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Concertreis Ieper
De concertreis naar Ieper op zaterdag 9 en zondag 10 sep-
tember met 54 deelnemers mag als zeer geslaagd worden
beschouwd.
n Zonnig weer
n Goed ingericht Jeugdverblijf The Poppies 1.
n Leerzame bustocht met gidsen over  slagvelden van  de
1e wereldoorlog met  bezoek aan een grote Duitse  en
een  Engelse militaire begraafplaats.

n Smakelijk eten in restaurants ’t Zweerd en ‘ t Ganzeke
n Muzikale opluistering van de  indrukwekkende dage-
lijkse LastPost-ceremonie in de Menenpoort met  heel
grote  publieke belangstelling.

n Gezamenlijke mars over kasseien door het  centrum
van Ieper met waarderend applaus  van het publiek

n Staande ovatie van de kerkgangers na  afloop van de
muzikale opluistering  van de  H.Mis door fanfare- or-
kest en slagwerkgroep in de kathedraal van Ieper

n Bezoek aan het oorlogsmuseum “in Flanders Fields”
n Zeer geanimeerd avond- en nachtelijk  verblijf in de
vele cafés van Ieper.

n Poolbiljart heeft het overleefd
n Uitstekende sfeer binnen de groep

Nieuwe dirigent
In onderling overleg heeft het bestuur met dirigent Guus
Dohmen afgesproken dat hij – na ruim 12 jaren - zijn
diensten voor onze vereniging gaat beeindigen. Dit zal
zijn nadat we voor de laatste keer met hem een mooi
theaterconcert zullen verzorgen op zondag 18 maart a.s. 



Dit keer eens de schijnwerper op Koert Deen als 
vaandeldrager van onze vereniging. 
Koert is sinds 1992 lid van onze vereniging en al die
jaren als Vaandeldrager. Bij weer en wind weet hij ons
vaandel rechtop te houden.

Daarom: hulde aan Koert en aan ons vaandel 
via onderstaand gedicht in onvervalst 
Roermond’s dialect.

ODE AAN DE DRAPEAU

Want d’n drapeau is meer
Want d’n drapeau bin ich
Hae greujt oet miene boek
Hae guf mich ein gezich
Ich goof ‘m auch mien hert
Door mich löp hae op bein
Ich sjtaon gans achter hem
Veer zeen mit tweeje ein

Me vreug zich dökker aaf
Waat is noe dae’n drapeau?
Det waat dae kaerel dao dreug?
Zomaar ein sjtökske sjoo?
Eine sjone floere lap
Eine driehook gans vergöldj
Wo-op de naam van ’t korps
Mit jaortal wörd onthöldj

En mit oos stolz veurop
Krieg de meziek eers naam
Veer zegge wae d’r sjpeelt
En auch mit waat veur faam
Medalies drage veer
Aan ooze greutslap mit
Wo-es ‘t korps neet bleus
Toch nog meziek in zit

De blaozer dae geit dood
Of krieg ei kunstgebit
Ein instrument waerd vals
Mer véér gaon jaore mit
Veer waere hoogoet vaal
Maar valle nooits oetein
Auch es museumsjtök
Blieve veer model biejein!

In  het  z       nnetje  gezet

n  Zondag 22 oktober
Snuffelmarkt  van 10.00 tot 15. 00 uur  in Kerkeböske, ge-
organiseerd door het Damescomité.
Aanmelden op snuffel.helden@gmail.com 

n  Zaterdag 28 oktober
Concert van het fanfare-orkest in Gemeenschapshuis “de
Roffert”, Berikstraat 11a, 6082AM in Buggenum, samen
met het fanfare-orkest “de Eendracht & Excelsior”; een
samenwerking van fanfare “de Eendracht” uit Neer en
fanfare “Excelsior” uit Buggenum. 

Aanvang:19.00 uur

n  Zondag 29 oktober
Jeugdorkestentreffen in Koningslust met deelname van
ons leerlingen- en jeugdorkest.

n  Vrijdag 3 november
Jaarlijkse Mosselavond in Kerkeböske, georganiseerdoor
het Damescomité

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

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

n  Zondag 26 november
Muzikale opluistering van de Cecilia-mis van 10.30 uur
in de parochiekerk.

n  Zondag 26 november
Slagwerktreffen Peel en Maas in Kerkeböske.

n  Zondag 17 december
Ensemblemiddag in kerstsfeer in Kerkeböske.

Aanvang: 16.00 uur

n  Zondag 24 december
Muzikale opluistering van de Kleuterwoorddienst   van
17.00 uur in  de parochiekerk door het Leerlingenorkest
en het jeugdorkest.

Oud-dirigent 
John Timmermans overleden
Op donderdag 20 juli j.l. is oud-dirigent
John Timmersmans overleden.
Van 2000 tot 2007 was hij dirigent van
onze jeugdfanfare.
Ook als saxofoonspeler was hij een ge-

dreven muzikant met een brede belangstelling voor
alles wat met muziek te maken had.

Moge John rusten in vrede.

GELIEVE ALVAST TE NOTEREN!


