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Verslagje van de Algemene 
ledenvergadering van maandag 9 maart
Voorzitter Piet Fleuren heet de 52 aanwezige leden wel-
kom en spreekt de wens uit dat het een vruchtbare ver-
gadering mag worden.
n De evaluatie van diverse groeperingen van de deelname
aan het Bondsconcours  van het fanfare-orkest in 2014 is
over het algemeen tot tevreden reacties geleid. Zeer goed
repetitiebezoek, een goede sfeer en een mooie 1e prijs
in de 1e divisie.
n Voorzitter Piet Fleuren is teleurgesteld in de lome re-
actie van leden bij het aandragen van mogelijke candi-
daten voor bestuursfuncties. Het bestuur heeft Maarten
Deen bereid gevonden om een werkschema te maken van
de inzet van de leden bij de diverse activiteiten.
n De financiële begroting voor 2015 vraagt om extra aan-
dacht voor de inkomstenkant. Zo wordt het peil van de
contributie voor de komende jaren geïndexeerd en een
forse bijdrage wordt verwacht van de aktie oud-papier
ophalen.
n Verslagen van de secretaris worden goedgekeurd en de
kaskommissie spreekt haar waardering uit voor het uit-
stekend werk van de penningmeester en onder applaus
worden de financiële stukken goedgekeurd.
n Paul Aerts treedt conform rooster na 3 jaar af als lid
van de kaskommissie en Leanne Vermazeren wordt zijn
opvolger voor de komende 3 jaren.
n Loek Joosten stelt zich niet meer herkiesbaar na 18
jaar bestuurslidmaatschap. Voorzitter Piet Fleuren be-

dankt Loek voor het vele werk (vaak in de schaduw) dat
hij voor de vereniging heeft verricht. Daarbij te noemen:
Hobby-markt, Rommelmarkt,Potgrondaktie,activiteiten-
commissie drukwerk en chauffeur van de instrumenten-
vrachtwagen.
n De aftredende bestuursleden, Anne Peeters, Mariëlla
Mommers en Mariet van Soest worden met overweldigen-
de meerderheid herkozen.
n Pieter Fransen geeft toelichting op een systeem van
het digitaliseren van partituren voor muzikanten van het
fanfare-orkest.
n De slagwerkgroep onder leiding van Leon Nevels gaat
dit jaar de uitdaging aan om deel te gaan nemen aan een
Bondsconcours.

Nieuw adres en telefoonnummer 
van secretaris Peggy Huijs
Peggy is verhuisd naar Deken Jasperstraat 37, 5988 EH
Helden en haar nieuw telefoonnummer is: 077-8509177. 
Haar e-mailadres blijft: peggy88@home.nl 

Jonge slagwerkers op solistenconcours
Op zondag 25 januari j.l. hebben een aantal van onze
jeugdige slagwerkers deelgenomen aan het solistencon-
cours in Weert.
Voor Loek Peuten en Rens Bruijnen was dit hun eerste
solistenconcours. Zij speelden beiden op kleine trom in de
jeugddivisie en behaalden allebei een 1e prijs met 81 pun-
ten. Esther Bruijnen en Tom Dautzenberg kwamen bei-



    
       

Dit keer de schijnwerper op Piet Dorssers; oud-muzi-
kant ( trompet en cor) en bijna 50 jaren lid van onze
vereniging.
Piet stelt al vele jaren zijn aanhanger, zijn voorter-
rein, zijn loods, de wc etc. ter beschikking voor de
opslag en distributie van de vele zakken potgrond
van onze jaarlijkse potgrond-aktie.
Hij helpt aktief mee met het laden van zakken pot-
gond op aanhangers, het wegslepen van lege pallets
en het opslaan van (nog) niet verkochte 40-literzak-
ken potgrond. Daarmee levert hij een zeer gewaar-
deerde bijdrage aan het slagen van de financieel
noodzakelijke potgrond-aktie.

Piet; bedankt en….. chapeau !

In  het  z       nnetje  gezet
GELIEVE ALVAST TE NOTEREN!

den uit in de 5e divisie. Esther behaalde op kleine trom
een 1e prijs met 83 punten en Tom op de xylofoon een 1e
prijs met 82 punten.

Proficiat allemaal en…. ga zo door!

Jeroen Vermazeren en Ivar Kasteen op les
bij trombonist Bart Claessen
Op dinsdag 10 januari j.l. zijn Jeroen en Ivar 1,5 uur op
les geweest bij trombonist Bart Claessen in het conser-
vatorium in Maastricht. Bart – solist bij onze deelname
aan het Bondsconcours – had hen hiervoor uitgenodigd.
Er werd extra aandacht besteed aan houding, ademha-
ling, luchtstroom, schuiftechniek en projektie. Een hele
ervaring voor beide jeugdige trombonisten! 

Concert “70 jaar Vrijheid”
Op zaterdagavond 17 oktober a.s. wordt er door onze ver-
eniging een speciaal theaterconcert gegeven in DOK6.
Het concert heeft als thema “70 jaar Vrijheid”. 
Een nog altijd actueel thema, waarbij muzikaal wordt te-
ruggeblikt op ingrijpende, historische gebeurtenissen in
Europa zoals de opkomst van het nazisme en de daarop-
volgende 2e wereldoorlog, die dit jaar 70 jaar geleden is
geëindigd. Zeker wordt ook de vreugde gevierd , die de
herwonnen vrijheden teweeg heeft gebracht.
Oud-Heldenaar en theatermann Gé Reinders, de Andrew
Sisters en het Maasbrees Mannenkoor werken met ons
mee aan deze theaterproduktie. 
Bekende werken als “Ouverture 1812”, “Slavenkoor” uit
Nabucco, Bridge over River kwai”en “Rule Brittannia”
staan onder andere op het programma.
Gé Reinders bezingt “het zakdoekje”van zijn in de oorlog
gedeporteerde moeder en brengt een ode aan 70 jaar vrij-
heid. De Andrews Sisters zingen naast hun bekende med-
leys ook “Lilli Marlene” en “We’ll meet again”.

Koop daarom zeer tijdig een entreebewijs !

Zondag 26 april
Muzikale begeleiding van de 1e communicantjes naar de
kerk. Fanfare en slagwerkgroep

Vertrek vanaf Kerkeböske om 9.45 uur

Maandag 27 april
Muzikale opluistering van Koningsdag
Fanfare en Slagwerkgroep

Zondag 3 mei
Snuffelmarkt van 10.00 tot 15.00 uur in Kerkeböske, ge-
organiseerd door het Damescomité.

Vrijdag 8 mei
Asperge/diner in the Apollo, georganiseerd door het Da-
mescomité.

Aanvang ± 19.00 uur
Kosten± € 27,50 pp vooraf te betalen op bankrekening
NL24RABO 01207 80 240 van Ceciliastichting Helden.

Zaterdag 9 mei
Oud-papier ophalen.

Zaterdag 30 en zondag 31 mei
Ons jaarlijks Jeugdkamp.

Zondag 7 juni 
Play-in Peel & Maas in Kerkeböske.

Zaterdag 20 juni
Muzikale opluistering van de feestelijke intocht van de
Wandelvierdaagse.
Fanfare en Slagwerkgroep.

Start defilé om 17.00 uur

Zondag 21 juni
Cecilia-Zomerfeest in Kerkeböske van 14.00 tot 20.00 uur.

Zaterdag 27 juni
Deelname van de Slagwerkgroep aan het Peeltoernooi in
Gemeenschapshuis D’n Binger in Meijel.

Ons optreden is om 10.00 uur.

Maandag 13 juli
Jaarlijks Kaupmanconcert om 19.30 uur

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

Zaterdag 12 september
Oud-papier ophalen.


