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Koninklijke 
onderscheiding
voor Hans 
Van Essen!
Op vrijdag 24 april
heeft ons bestuurslid
Hans Van Essen een
Koninklijke Onder-
scheiding gekregen.
Hans heeft grote ver-

diensten gehad bij Jong Nederland, zowel in Helden als in
Limburg. H   ij is al vele jaren bestuurslid en penningmees-
ter van Buitencentrum “de Spar” in Haelen; een kam-
peeraccomodatie.
Vanaf 1992 is hij bij onze vereniging: bestuurslid, vice-
voorz., waarnemend voorz. en voorzitter van 2002-2005.
Daarnaast heeft hij een grote bijdrage geleverd aan de
digitalisering van o.a. ledenlijsten en was hij initiatief-
nemer en webmaster van de eerste website van onze mu-
ziekvereniging. Hij is ook de kartrekker van onze spon-
sorcommissie.

Hans: proficiat en de muzikanten hebben hem en zijn
familie gefeliciteerd met een klinkende serenade !

Op 27 mei 2014 zijn de Jeugdorkesten Peel&Maas offi-
cieel opgericht met leerlingen en jonge muzikanten van
Fanfare St.Cecilia en van Koninklijke Harmonie Concor-
dia. Al snel zijn daar muzikanten bij gekomen van Ko-
ninklijke Fanfare Maasoever uit Kessel. Op dit moment
bestaan de jeugdorkesten Peel&Maas uit een leerlingen-
orkest met 19 leerlingen en een jeugdorkest met 49 mu-
zikanten. Beide orkesten staan onder leiding van Maarten
Rijs en ze hebben inmiddels een eigen logo, ontworpen
door Ard Kranen. De repetities worden gehouden op zon-
dagmorgens in Kerkeböske.

We kunnen terugkijken op een geslaagd en succesvol eer-
ste jaar van de orkesten met diverse optredens.. Het meest
spannend was het concert “Young musicians spread their
wings” op vliegbasis Eindhoven. Een hoogtepunt wordt
een spetterend concert op zondag 29 november in DOK6
onder de naam “Kids Live Jeugdorkesten Peel&Maas”.
Kaarten zijn al verkrijgbaar bij DOK6.



GELIEVE ALVAST TE NOTEREN!

n  Zaterdag 20 juni 
Muzikale bijdrage aan de feestelijke intocht van de Hel-
dense Wandelvierdaagse.
Fanfare en slagwerkgroep

Bijeenkomst bij Kerkeböske  om 17.00 uur

n  Zondag 21 juni
Cecilia-Zomerfeest in en op de terrassen van Kerkeböske.

Aanvang: 14.00 uur

n  Zaterdag 27 juni
Deelname van onze slagwerkgroep aan het Peeltoernooi
in Gemeenschapshuis “den Bingerd” in Meijel.

Optreden om 10.00 uur.

n  Maandag 6  juli
Jaarlijks Kaupmanconcert.
Optreden van alle geledingen van onze vereniging.

Aanvang: 19.30 uur

n  Zondag 23 augustus
Deelname aan het defilé van het Bondsschuttersfeest in
Helden.

Fanfare en  slagwerkgroep.

n  28, 29 en 30  augustus
Veel muzikanten en leden gaan meehelpen bij buffetten
en logistieke activiteiten van de Parkfeesten.

n  Eerste repetities na de grote vakantie
n 24 augustus: Fanfare-orkest
n 26 augustis: Slagwerkgroep
n 6 september: Jeugdorkest

n  Zondag 13 september
Districtfestival-treffen in Melick met deelname van onze
Slagwerkgroep als voorbereiding op deelname aan het
Bondsconcours.

n  Zaterdag 17 oktober
Bevrijdingsconcert in DOK6, samen met Gé Reinders, het
Maasbrees Mannenkoor en de “Andrew Sisters”
Aanvang: 20.00 uur, Entree: € 17,50 

Koop tijdig uw entreekaart(en) bij de kassa van
DOK6, want het zal wel héél druk worden!

n  Zondag 22 november
Deelname van onze Slagwerkgroep aan het LTB Podium-
concours in Geleen. 

Tijdstip van optreden: 10.00 uur

Steeds meer leerlingen 
gaan naar solistenconcoursen!
Mede op initiatief en aansporing van leden van de jeugd-
commissie en niet te vergeten de docenten, gaan de laat-
ste jaren steeds meer leerlingen en jeugdige muzikanten
deelnemen aan solistenconcoursen. Een verheugende
ontwikkeling; jonge muzikanten, die zichzelf uitdagen
om solistisch op te treden voor een jury en voor een be-
langstellend publiek. Ook dit voorjaar weer, getuige on-
derstaande resultaten: 

29 maart in Buchten
Joeri Mommers op trompet: 88 pnt. in de 2e divisie.

11 en 12 april in Ohé en Laak
Senna van Breukelen (alt-sax): 83 pnt. in de jeugddivisie.
Ivar Kasteen (trombone): 87 pnt. in de jeugddivisie
Joeri Mommers ((trompet): 89 pnt. in de 1e divisie

19 april in Nieuwstad
Freke van Will ((alt-sax): 82,5 pnt. in de jeugddivisie
Elke Dautzenberg (sopraan-sax): 85,5 pnt. en 4e plaats in
de jeugddivisie.
Pim Dautzenberg (alt-sax):85,5 pnt. en winnaar in de 5e
divisie.

26 april in Kerkrade
Jeroen Vermazeren (bastrombone): 85 pnt. in de 1e divisie

3 mei in Hulsberg
Freke van Will (alt-sax): 85 pnt. in de jeugddivisie
Janne Marcelissen (alt-sax): 86 pnt. in de jeugddivisie
Elke Dautzenberg (alt-sax): 88,5 pnt. en 3e plaats in de
jeugddivisie
Tom Dautzenberg (xylofoon): 84 pnt. in de 5e divisie
Pim Dautzenberg (alt-sax): 88 pnt. en winnaar van de 5e
divisie
Glenn Reijnen (bugel): 86 pnt. en 2e plaats in de 3e divisie
Ivar kasteen (trombone): 83 pnt. in de 2e divisie
Joeri Mommers (trompet): 88 pnt. in de 2e divisie
Sven Smeets (tenor-sax):92 pnt. en 2e plaats in de 1e divisie
Tevens hebben de deelnemers van Fanfare St.Cecilia in
Hulsberg de Verenigingsbeker gewonnen met 268,5 pun-
ten. Deze beker wordt uitgereikt aan de vereniging met
de drie hoogste scores van haar deelnemers. De muzikan-
ten van Fanfare St.Cecilia zijn er voor de 3e achtereen-
volgende keer in geslaagd om die beker te winnen.

Een geweldige prestatie !

Geslaagden bij onze muziekschool “Opmaat”
n B-diploma:  Pim Dautzenberg (alt-sax)
n C-diploma:  Ivar Kasteen (trombone)
n D-diploma:  Sven Smeets (tenor-sax) en

Jeroen Vermazeren (bastrombone)

Theorielessen
Op dit moment zijn 14 leerlingen bezig met theorielessen.
De examens daarvan vinden plaats op zaterdag 27 juni
a.s.


