
Ik heb een alfabet voorbereid, opmaot A uuuh  D uuuh  F uuuh,
De H is van Hingste!  De J van Jewieter,  De Q van Quibus.
De W van Wilmaaa. De C is van Cliché,
Dus stop ik hiermee.

Beste Guus; we kennen jou als zeer rebels,
Want zeg nou zelf: wie draagt er tegenwoordig nog bretels?
Toch werd je ook modern, je had een mobiele telefoon,
Tijdens een repetitie genoten wij van een solo van je ringtoon!
Solo’s, die vertrouwde je mij ook wel toe,
Als er ge-one-more-time’d ge-sleighbeld of ge-wilma’s moet
worden,
Is het de bedoeling dat ik dat ga doen.
Met de solo van Meditiation: The Light of the World zorgde je
dat ik doorbrak,
Al meldde je daarna dat ik de kerk daarmee afbrak,
Taaa tada taaaaa tata tadaaa daaa taaa tada taaaaa
Jij was anders ook wel van stevige marsen in de kerk,
Waardoor de collecte volledig ten goede kwam aan het stucwerk!
Oh nee wacht; dat was Jean Cosemans daar,
Maar je weet het; een dirigent, daar kijken we toch niet naar!
Beiden zijn wij erg charmant,
Dus hebben wij ook een goede band,
Steeds weer kruisten onze blikken, Als je de trompetgroep op
de vingers wilde tikken!
Je trad in de Kaupman ooit op als een jolige timmerman,
En tikte jezelf een keer op je vingers; dáár schrokken we van!
En net als het mijne zit jouw haar door de warrrr,
Kuuuum wambo, warrr!
Mooie tijden beleefden we in Ieper, Helden en Tongeren,
Waar je je vaak gedroeg als een jongere
Je hield wel van een drankje,
In het Duitse Helden konden we je daarna ophalen bij het bankje!
Al lallend kregen we je toch nog in de bus,
Al was dat een hele klus!

Toewijding die had je als een monnik,
Je witte trappist ruilde je steeds 40 dagen in voor tonic
Maar gisteren was de voldoening zóó groot
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Afscheid-in-stijl van dirigent Guus Dohmen
Het theaterconcert “Animation Celebration” in een uitverkocht DOK6 op zondag 18 maart is een geweldig succes 
geworden met op de eerste plaats een ovatie voor dirigent Guus Dohmen, die hiermee kan terugzien op een twaalftal
zeer succesvolle jaren bij onze muziekvereniging. Waardering ook voor de muzikanten, die op het puntje van hun
stoel hebben gezeten voor dirigent Guus en een groot compliment  ook voor de zang van Moniek Mommers en Bastiaan
Sparnaay  en tevens aan de mannen van de techniek; Jos Dautzenberg en Mike Peeters.
Op maandag 19 maart – de gebruikelijke repetitie-avond – hebben bestuur en alle muzikanten afscheid genomen 
van dirigent Guus en zijn echtgenote Renate.
Warme woorden en cadeaus namens het be-
stuur, de programma-commissie, de Chinareis-
muzikanten en last but not least een ludiek
gedicht van vereningingsdichter Paul Aerts.
Dit allemaal afgewisseld met muzikale huldes
van het Koper-ensemble, Willem-op-orgel met
Pieter-op-hoorn (en Guus op een geleende bu-
gel!) en tot slot een daverende serenade door
alle muzikanten van het fanfare-orkest.

Dat je er weer een biertje of 2, 3,4,5 in goot!
Aangezien je de heer hiermee bedriegt,
Heb je vanmorgen nog gebiecht?

Concerten met jou waren vaak een feest,
Wij the Beauty, jij het muzikale Beast.
Ne, verloren ben je ze niet; je wilde haren
Die blijkbaar allergisch zijn voor scharen!
De Vrienden van Peel&Maas, concoursen, film, musical en
bevrijding me Gé
Werkelijk alles was jouw “cup of thee”.

Met de jeugd was je altijd in de weer,
Die inspireerde je keer op keer
Voor balans zorgde je niet alleen muzikaal,
Dan eens serieus, dan weer moppen of een hilarisch verhaal.
Beeldend zoals die bekkenist
Die zich in zijn enige inzet vergist
En dat allemaal in je eigen – soms moeilijk verstaanbare taal.
Die verstaan we na 12 jaar allemaal!

Ook met de bigband hadden we veel plezier,
In het Duitse Helden waren ze niet aan te slepen, die bladen bier!
En de voetjes gingen van de vloer,Misschien is zoiets nóg
mooier dan een concours?

Guus; je was 12 jaren onze dirigent, 
En  daarbij was je een ontzettend fijne vent.
Op de bok ben je het best,
Al vloog je baton soms in het orkest.
Ik heb je natuurlijk – zoals de jeugd dat zegt – 
een beetje zitten dissen
Maar we gaan jou echt ontzettend missen!
Bedankt voor al die mooie jaren,
Die wij met jou hebben mogen ervaren.
Ouwe BOK, ’t Geit dich good!
En noou heesse as Ittervoorder, auch ein bietje Heljes blood!

Namens de muzikanten: 
door Paul Aerts
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Op voorstel van de cecilia-commissie heeft het bestuur
besloten om te blijven bij: Zomerfeest mét kinderen en
jeugdige muzikanten op een zondagmiddag in juni.

Hoofdargument: 
Het past binnen het beleid van het bestuur om kinderen
en jeugdige muzikanten ook op deze informele manier
betrokken te houden bij onze muziekvereniging. Daar-
naast is er in juni kans om de viering in de openlucht te
laten plaatsvinden.

Dit jaar is de viering op zondagmiddag 3 juni en in
2019 is de datum: zondag 23 juni.

Slagwerkgroep bestaat 70 jaar !
De aanzet tot een groep tamboers bij onze vereniging
werd gemaakt in 1948. Aanleiding was de geweldige pres-
tatie van het fanfare-orkest op het Nationaal Muziekcon-
cours op 26 mei 1947 in Rhenen. Uitkomend in de lande-
lijk hoogste divisie – de superieure afdeling – werden
o.l.v. directeur Crijns maar liefst 119 van de te behalen
120 punten behaald. Als blijk van waardering heeft de
Dörper gemeenschap toen een aantal nieuwe trommen
geschonken aan de fanfare, die op dat moment 5 muzi-
kanten had op “kleine trom”. 
De eerste nieuwe tamboers waren Mart Hanssen, Piet
Schreurs en Giel Welten. De oude trommen werden opge-
pakt door Sjraar Reijnders, Sjraar Verlaek en Pierre van
Soest. Toen ook deze drie de roffel onder de knie hadden,
kon gesproken worden van een (klein) tamboercorps.

Dit keer een compliment aan de programma-commis-
sie voor de organisatie en muzikale uitvoering van
het theaterconcert “Animation celebration” als waar-
dig afscheid van  en voor dirigent Guus Dohmen.
Ook een compliment aan het bestuur voor de organi-
satie van het informeel afscheid van Guus van be-
stuur en muzikanten op de repetitie-avond op maan-
dag 19 maart.

En Guus; nogmaals bedankt 
voor die twaalf muzikale jaren en …..chapeau!

In  het  z       nnetje  gezet

GELIEVE ALVAST TE NOTEREN!

n  Zaterdag 14 april
Deelname van het Jeugdorkest Peel&Maas aan het Euro-
festival in Heel. Aanvang: 14.55 uur

n  Zondag 22 april 
Solistenconcours van de LBM voor jeugdige muzikanten
in zaal “t Centrum” van Café Apollo in Helden.
Concours wordt georganiseerd door onze vereniging. 

Aanvang: 10 uur.

n  Maandag 23 april 
Slotconcert van het schoolprojekt  “Natuurlijk….Muziek”
in Kerkeböske. Er doen ca 160 schoolkinderen mee aan
dit project! Op donderdag 19 april is de generale repetitie.

Aanvang slotconcert: 18.30 uur 

n  Vrijdag 4 Mei
Asperge-diner in Kerkeböske, georganiseerd door het 
damescomité. Inschrijven door overmaken van € 29,50 pp
naar rekening NL24RABO01207.80.240 
van Ceciliastichting Helden o.v.v. “Asperge-avond 2018”.
Het diner wordt mede uitgeserveerd door jonge muzikanten.

Aanvang: 19.00 uur 

n  Zondag 27 mei
Muzikale begeleiding van de  1e communikantjes naar de
kerk. Fanfare en slagwerkgroep

Aanvang: 10.00 uur

n  Zondag 3 juni 
Cecilia-Zomerfeest in Kerkeböske 
Dit keer met een muzikale verrassings-act.

Aanvang: 14.00 uur 

n  Zaterdag 9 en zondag 10 juni
Het jaarlijks Jeugdkamp.

n  Maandag 2 juli 
Poolconcert (i.pl.v. Kaupmanconcert) op de Pool

Aanvang: 19.30 uur

Op zaterdag 10 maart j.l. 
is de 25e potgrondactie gehouden!
De eerste test met de verkoop van potgrond  vond plaats
op zaterdag 24 april 1993. Dit was een van de (finan-
cieel)risicovrije activiteiten nadat de opbrengsten van
de Parkfeesten steeds verder terugliepen. Dit jaar werd de
potgrondactie voor de 25e keer gehouden en: - op 40 zak-
ken na -  uitverkocht!

Sponsornieuws
Wij stellen het zeer op prijs dat Metis Notarissen met in-
gang van dit jaar zich opnieuw als co-sponsor aan onze
vereniging heeft verbonden.
Het notariskantoor is gevestigd op misschien wel het
meest markante punt in Helden-dorp en wel bij de roton-
de Roggelseweg/W.van Hornestraat. Metis Notarissen
heeft zes vestigingen in Limburg en op elk rechtsgebied
hebben zij specialisten in huis.
Kijk maar eens op hun website www.metisnotarissen.nl 

Kaupmanconcert wordt weer Poolconcert
In overleg met de horeca-ondernemers aan de Pool en het
management van supermarkt Plus is besloten om het
Kaupmanconcert te gaan verplaatsen naar de oorspron-
kelijke plaats:de Pool. Het eerste concert gaat daar
plaatsvinden op maandag 2 juli a.s. 

Ferdy Mommers Limburgs Kampioen!
Zondag 18 maart vond in Schimmert het Limburgs Kam-
pioenschap voor slagwerksolisten en ensembles plaats.
Voor onze vereniging had Ferdy Mommers zich hiervoor
geplaatst door zijn optreden in de voorronde. Hij speelde
in de derde divisie op pauken een spetterende solo van
Nick Woud en behaalde hiermee 87 punten. Hij werd daar-
mee Limburgs Kampioen in zijn sectie.

Proficiat Ferdy!

Uitslag enquête “viering Cecilia-feest”

De keuze was:
n Zomerfeest mét kinderen en jeugdige muzikanten op

een zondagmiddag in juni of
n  Een Herfstfeest zonder kinderen op een zondagavond
in november met ’s morgens de Cecilia-mis.
Een duidelijk meerderheid van de geënquêteerden is
voorstander van de zondagmiddag in juni.

In overleg met de leden van onze slagwerkgroep is beslo-
ten om over 5 jaar het 75-jarig jubileum te gaan vieren.

Algemene Ledenvergadering
Op woensdag 28 maart is de Algemene Ledenvergadering
gehouden in onze repetitieruimte bij Kerkeböske.
Namens het bestuur werd de vergadering geleid door Ma-
riëlla Mommers, die in haar voorwoord terugkeek op een
succesvol verenigingsjaar met o.a. veel muzikale actitvi-
teiten, waaronder de geslaagde concertreis naar Ieper,
waar we de dagelijkse LastPost-ceremonie onder de Me-
nenpoort muzikaal mochten opluisteren en waar het fan-
fare-orkest én de slagwerkgroep na hun optreden in de
H.Mis in de kathedraal een staande ovatie kregen van de

25e Potgrond-aktie !

Vrijdag 4 mei 2018

Dorpscentrum “Kerkeböske” , 
Aan de Koeberg 3 in Helden
Aanvang 19.00 uur
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Menu
Amuse

Penne met asperges 
en parmaham

Asperge crème soep

Asperge traditioneel 
met ham en ei

krielaardappels en 
Hollandaise saus

Verrassingsdessert

Kosten € 29,50 per persoon

Inschrijven voor deze Asperge-avond,
via: e-mail ceciliastichting@gmail.com,
of telefoon 077-3077252 of 077-3075184.
Uw reservering is de�nitief na ontvangst
van € 29,50 per persoon
op rekening NL24RABO 01207.80.240
tnv Ceciliastichting-Helden
o.v.v. "Asperge-avond 2018".
Let op, vergeet niet uw naam en
aantal personen te vermelden.

Graag tot ziens op onze Asperge-avond.
Damescomité Fanfare St. Cecilia Helden

kerkgangers. Een mooie muzikale en verenigingsbinden-
de activiteit!
Onze extra acties op en met de basisscholen begint haar
vruchten af te werpen in de vorm van een toenemend
aantal nieuwe leerlingen, waarmee ook onze muziek-
school OpMaat weer meer leerlingen en cursisten mocht
verwelkomen. In komend najaar kan onze muziekschool
haar eerste lustrum vieren.
Ook financieel is het afgelopen jaar naar tevredenheid
verlopen, mede dank zij de opbrengst van de nieuwe ac-
tiviteit: oud-papier ophalen. De penningmeester werd
bedankt voor haar uitstekend financieel beheer. 
Als opvolger van Leanne Vermazeren is Mike Peeters voor
drie jaren benoemd in de kascontrole-commissie.
De drie volgens schema aftredende bestuursleden – Ma-
riëlla Mommers, Mariet van Soest en Peggy Koot-Huys –
werden onder applaus herbenoemd voor een periode van
3 jaren, waarmee de vergadering opnieuw haar dank en
vertrouwen uitsprak in het bestuur, dat nog steeds moet
werken zonder formele voorzitter.

In memoriam
Op zaterdag 31 maart is echtgenote
Wilma van Ton Verbruggen overleden.

Wil is slechts 55 jaar mogen worden.

Wij wensen Ton en zijn kinderen Inge,
Silvi en Marijn allemogelijke sterkte.

Moge Wil rusten in vrede.

Oud instructeurs Gerrit Greijn (in de periode 1953-1966)
en Jan Stultiëns (in de periode 1981-2006) samen op de
foto met de huidige instructeur Leon Nevels.
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