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In memoriam Lies Jacobs
Op woensdag 1 juni j.l. is Lies Jacobs
op 67-jarige leeftijd overleden.
Lies is van 1989 tot 1996 bestuurs-
lid geweest van onze vereniging,
waarin ze o.a. heeft gezorgd voor
het innen van de contributie.

Daarna is ze altid lid gebleven van onze vereniging
en heeft ze kunnen genieten van de muzikale acti-
viteiten van dochter Simone en de kleinkinderen
Sjors en Marijn. Omdat ze meer voor de fanfare wilde
betekenen is ze in 2015 lid geworden van het Dames-
comité.
Fanfare en Damescomité verliezen met haar dan ook
een zeer gewaardeerd lid. Wij wensen de familie heel
veel sterkte met dit verlies.

Moge Lies rusten in vrede.

Optreden van jeugdige solisten
Tijdens het populair concert van het fanfare-orkest op
zaterdag 28 mei j.l. in het Dorpsplein van Kerkeböske
hebben de volgende jeugdige solisten een waarderend 
applaus geoogst voor hun optreden:
- Jauke Engels (tuba) en Ivar Kasteen (trombone) in
“Les Pêcheurs du Perles”

- Joeri Mommers (trompet) in “Libertango” en
- Sven Smeets (tenor-sax) in “Concert voor tenor-sax)



Damescomité schenkt een alt-sax
Tijdens het concert van het fanfare-orkest op zondag 28
mei in Kerkeböske heeft ons Damescomité een nieuwe
sax-alt geschonken.

Leanne Vermazeren is de gelukkige, die op dit nieuwe in-
strument mag gaan spelen.

Weer een geweldig gebaar van het Damescomité!

Ook triomf van onze jeugdige muzikanten
in het orkest van de Koninklijke Harmonie
van Thorn.
Op zondag 21 mei j.l. heeft het orkest van de Koninklijke
Harmonie van Thorn in Utrecht het Europees kampioen-
schap behaald met maar liefst 96,25 van de te behalen
100 punten.
In het  succesvolle orkest speelden ook onze jongere mu-
zikanten Sven Smeets op tenor-sax, Leanne Vermazeren
op alt-sax en Jeroen Vermazeren op trombone. Jessica
Janssen op sopraan-sax speelt ook voor beide orkesten. 
Een geweldige ervaring voor deze jongere muzikante !

Verenigingsjubilarissen
Onderstaande jubilarissen zijn op het Cecilia-Zomerfeest
van zondag 19 juni door bestuur en leden in het zonnetje
gezet:

60 jaar muzikant   Pieter Fransen

50 jaar lid   Jac Kranen

40 jaar lid en muzikant
Marja Jacobs, Ard Kranen, Toos Derks en Ton Peters

25 jaar lid en muzikant
Christel Bruijnen en Ruud Fleuren

10 jaar lid en muzikant
Nienke Engels, Sven Smeets en Jeroen Vermazeren.

Sponsors van het Cecilia-Zomerfeest
Het springkussen op het Cecilia-Zomerfeest is gratis ter
beschikking gesteld door Bosch Service Mertens en het
Damescomité is de sponsor van het optreden van Toeter
Thijs op zijn alphorn.Verder een kompliment aan Slagerij

Rutten uit Panningen voor de smakelijke en uitgebreide
barbecue-gerechten.
Ook niet te vergeten de plezierige en hulpvaardige mede-
werking van personeel van Kerkeböske.

Dank aan deze sponsors !

Geslaagd Cecilia-Zomerfeest
Door het minder goede weer werd het feest  binnenin Ker-
keböske gehouden. Dat deed niets af aan het feit dat ruim
90 deelnemers de jubilarissen hebben gehuldigd, hebben
enthousiast en fanatiek deelgenomen aan de spellen, ou-
de foto's bekeken, genoten van een goed verzorgde bar-
becue en als muzikale uitsmijter het optreden van Toeter
Thijs op zijn Alphorn met zang van Thomas.

Deze keer de schijnwerper op Leo Peters.

Leo is – samen met Koert Deen – vaandeldrager bij
onze vereniging al kan hij wegens gezondheidsrede-
nen niet meer optreden bij straatoptredens.
Hij is nog steeds de stille kracht bij veel activiteiten
van het Damescomité, waarvan zijn vrouw Leny al
veel jaren lid is.
Bij mosselavonden en aspergediners van het Dames-
comité is hij de vaste steun en toeverlaat van de da-
mes en de rust zelf in de hectische keuken.

Leo; bedankt voor jouw inzet en ... chapeau!

In  het  z       nnetje  gezet



Nadat er in november al 11 leerlingen van onze muziek-
school waren geslaagd voor hun praktijkdiploma’s heb-
ben op 2 april ook nog 3 slagwerkers examen gedaan.
Loek Peute en Ferdy Mommers deden examen op de kleine
trom A. en slaagden allebei. Tom Dautzenberg slaagde
voor melodisch slagwerk B.

Proficiat slagwerkers !

Muziekschool OpMaat
Op dit moment zijn 12 leerlingen bezig met hun theorie-
opleiding; 8 leerlingen voor diploma A; 2 voor diploma
B; 1 voor diploma C en 1 voor diploma D.

Jeugdorkest Peel&Maas
Het Jeugdorkest o.l.v. Maarten Rijs heeft op zaterdag 16
april voor de eerste keer deelgenomen aan het Eurofesti-
val in Heel en kreeg voor haar uitvoering van “First
Night” en “Land of Legends” het predikaat  “goed”.
Als meest veelbelovend orkest van de dag werd de aan-
moedigingsprijs “Sjra Hermans Award” veroverd. Een
enorme opsteker voor het jeugdorkest!

Deelnemers aan solistenconcoursen
Heel mooi dat steeds meer jeugdige muzikanten deelne-
men aan solistenconcoursen en daar ook nog mooie re-
sultaten halen.
Dit is ook een felicitatie waard aan hun docenten, die de
solo’s op de lessen met hen instuderen.

Limburgs kampioenschap voor slagwerkers
in Geleen op 20 maart
Ferdy Mommers op kleine trom: 83,5 punten in de 5e di-
visie
Tom Dautzenberg op marimba; 90 punten in 4e divisie
en daarmee Limburgs kampioen!

 
Stichting Muziekschool Helden

GELIEVE ALVAST TE NOTEREN!

n  Maandag 18 juli
Kaupmanconcert ter afsluiting van het voorseizoen.

Aanvang: 19.00 uur

n  Zaterdag 27 en zondag 28 augustus
Play-in voor jeugdige muzikanten in Kessenich.(B)

n  Maandag 29 augustus 
Eerste repetitie van het fanfareorkest na de grote vakantie.

n  Zondag 4 september
Eerste repetitie van het jeugdorkest na de grote vakantie.

n  Woensdag 7 september
Eerste repetitie van de slagwerkgroep na de grote vakantie

n  Donderdag 8 en zaterdag 10 september
Ophalen oud papier

n  Zondag 11 september
Eerste repetitie jeugdorkest Peel&Maas na de grote va-
kantie met aansluitend een barbecue

n  Vrijdag 16 t/m zondag 18 september
Leden kunnen zich aanmelden om mee te helpen tijdens
de Parkfeesten.

n  Zondag 25 september
Deelname van de slagwerkgroep aan het Districtsfestival
slagwerkgroepen in Panningen.

n  Zondag 16 oktober
Jeugdorkesten treffen in Koningslust.
Deelname van jeugdorkest Peel&Maas.

n  Zondag 16 oktober
Slagwerktreffen Peel&Maas in Kerkeböske.
Deelname door onze slagwerkgroep.

n  Maandag 17 oktober
Doorlooprepetitie fanfareorkest in DOK6.

n  Vrijdag 21 oktober
Generale repetitie “De nieuwe kleren van de keizer” in
Kerkeböske.

n  Zaterdag 22 oktober
Fanfareorkest gaat in DOK6 de musical “De nieuwe kleren
van de keizer” uitvoeren.

Aanvang: 20.15 uur, Entree: € 15,- 



Concours Ohé en Laak op 2 en 3 april
Sjors Peeters op trombone; 82,5 punten in de jeugddivisie
Kyo Tillemans op alt-sax; 82,5 punten in de jeugddivisie
Ivar Kasteen op trombone; 85 punten in de 1e divisieFoto
van Sjors en Kyo

Concours Nieuwstadt op 10 april
Shira Korsten op bugel; 85 punten in de jeugddivisie; 2e
plaats
Senna van Breukelen op alt-sax; 83 punten in de jeugd-
divisie
Joeri Mommers op trompet; 88 punten in de 1e divisie
Samen 256 punten; goed voor het winnen van de vereni-
gingsbeker!

Concours Hulsberg op 24 april
Shira Korsten op bugel; 85,5 punten in de jeugddivisie
Fieke van Will op alt-sax; 82 punten in de jeugddivisie
Janne Marcelissen op alt-sax; 84 punten in de jeugddivi-
sie
Sjors Peeters op trombone; 82 punten in de jeugddivisie
Elke Dautzenberg op sopraan-sax; 81 punten in de jeugd-
divisie
Pim Dautzenberg op alt-sax; 88 punten en winnaar van
de 4e divisie
Tom Dautzenberg op marimba; 85 punten in de 4e divisie
Joeri Mommers op trompet; 83 punten in 1e divisie
Jeroen Vermazeren op bastrombone; 87 punten in 1e di-
visie.

Weer een landskampioen in ons midden!

Tom Dautzenberg, slagwerker bij onze slagwerkgroep en
tevens slagwerker bij Jeugdorkesten Peel & Maas, heeft
op zaterdag 25 juni j.l. – als kampioen van Limburg –
deelgenomen aan het Nederlands Kampioenschap voor
solisten en kleine ensembles in Berlicum. Tom kwam uit
op marimba in de 4e divisie. Hij vertolkte de solo “Tema
con Variazioni” van L.Weijmans. Hiermee wist hij maar
liefst 90 van de 100 punten in de wacht te slepen; goed
voor de 1e plaats en daarmee Nederlands Kampioen !

Tom: proficiat met dit fraai resultaat!

Mooi resultaat van Pim Dautzenberg
Op zondag 26
juni j.l. in Ven-
lo heeft Pim
Dautzenberg
op alt-sax met
88 punten een
mooie 2e
plaats behaald
bij de Finale
van Jonge so-
listen in de 4e
divisie.

Ga zo door
Pim !


