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Een gezamenlijk jeugdorkest met leden van  ons jeugdor-
kest en die van Kon. Harmonie Concordia uit Panningen
is onder leiding van Maarten Rijs  - als “Kids Live”  -  voor
de eerste keer opgetreden tijdens het Oktoberfest op de
Pool in 2013.
In januari 2014 is besloten om twee orkesten op te richten;
een voor beginnende leerlingen en een voor gevorderde leer-
lingen en jeugdige muzikanten van beide verenigingen.
Op zondag 27 april 2014 hebben de eerste repetities plaats-

Wat een fantastische opsteker en 
waardering met deze twee prachtige prijzen.

Een groot kompliment voor de initiatiefnemers, 
de gezamenlijke begeleidingscommissie, 
dirigent Maarten Rijs en alle muzikanten !

gevonden in Kerkeböske en op 27 mei 2014 is de samen-
werkingsovereenkomst  tussen beide verenigingen gete-
kend en op 1 oktober 2014 heeft Kon. Fanfare de Maasoe-
ver uit Kessel zich aangesloten. Mogelijk dat ook nog meer
verenigingen uit de gemeente zich gaan aansluiten!
Het leerlingenorkest heeft op dit moment 24 muzikanten
en het jeugdorkest maar liefst 42. De repetities zijn op elke
zondagmorgen vanaf 10.00 uur in Kerkeböske.
Hoogtepunten tot nu toe: concerten  - als Kids Live – in
DOK6 en deelname aan het muziekprojekt van dirigent
Maarten Rijs (“Young Musicians spread Their Wings”), sa-
men met de Kon.Luchtmachtkapel - op vliegbasis Eindho-
ven en nu: op vrijdagavond in DOK6: de “Stimuleringsprijs”
én de “Publieksprijs” 2016 van de gemeente Peel&Maas.



Dit keer eens de schijnwerpers gezet op een 
drietal leden, die – als DTP-er en webmaster – 
onze vereniging op een deskundige en stijlvolle
manier digitaal presenteren.

Ard Kranen, die al 20 jaar als DTP-er zorgt voor de ui-
terlijke verschijning van Cecilia-Nieuws en al vele jaren
de ontwerpen maakt van huis-aan-huisfolders, con-
certprogramma’s etc. etc.

Jos Dautzenberg, die als webmaster zorgt voor de bij-
detijdse inhoud van de website van onze vereniging
en het maken van foto’s van activiteiten van het
jeugdorkest Peel&Maas.

Ilze Dautzenberg, die veel aandacht besteedt aan in-
formatie voor en naar onze jeugdige muzikanten en
zorgt onder andere voor informatie op  facebook.

In  het  z       nnetje  gezet

GELIEVE ALVAST TE NOTEREN!

Zondag 18 december
Familieconcert in Kerkeböske met fanfare-orkest, slag-
werkgroep en leerlingen.

Aanvang: 16.00 uur uur

Zondag 25 december
Muzikale opluistering van de Peuterwoorddienst in de kerk
door het Jeugdorkest Peel&Maas.

Aanvang: 17.00 uur

Zondag 15 januari 2017
Drumband Wintertreffen Gemeenschapshuis “La Rochelle”
in Roggel.

Aanvang: 13.30 uur

Zondag 19 februari 
Muzikale begeleiding van de intocht  en receptie van Prins
Carnaval

Zondag 26 februari
Deelname aan de carnavalsoptocht

Zondag 23 april
Kids Live Peel&Maas in Dok6

In memoriam Frans Slapak
Op donderdag 3 november j.l. 
is Frans Slapak overleden.

Frans was sax-baritonspeler in ons fan-
fare-orkest, bestuurslid van 1977 tot
1988 en was waarnemend voorzitter in

1982 na het vertrek van voorzitter Henk Stein. Hij
heeft zich mede verdienstelijk gemaakt als werver
van nieuwe leerlingen, begeleider van het Jeugdor-
kest en was hij kontaktpersoon voor muziekschool
Kreato.

Moge Frans rusten in vrede.

Leerlingenwerving 2016-2017
Onze muziekschool kan zich dit jaar verheugen op een
flinke aanwas van een twintigtal nieuwe leerlingen: 14 op
blokfluit en 6 op instrument. Een mooie aanzet van de her-
nieuwde samenwerking met  een basisschool.

Bij de start van het nieuwe cursusjaar hebben we wel-
kom geheten: Blokfluiters (14)
Fleur Coppers, Luna Hanssen, Fleur Heinen, Sophie Hun-
nekens, Milou Jacobs, Ries Klompen, Sam Kranen, Rianne
Meyer, Lennard Peeters, Finn Peeters, Pien Paulussen, Nien-
ke Timmermans, Lieke Ueberbach en Bob Vullings.  

Gestart op instrument (6):
Sam Akkermans, Lot Arts, Daan Delmee, Coen Hoying, 
Jurre Janssen en Pien Langendonck.

Van Blokfluit naar instrument (6):                         
Koen Bastings, Zoë Fleuren, Brent Janssen, Marijn Peeters,
Tessie Peeters en Milou Verlaek.                      

In totaal zijn er nu 37 leerlingen op instrument 
en 14 op blokfluit.                                         

Het bestuur van OpMaat bestaat uit:
Maddy de Bruin, Ilze Dautzenberg, Piet Fleuren, Mariëlla
Mommers en Lucia Vermazeren

“Young musicians spread their Wings”
Op dinsdag 1 november hebben de muzikanten van het
jeugdorkest weer meegedaan met het concert “Young Mu-
sicians Spread Their Wings” op vliegbasis Eindhoven, sa-
men met de Kapel van de Nederlandse Luchtmacht. Maar-
ten Rijs is de organisator èn de dirigent van dit muzikaal
gebeuren.
Dit muzikaal evenement  werd dit jaar voor de tiende keer
georganiseerd. Ruim 180 jeugdige muzikanten van ver-
schillende nivo’s en van diverse muziekverenigingen uit
de regio Noord-Limburg en Zuidoost Brabant hebben sa-
men met de Kapel van de Koninklijke Luchtmacht een leer-
zame muzikale dag beleefd met workshops en als slot een

concert in de tot concertzaal omgebouwde vertrekhal van
het vliegveld.
Tijdens dit concert hebben onze muzikanten Tom Daut-
zenberg op marimba en Jip Dautzenberg op alt-sax furore
gemaakt met hun solistisch optreden. Met een volle bus
zijn ouders en belangstellenden naar dit muzikaal gebeu-
ren geweest.


