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ALGEMEEN VERENIGINGSNIEUWS

Potgrondactie
Zaterdag 16 maart zijn de leden
van de vereniging druk in de weer
geweest om potgrond te verkopen.
Een actie die niet alleen vanwege
de financiën noodzakelijk is, maar
die ook gezelligheid te weeg
breng. Vooral op de laad-en los-
plaats, met een drankje en wat
zelfgemaakt lekkers voor bij de
koffie. Een dankwoord aan de or-
ganisatie en Piet Dorssers voor de
beschikbaarstelling van de locatie.
Als iemand aangeeft dat hij/zij de potgrondactie heeft
gemist, vraag hem/haar dan hoeveel hij wil hebben en
geef dat door aan Jos Absil. (tel. Jos 3073345). De pot-
grond wordt alsnog aan huis bezorgd. 

Historie Parkfeesten
In de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw waren de Park-
feesten Helden een begrip in de hele provincie. In onze
fanfarearchieven is hierover maar heel weinig te vinden,
terwijl hier door de leden een topprestatie werd neerge-
zet. Piet Fleuren is bezig om de historie hiervan vast te
leggen. Om die historie ook met wat leuke voorvallen in
te kleuren is hij op zoek naar hilarische momenten, anek-
dotes of gewoon hele leuke momenten, die waard zijn om
door te vertellen. 
Bel (3075184) of mail (piet.fleuren@onsmail.nl) hem en
deel jouw beleving van de Parkfeesten.

Algemene ledenvergadering
Op maandag 18 maart heeft de algemene ledenvergade-
ring plaats gevonden.
Uit de verslagen van de secretaris en de diverse commissie
valt af te leiden dat de vereniging op alle fronten zeer
actief is. Na een dankwoord aan het adres van Peggy
Koot-Huijs die als secretaris terugtrad, werd Simone Ja-
cobs als nieuwe secretaris in het bestuur gekozen. Maddy
de Bruin en John Vermazeren werden herkozen. Op voor-
stel van de programmacommissie en dirigent wordt voor-
gesteld in 2020 op concours te gaan. De dirigent zal hier
nog een toelichting op geven.

In memoriam 
Op donderdag 31 januari is ons lid
en oud bestuurslid Loek Joosten
overleden. Als vader van drie 
muzikale dochters werd Loek in
1997 gevraagd voor het bestuur van
de fanfare.

Tot 2015 heeft Loek zijn talenten voor de fanfare
ingezet. Vooral in organisatorisch opzicht was hij
actief in de commissies van de rommelmarkt, pot-
grondactie en activiteitencommissie.

De fanfare verliest in hem 
een zeer gewaardeerd lid.



Op carnavalszondag hebben de muzikanten van de
fanfare en de slagwerkgroep deelgenomen aan de car-
navalsoptocht in Dörp. Het was een mooie en kleur-
rijk verklede groep die gezellige “life muziek” in de
optocht bracht.
De Dörper Blaozers hebben tijdens de zittingen van
de Dörper Kuus op 7, 8 en 9 februari weer muzikaal
van zich laten horen. Ook de H. Mis van zondag 17 fe-
bruari werd door hen van mooie en sfeervolle carna-
valsklanken en zang voorzien.

Muzikanten: Bedankt en chapeau voor deze 
individuele bijdrage aan de Dörper carnaval.

In  het  z       nnetje  gezet

GELIEVE ALVAST TE NOTEREN!

n  Zondag 7 april
Open solistenconcours Peel en Maas in Gemeenschaps-
huis In Képèl in Panningen

n  Zondag 14 april 
Concert Gé Reinders “Oetblaoze”, met begeleiding van
het fanfareorkest

n  Vrijdag 3 mei
Asperge-diner in Dorpscentrum Kerkeböske

n  Zondag 19 mei
Kids Live-concert in DOK6 van de Jeugdorkesten Peel en
Maas, samen met jeugdorkest Fanfare St. Oda, Merselo

n  Zondag 26 mei
Opluistering feest 1e H. Communie

OPMAAT MUZIEKSCHOOL HELDEN

JEUGDORKESTEN PEEL EN MAASJEUGDCOMMISSIE

FANFARE-ORKEST

Vrijdag 3 mei serveert ons damescomité weer een overheer-
lijk 5 gangen aspergemenu uit voor slechts € 29.50. Voor
wat hier geboden wordt kun je in geen enkel restaurant te-
recht! Bovendien ook nog eens heel gezellig. Push familie of
vrienden eens om ook te komen eten. Gooi het eens op je
app of facebook. Reserveren; ceciliastichting@gmail.com

Solisten op concours
Op 27 januari togen 5 slagwerkers naar het LBT solisten-
concours in Ell. Vier slagwerkers stonden voor het eerst
voor een jury te spelen. Dat waren Mees Korsten (76 pnt),
Gijs Wijnen (77 pnt), Jorn Teeuwen (76 pnt) en Ries
Klompen (77 pnt). De ervaren Ferdy Mommers behaalde
89 punten en verwierf daarmee een ticket naar deelname
voor de Limburgse kampioenschappen. 

Vanwege zijn mooie score in Ell, mocht Ferdy Mommers op
17 maart in Melick de strijd aan binden voor het Lim-
burgse Kampioenschap. Daar haalde hij weer een prach-
tige score van 87 punten en werd daarmee 2e in zijn di-
visie. Goed voor een uitnodiging voor deelname aan het
Nederlandse Kampioenschap op 22 juni. 

Alle deelnemers proficiat met het behaalde resultaat
en Ferdy veel succes in de voorbereiding voor het NK.

Open Peel en Maas solistenconcours
Op zondag 7 april organiseert onze vereniging voor de 2e
maal dit solistenconcours. Dit maal in het Gemeenschaps-
huis In Këpèl. Er hebben zich 36 solisten ingeschreven.

Muziekproject Basisschool De Liaan.
13 februari hebben voornamelijk muzikanten van het
jeugdorkest de schoolkinderen van BS De Liaan begeleid
bij de afsluiting van het muziekproject op de school. Als
vervolg op dit project zijn op 25 maart en 1 april instru-
mentenworkshops op klein koper en slagwerk gegeven
aan bijna 90 kinderen van de groepen 5 en 6 van deze
school. Hopelijk leidt deze kennismaking tot nieuwe leer-
lingen voor onze muziekschool.

Over 6 weken is het zover. Voor de 4e keer weer een KIDS
LIVE CONCERT. Daarmee vieren de Jeugdorkesten Peel
en Maas hun 5-jarig bestaan. Samen met het jeugdorkest
van Fanfare St. Oda uit Merselo. Beide orkesten hebben
Maarten Rijs als dirigent. Wie eerder al eens een concert
van de Jeugdorkesten Peel en Maas heeft meegemaakt,
weet dat er met een enorm jeugdig enthousiasme op een
hoog niveau wordt gemusiceerd. 
Ouders, broertjes, zusjes, opa’s en oma’s; ben er op tijd
bij. Het is zó zondag 19 mei. 
Reserveer dus voor het te laat is op www.dok6.eu

Theaterconcert Gé Reinders
Het begeleiden van een professionele zanger in een
theatershow is altijd een uitdaging voor amateurmuzi-
kanten. Het fanfareorkest begeleidt Gé Reinders op zon-
dag 14 april in zijn muziekshow “Oetblaoze”. Er zijn nog
plaatsen vrij. Reserveren via www.dok6.eu.

DAMESCOMITÉ


