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Geslaagde potgrond-aktie
Dit keer is de actie gehouden op de middag in plaats van 
’s morgens in de hoop dat dan meer mensen thuis zouden
zijn. Deze omzetting mag als geslaagd worden genoemd;
gesteund door fraai weer en in de pauze versterkt met ge-
bak van Miek Fleuren en An Hermans, zijn op deze middag
twee volle pallets méér verkocht dan in 2016.

Een mooi resultaat!

Alg. ledenvergadering woensdag 22 maart j.l. 
Namens het bestuur opent Mariëlla Mommers de vergade-
ring, waarop 41 stemgerechtigde leden aanwezig zijn. Zij
vraagt daarbij een moment stilte voor het in het afgelo-
pen jaar overleden oud-bestuurslid en lid van het Dames-
comité Lies Jacobs. Verder memoreert zij de vele succes-
volle activiteiten in het afgelopen verenigingsjaar met on-
der andere als hoogtepunten het behalen van het lands-
kampioenschap van de slagwerkgroep, de musical “de
Nieuwe kleren van de keizer” in DOK6, de successen van
het Jeugdorkest en de - ook financieel – geslaagde nieuwe
actie “Oud-papier ophalen”. Ze vraagt ook aandacht voor
instroom van nieuwe leden in het Damescomité, dat zo’n

geweldige financiële steun is voor onze vereniging. De jaar-
verslagen 2016 – zowel financieel als op gebied van activi-
teiten - worden goedgekeurd onder dankzegging aan het
voorzitterloos bestuur en aan de samenstellers.
Er wordt afscheid genomen van bestuurslid Anne Peeters.
Zij wordt bedankt voor haar bijdragen als bestuurslid en
de hoop wordt uitgesproken dat zij actief blijft als bugelis-
te. Bestuurslid Marco Hermans wordt met algemene stem-
men en onder applaus herbenoemd als bestuurslid. Er
wordt nogmaals een dringend beroep gedaan op de leden
om mee te denken over nieuwe bestuursleden, waaronder
hopelijk een voorzitter. Frans Manders is bereid om zitting
te nemen in de kascontrole-commissie.

Mededelingen en rondvraag:
- Er zijn een aantal oude instrumenten te koop voor een
zacht prijsje. Kontaktpersoon: Jos Absil

- Het contributie bedrag voor 2017 wordt geindexeerd.
- Repetities fanfare-orkest: Gevraagd wordt om te overwe-
gen om de repetitie-avond te verplaatsen van de maandag
naar de vrijdag. Dit leidde direct tot een geanimeerde dis-
cussie ! Bestuur besluit om dit verder te onderzoeken.

- Een discussie over aanvangs- en stoptijden van de repeti-
tie werd afgesloten met een verzoek om de repetities
klokslag op de afgesproken tijd te beeindigen en de repe-
titie telkens af te sluiten met “herkenbare en geen al te
moeilijke muziek”. 

Asperge-diner afgelast
Door omstandigheden heeft het Damescomité het geplan-
de asperge-diner van 5 mei a.s. moeten afgelasten.



Dit keer de schijnwerpers eens een keer gezet op de
bestuursleden van 2016 en speciaal op op penning-
meester Mariëlla Mommers.
Zij is als opvolger van penningmeester Hans Van Essen
in het bestuur gekomen in oktober 2009.
Heeft toen in korte tijd het A- en B-diploma op de ba-
riton gehaald en speelt nu ook in het fanfare-orkest,
samen met haar dochter Petri en zoon Joeri.
Na het vertrek van voorzitter Piet Fleuren in 2016
heeft het bestuur moeten functioneren zonder forme-
le voorzitter. Mariëlla heeft toen veel voorzitterstaken
op zich genomen, naast haar functie als penningmees-
ter en bestuurslid van onze muziekschool.

Hier is dank én waardering op zijn plaats; aan de
bestuursleden 2016 en met name aan Mariëlla.

Bedankt en…… chapeau ! 

In  het  z       nnetje  gezet
GELIEVE ALVAST TE NOTEREN!

n  Vrijdag 7 april
“Böske Live” in Kerkeböske, met deelname van onze Big-
band.

Aanvang: 20.30 uur 

n     Donderdag 13 april
Generale repetitie in Kerkeböske van het muziekprojekt
op 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 Li-
aan” als afsluiting van het gezamenlijk muziekproject op
basisschool “de Liaan”.

Aanvang: 18.30 uur

n  Zondag 23 april
“Kids Live Peel&Maas” in DOK6. Aanvang: 11.00 uur

n  Donderdag 11 en zaterdag 13 mei
Oud papier ophalen.

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

Aanvang:20.00 uur

n  Zaterdag 10 juni
Ensemble-avond in Kerkeböske.

n  Zondag 11 juni
Cecilia-Zomerfeest in kerkeböske. Aanvang: 14.00 uur

n  Zondag 18 juni
“Play-in Peel&Maas” in Maasbree.

n  Zaterdag 24 juni
Muzikale opluistering van de Wandelvierdaagse

n  Maandag 10 juli
Kaupmanconcert. Aanvang: 19.30 uur

n  Maandag 21 augustus
Eerste repetitie van het fanfare-orkest na de grote vakantie.

n  Woensdag 23 augustus
Eerste repetitie van de slagwerkgroep na de grote vakantie

n  Zaterdag 9 en zondag 10 september
Concertreis van fanfare-orkest en de slagwerkgroep naar de
stad Ieper in België met de muzikale opluistering van de
LastPost-ceremonie in de Menenpoort en de H.Mis in de
Sint-Maarten kathedraal.

Sponsoring

Het afgelopen jaar hebben twee sponsors hun zaak
groots verbouwd.

Café Feestzaal De Zoes
is omgetoverd tot De Zoes
Preuve Prooste Proate. 
Met een prachtig inte-
rieur, een uitstekende me-
nu kaart en 260 speciaal bieren is deze horecagelegen-
heid een aanwinst voor Helden en omgeving. Wij wensen
de uitbaters Frank en Jan heel veel succes met deze mooie
formule.

Discotheek The Apollo is verrijkt
met een prachtig dorpscafé onder de
naam ‘t-Café. De ingang van de disco-
theek is verplaatst naar Het Centrum.
Komende zomer zal ‘t-Café worden
uitgebreid met een mooi terras, waar
vandaan je een prachtig uitzicht hebt op De Pool. Ook
Stephan en Trûc wensen wij heel veel succes met deze
aanwinst voor Helden.

Een nieuwe sponsor is
Grafisch Peel en Maas.
Het eenpitter-bedrijf van
ons lid Ard Kranen. Gra-
fisch Peel en Maas ver-
zorgt al ons DTP-werk voor flyers, raamaffiches en druk-
werk. Daarnaast is Ard nog werkzaam bij onze drukwerk-
sponsor Drukkerij Knoops in Venlo. Met deze bijzondere
stap voor de keuze van een eigen grafisch bedrijf, wensen
wij Ard heel veel succes.


