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Mooie prestatie van het fanfare-orkest 
op het concours in Veldhoven.
Op zaterdag 29 november heeft ons fanfare-orkest weer
met succes deelgenomen aan het Bondsconcours in
theater “de Schalm” in Veldhoven.
Uitkomend in de 1e divisie werd een heel mooie 1e prijs
behaald met 84,42 punten. Een fraai resultaat als belo-
ning voor een intensieve voorbereiding zowel met het
zeer geslaagde en gezellige repetitie-weekend in Tonge-
ren als het prima bezoek aan de (extra) repetities. De
voorzitter prees ook het getoonde groot saamhorigheids-
gevoel

Ook een groot kompliment aan dirigent Guus Dohmen!

Bij terugkomst in Kerkeböske werden dirigent en muzi-
kanten feestelijk onthaald door het Damescomité en de
grote schare supporters, die met een extra bus waren
meegereisd naar Veldhoven.
Op de Day-after werden de muzikanten ’s morgens om 
12 uur verrast met een serenade van het Jeugdorkest. Het is
weer een gezellige namiddag geworden met gekookte en
gegratineerde mosselen (bereid door Leo en Leny Peters),
gebakken “karboet” en “zoore zult” met zwartbrood en flink
wat consumptiebonnen van enkele geschonken vaten bier
en warme hapjes van de keuken van Kerkeböske. Nog eens
gezamenlijk luisteren naar de uitgevoerde concourswerken
en proberen de juryrapporten te ontcijferen. 
De video-presentatie van de repetities en het nachtleven in
Tongeren  tijdens het repetitie-weekend werden met be-
langstelling en door sommigen met enige gêne bekeken!

Hulde aan het jubilerende Damescomité



Op maandag 20 oktober heeft het voltallig fanfare-or-
kest, samen met de drumband, bij Hotel-Restaurant An-
tiek een serenade gebracht aan de dames van het 25-jari-
ge Damescomité als dank en waardering voor de vele fi-
nanciële bijdragen aan aktiviteiten van de vereniging
met name aan aktiviteiten voor leerlingen en jeugdige
muzikanten.
Op dit moment is het Damescomité zelfs hoofdsponsor
van onze muziekvereniging.

Nieuw lid Damescomité
Het Damescomité is uitgebreid met Lies Jacobs, moeder
van trompettiste Simone en oma van trombonist Sjors.

Sven Smeets opnieuw Landskampioen!
Na zijn landstitel in de 3e divisie in 2013 is Sven op za-
terdag 5 oktober  op zijn tenor-sax met maar liefst 92
punten  opnieuw landskampioen geworden; dit keer in
de 2e divisie.Als dank en waardering mocht hij op 8 no-
vember j.l. in de Maaspoort in Venlo voor de televisie van
L1 optreden!

Geslaagd repetitie-weekend in Tongeren
Ter voorbereiding op de deelname aan het Bondsconcours
in Veldhoven is in het weekend 25/26-oktober een repe-
titie-weekend gehouden in het Belgische Tongeren. 
Geslapen en gegeten in de jeugdherberg Begeinhof werd
in lokalen van de nabijgelegen Sibbo-school maar liefst 
9 uren gerepeteerd aan de concourswerken onder leiding
van repetitoren Norbert Nozy (saxofoons), Bart Claessens
(trombones), Cleo Simons (hoorns), Jean Cosemans (bu-
gels/trompetten) en Luc Houben (tuba’s, baritons en bas-
sen).
Guus Dohmen (slagwerk) en samen met Norbert Nozy
heeft hij tutti-repetities geleid.

Geslaagde leerlingen
De volgende leerlingen hebben een diploma behaald:

n Esther Bruijnen Tamboer A

n Freek van Lent Tamboer A

n Tom Dautzenberg Mallets A

n Daan Peute Trompet A

n Jarno Hoenson Bugel A

n Wauter Hermans Drumset C

n Glenn Reijnen Bugel C

Proficiat allemaal !

n  Woensdag 24 december
Muzikale opluistering door het Leerlingenorkest van de
Peuterwoorddienst van 16.00 uur in de kerk.

n  Zondag 11 januari 2015
Serenade aan pastoor/oud-deken Peter van der Horst bij
gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum als pastoor van
de parochie Helden.
Aansluitende receptie in Café de Zoes.

n  Zondag 8 februari 
Inhalen van Prins Carnaval en serenade op zijn receptie.

n  Zondag 15 februari
Deelname aan de carnavalsoptocht.

n  Zaterdag 7 maart
Jaarlijkse potgrond-aktie.

n  Donderdag 26 maart
Concert ”Young musicians spread their wings”.
Ons jeugdorkest  o.l.v. Maarten Rijs speelt samen met  de
muzikanten van vier collega-jeugdorkesten - in één o
rkest -  op vliegbasis Eindhoven, samen met muzikanten
van de Koninklijke Luchtmachtkapel.
De gezamenlijke repetities van de muzikanten van de 5
jeugdorkesten worden gehouden in Kerkeböske en wel
op de zondagen 19/1, 8/2 en 22/3-2015 van 13.00 tot
17.00 uur.

n  Zondag 26 april
Muzikale begeleiding van de 1e communikantjes naar de
kerk. Fanfare en drumband.

n  Zaterdag 30 en zondag 31 mei
Ons jaarlijks Jeugdkamp.

n  Zondag 7 juni
Play-in “Peel&Maas” voor onze leerlingen en jeugdige
muzikanten in Kerkeböske.

n  Zondag 21 december
Jaarlijks Familieconcert in Kerkeböske met optredens van
alle muzikale geledingen van onze vereniging.

Aanvang: 16.30 uur.

Hulde aan een drietal muzikanten, die ons fanfare-
orkest geregeld belangeloos komen uithelpen:
Pierre Richaerts uit Thorn, die onze bas-sektie komt
uithelpen na het overlijden van onze bassisten Ka-
rel Jacobs, Hub Hermans en Jeu Absil. Dat geldt ook
voor Peter Frencken uit Roggel.
Wim Haeldermans komt vaak uit Kessenich om onze
solo-bugelgroep te versterken.
Onze vereniging is trots en dankbaar dat deze ervaren
muzikanten zoveel tijd willen besteden aan onze ver-
eniging. 

Heren: bedankt en ….. chapeau !

In  het  z       nnetje  gezet

GELIEVE ALVAST TE NOTEREN!


