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Verenigingsjubilarissen 2017
Op het Cecilia-Zomerfeest zijn de volgende jubilarissen in 
’t zonnetje gezet:

50 jaar lid: Piet Fleuren

25 jaar lid: Hans Van Essen, John Vermazeren 
en Koert Deen.

10 jaar lid: Marc Crooijmans, Guus Lemmen 
en Guus Manders.

Proficiat allemaal !

Muzikale prestaties van leerlingen 
en jeugdige muzikanten in dit voorjaar.

14 januari
n Concours voor slagwerkers in Linne.
Ferdy Mommers behaalde op pauken 86 punten in de 4e
divisie en won daarmee de beker in de afd. pauken.

29 januari
n Concours voor slagwerkers in Weert
Tom Dautzenberg speelde op marimba in de 3e afd. en be-
haalde 91 punten. De 1e plaats in afd. Melodisch slagwerk.

19 maart
n Limburgs Kampioenschap voor slagwerksolisten.
Ferdy Mommers behaalde op pauken 85 punten en werd
Limburgs Kampioen in zijn klasse. Tom Dautzenberg be-
haalde op marimba 84 punten.
Ivar Kasteen kwam uit in de 1e divisie op trombone en be-
haalde 91 punten.

Laura Jacobs:
Is op 1 juli 

getrouwd met
Wouter Heines.

Uiteraard is en wordt aan beide bruidsparen een serenade
gebracht in Kessel.

Peggy Huijs:
Gaat op 8 juli trouwen met Martijn Koot.



Dit keer eens de schijnwerper op de instructeur van
onze slagwerkgroep Leon Nevels.
Als tamboer van de slagwerkgroep van een van de be-
roemde Thorner harmonieën is Leon op 20 december
2006 instructeur geworden van onze drumband, als
opvolger van Jan Stultiëns. Ook hij heeft bij onze
drumband ups en downs gekend, maar hij wist door
zijn ervaring en enthousiasme onze drumband om te
vormen tot een melodische slagwerkgroep,en niet zon-
der succes.
In 2015 wist hij met zijn slagwerkgroep Limburgs Kam-
pioen te worden met lof van de jury en met promotie
naar de 3e divisie. In het jaar daarop   – in Assen –
zelfs  het Landskampioenschap !

Leon; ga zo door en …… chapeau!

In  het  z       nnetje  gezet

GELIEVE ALVAST TE NOTEREN!

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 naar Ieper met bestuur, fanfare-leden, leden
van de slagwerkgroep en vaandeldrager.
Op verzoek van het bestuur georganiseerd door de ere-le-
den Piet Fleuren en Hub Roncken.

n  Zondag 22 oktober.
Snuffelmarkt in Kerkeböske, georganiseerd door het Da-
mescomité.

n  Vrijdag 3 november
Mosselavond in Kerkeböske, georganiseerd door het Da-
mescomité

n  november
Young musicians spread their Wings op Vliegbasis Eindho-
ven met deelname van het Jeugdorkest Peel&Maas.

n  Vrijdag 10 november
Muzikale opluistering van de Sintermerte-viering
Fanfare en slagwerkgroep

n  Zondag 19 november
Muzilale opluistering van de intocht van Sinterklaas.
Fanfare en slagwerkgroep

n  Zondag 19 november
Concert van het fanfare-orkest, samen met Kon. Fanfare
de Vriendenkring uit Montfort.

n  Zondag 26 november
Muzikale opluistering v.d. Cecilia-mis in de parochiekerk.

2 april
n Solistenconcours in Buchten
Elke Dautzenberg behaalde op sopraan-sax 83,5 punten in
de 4e divisie en broer Pim speelde op alt-sax en behaalde
87 punten in de 3e divisie.

9 april
n Solistenconcours in Nieuwstadt
Ricky Marcelissen op alt-sax: 81 punten in de jeugddivisie
Dave Janssen op trombone: 80 punten in de 5e divisie
Janne Marcelissen op alt-sax: 82 punten in de 4e divisie
Freke van Will  op alt-sax: 80 punten in de 4e divisie
Elke Dautzenberg op sopraan-sax: 86 punten in de 4e divi-
sie (2e plaats)
Pim Dautzenberg op alt-sax: 87 punten en winnaar van de
3e divisie
Ivar Kasteen op trombone: 88 punten in de 1e divisie.

23 april
n Solistenconcours in Ohé en Laak
Freke van Will op alt-sax: 85 punten in de 4e divisie; goed
voor de beker van de 3e plaats.

17 juni
n Nederlandse kampioenschappen 

voor slagwerksolisten in Heel.
Ferdy Mommers werd Nederlands kampioen op pauken in
de 4e divisie en Tom Dautzenberg werd Nederlands kam-
pioen op marimba in de 3e divisie.

Proficiat met deze geweldige prestaties!

25 juni
n Finale “Jonge Solisten” van de LBM.
Voor deze finale waren Pim en Elke Dautzenberg uitgeno-
digd op grond van hun prestaties op solistenconcoursen.
Pim Dautzenberg (alt-sax) kwam uit in de 3e divisie en
behaalde maar liefst 88,5 punten, goed voor de 4e plaats.
Zus Elke Dautzenberg (sopraan-sax) kwam uit in de 4e
divisie en behaalde 86 punten; goed voor de 6e plaats.

Een mooie prestatie van Pim en Elke!

    Behaalde diploma’s
A-diploma: 
Freek van Lent op melodisch slagwerk

B-diploma: 
Daan Peute op bariton

C-diploma
Pim Dautzenberg op alt-sax

Proficiat en ga zo door ! 

Nieuwe muzikant in fanfare-orkest
Hij heeft – op Projectbasis – al meegespeeld met het fanfa-
re-orkest tijdens het concert op zaterdag 13 mei j.l. en nu
heeft hij besloten om lid te worden van onze vereniging en
als ervaren tuba-speler mee te gaan spelen in het fanfare-
orkest.
Zijn naam? Sjaak de Koning en hij woont in de Veldstraat.

Wij wensen hem van harte welkom !


