solo op een grote
Bühne. De solisten werden op piano begeleid door Jens
Seebeck en Piet Jeegers was jurylid. Margo Willems heeft
de solisten aangekondigd.

De prestaties van van onze solisten waren 
zeer veelbelovend:
Freke van Will alt-sax jeugddivisie 83 pnt
Esther Bruynen kl.trom jeugddivisie 83 pnt
Elke Dautzenberg sopr.-sax jeugddivisie 84 pnt
Rene Bruynen kl.trom jeugddivisie 82 pnt
Janne Marcelissen alt-sax jeugddivisie 87 pnt
Freek van Lent kl.trom jeugddivisie 84 pnt
Pim Dautzenberg alt-sax 4e divisie 85 pnt
Glenn Reijnen bugel 3e divisie 85 pnt
Leanne Vermazeren alt—sax 1e divisie 94 pnt

Proficiat allemaal !

GELIEVE ALVAST TE NOTEREN!

Kijk eens op de fraaie website van onze 
muziekschool “OpMaat”:

www.opmaatmuziekschool.nl 


