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Geslaagd Kaupmanconcert
Het Kaupmanconcert op maandagvond 7 juli mocht zich
verheugen in mooi weer en een grote belangstelling. Dit
keer met speciale aandacht voor de uitvoeringen van de

drumband en het onlangs geformeerde  jeugdorkest Hel-
den&Panningen.

Verenigingsjubilarissen in 2014. 
Tijdens het Cecilia-Zomerfeest op zondag 22 juni zijn de
volgende jubilarissen gehuldigd:

� 60 jaar lid en muzikant
Louis Lijssen en Henk van Soest

� 40 jaar lid en muzikant
Pieter Fransen

� 25 jaar lid en vaandeldrager
Leo Peters

� 10 jaar lid en muzikant
Leanne Vermazeren

Geboren
Op zaterdag 28 juni j.l. zijn Koert en Loes Deen 
  verblijd met de geboorte van hun zoon 

Ruben
Al na 1 week heeft zijn vader hem al kennis laten
maken met (het geluid van) de fanfare tijdens het
Koopmanconcert.

Proficiat !



Dit keer de schijnwerper op ons onvolprezen Dames-
comité, dat in oktober a.s. formeel haar 25-jarig 
jubileum gaat vieren.
Nadere info volgt, maar nu al:

Dames; geweldig bedankt en ……chapeau !.

In  het  z       nnetje  gezet

GELIEVE ALVAST TE NOTEREN!

Sven Smeets Limb. kampioen in de 2e divisie
Op zondag 29 juni j.l. is Sven Smeets op zijn tenor-sax
Limburgs kampioen geworden in de 2e divisie. Met maar
liefst 94 punten en lof van de jury! Hij speelde het mu-
ziekwerk “In Arcada” van J.Demeresseman. Ook weer het
zoveelste  succes voor docente Joyce Bruijsten.

Voor de kampioenswedstrijd waren ook uitgenodigd:
De 13-jarige Pim Dautzenberg, die op alt-sax in de
jeugddivisie een 1e prijs behaalde met 85 punten.
Joeri Mommers – overgestapt van trompet naar bugel -
behaalde 90 punten in de 2e-divisie  met lof van de jury.
Leanne Vermazeren kwam op alt-sax uit in de 1e divisie
en behaalde een 1e prijs met 88 punten

Proficiat allemaal met deze geweldige prestaties!.

De traditionele mosselavonden.
De eerste mosselenpartij bij onze vereniging is gehouden
op maandag 22 oktober 1984 tijdens de “Day-after”  van
het Concours in de Rodahal in Kerkrade waar het fanfare-
orkest onder leiding van Laurens Hendrikx  gepromoveerd
is naar de superieure afdeling. Op die maandagmorgen is
toenmalig voorzitter Hub Roncken naar Venlo getogen
om een partij mosselen te kopen voor de feestvierende
muzikanten. Deze werden deskundig gekookt onder lei-
ding van kok Hub Huntjens van Antiek. Voor de niet-mos-
selen-eters was er een alternatief.

Artikel in Cecilia-Nieuws nr. 12 van november 1984:

Daarna heeft de vereniging jaarlijks mosselenavonden
georganiseerd om aan extra inkomsten te komen. Deze
activiteit is in 1989 overgenomen door een aantal dames
van muzikanten; het nu nog zeer succesvolle Damesco-
mité dat dit jaar daarmee het 25-jarig jubileum viert.

MH17
Wij denken nog steeds  aan het onheil dat onze muzi-
kante Miep Verhaegh is overkomen toen zij en haar man
Thijs en dochter Monique op donderdag 17 juli het hele
gezin van hun dochter Kim hebben verloren met dat af-
schuwelijk vliegtuigongeluk. 
Hartverwarmend en troostend moeten de enorme blijken
van medeleven zijn, ook van bestuur en leden van onze

“Namens een 30-tal leden - verzameld aan de bar
bij Kubke om 11 uur ‘s morgens na “Kerkrade”  -
willen wij chefkok Hub Huntjens en zijn assisten-
ten bedanken voor de voortreffelijke wijze waar-
op zij een baalzak mosselen eetklaar hebben 
gemaakt op de Day-after op maandag 22 oktober.
Velen hebben ervan genoten, maar sommigen
hebben de taferelen met afschuw gadegeslagen en
zich beperkt tot het nuttigen van een eenvoudig
stukje zwartbrood met gebraden karbonade. 
Er wordt gefluisterd dat deze mosselen-ceremo-
nie vaker herhaald gaat worden  ….”.

vereniging. Mogelijk kan Miep’s muzikale hobby – samen
met meelevende collegamuzikanten – ook een troost voor
haar zijn.

�  Zondag 24 augustus
Muzikaal optreden tijdens de familiedag van de Parkfees-
ten:
12.30 uur: Fanfare en drumband
Aansluitend: Onze Bigband

�  Vrijdag 10 oktober
Viering 25-jarig jubileum van het Damescomité

�  Zaterdag 25 en Zondag 26 oktober
Repetitie-weekend van het fanfare-orkest in Tongeren
als voorbereiding op het Bondsconcours op zaterdag 29
november in Veldhoven. Met afsluitend concert – samen
met fanfare Pey-Echt - in DOK6 op de zondagnamiddag.

�  Zondag 26 oktober
Jeugdfanfare-treffen in Koningslust.

�  Zondag 23 november
Deelname van het Jeugdorkest aan het Pepernoten-con-
cert in DOK6.

�  Zondag 2 november
Snuffelmarkt in Kerkeböske, georganiseerd door het 
Damescomité. 

�  Vrijdagavond 7 november
Traditionele Mosselenavond in The Apollo, georganiseerd
door het Damescomité.

�  Zondag 23 november
Optreden van het jeugdorkest tijdens het Pepernoten-
concert in DOK6.

�  Zaterdag 29 november
Deelname van het fanfare-orkest  - in de 1e divisie - aan
het Bondsconcours in “de Schalm” in Veldhoven. 
Collega-orkesten in de 1e divisie: Fanfare “Onze Lieve
Vrouw in het Zand” uit Roermond en Fanfare “St. Joseph”
uit Pey. 


