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werden dik 91 punten gescoord met een totaalscore van
91.33 punten.
Het keuzewerk was een heel mooi samenspel van de slag-
werkgroep met zeven muzikanten van ons fanfare-orkest:
Simone Jacobs en Maarten Deen op trompet, John Ver-
mazeren, Pieter Fransen en Jolanda Cuppen op hoorn en
Funs en Laura Jacobs op sopraan-sax.
De terugreis van  2½ uur van de bus met spelers en sup-
porters werd   in opperbeste stemming  doorgebracht. In
Kerkeböske werd de groep verwelkomd met een mooie
versiering van het Damescomité en een serenade van het

Na de fraaie prestatie op zondag 22 november 2015 waar-
op in Geleen het Limburgs Kampioenschap werd behaald
met maar liefst 91 van de te behalen 100 punten, werd
gevolg gegeven aan de uitnodiging om deel te gaan ne-
men aan de wedstrijd om het Landskampioenschap dat
inmiddels gehouden is op zaterdag 30 januari j.l.  in de
fraaie schouwburgzaal van “de Nieuwe Kolk” in het Drent-
se Assen. Ook hier leverde de slagwerkgroep  onder lei-
ding van de energieke en enthousiaste dirigent Leon Ne-
vels een unieke prestatie door de landstitel te veroveren !
Zowel voor het verplicht werk als voor de keuzewerken

Onze slagwerkgroep Landskampioen!



Dit keer de schijnwerper op Christel Bruijnen-Hermans.
Naast haar bijdrage in de succesvolle slagwerkgroep
heeft Christel altijd meegeholpen met de organisa-
tie van concerten van de jeugdorkesten en was ze al-
tijd paraat bij die concerten. Ze was elke zondagmor-
gen als eerste van de partij om het slagwerk klaar te
zetten.
Om gezondheidsredenen moet ze nu haar bijdrage
aan de jeugdorkesten stoppen.

Christel: mede namens de leden van de jeugd-
commissie: Bedankt en ….. chapeau!

In  het  z       nnetje  gezet

GELIEVE ALVAST TE NOTEREN!
fanfare-orkest. De avond  werd verder in een heel plezie-
rige stemming doorgebracht met hartige  en wat drankjes.
Dit is het 3e landstitel van onze slagwerkgroep:
      - De drumband onder leiding van Willem Boetzkes be-
haalde op 25 mei 1980 de titel in Haarlem

- De drumband onder leiding van Jan Stultiëns behaalde
op 20 april 1991 de titel in Noordwijkerhout en

- De huidige slagwerkgroep maakte er een trio van op 30
januari 2016 in Assen.

Slagwerker Gerrit Sengers heeft als enige aan alle drie
wedstrijden deelgenomen.

Gepromoveerd naar het fanfare-orkest
Marijn van Lent, die onlangs is geslaagd voor het B-di-
ploma op hoorn, is gepromoveerd naar de hoorn-sektie
van het fanfare-orkerst.
Wij wensen hem veel succes!

Andere datum Snuffelmarkt!
Het Damescomité heeft haar a.s. Snuffelmarkt in Ker-
keböske moeten verplaatsen van zondag 3 april naar
zondag 20 maart (van 10.00 tot 15.00 uur). 

Algemene ledenvergadering
Op de Algemene ledenvergadering op maandag 7 maart
a.s. wordt afscheid genomen van voorzitter Piet Fleuren
en van bestuurslid Hans Van Essen. 

Mooi resultaat op solistenconcours

Op het solistenconcours in Weert op zondag 24 januari
j.l. hebben twee van onze jeugdige muzikanten mooie
resultaten behaald:
Ferdy Mommers kwam uit op kleine trom in de 5e divisie
en speelde 85 punten bij elkaar.
Tom Dautzenberg kwam op marimba uit in de 4e divisie
en behaalde 90 punten; goed voor de 1e plaats.
Ze hebben allebei de uitnodiging ontvangen voor de Lim-
burgse kampioenschappen op 20 maart a.s. in Geleen.

Wij wensen hen ook daar veel succes!

n  Zaterdag 12 maart
De jaarlijkse Potgrond-aktie. Alle hens aan dek!

n  Zondag 20 maart
Snuffelmarkt van het Damescomite in Kerkeböske van
10.00 tot 15.00 uur.

n  Zondag 3 april
Concert van de jeugdorkesten “Peel&Maas”, samen met
Kon. Harmonie Concordia, in Gemeenschapshuis “’t Erf ”
in Egchel.

Aanvang: 11.00 uur

n  Vrijdag 8 april
Optreden van de Cecilia-Bigband, samen met Muziekband
“Unlocked ” in Kerkeböske.

Aanvang: 20.30 uur

n  Zaterdag 9 april
Concert van het fanfare-orkest in Ittervoort, samen met
Harmonie “Amicitia” uit Roggel en de de plaatselijke 
fanfare “Concordia”. Concert wordt gehouden in zaal 
“de Mortel”, Leliestraat 2, 6014 AN  Ittervoort.

Concert begint om 19.30 uur. 
Ons optreden begint om 21.00 uur 

n  Zaterdag 16 april
Deelname van de jeugdorkesten “Peel&Maas” aan het Euro-
festival in Cultureel Centrum “Don Bosco” in Heel.

Aanvang: 15.45 uur

n  Woensdag 4 mei:
Muzikale opluistering van de dodenherdenking bij het
oorlogsmonument Eversoord in Panningen.

n  Vrijdag 29 april
Asperge-diner; dit keer in Kerkeböske, georganiseerd
door het Damescomité.


