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Zeer succesvol optreden 
van onze slagwerkgroep op het Bondsconcours!

Ruim 24 jaar na het behalen van het Landskampioenschap
in Noordwijkerhout door onze drumband o.l.v. Jan Stul-
tiëns is onze drumband – nu als slagwerkgroep o.l.v. Leon
Nevels – op zondag 22 november j.l. weer ”op concours”
geweest in “de Hanenhof” in Geleen.
Uitkomend in de 4e divisie werd een mooie 1e prijs
behaald met liefst 91 van de te behalen 100 punten:

eerste prijs met lof van de jury; promotie naar de 
3e divisie en ... Limburgs kampioen !!
Bij terugkomst in Helden werden de slagwerkers en hun
instructeur verwelkomd door het Damescomité  van de ver-
eniging en medewerkers van Kerkeböske.
Tegen 17.00 uur werd de groep verrast met een serenade
van het fanfare-orkest.



Dit keer de schijnwerper op onze slagwerkgroep in
zijn geheel, maar met name op de “ervaren tam-
boers”. Zij hebben de drumband in de loop van vele
jaren met ups en downs overeind weten te houden
en nu – samen met jong talent – weer eens de uitda-
ging zijn aangegaan om “op concours te gaan”. En
met succes ! De vele repetities en het geslaagd repe-
titieweekend in Baarlo hebben tot een succesvolle
deelname aan een bondsconcours geleid. Een zelf-
standig werkende slagwerkgroep, die echter ook on-
misbaar is bij de muzikale optredens van onze ver-
eniging in de dörper gemeenschap.

Slagwerkers én instructeur: Proficiat en ... chapeau!

In  het  z       nnetje  gezet

GELIEVE ALVAST TE NOTEREN!

Een zeer verhelderend gesprek !
Op maandag 19 oktober j.l. heeft op initiatief van het be-
stuur een plezierig en zeer verhelderend gesprek plaats
gehad met de jongere muzikanten van het fanfare-orkest.
Hierbij waren ook enkele leden van de concert-en pro-
grammacommissie uitgenodigd. 
Verheugend was de zeer grote opkomst van de jeugdige
muzikanten.
In een constructieve sfeer werden de vele facetten van het
fanfare-orkest besproken zoals “repetities”, “dirigent”,
“repertoire-keuze”, “ensembles”, “meepraten-binnen-de-
vereniging”, “mee-organiseren-binnen-de-vereniging”,
“play-ins”, “solisten”, “digitalisering-van-partituren”,
“werkschema”, ”uniform”, “website”, en “Cecilia-Nieuws” 
Op enkele onderwerpen werd kritiek geuit, maar over het
algemeen werd de bijeenkomst gekenmerkt door een  open
en zeer constructieve sfeer. Een groot compliment aan de
jeugdige muzikanten !
Alles werd samengevat in een uitgebreid verslag dat uit-
gangspunt zal zijn voor een aantal te nemen acties.

Verenigingsjubilaris Gerrit Sengers
Gerrit is dit jaar 40 jaar lid van onze slagwerkgroep. Bij te-
rugkomst van de slagwerkgroep van het Bondsconcours is
Gerrit daarvoor in het zonnetje gezet.

n  Zondag 6 december
Muzikale opluistering van de Cecilia-mis van 10.00 uur

n  Zondag 13 december
Deelname van onze slagwerkgroep aan het Winterdrum-
bandtreffen in Café-zaal “Aod Thoer”, Steegputstraat 4
in Thorn

n  Zondag 20 december
Jaarlijks Familie-concert in Kerkeböske door alle gele-
dingen van de vereniging.

Aanvang: 16.00 uur, Gratis entree.

n  Donderdag 24 december
Muzikale opluistering door het Leerlingenorkest
Peel&Maas van de Peuterwoorddienst in de kerk.

n  Zondag 31 januari 2016
Afhalen van Prins Carnaval met aansluitend serenade in
de Kuuzetempel. Fanfare en slagwerkgroep

n  Zondag 7 februari 2016
Muzikale opluistering van de Carnavalsoptocht.

n  Maandag 7 maart
Algemene ledenvergadering in de gasterie van Kerkeböske.

Aanvang:19.30 uur

n  Zondag 3 april
Snuffelmarkt van 10.00 tot 15.00 uur in Kerkeböske. 
Georganiseerd door het Damescomité

n  Zaterdag 9 april
Concert van het Fanfare-orkest in Ittervoort, samen met
de plaatselijke fanfare.


