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Weer twee landskampioenen ! 
Op zaterdag 6 oktober j.l. zijn in “Acousticum” in Ede weer de landskampioenschappen gehouden voor jeugdige so-
listen en ensembles. Ze werden beoordeeld door de juryleden Jos van den Braak en Jacques Claessens.
Ons duo Elke Dautzenberg op sopraan-sax en Janne Marcelissen op alt-sax werden Nederlands kampioen in de 3e
divisie met 84 punten.
In de 1e divisie was de kampioenstitel voor het alt-sax kwartet Leanne Vermazeren, Petri Mommers, met hun
muzikale vrienden Thijs Linssen en Mieke Ronckers met maar liefst 88 punten. Als prijs kregen ze ook nog een mas-
terclass aangeboden aan de Swelinck Academi van het conservatorium van Amsterdam. 
Alle muzikanten zijn leerlingen of oud-leerlingen van docente Joyce Bruijsten van onze muziekschool OpMaat.  

Weer een aantal saxofoonspeelsters om trots op te zijn!

Duet: Elke Dautzenberg en  Janne Marcelissen

Kwartet: v.l.n.r. Thijs Linssen, 
Mieke Ronckers, Perti Mommers en Leanne Vermazeren



Dit keer weer eens de
schijnwerper op Joyce
Bruijsten, saxofoondo-
cente aan onze Mu-
ziekschool OpMaat en
op de vele succesvolle
leerlingen van haar.
Joyce is er weer in ge-
slaagd om een aantal
van onze saxofonisten

het landskampioenschap te laten behalen. Zie de
voorpagina van dit Cecilia-Nieuws.
Met haar kundige en enthousiaste aanpak heeft ze
al veel van onze saxofonisten voorbereid op A,B,C en
D-diploma’s, op solistenconcoursen en  heeft een
aanzienlijk aantal van haar leerlingen het Limburgs
of Landskampioenschap behaald.

Joyce: je mag trots zijn op zoveel succesvolle leer-
lingen, solisten en kampioenen!

Bedankt voor je inzet en veel waardering voor je
prestaties en…… chapeau !.

In  het  z       nnetje  gezet

GELIEVE ALVAST TE NOTEREN!

�  Zondag 16 december
Serernade in Kerkeböske bij gelegenheid van het 10-jarig
bestaan van het MFC.
Aanvang: 13.45 uur

�  Zondag 23 december
Ensemble-concert in Kerkeböske.
Aanvang:15.00 uur 

�  Maandag 24 december
Muzikale opluistering door het Jeugdorkest van de Kleu-
terwoorddienst in de kerk.
Aanvang: 17.00 uur

�  Vrijdag 4 januari 2019
Nieuwjaarsborrel voor alle leden in Kerkeböske.
Aanvang: 20.00 uur

�  Donderdag 7 en vrijdag 8 februari
Muzikale opluistering van de Carnavalszittingen door de
Dörper Blaozers

�  Zondag 17 februari
Muzikale opluistering van de H.Mis van de Dörper Kuus
door de Dörper Blaozers

�  Zondag 24 februari
Afhalen van Prins Carnaval 2019 en aansluitend serenade
op zijn receptie in de Zoezetempel.
Fanfare en slagwerkgroep.

�  Zondag 3 maart
Deelname aan de carnavalsoptocht.

�  Maandag 18 maart
Alg. ledenvergadering in de Gasterie van van Kerkeböske.
Aanvang: 20.00 uur

�  Zondag 7 april
Open Peel&Maas solistenconcours, georganiseerd door
onze vereniging.

�  Zondag 14 april
Concert “Oetbloaze” van ons fanfare-orkest, samen met
Gé Reijnders in DOK6.
Aanvang: 15.00 uur

10 jaar MFC Kerkeböske.
Op zondag 16 december a.s. wordt het 10-jarig bestaan
gevierd van “Kerkeböske”.
Onze vereniging was een van de initiatiefnemers om te
komen tot een Multi Functioneel Centrum in Helden-dorp
op zoek naar een betere repetitieruimte voor het fanfare-
orkest en de drumband, een grotere opbergruimte voor
archief en slagwerkinstrumenten alsmede voldoende
ruimte voor het geven van muzieklessen.
Na een voorbereiding van ruim 7 jaren is de bouw van het
MFC opgeleverd in juli 2008 en is de eerste repetitie in
het nieuwe gebouw gehouden op maandag 11 augustus
2008.
Daarom wordt op zondag 16 december a.s.  het 10-jarig
bestaan gevierd  met onder andere de initiatiefnemers
van het huidige Kerkeböske:
Fanfare St.Cecilia, Gemeenschapshuis “de Rhien”, Gym-
nastiekvereniging SSS, Heemkundevereniging de Moen-
nik en het Streekmuseum in oprichting en de vele vrij-
willigers die aan de totstandkoming en de inrichting van
het MFC hebben meegewerkt.

5-Jarig bestaan van onze muziekschool 
OpMaat feestelijk gevierd.
Zaterdag 20 oktober vierde Stichting OpMaat Muziek-
school Helden haar 5-jarig bestaan.
Bestuur en leerlingen waren te gast bij Beugelclub HBC
Helden in hun thuishonk Beugelhoes. De middag werd
muzikaal begonnen en met een workshop Braziliaanse
Samba en met zoveel muzikale talenten werd dat een
heerlijk feestje.
Het tweede deel van de middag konden alle leerlingen
kennismaken met  de oude, maar nog altijd populaire
beugelsport. Onze hartelijke dank aan de leden van HBC
die ons uitleg gaven over het beugelspel en zorgden dat
alle kinderen met veel plezier deze sport konden ontdek-
ken. De feestmiddag werd afgesloten met een lekkere
traktatie bij Restaria. 
Het bestuur en de leerlingen kunnen terugkijken op een
gezellige jubileummiddag en zijn klaar voor de volgende 5
jaren.


