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In het weekend van 9/10 september a.s. gaan het fanfare-
orkest en de slagwerkgroep op concertreis naar de stad 
Ieper in West-Vlaanderen. De stad is vooral bekend door
de vele en bloedige veldslagen, die daar hebben gewoed in
de 1e wereldoorlog van 1914-1918.
In de plaatselijke Menenpoort zijn de namen van 54.000
soldaten van het Engelse Gemenebest vermeld, die in die
veldslagen met de Duitsers rondom Ieper zijn gesneuveld of
vermist. Al bijna 100 jaren wordt in die Menenpoort in Ie-
per elke dag om klokslag 20.00 uur de Lastpost geblazen
als eerbetoon aan al die gevallenen.
Tijdens de concertreis heeft onze vereniging de eer om op
zaterdagavond die Lastpost-ceremonie muzikaal te mogen
opluisteren; een unieke gebeurtenis!
Daarnaast wordt op de zondag een H.Mis muzikaal opgeluis-
terd in de kathedraal van Ieper en zoeken we naar mogelijk-
heden om een openluchtconcert te geven. We overnachten in
“The Poppies” de Jeugdherberg middenin de stad.

Op concertreis !

Menenpoort
Behaalde diploma’s
Bij onze muziekschool OpMaat hebben de volgende leer-
lingen/muzikanten de volgende diploma’s behaald:
n A-diploma:
n Sven Hoenson op trompet
n Dave Janssen op trombone
n Shira Korsten op bugel
n Ferdy Mommers op pauken
n Sjors Peeters op trombone
n Eef Poulissen op alt-sax
n Noud Salden op bugel  
n Kyo Tillemans op sax-alt
n B-diploma: Jarno Hoenson op bugel
n D-diploma: Ivar Kassteen op trombone

Proficiat allemaal !

Nieuwe slagwerkleerlingen
In het nieuwe jaar hebben zich maar liefst 7 slagwerkleer-
lingen aangemeld.

Geboren
Op 5 januari j.l. zijn Marieke Peeters en 

Luc van Roij verblijd met de geboorte van hun
dochter 

Lotte
Van harte gefeliciteerd!   



Bij de start van 2017 willen we graag de personen, be-
drijven en instanties nog eens in het zonnetje zetten,
die onze muziekvereniging financieel steunen:
n De musicerende en niet-musicerende leden 
bij financiële akties

n Ons damescomité
n De sponsoren
n De certificaathouders  
n De club-100-leden en
n De gemeente Peel& Maas
Mede door hun financiële steun zijn we nog steeds een
actieve en gezonde muziekvereniging. 

Onze dank aan al die personen, 
bedrijven en instantie en ... chapeau !

In  het  z       nnetje  gezet

GELIEVE ALVAST TE NOTEREN!

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

n  Zondag 26 februari
Deelname aan de Carnavalsoptocht

n  Zaterdag 11 maart
Jaarlijkse Potgrondactie

n  Woensdag 15 maart
Algemene Ledenvergadering in Kerkeböske

Aanvang: 19.30  uur

n  Donderdag 13 april
Generale repetitie muziekproject basisschool “de Liaan”.

n  Woensdag 19 en donderdag 20 april
Concert in Kerkeböske van ons fanfare-orkest en de slag-
werkgroep, samen met de kinderen van basisschool “de 
Liaan” als afsluiting van het gezamenlijk muziekproject
op basisschool “de Liaan”.

n  Zondag 23 april
Kids Live Peel & Maas in DOK6

n  Vrijdag 5 mei
Asperge-diner in Kerkeböske; georganiseerd door het da-
mescomité

Aanvang: 19.00 uur

n  Donderdag 11 en zaterdag 13 mei
Oud papier ophalen

n  Zaterdag 13 mei
Concert van het fanfare-orkest in Kerkeböske

n  Zondag 11 juni
Cecilia-Zomerfeest in Kerkeböske

Aanvang: 14.00 uur

n  Zaterdag 24 juni 
Muzikale opluistering van de Wandelvierdaagse

n  Maandag 10 juli: 
Kaupmanconcert 

Aanvang: 19.30 uur

Bestuur van onze muziekschool OpMaat

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

Mentoren instrumentensecties 
van het fanfare-orkest
Het bestuur heeft een tijd geleden onderstaande muzi-
kanten bereid gevonden om als mentor op te treden voor
hun instrumentensectie:
n Slagwerkgroep : Wouter Hermans
n Bugels : Marja Jacobs
n Hoorns : Jolanda Cuppen
n Saxofoons : Leanne Vermazeren
n Trombones : Willem Deen 
n Tuba’s,baritons en bassen: Christel Engels
n Trompetten: Petra v.d.Broek

Taken:
- Sociaal kontakt met nieuwe en jonge muzikanten
- Kontaktpersoon met dirigent
- Coordinatie bij extra groepsrepetities en optredens
- Coordinatie kopieëren van nieuwe, digitale muziekwerken

Samenstelling fanfare-orkest

Leeftijd van de 
muzikanten:
68 - 78 jaar: 11
58 – 68 jaar: 3
48 - 58 jaar: 9
38 - 48 jaar: 6
28 – 38 jaar: 6
17 – 28 jaar: 11

46 

Slagwerkgroep:
58 – 68 jaar: 2
48 – 58 jaar: 2
38 – 48 jaar: 3
28 – 38 jaar: 1
18 – 28 jaar: 1
8 – 18 jaar: 5 

14

Aantal
dames/heren:
Dames: 19
Heren: 27

Aantal
dames/heren:
Dames: 2
Heren : 12


