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Weer  terug  op  de  Pool

Op maandag 2 juli j.l. is   - bij fraai zomerweer - 
het afsluitend  concert weer terug gehouden op 

de Pool met onder andere het eerste optreden van
onze nieuwe dirigent Sander Simons.

Geboren
Op maandag 18 juni j.l. zijn Laura Heines-Jacobs en Wouter Heines 

verblijd met de geboorte van dochter Julia
Alsnog van harte gefeliciteerd!
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Dit keer de schijnwerper op het bestuur van onze mu-
ziekschool OpMaat.
Toen het 6 jaren geleden mis ging met muziekschool
Kreato uit Thorn heeft ons bestuur het besluit geno-
men om in eigen beheer een muziekschool te beginnen
met vrijwilligers als bestuursleden om daarmee ook de
overheadkosten te drukken en o.a. om betere kontak-
ten te onderhouden met de ouders van de leerlingen.

Daarom op deze plaats: hulde aan 
de bestuursleden, die al 5 jaren een succes 
maken van onze eigen muziekschool.

Bedankt en ….. chapeau!

In  het  z       nnetje  gezet

Gepromoveerd naar het fanfare-orkest
Met ingang van september zijn de volgende jeugdige mu-
zikanten gepromoveerd naar het fanfare-orkest:

n  Shira Korsten op bugel

n  Noud Salden op bugel

n  Sven Hoenson op trompet en

n  Dave Janssen op trombone.

Wij wensen hen veel succes met 
hun nieuwe uitdaging!

Onze stichting muziekschool bestaat 5 jaar!
Na het faillissement van muziekschool Kreato in 2012 en
de eerste doorstart van muzieklessen door onze vereni-
ging, is in 2013 onze stichting muziekschool “Opmaat”
opgericht.In de eerste 5 jaren hebben de bestuursleden
van de stichting veel werk verzet om leerlingen te werven
en een adequate opleiding op te zetten. Het gemiddeld
aantal leerlingen is redelijk konstant gebleven- zie on-
derstaand overzicht – maar dat is geen garantie voor de
toekomst. Daarom is naast de reguliere werving en mu-
zieklessen breed ingezet om ook op de basisscholen weer
voldoende interesse te kweken. Mede dank zij de subsi-
dieregelingen van de gemeente is het gelukt om de
schoolteams weer enthousiast te krijgen.Er zijn inmid-
dels twee schoolconcerten gehouden en op beide basis-
scholen zijn instrumentenworkshops gehouden om de
kinderen kennis te laten maken met muziekinstrumen-
ten. Het fijne is ook dat kinderen na een jaar muziekles
kunnen instromen in het leerlingenorkest Peel&Maas om
samen met andere kinderen op ieders nivo muziek te ma-
ken. Daarmee is het ideaal plaatje kompleet van “muziek
in de klas” met individuele muziekles met daarnaast sa-
men muziek maken in het leerlingen- en jeugdorkest
Peel&Maas.
Het bestuur van Opmaat kan dat allemaal niet alleen en is
blij dat het medewerking krijgt van leden en vrijwilligers
van onze vereniging wanneer er hand en spandiensten
verricht moeten worden.

Onderstaand een overzicht van leerlingen 
van onze muziekschool:

GELIEVE ALVAST TE NOTEREN!

n  Zaterdag 27 oktober
Jeugdtreffen in Ulestraten met deelname van ons Jeugd-
orkest.

n  Zondag 28 oktober
Slagwerktreffen Peel&Maas in Kerkeböske met deelname
van onze slagwerkgroep.

Aanvang: 14.00 uur

n  Vrijdag 2 november
Jaarlijkse mosselavond in Kerkeböske; georganiseerd
door het Damescomité.  
Kosten: € 24,50 pp over te maken naar rekening
NL24RABO0120780240 van Ceciliastichting Helden.

Aanvang: 19.00 uur

n  Zondag 4 november
Jeugdorkest-treffen in Koningslust met deelname van
ons Leerlingenorkest.

n  Vrijdag 9 november
Muzikale opluistering van de Sintermerte-viering.
Fanfare en slagwerkgroep

n  Zaterdag 10 november
Concert van het fanfare-orkest in Kerkeböske.

Aanvang: 20.00 uur

n  Zondag 18 november
Muzikale opluistering van de intocht van Sinterklaas.
Fanfare en slagwerkgroep

n  Zondag 25 november
Muzikale opluistering Cecilia-mis door het fanfare-orkest.

n  Zondag 23 december
Familieconcert in Kerkeböske.
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