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Fanfare-orkest  o.l.v. Guus Dohmen tijdens
het concert op zaterdag 28 oktober in 
“de Roffert” in Buggenum.
Achtereenvolgend werden uitgevoerd: “HMS Trinidad”
van George Lloyd, “Arcana” van Kevin Houten, “Sneeuw-
witje en de zeven dwergen” van Walt Disney, “Amazonia”
van Jan van der Roost en “Liberty Bell” van John Sousa.

Enkele cijfers
Aantal muzikanten fanfare-orkest

1984 1993 2004 Nov. 2017

Aantal 69 70 57 59

% Dames 27% 25% 29% 35%



Dirigent Maarten Rijs met assistente Cindy:
Bij de vorming van het Jeugdorkest Peel&Maas in
2014 is Maarten Rijs uit Blerick benoemd als dirigent.
Door zijn enthousiaste aanpak en de bijzondere,
speelse manier waarop hij met de jeugdige muzikan-
ten omgaat zijn het Leerlingen-orkest en het Jeugd-
orkest Peel&Maas vanaf de start een groot succes ge-
worden.
In de afgelopen 3 jaren zijn onder zijn leiding mooie
concerten gegeven zoals “Young musiciens spread
their wings” op vliegbasis Eindhoven en 2x het spec-
taculaire Kids Live.
De wekelijkse repetities op de zondagmorgen genie-
ten een grote belangstelling van de muzikanten van
het Leerlingen- en het Jeugdorkest.
Daarbij niet te vergeten dat Maarten altijd wordt ge-
steund door Cindy, die de slagwerkers begeleid.

Maarten en Cindy: Ga zo door en….. chapeau!

In  het  z       nnetje  gezet

GELIEVE ALVAST TE NOTEREN!

n  Zondag 26 november
Muzikale opluistering van de Cecilia-mis van 10 uur in
onze parochiekerk.

n  Zondag 26 november
Slagwerktreffen Peel&Maas in Kerkeböske.

Aanvang: 13.00 uur

n  Zondag 17 december
Ensemble-middag in kerstsfeer in Kerkeböske.

Aanvang: 15.00 uur.

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

n  Maandag 8 januari 2018
Nieuwjaarsborrel in de Gasterie, aansluitend aan de eerste
helft van de repetitie van het fanfare-orkest.

n  Zondag 4 februari
Muzikale opluistering van de  prinsereceptie.
Fanfare en slagwerkgroep

n  Zondag 11 februari
Deelname aan de carnavalsoptocht.
Muzikanten van fanfare en slagwerkgroep

n  Zondag 18 maart
Theaterconcert van het fanfare-orkest in DOK6 met af-
scheid van dirigent Guus Dohmen.

Nieuwe muzikanten in fanfare-orkest
Naast de ervaren tuba-speler Sjaak de Koning zijn weer
twee ervaren muzikanten komen meespelen in het fanfa-
re-orkest:

Bjorn van Riessen (is aan de Roggelseweg komen 
wonen), speelt 1e trompet en komt van Harmonie
“Ons Genoegen” uit Herkenbosch.

Harie Houben (van de Veldstraat) is weer komen mee-
spelen op de trombone.

Daarnaast zijn de volgende jeugdige muzikanten per
november gepromoveerd naar het fanfare-orkest:

Elke Dautzenberg (sopraan-sax)
Janne Marcelissen (sax-alt)
Daan Peute (bariton)
Freke van Will (sax-alt)

Dit jaar zijn er 17 nieuwe blokfluiters aangemeld; een
hoopgevend aantal en mogelijk het gevolg van onze wer-
vende activiteiten op en met de basisscholen.
De onlangs gehouden workshop op basisschool “de 
Liaan” is zeer geslaagd, mede dank zij de medewerking
van onze vrijwilligers.
Er zijn voor de eerste keer enkele volwassenen gestart
met muzieklessen!
Onze muziekschool heeft meegewerkt aan de workshops
tijdens de opening van het seizoen van Jong Nederland.
Het aantal leerlingen bij onze muziekschool is gestegen
van 32 naar 44 !

Experiment: repetitie-avond op vrijdag
Uit een gehouden enquête is gebleken dat de meerder-
heid van de muzikanten van het fanfare-orkest wil vast-
houden aan de repetitie op de maandagavond, maar mede
op verzoek van studenten in het fanfare-orkest heeft 
het bestuur besloten om - als experiment - de wekelijkse
repetitie 1x per maand  en gedurende een half jaar, te
gaan verplaatsen van de maandagavond  naar de vrijdag-
avond.

Het eerste verenigingscadeau
In de loop der jaren is  bij onze
vereniging gebruik geweest om
bij speciale gelegenheden een
cadeau aan te bieden aan jubi-
larissen.
Het eerste cadeau stamt van
1927 toen bij de viering van het
25-jarig jubileum van onze ver-
eniging een medaille-met-in-
scriptie werd geschonken aan de bestuursleden, die van-
af de oprichting lid waren. Notaris Frans Haffmans(Sr)
was de eerste voorzitter van onze muziekvereniging.


