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Jammer dat de Cecilia-Bigband is gestopt
Met een laatste optreden tijdens het familieconcert op
zondag 17 december j.l. is de Cecilia-Bigband opgeheven
omdat het de laatste tijd steeds moeilijker werd om vol-
doende muzikanten van onze vereniging bereid te krijgen
voor repetities en optredens.
De Bigband is opgericht in 2010 toen Willem Deen thuis
een en ander te vieren had en toen dirigent Guus Dohmen
heeft gevraagd om met zijn Bigband “Pete’s Corner” uit
Veldhoven op zijn tuinfeest op te treden. Guus heeft toen
voorgesteld om zèlf een Bigband in onze vereniging op te
richten. Zo gezegd, zo gedaan: een groepje enthousiaste
en vooral jongere muzikanten was gauw bereid om voor
die gelegenheid een gelegenheids(big)band op te rich-
ten, die na enkele repetities onder leiding van Guus Doh-
men zijn première had op het jaarlijks muzikale tuinfeest
van Pieter en Wies Fransen; een week later gevolgd met
het optreden op het tuinfeest van Willem en Nell Deen.

Daarna kreeg de Bigband een meer
regulair karakter en werd Guus
Dohmen als orkestleider opgevolgd
door trompettist Jack Geerlings uit
Panningen, die onder andere al
speelde bij het “Score Jazz Orches-
tra” en  de band “Grove it or move
it”. Er volgde succesvolle optredens
zoals in DOK6 met het “Score Jazz



Dit keer de schijnwerper eens op Marc Crooijmans. 

Marc is in 2007 bij ons fanfare-orkest komen spelen
op tenor-sax. Als druk bezet zakenman heeft hij toch
nog en in bewonderenswaardig tempo de muziekdi-
ploma’s A, B en C gehaald met binnenkort ook nog
diploma D! Zijn buurman heeft wel eens de opmer-
king gemaakt “wanneer houdt die Marc eens op met
dat vele ge-oefen thuis”?
Vanaf het begin was Marc al snel de kartrekker van
onze Cecilia-Big Band en heeft daarmee vooral veel
van onze jongere muzikanten kennis laten maken
met die vorm van ritmische muziek.

Marc; bedankt  daarvoor en ... chapeau!

In  het  z       nnetje  gezet

GELIEVE ALVAST TE NOTEREN!

n  Donderdag 25 en vrijdag 26 januari
Carnavalszittingen en Kerkeböske met medewerking van
onze Dörper Blaosers.

Aanvang: 19.49 oor

n  Zondag 28 januari
Solistenconcours voor slagwerksolisten en ensembles in
de Wieksjlaag in Beringe met ruim 120 deelnemers waar-
onder onze slagwerkers Tom Dautzenberg en Ferdy Mom-
mers. Onze vereniging is door de organiserende Bond LBT
gevraagd om hand- en spandiensten te verrichten.

n  Zondag 4 februari
Muzikale opluistering door de Dörper Blaosers van de
H.Mis van de Dörper Kuus.

Aanvang: 10.00 uur

n  Zondag 4 februari 
Thuis afhalen van Prins Carnaval 2018 en serenade op
zijn receptie bij “de Zoes”. Fanfare en slagwerkgroep

n  Zondag 11 februari
Deelname aan de Carnavalsoptocht.
Muzikanten van fanfare-orkest, slagwerkgroep en onze
muzikanten van het jeugdorkest.

n  Zondag 4 maart
Voorjaarstreffen van slagwerkgroepen uit Peel&Maas in
Grathem.

Aanvang: 13.30 uur

n  Donderdag 8 maart
Onder de titel “Natuurlijk ... Muziek!” start  het muzi-
kaal schoolproject van 6 weken  op basisscholen de Pas en
de Fontein; samen met onze fanfare.
De muzieklessen starten op  donderdag 8 maart en don-
derdag 12 april. Op donderdag 19 april is de generale re-
petitie en op maandagavond 23 april is het afsluitend
concert in kerkeböske.

n  Zaterdag 10 maart
Onze jaarlijkse Potgrond-aktie

n  Zondag 18 maart
Thema-concert  “Animation Celebration” in DOK6, mede
als afscheid van dirigent Guus Dohmen.

Aanvang: 15.00  uur 

n  Zondag 22 april
Solistenconcours van de LBM in zaal ’t Centrum -  onder-
deel van Apollo Helden - georganiseerd door onze ver-
eniging.

n  Maandag 23 april
Afsluitend concert van muziekprojekt “de Pas””en “de
Fontein”in in Kerkeböske.

Aanvang: 18.30 uur.

Orchestra”, tijdens de volle tent bij de concertreis naar
het Duitse Helden, concerten op pleinen in Venlo en Roer-
mond. De band bestond uit overwegend jongere muzi-
kanten van onze vereniging, aangevuld met enkele van
onze ervaren muzikanten en de band werd aangevuld met
een  gitarist en een toetsenist.
Bij dit afscheid is ook dank op zijn plaats voor Marc
Crooijmans, die vele jaren heeft gezorgd voor de organi-
satorische perikelen. Marc bedankt op zijn beurt o.a. de
muzikanten Leanne, Maarten, Marc, Paul, Har, Jan, Je-
roen, Jim, Joeri, Jorn, Maddy, Maurice, Mike, Petri, Si-
mone, Willem, Ard, Bart, Erik, Glenn, Rene, Sanne, Sjors,
Sven, Thomas, Tom, Ton, Veerle, en Wouter.

Gezellige nieuwjaarsviering
Op maandag 8 januari j.l. – aansluitend aan de eerste helft
van de repetitie van het fanfare-orkest- was het heel ge-
zellig in de Gasterie van Kerkeböske, waar bestuur, muzi-
kanten, leden en het damescomité verenigd waren om el-
kaar een voorspoedig, muzikaal en gezond 2018 te wensen.

Speciaal concert in DOK6
Op zondag 18 maart a.s. gaat het fanfare-orkest een spe-
ciaal concert verzorgen in DOK6 met als titel “Animation
Celebration”, waarbij de bijbehorende muziek wordt ge-
speeld van de gepresenteerde cartoon-films.
Dit is het afscheidsconcert van dirigent Guus Dohmen,
die vanaf 2006 ons fanfare-orkest op hoog niveau heeft
laten spelen en het heeft geinspireerd en geleid tot veel
muzikale hoogtepunten. 
Aanvang van het concert: 15.00 uur
Entree: € 10,- en € 5,- voor kinderen t/m 12 jaar; 
te reserveren bij de kassa van DOK6.


