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elektronica recelektronica recelektronica recyclingelektronica recycling

Geboren
Op 22 december 2018 zijn 

Luc, Marieke en Lotte 

verblijd met de geboorte van 

SOFIE
Alsnog van harte gefeliciteerd!

ALGEMEEN VERENIGINGSNIEUWS

Afscheid hoofdredacteur Cecilianieuws
Met ingang van 2019 stopt Hub Roncken met de redactie
van het Cecilianieuws. 

Als initiatiefnemer van dit medium in 1983 is hij onafge-
broken de leverancier geweest van 235 edities van het
Cecilianieuws. Hij draagt het stokje over aan een nieu-
we redactie. De vereniging is Hub zeer dankbaar voor de
35 jaar, dat hij deze kar getrokken heeft.  Op de nieuw-
jaarsborrel zijn Hub en Corrie daarvoor in het zonnetje
gezet.
En zoals altijd zorgt Hub ervoor dat hij een opvolger
heeft, voordat hij er definitief een streep onder trekt.

Ook dat is Hub! Chapeau !

Opslagruimte
In goed overleg met sportclub Pareja, fanfare en Ker-
keböske is besloten onze opslagruimte te voorzien van
een buitendeur. De binnendeur kan vaak niet worden be-
reikt vanwege het gebruik van de turnzaal. Tevens zijn de
ruimte en archieven eens flink opgeschoond, opnieuw
ingericht en gepoetst, waardoor het materiaal efficiënter
kan worden opgeslagen. Daarbij zijn van alle kanten veel
handen uit de mouwen gestoken. Dank iedereen voor de-
ze extra inzet!



GELIEVE ALVAST TE NOTEREN!

n  Zondag 10 februari
Winterdrumbandtreffen in Ospel (zie artikel)

n  Zondag 17 februari
Opluistering Carnavals-mis door de Dörper Blaozers

n  Zondag 24 februari
Opluistering receptie prins carnaval

n  Zondag 3 maart
Deelname aan carnavalsoptocht.

n  Zaterdag 16 maart
Potgrondactie

Cecilianieuws
Met een aantal leden is nagedacht over de voortzetting
van het Cecilianieuws in dit digitale tijdperk. De algeme-
ne opvatting is dat een papieren uitgave nog altijd de
beste aandacht vraagt van de geadresseerde en daarom
ook als eerste gelezen wordt. Een groot deel van de ont-
vangers krijgt het Cecilianieuws alleen digitaal.
Afgesproken is dat naast een coördinator een aantal le-
den informatie of stukjes tekst aandragen vanuit hun di-
recte omgeving binnen de vereniging. Daaruit is de vol-
gende structuur gekozen:
n  Piet Fleuren, coördinator en eindredactie
n  Petra van den Broek en Jolanda Cuppen, Fanfareorkest,
n  Tom Dautzenberg, Slagwerkgroep
n  Pim Dautzenberg, Jeugdorkesten P&M
n  Piet Fleuren, Opmaat muziekschool
n  Peggy Koot en Mariella Mommers, Bestuur,
n  Ard Kranen, dtp-werk.

Met ingang van 2019 komt het Cecilianieuws in
principe nog 5 keer per jaar uit.    

Winterdrumbandtreffen
Bij ons laatste optreden in 2018 tijdens de Kerstcarrousel
hebben 5 nieuwe slagwerkers samen met een aantal er-
varen slagwerkers een kerstlied ten gehore gebracht.
Helaas hebben Guus Lemmen en Esther Bruijnen aange-
geven te stoppen in 2019. Met de overige 13 slagwerkers
proberen wij er een mooi muzikaal 2019 van te maken.
Momenteel zijn we ons aan het voorbereiden op het slag-
werktreffen in Ospel op zondag 10 februari, aanvang
15.00 uur in gemeenschapshuis De Haaze Hoof (Tom)

SLAGWERKGROEP

OPMAAT MUZIEKSCHOOL HELDEN

JEUGDORKESTEN PEEL EN MAAS

FANFARE-ORKEST

Geslaagden
1 december 2018 hebben zes leerlingen van de muziek-
school praktijkexamen gedaan. Voor het diploma B zijn
geslaagd: Sven Hoenson op trompet, Shira Korsten op
bugel, Sjors Peeters en Dave Janssen op trombone, Ferdy
Mommers op mallets. Voor diploma C slaagde Tom Daut-
zenberg op mallets. 

Proficiat met deze mooie prestaties!

Muziekproject Basisschool De Liaan
Vanaf maandag 7 januari is weer een muziekproject gestart
op de BS De Liaan, waaraan Opmaat muziekschool en de
fanfare organisatorisch en muzikaal een bijdrage leveren.
Dit muziekproject wordt woensdag 13 februari in de school
afgesloten bij de eindpresentatie van het schoolbrede pro-
ject ”ENERGIE”. Leerlingen van de Jeugdorkesten Peel en
Maas, aangevuld met oudere muzikanten begeleiden de
schoolkinderen bij de muziek die ze op school geleerd heb-
ben. De algehele muzikale leiding is in handen van Hub
Boesten, muziekdocent ECI Cultuurfabriek Roermond.

Kids Live
De leden van Jeugdorkesten Peel en Maas begonnen het
nieuwe jaar goed met een gezellige nieuwjaarsborrel en
zelfgemaakte lekkernijen op 6 januari in Kerkeböske. 
Zowel het leerlingenorkest als het jeugdorkest zijn druk
bezig met het repeteren voor het Kids Live concert op 
19 mei a.s. Samen met de jeugdfanfare van Fanfare St Oda
uit Merselo, zullen zij een concert verzorgen op de plan-
ken van Dok6. 
Het thema van dit concert is ‘Feest’, omdat Jeugdorkesten
Peel en Maas in 2019 5 jaar bestaat. Tijd voor een (uitge-
steld) feestje dus. 
U komt toch ook kijken en genieten van de jeugd? (Pim)

Concert Gé Reinders 14 april 2019
Het fanfareorkest heeft de vererende uitnodiging gekre-
gen van Ge Reinders, om deze Limburgse zanger te bege-
leiden voor zijn optreden in DOK6 in Panningen met zijn
landelijke theatertour “Oetblaoze”. Naast de begeleiding
speelt het fanfareorkest twee eigen concertnummers. 
Deze theatertour heeft zeer goede recensies en is de
moeite waard om te bezoeken. Als amateurmuzikant is
het fijn om in zo’n professionele theatershow voor eigen
publiek te mogen spelen. 

Reserveer tijdig bij DOK6!

Première Sander Simons
Na de nodige uurtjes repetitie heeft Sander Simons op
zaterdag 10 november jl. zijn eerste eigen concert gediri-
geerd met het fanfareorkest. De klanken van onder an-
dere Vita Aeternum en Hymn to the Fallen verplaatsten
zich door de lucht van het Kerkeböske. “Ik vond het een
geslaagd en druk bezocht eerste concert met de fanfare
en hoop dat we in de toekomst nog vele mooie concerten
kunnen geven”, aldus Sander. 

Daar sluiten wij ons volledig bij aan, Sander!


