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Op 20 januari vindt de jaarlijkse ledenvergadering plaats. Vooral in het bestuur vinden enkele 

wisselingen plaats en komen er vacatures vrij. 

Het jaar begint dan verdrietig door het overlijden van ons ere-lid en oud-dirigent de heer De Jong op 25 

februari. Op 2 maart bewijst onze muziekvereniging een laatste eer en verzorgt mede een mooie, 

respectvolle afscheidsdienst. 

Op 5 maart neemt het opleidingsorkest deel aan het Jeugdorkestenfestival in Boxmeer. Zij worden 

beoordeeld op twee werken.  

Op 11 maart is er een vrijwilligersavond. Onze vrijwilligers worden in het zonnetje gezet 

Op 13 maart is de jaarlijkse voorspeelmiddag in het MFA. Onze leerlingen laten voor een deskundige jury 

horen wat zij afgelopen jaar geleerd hebben. 

Op 25 maart hebben we een wervend pannenkoekenconcert. Alle gelederen van de jeugd laten op deze 

wervelende middag horen en zien hoe leuk het is om samen muziek te maken. Het is een succesvolle 

middag met een volle zaal met kinderen en ouders. Nieuw dit jaar is de medewerking vanuit de 

samenwerking met Beat It en de Berg en Beekschool. Alle klassen hebben iets ingestudeerd en brengen 

dit ten gehore tijdens deze middag.  

Op 9 en 10 april vindt het Gemeentelijk Solistenconcours plaats. Dit jaar is de organisatie in handen van 

onze vereniging. Er blijven maar liefst 6 bekers in Sint Anthonis. Chapeau voor alle leerlingen. 

Op 24 april vindt in het MFA een bijzonder concert plaats van het blaasorkest samen met het koor C’est 

la Vie. 

Op 18 mei is de generale repetitie van het project Beestenboel. Samen met de basisscholen Berg en Beek 

en Willem Christiaans en Beat It is er een voorstelling gemaakt samen met alle kinderen en het 

harmonie-orkest. Op deze avond moeten alle puzzelstukken van de afgelopen maanden in elkaar vallen. 

Het is een intensieve maar leuke avond, waarna we vol vertrouwen uit kunnen kijken naar de 

voorstellingen. Op 19 mei is het dan zover. Om 18:00 uur zit het blaasorkest klaar, staan de kinderen in 

de coulissen of zitten nog in hun klas klaar om voor een bomvolle zaal te laten zien en horen hoe mooi 

het is om samen muziek te maken. Het resultaat is overweldigend. Om 19:00 uur mogen we nog een 

tweede voorstelling doen voor weer een volle zaal met ouders, opa’s en oma’s. En ook hier spat het 

enthousiasme van alle medewerkenden van het toneel. We mogen met trots terug kijken op deze 

samenwerking en deze uitvoeringen.  

Op 22 mei gaan het opleidingsorkest en de jeugdslagwerkgroep richting Nijmegen om in Klein 

Brakkenstein een uitwisselingsconcert te geven.  

Op 5 juni vindt op een mooie zomeravond op een schitterende locatie het concert Vrienden door 

Vrienden plaats. Door de Slagwerkgroep, diverse ensembles en het blaasorkest wordt een sfeervol 

concert neergezet. Doel van het concert is om vrienden te werven voor de vereniging.  
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Op 18 juni is het voor veel blazersleerlingen een spannende dag. In Boxmeer worden door Kwartnoot de 

HaFa examens afgenomen. Al onze leerlingen slagen die dag. 

22 juni reist het Blaasorkest alsnog af naar Oploo om hun belofte in te lossen om in het Openluchttheater 

in Oploo te spelen. Samen met het Oellandkoor zetten zij daar een mooi concert neer.  

Op 29 juni zijn publiek en blaasorkest getuige van een D-examen van een van onze leerlingen. Na een 

prachtig concert krijgt deze leerling te horen dat hij welverdiend geslaagd is. 

Het weer blijkt ons op 17 juli weer parten te spelen. De blokfluiters openen ons jaarlijks terugkerend 

zomerconcert maar al snel moeten de paraplu’s omhoog. Helaas hebben we uiteindelijk moeten 

besluiten het concert te staken. 

1 en 2 oktober gaat de jeugd onder 16 jaar op kamp in Boxmeer waar de organisatie gezorgd heeft voor 

een leuk en afwisselend programma.  

Dan is het eindelijk zover. Na een jaar van voorbereiding reist op 14 oktober het blaasorkest af naar 

Brugge. Verschillende activiteiten waaronder een stadwandeling en 2 concerten in onder andere het 

outletcentrum in Roermond maakten dit weekend tot een geslaagd weekend waar nog lang op 

teruggekeken zal worden. 

En terwijl het blaasorkest in Roermond zat, zat ons Opleidingsorkest in Gassel voor een 

uitwisselingsconcert met het jeugdorkest van Gassel. 

Op 6 november staat het uitwisselingsconcert op het programma. De heer Willems is 40 jaar lid van onze 

vereniging en wordt door de heer Verbeeten in het zonnetje gezet. 

17 december sluit, traditiegetrouw,  de jeugd het jaar. Na jaren in de kerk in Ledeacker gespeeld te 

hebben moest men na sluiting van de kerk naarstig op zoek naar een nieuwe locatie. Die werd gevonden 

in Verzorgingshuis Hoogveld. De Blokfluiters, Jeugdslagwerkgroep en het Opleidingsorkest hebben daar 

voor bewoners en ouders, opa’s en oma’s en andere belangstellenden een sfeervol kerstconcert 

neergezet. 

Op 23 december laten de leerlingen nog één keer van hun horen tijdens het voorspeeluurtje in MFA 

Oelbroeck. Alleen, in duo’s of trio’s laten de leerlingen horen wat zij afgelopen jaar geleerd hebben.  
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