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Verenigingsjubilarissen 2018
   Op het Cecilia-Zomerfeest  van 3 juni zijn de volgende ju-
bilarissen gehuldigd:

n  10 jaar lid:
Marco Hermans, Max Dautzenberg en Joeri Mommers

n  50 jaar lid van de Bond:
Funs Jacobs

n  65 jaar lid:
Jos Absil, Har Hanssen, Jan Kranen, Jeu Lijssen, 
Twan Niessen, Pierre Segers en Loek Timmermans. 

Vervangend dirigent Roger Cobben
Als dirigent Sander Simons wel eens verhinderd is we-
gens verplichtingen bij de Marinierskapel, dan heeft hij
als vervanger de heer Roger Cobben.

Roger is  afgestudeerd aan het conservatorium in Maas-
tricht en dirigeert enkele muziekorkesten. Hij is ook 
docent aan muziekschool Kumulus in Valkenburg.

Kerkeböske bestaat 10 jaar!
Op maandag 11 augustus 2008 heeft ons fanfare-orkest
voor de eerste keer gerepeteerd in onze nieuwe repeti-
tieruimte in Kerkeböke. De officiële opening van het
gemeenschapshuis heeft plaatsgevonden op zondag 28
september 2008.

Bedankje van het Damescomité
Het Damescomité bedankt de muzikanten, die ook dit
keer weer hebben meegeholpen met de bereiding en het
uitserveren van het Aspergerdiner van vrijdag 4 mei j.l.



n  Zondag 24 juni 
vindt in Voerendaal de Finale Jonge Solisten Limburg
plaats.

Hiervoor hebben een uitnodiging ontvangen:
Janne Marcelissen en Elke Dautzenberg als sax-duo, het
saxofoonkwartet van Leanne Vermazeren en Petri Mom-
mers, Ivar Kasteen(trombone) en Ferdy Mommers (mallets
en pauken) 

n  Zondag 1 juli
Gezamenlijke repetitie van jeugdorkesten met het fan-
fare-orkest ter voorbereiding op het Poolconcert.

Van 10.30 tot 12.00 uur

n  Maandag 2 juli
Met ingang van 2005 is het traditioneel Poolconcert over-
gegaan in het Kaupmanconcert.
Nu – in 2018 – wordt weer teruggegaan naar de traditie
van het afsluitend concert op de Pool met deelname van
blokfluitleerlingen, jeugdorkesten, slagwerkgroep en het
fanfare-orkest o.l.v. de nieuwe dirigent Sander Simons.

Aanvang:19.30 uur. 

n  Zaterdagavond 10 november
Eerste avondvullend concert van het fanfare-orkest  in
Kerkeböske onder leiding van Sander Simons.

n  Zondag 25 november
Cecilia-mis in onze parochiekerk.

n  Zondagmiddag 14 april 2019
Concert met Gé Reinders in DOK6.

n Zondag 19 mei 2019
Kids Live 4 in DOK6.

UITSLAGEN SOLISTENCONCOURSEN!

Dit keer de schijnwerper op de commissie, bestaande
uit bestuursleden, leden van de programma-commis-
sie en enkele actieve muzikanten uit het fanfare-
orkest die veel tijd hebben gestoken in het opstellen
van de profielschets van een nieuwe dirigent, het 
selecteren van de ruim 30 sollicitaties, gesprekken
met mogelijke kandidaten en het bezoeken van re-
petities van geselecteerde kandidaat-dirigenten.
Dat heeft geresulteerd in een unaniem advies aan het
bestuur om Sander Simons te benoemen tot nieuwe
dirigent van ons fanfare-orkest en daarmee gaan we
vol vertrouwen werken aan hopelijk weer veel muzi-
kale hoogtepunten.

Maddy de Bruin, John Vermazeren, 
Jos Absil, Leanne Vermazeren, Simone Jacobs, 
Jolanda Cuppen, Petri Mommers en 
Wouter Hermans:

Bedankt en …… chapeau!

In  het  z       nnetje  gezet

n Zaterdag 16 juni
Nederlands kampioenschap jeugdige slagwerksolisten in
Berlicum. 
Hiervoor heeft Ferdy Mommers (pauken) een uitnodiging
ontvangen.

n  Zondag 8 april
Chris Goossens concours in Ohé en Laak. Petri Mommers
en Leanne Vermazeren hebben een kwartet gevormd met
twee bevriende saxofonisten uit Dieteren. Hun kwartet
kwam uit in de 1e divisie en behaalde 88 punten.

n  Zondag 15 april
Roderland concours in Kerkrade. Janne Marcelissen en
Elke Dautzenberg deden als sax-duo mee in de 3e div. en
behaalden 86 punten; het hoogste aantal in de 3e divisie
voor ensembles. Pim Dautzenberg kwam uit in de 2e divi-
sie en haalde 88 punten.

n  Zondag 22 april
Open Peel&Maas solistenconcours in Helden-dorp. Het
merendeel van onze leerlingen heeft deelgenomen aan
deze 1e editie van het door onze vereniging georgani-
seerd concours.

Introductie-divisie:
Coen Hoyng (trompet), Milou Verlaek (trompet), Brent
Janssen (bugel), Koen Bastings (trompet), Marijn Pee-
ters (alt-sax), Tessie Peeters (alt-sax), Zoë Fleuren (alt-
sax), Sven Hoenson (trompet), en Noud Salden (bugel).

Geweldig dat zij voor de eerste keer hebben opgetre-
den. Ze kregen allemaal een medaille als aandenken.

n  5e divisie
Julia Janssen (bariton): 85 punten, Shira Korsten (bu-
gel): 84,5 punten, Ricky Marcelissen (alt-sax): 84 punten
Kyo Tillemans (alt-sax):85 punten

n  4e divisie:
Dave Janssen (trombone): 80 punten, Sjors Peeters (trom-
bone):84 punten, Ferdy Mommers (mallets): 90 punten;
lof en winnaar van de 4e divisie

n  3e divisie:
Elke Dautzenberg en Janne Marcelissen (als sax-duo):
85,5 punten. Ferdy Mommers (pauken): 89 punten en
winnaar van de 3e divisie.

n  2e divisie:
Pim Dautzenberg (alt-sax): 89 punten

n  1e divisie:
Jauke Engels (euphonium): 81 punten, Leanne Vermaze-
ren en Petri Mommers (als  saxofoonkwartet): 88 punten
Ivar Kasteen (trombone): 91 punten; lof en beker voor
de 2e plaats in de 1e divisie.

Alle deelnemers: Compliment voor jullie deelname
en de behaalde resultaten!

GELIEVE ALVAST TE NOTEREN!


