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JEUGDORKESTEN PEEL EN MAAS

Feestelijk jubileumconcert ‘Kids Live’ 
van Jeugdorkesten Peel en Maas  
Zondag 19 mei hebben de leden van de Jeugdorkesten
Peel en Maas een spectaculair optreden gegeven op de
planken van Dok6 in Panningen. Onder leiding van diri-
gent Maarten Rijs speelde het orkest opzwepende en
swingende nummers, zoals ‘Go Like Elijah’, ‘Mr. Blue Sky’
en ‘Can You Dig It’, voor een volle zaal. Samen met de le-
den van Jeugdfanfare St Oda Merselo, zangeres Lisette
Vervoort en een combo, brachten de Jeugdorkesten een
gevarieerd en feestelijk optreden bij gelegenheid van het
5-jarig bestaan. Tijdens het laatste nummer vlogen kleu-
rige ballonen door de zaal. 

De Jeugdorkesten Peel en Maas bereiden zich nu voor op
een Halloweenconcert op zaterdag 19 oktober a.s. Een
datum om al vast te noteren!

FANFARE-ORKEST

Theaterconcert Gé Reinders
Met trots kunnen we terugkijken op een zeer geslaagd
concert met Gé Reinders op 14 april. In een praktisch uit-
verkocht theater DOK6 werd het publiek geboeid door
een zeer enthousiaste theaterartiest met luchtige, maar
zeker ook met serieuze teksten, die het publiek raakten.
Gé was bijzonder te spreken over de medewerking en be-
geleiding door de fanfare en de eigen nummers die de
fanfare speelde. 

Na afloop liet hij dit ook blijken door  nog even na te pra-
ten en een pilsje te drinken met de muzikanten. 

Poolconcert
Alle muzikanten van de vereniging, blazers, slagwerkers
en blokfluiters luiden maandag 1 juli de vakanties in met
het Poolconcert op de lommerrijke Pool (Mariaplein). Laat
u verrassen door de diversiteit van de muziek die te horen
zal zijn. Aanvang 19.30 uur



Zondag 19 mei hebben veel ouders, overige familie
en muziekliefhebbers genoten van het Kids Live con-
cert, dat door de Jeugdorkesten Peel en Maas en het
jeugdorkest van Fanfare St Oda Merselo in Dok6 is ge-
geven. Dat daar héél veel werk aan vooraf is gegaan
hoeft geen betoog. Het lijkt allemaal zo gewoon van
een leien dakje te glijden, maar dat is het beslist niet!
Dat onze jeugd in zo’n entourage kan spelen is fan-
tastisch. 
Een héél groot compliment is hier op zijn plaats aan
al degenen, die hieraan een bijdrage hebben gele-
verd.

Chapeau !

In  het  z       nnetje  gezet

GELIEVE ALVAST TE NOTEREN!

n  Zaterdag 22 juni
Defilé Jeugdvierdaagse

Vertrek: 17.00 uur

n  Zondag 23 juni 
Cecilia Zomerfeest

Aanvang: 14.00 uur

n  Maandag 1 juli
Poolconcert

Aanvang: 19.30 uur.

n  7 en 8 september
Jeugdplay-in in Overpelt (België)

n  Zaterdag 19 oktober
Halloweenconcert door Jeugdorkesten Peel en Maas

n  Zaterdag 2 november
Bevrijdingsconcert in Kerkeböske

OPMAAT MUZIEKSCHOOL HELDEN

JEUGDCOMMISSIE

DAMESCOMITÉ

Op 3 mei hebben 75 gasten kunnen genieten van een
overheerlijk aspergemenu, dat door het damescomité was
bereid. Het damescomité kan terug zien op een geslaagde
actie. 

Voor de liefhebbers: 
Op vrijdag 8 november organiseert het damescomité weer
een mosselenavond. 
Noteer dit al vast om niet te vergeten.

Solisten op concours
Op zondag 7 april hebben maar liefst 14 leerlingen deel-
genomen aan het door ons georganiseerde Open Peel en
Maas solistenconcours. Alle leerlingen hebben bijzonder
goed gepresteerd. 

De resultaten zijn: 
5e divisie: Koen Bastings op trompet, 80 punten, Coen
Hoyng op trompet, 81 punten, Brent Janssen op bugel,
80 punten, Ricky Marcelissen op alt sax, 82 punten, 
Tessie Peeters op alt sax, 83 punten en Milou Verlaek op
trompet, 80 punten.
4e divisie: Shira Korsten op bugel, 84 punten.
3e divisie: Ferdy Mommers op marimba, 86 punten en
winnaar van deze divisie.
2e divisie: Duo Elke Dautzenberg (sopraansax) en Janne
Marcelissen (alt sax), 83 punten, Pim Dautzenberg op alt
sax, 86 punten en winnaar van de divisie.
In de introductiedivisie speelden: Pien Poulissen,
Madeleine Hoeben en Milou Jacobs. In deze divisie wor-
den geen punten toegekend. Wel kregen zij het advies
om de volgende keer in de 5e divisie te spelen.

Op het Roderland Toernooi  in Kerkrade op 5 mei traden 
5 leerlingen in het strijdperk met als resultaten:

5e divisie: Ricky Marcelissen  op alt sax, 85,5 punten, 
2e divisie: het duo Janne Marcelissen en Elke Dautzen-
berg op saxofoon, 83 punten en Pim Dautzenberg op alt
sax, 89 punten en  daarmee winnaar van de divisie.
1e divisie: Ferdy Mommers  op marimba, 91 punten met
lof van de jury.

Jeugdplay-in Overpelt (Belgie)
7 en 8 september vindt weer de grote Play-in plaats in
België. Ditmaal niet in Kessenich, maar in Overpelt. Het
concept blijft wel hetzelfde Onze vereniging stimuleert
deelname van onze jeugdige muzikanten aan deze play-
in, d.m.v. een substantiële financiële bijdrage. De deel-
nemers komen elk jaar weer heel enthousiast terug uit
België. Dus alle reden om daar aan mee te doen. De daar-
voor in aanmerking komende jonge muzikanten zijn al
door de jeugdcommissie geïnformeerd. Heb je je nog niet
ingeschreven, doe het dan snel.

Muziekexamens
30 maart is Noud Salden geslaagd voor het B-examen op
bugel. Van harte proficiat!

ALGEMEEN VERENIGINGSNIEUWS

Ceciliafeest
Zondag 23 juni houden we voor de 10e keer ons Cecilia-
feest in Dorpscentrum Kerkeböske. De organisatiecom-
missie heeft voor een afwisselend programma gezorgd,
voor ieder wat wils. Onze vereniging heeft 10 jubilarissen
dit jaar, waarvan er een groot aantal op het Ceciliafeest
worden gehuldigd. Alle leden hebben een uitnodiging
gekregen met het verzoek zich aan te melden. Is dat nog
niet gedaan, doe het dan nu snel op de repetitie bij Petra
van den Broek, of per mail ceciliafeest@gmail.com 


