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Het is bijna 25 jaren geleden dat onze drumband op con-
cours is geweest. Nadat de drumband onder leiding van
Jan Stultiens in 1990 Limburgs kampioen is geworden in
Reuver, werd dit gevolgd door het Landskampioenschap
in de 2e divisie in Noordwijkerhout in 1991.
Vanaf die tijd heeft de drumband veel ups en downs ge-
kend en het is vooral te danken aan de wat oudere leden
Ton Peters, Gerrit Sengers, Guido Peeters, Ruud Fleuren en
Christel Bruijnen-Hermans dat de drumband overeind is
gebleven en nu ,na bijna 25 jaar, weer – als slagwerk-
groep - “op concours” gaat met instructeur Leon Nevels
.Op pag. 2 staat een overzicht van alle vorige concoursre-
sultaten van de drumband.
De voorbereidingen op het concours zijn gestart met een
succesvolle deelname aan het Peeltoernooi van zaterdag
27 juni j.l. waar het predikaat “Goed” werd behaald. Op 12

en 13 september a.s. wordt een muzikaal weekend gehou-
den in kasteel de Berckt in Baarlo dat wordt afgesloten
met deelname aan het districtsfestival in Melick. Alle voor-
bereidende werkzaamheden worden georganiseerd door de
weer geactiveerde slagwerkcommissie, bestaande uit Ton
Peters, Frans Manders en Christel Bruijnen-Hermans, met
als afgevaardigde van het bestuur: Marco Hermans.
Op het concours – op zondag 22 november in de Hanenhof
in Geleen - wordt deelgenomen in de 4e divisie met als
verplicht werk:
n “Three Short Images” van Vincent Cox. 
In het vrij gedeelte worden uitgevoerd:
n “Bayport Sketch” van Jared Spears en “Unitas Aureus”
van Etienne Houben. In dit laatste werk wordt de slag-
werkgroep begeleid door 7-muzikanten van ons fanfare-
orkest.
Als jurylid gaan fungeren:
Jos Stoffels, Henk Mennens en Ruud Böhmer.
De tamboers van onze slagwerkgroep zijn:

Christel Bruijnen-Hermans, Esther Bruijnen,Tom Daut-
zenberg, Ruud Fleuren, Wouter Hermans, Guus Lemmen,
Freek van Lent, Maen Maessen, Bob van Ninhuijs, Frans
Manders, Guus Manders,Guido Peeters,Ton Peters en Ger-
rit Sengers. De groep wordt voor het concours aangevuld
met Chris Ferfers, van de slagwerkgroep van Kon.Harmo-
nie Concordia Panningen.
Instructeur is Leon Nevels.  

Wij wensen de leden van de slagwerkgroep 
en hun instructeur veel succes bij hun uitdaging !

Slagwerkgroep op concours !



GELIEVE ALVAST TE NOTEREN!

n  Vrijdag 28 t/m zondag 30 augustus
Deelname van jeugdige muzikanten aan de Play-in in Kes-
senich (B) met dit keer als motto “Western Rhapsody”. 

n  Zaterdag 12 september
Oud papier ophalen

n  Zaterdag 12 en zondag 13 september
Repetitie-weekend van onze slagwerkgroep in kasteel de
Berckt in Baarlo ter voorbereiding op deelname aan het
Bondsconcours.

n  Zondag 13 september
Districtsfestival slagwerkgroepen in Melick met deelname
van onze slagwerkgroep ter voorbereiding op het Bonds-
concours.

n  Zaterdag 17 oktober
Bevrijdingsconcert “Peel en Maas 70 jaar Vrijheid” van
ons fanfare-orkest in DOK6 met medewerking van 

Gehuldigde jubilarissen
Tijdens het Cecilia-Zomerfeest op zondag 21 juni j.l. zijn
de volgende muzikanten door voorzitter Piet Fleuren ge-
huldigd:
n Wouter Hermans: 10 jaar lid en muzikant

n Maddy de Bruin: 25 jaar lid en muzikant

n Martin Cox: 25 jaar lid

n Frans Manders: 40 jaar muzikant bij LBM

n Gerrit Sengers: 40 jaar lid en tamboer

n Joost Peeters: Benoemd tot Lid van Verdienste

113-jaar oude
bombardon weer
tevoorschijn
De bastuba – vroeger
bombardon genoemd – is
in 1902 bij de oprichting
van het fanfare-orkest
voor 140 gulden gekocht
bij de firma Mahillon & Co
in Brussel. 
Dit instrument is inder-
tijd bespeeld door Hein
Kranen, de opa van muzi-
kant Jan Kranen. Godf-
ried Kranen uit Maast-

richt – zoon van kunstschilder Harrie Kranen en kleinzoon
van Kranen’s Hein - heeft dit oude instrument onlangs aan
onze vereniging geschonken. Het heeft een mooie plaats
gekregen in café “de Gasterie” bij Kerkeböske.

Gé Reinders, Maasbree’s Mannenkoor en de “Andrew 
Sisters”. 

Aanvang: 20.15 uur

Entree: € 17,50
Kaarten te koop aan de kassa van DOK6 of online
www.dok6.eu. 

n  Zondag 25 oktober
Jeugdfanfaretreffen In Koningslust door jeugdorkesten
Peel en Maas.

n  Zondag 25 oktober
Snuffelmarkt in Kerkeböske, georganiseerd door het 
Damescomité.

n  Zaterdag 7 november
Muzikale opluistering van de Sintermerte-viering.
Fanfare en slagwerkgroep

n  Zondag 8 november
Peel en Maas Open Podium (POP) voor jeugdige muzikan-
ten.

n  Zondag 15 november
Muzikale opluistering door fanfare-orkest van de feeste-
lijke intocht van Sinterklaas.
Fanfare en slagwerkgroep.

n  Zondag 22 november
Muzikale opluistering van het fanfare-orkest van de
St.Cecilia-mis om 10.00 uur.

n  Zondag 22 november
Pepernotenconcert in DOK6 met deelname van Jeugd-
orkest Peel&Maas.

n  Zondag 22 november
Deelname van onze slagwerkgroep aan het Bondscon-
cours in Geleen.

n  Zondag 29 november
Concert “Kids Live” (tweede editie) door de jeugdorkesten
Peel en Maas in DOK6.

n  Zaterdag 13 december
Deelname van de slagwerkgroep aan het Winterdrum-
bandtreffen in Thorn.

n  Zondag 20 december
Familieconcert in Kerkeböske.

n  Donderdag 24 december
Muzikale opluistering door het Jeugdorkest van de Peu-
terwoorddienst in de kerk.


