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VOORWOORD
Het is alweer de 5e keer dat ik het voorwoord voor Voorwaarts Mars mag schrijven,
en het zal ook voor mij de laatste keer zijn . Ik heb besloten dat het na 15 jaar
bestuur wel welletjes is geweest, dit levert meteen een mooie uitdaging op voor
2018 nl het zoeken van nieuwe bestuursleden. Daarom ook alvast een oproep aan
eenieder die onze vereniging een warm hart toedraagt, en die een uitdagende
bestuursfunctie niet schuwt.
Omdat Pasen dit jaar vroeg viel hebben we besloten om het verenigingsboek
Voorwaarts Mars wat later uit te brengen dan normaal, nl bij het slotconcert.
Ook onze jaarvergadering is dit jaar pas na het paasconcert geweest omdat we ons
geheel wilden richten op onze Route 66, en niet zonder succes (al ben ik natuurlijk
bevooroordeeld). Het is al met al een prachtige avond geworden waar menigeen
zelf de dansvloer op wilde, en een groot compliment voor met name Louis
Dambacher is dan ook op zijn plaats.
Louis heeft ook het bestuur verlaten na vele jaren in allerlei functies actief te zijn
geweest, ook daarvoor natuurlijk hartelijk bedankt.
Wat gaat de toekomst ons brengen na alweer een mooi jaar? In ieder geval willen
we ons 65 jarig bestaan vieren in het najaar met een reünie. We willen dit koppelen
aan een reünieconcert waar we hopelijk nog vele oud-leden voor kunnen
enthousiasmeren. Ook zijn we al stiekem bezig met het 100 jarig bestaan van de
Grashoek , waar we in 2019 ons hoogtepunt willen leggen.
Dit betekend dus geen paasuitvoering zoals in de laatste jaren, maar een
(spectaculair) optreden op het dorpsplein. Reserveer maar alvast de datum 29 juni.
Verder gaat komend jaar het muziekonderwijs voor beginners op een andere
manier van start, onze doelstelling is om alle kinderen van de basisschool kennis
te laten maken met muziek maken , in de breedste zin van het woord.
Al met al weer een overvolle agenda die we met behulp van onze enthousiaste leden
en vrijwilligers , daar heb ik alle vertrouwen in, weer tot een goed einde gaan
brengen.
Namens Semper Avanti wens ik dan ook
iedereen een alvast een goede vakantie toe, zodat
we na de zomer weer fris kunnen starten aan
een mooi muzikaal seizoen.
Namens Semper Avanti,
Ruud Teeuwen (Voorzitter)

5

6

NIEUWE AANHANGER VOOR ONZE VERENIGING
In het voorjaar is via de stichting FWZN het traject ingezet om een gesponsorde
aanhanger voor onze vereniging bij elkaar te krijgen.
FWZN Fondsenwerving is een succesvol netwerkbouwer die de juiste partijen
samenbrengt en individuele doelen collectief maakt. Volgens stichting FWZN sta je
samen sterker, alleen moet je daarvoor de juiste partners vinden en zij helpen daar
graag bij. FWZN Fondsenwerving bestaat uit een ervaren team van enthousiaste
krachten dat in samenwerking met een professioneel reclamebureau keihard werkt
zoveel mogelijk stichtingen blij te maken.
Dit was ons via een tip van de drumband van Panningen ter ore gekomen.
Het doel van deze aanhanger is het transport van met name slagwerkinstrumenten
als we een klein optreden hebben en niet al onze melodische instrumenten nodig
hebben.
Daarvoor konden en kunnen we gelukkig altijd nog terecht bij de vrachtwagen van
Leanzo, echter dan hebben we een chauffeur nodig met een vrachtwagen rijbewijs,
en deze is helaas niet altijd voor handen.
Het traject werd ingezet met de hoop om met name sponsors in omliggende dorpen
met een regionaal belang (Toverland etc) en sponsors die een eenmalige bijdrage
wilden leveren maar (nog) geen structurele sponsoring bij onze vereniging hadden,
te triggeren tot een bijdrage.
Tot onze blijde verrassing is dit gelukt, ook met name door enkele bestaande
sponsors en bedrijven uit Grashoek. Bij het ter perse gaan van dit boekje was de
aanhanger nog niet klaar, maar u zult hem ongetwijfeld binnen kort te zien krijgen.
Omdat het aantal gelegenheden wanneer we gebruik kunnen en zullen maken van
deze aanhanger beperkt is, willen wij dan ook deze aanhanger beschikbaar stellen
aan alle verenigingen cq stichtingen in Grashoek die hier behoefte aan hebben.
Rest mij nog om alle bedrijven die hieraan hebben meegewerkt van harte te
bedanken, en we hopen er nog jaren plezier van te beleven.
Reserveren van de aanhanger kan via: info@semper-avanti.nl
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DE JEUGDCOMMISSIE
De jeugdcommissie bestaat sinds 2016 uit: Yvonne Janssen, voorzitter, Jos Theelen
als penningmeester vanuit bestuur belast met subsidieaanvragen en financiën,
Koen Franssen, namens de drumband en Jeroen Dircks namens de fanfare, belast
met jeugd in opleiding. Met zijn allen zorgen we voor een podium in de vorm van
opleiding en samenspel.
Muziek in en na school
AMV muzieklessen op school worden sinds 2012 gegeven door professionele
vakleerkrachten in dienst van Stichting Cultuurpad. Muziekdocent op BS De
Horizon is nog altijd Karen van den Broek. Zij geeft naast de AMV lessen in de klas
ook na school in opdracht van onze vereniging blokfluitles. De animo voor
blokfluitlessen is de laatste jaren sterk teruggelopen en de opkomst van andere
muziektrajecten zoals de Drumkids zijn zeer in trek. Dit heeft de jeugdcommissie
dan ook doen besluiten om het vanaf het komende seizoen over een andere boeg te
gooien.
In het schooljaar 2018-2019 starten we met een “Introductie muziek” wat gehouden
gaat worden na schooltijd en volledig door Semper-Avanti wordt verzorgd.
Verderop in het verenigingsboekje kunt u hierover meer teruglezen.
Samen met de blokfluiters en nog een aantal enthousiast geworden kinderen is er
een kleine blazersklas gevormd. Doel van deze blazersklas is kinderen enthousiast
maken voor een blaasinstrument. Werving aan het einde van het schooljaar onder
de leerlingen uit de groepen 4 t/m 8 leverde uiteindelijk 5 nieuwe blazers in
opleiding op en 4 nieuwe leerlingen voor slagwerk.
Nadat we in januari 2016 zijn gestart met het vormen van een jeugdgroep voor
blazers zijn er in juni 2018 voor de 2de keer kinderen ingestroomd en telt de groep
nu alweer 11 muzikanten. Er wordt ondersteuning gegeven door Gerrit Dircks en
Luc Thijssen van de fanfare en samen spelen ze iedere maandagavond van 19:10
uur tot 19:45 uur voorafgaande aan de repetitie van de fanfare.
Jeroen Dircks is vanuit de jeugdcommissie de contactpersoon.
Naast de blaasmuzikanten is ook het afgelopen jaar op initiatief van Koen Franssen
een 2de groep Drumkids opgestart. Onder leiding van instructeur Erik van de
Wegberg zijn er nu 2 niveaus en zij repeteren op dinsdagavond van 18:50 uur tot
19:30 uur. Een aantal van deze kinderen zal per september starten met een
slagwerkopleiding of is inmiddels al 1 jaar bezig met slagwerk. Verderop meer over
de Drumkids.

>> lees verder
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Subsidie
Bij de gemeente Peel en Maas kan onder bepaalde voorwaarden subsidie
aangevraagd worden voor vereniging gebonden muziekles voor kinderen tot 18 jaar.
De gehonoreerde subsidie wordt in 2 delen uitbetaald: 40 % over de periode
september t/m december en 60 % over de periode januari t/m juli. Voor de periode
2017 werden conform de subsidieregeling alle tegoeden uitbetaald.
Verbinding met de vereniging
De jeugdcommissie is zeer actief in het zoeken naar muziekverbindingen en in het
bijzonder voor de jeugd. Wij vinden het belangrijk dat jeugdige muzikanten plezier
beleven in het maken van muziek op het niveau wat bij hen past.
De integrale aanpak van muziek op de basisschool, de muziekopleidingen als de
laagdrempelige instroom bij de Drumkids heeft de laatste jaren aangetoond dat we
qua beleving en plezier duidelijk in de lift zitten.
Wij gaan ervan uit dat we het plezier in het maken van muziek de komende jaren
kunnen vasthouden en we een gezonde en bloeiende vereniging kunnen blijven. Wij
als commissie hebben alle leden binnen de vereniging nodig om de aansluiting en
doorgroei van de jeugdleden mogelijk te maken. Bij de drumband is hier al een
start mee gemaakt door jeugdleden te laten samenspelen met “de groten” zoals we
dit noemen en dit werkt voor de jeugd heel positief. Ook binnen de fanfare zullen
we de komende maanden hiermee een start maken. Dit betekent voor iedereen dat
we ons moeten aanpassen en we samen nog lang plezier kunnen hebben en
gezamenlijk muziek kunnen maken.
Jeugduitstapje 2018
In 2018 zijn we met zij allen naar muziekcentrum Adams gegaan en hebben een
zeer interessante rondleiding door de hele fabriek gekregen. Het was een zeer
leerzame jeugduitje waar soms de mond open viel van verbazing wat er allemaal
komt kijken bij het maken van de diverse blaas en slagwerk instrumenten.
Ook de meegereisde ouders hebben genoten.
De middag werd afgesloten met een BBQ achter op het veld bij Leanzo. Gelukkig
had Michel een harmonica tent, anders waren we onverwachts toch nog nat
geworden.
Optredens van de jeugd in samenwerking met Semper Avanti
 Bijdrage muziekproject BS De Horizon
 Voorspeelmorgen
 Slotconcert
 Intocht St. Nicolaas
 Gezinsviering in de kerk met Kerst
 Initiatieven van jeugdleden zelf, of aanvullende optredens indien erom
wordt gevraagd.
>> lees verder
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Visie en Missie 2016-2020
Een gezond klimaat creëren voor de jeugd van onze muziekvereniging, waar plezier
beleven aan muziek maken voorop staat. Blijven zoeken naar nieuwe
mogelijkheden van samenspel. Muziek op grotere schaal onder de aandacht
brengen om zo de komende jaren nog meer nieuwe jeugdleden te werven, zodat we
in 2020 weer als volwaardig jeugdorkest op de kaart staan!
Nieuw in 2018-2019 => introductiecursus muziek => Music Kids !
Mede in verband met het succes van de drumkids is via Koen Fransen een nieuw
initiatief gestart vanuit de jeugdcommissie om een zes maanden durende algemene
basiscursus muziek aan te gaan bieden voor de jeugd van groep vier. Deze cursus
wordt dan elke week gegeven in de Ankerplaats en zal jaarlijks terugkeren om zo de
jeugd te enthousiasmeren voor muziek in het algemeen en de vereniging Semper
Avanti in het bijzonder. De geplande start is in
september 2018 en zal onder leiding staan van
voormalig drumbandinstructeur Bart van der Sterren
(zie foto).
Bart is er al voortvarend mee aan de slag gegaan en
het zal in deze cursus draaien om onder andere
bewegen op muziek, zingen, luisteren, maken van
muziek, notenschrift.
Om optimaal aan te sluiten bij het niveau en de
vaardigheden van de kinderen, wordt de cursus
inhoudelijk opgebouwd rondom de vijf domeinen uit
het Klank-, Vorm- en Betekenismodel (KVB-model,
Lei et al., 2015) die ook binnen het basisonderwijs
gehanteerd worden.
Hoofddoelen:
De kinderen ervaren plezier in samenspelen en samenwerken. Ze ontwikkelen
waardering en enthousiasme voor muziek in de breedste zin van het woord.
De kinderen leren beelden, muziek, taal, spel en beweging te gebruiken, om er
gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.
Na de cursus kunnen de kinderen vanaf maart desgewenst instromen bij de
Drumkids of de jeugdblazersgroep van de fanfare en later in het jaar individuele
muzieklessen gaan nemen.
Een enthousiaste jeugdcommissie,
Yvonne Janssen, Jos Theelen, Koen Franssen en Jeroen Dircks
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www.factor2am.nl

Ilse Coppers en Bleys Reijnders raken altijd de goede noot,

in Advocatuur en Mediation
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ERIK VAN WEGBERG, INSTRUCTEUR DRUMBAND
Beste muzikanten en andere betrokkenen bij de vereniging
Het verleden jaar hebben we het zeer uitdagende project Troy mogen afsluiten te
Grashoek met een mooie uitvoering van Troy in samenwerking met de fanfare en
de vele vrijwilligers voor het uitbeelden van het verhaal er achter.
Ik ben de muzikanten dankbaar dat ze de uitdaging zijn aangegaan en dat ze boven
hun eigen kunnen zijn uitgestegen. Route 66 was voor dit jaar de uitdaging.
De muzikanten mochten hier eens rocken en dat hebben ze ook met veel plezier
gedaan. Door de toevoeging van een 2 tal gitaristen en een basgitaar kwamen de
werken helemaal tot leven.
Ik ben blij dat de samenwerking met de fanfare goed verloopt en tot
bovengenoemde projecten leidt. Wie weet wat de toekomst nog gaat brengen.
De jeugdslagwerkgroep Drumkids is flink aan de weg aan het timmeren.
Het begint een hechte groep te worden waardoor een goede basis wordt gevormd.
Er is inmiddels een 2e groep gestart die al net zo enthousiast is.
Beiden hebben ze goed van zich laten horen tijdens de voorspeelmorgen op 17 juni.
Koen heeft weer veel werk verricht waarvoor bedankt.

Foto: Drie drumbands en 30 slagwerkers in actie bij “The Legend of
Troy” in 2017. Samenwerking tussen de drumband uit Grashoek,
Heythuysen en Borgharen
>> lees verder
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Voor het komende seizoen gaan we werken aan een nieuw muzikaal programma.
Het zal wel druk worden met het programma dat we voor de boeg hebben. Reünie
concert, Kerstmis en 100-jaar Grashoek maar dat zeker weer gaan lukken gezien de
afgelopen projecten.
Ik hoop dat u genoten heeft van de
gezamenlijke uitvoering van “The Legend of
Troy” en Route 66 en dat de werkgroep nog
veel van deze projecten wil organiseren. Ik
kijk wederom met veel plezier en motivatie uit
naar het seizoen 2018/2019 en dat we u weer
mogen verwelkomen.
Nogmaals allen bedankt voor jullie inzet!!!
Uw instructeur, Erik van Wegberg

Foto: Jeugduitje 2018, een rondleiding bij Muziekcentrum Adams
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SPONSOR AAN HET WOORD: JTI OPLEIDINGSINSTITUUT
JTI brandbeveiliging is een onderdeel van JTI opleidingsinstituut te Beringe, welke
is opgericht in 2009. JTI brandbeveiliging is het adres voor brandbeveiliging en
brandveiligheid oplossingen. Zo kunt u bij ons terecht voor advies, verkoop, aanleg,
reparaties, controle en onderhoud van al uw brandbeveiligingssystemen,
inbraakbeveiliging, camerabeveiliging, BHV oproep en communicatiemiddelen,
BHV materialen, verbandtrommels en AED’s.
Daarnaast leveren wij brandwachten en EHBO posten door heel Nederland.
JTI brandbeveiliging werkt altijd volgens de wet en regelgeving, waarbij een hoge
kwaliteit aan service en materialen het uitgangspunt is. Voor ons is maatwerk dan
ook vanzelfsprekend, uw behoefte is voor ons leidend.
Door in te spelen op uw bedrijfsspecifieke risico’s kunt u altijd rekenen op een
passend advies en een pasklare oplossing voor uw brandveiligheidsvraagstuk.
Door onze klantgerichte aanpak staan alle diensten van JTI brandbeveiliging in het
teken van het borgen , behouden en waar nodig herstellen van brandveiligheid.
Wij maken dan ook van veiligheid een zekerheid.
www.brandbeveiliging-jti.nl
www.opleidingsinstituut-jti.nl
www.rijopleidingen-jti.nl

Foto: 12 kinderen van de Blazersgroep op de voorspeelmorgen in 2017
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TERUGBLIK OP PAASCONCERT “ROUTE 66”
Ik denk dat wij als vereniging terug mogen kijken op een meer dan geslaagd
concert.
Als je je vinger opsteekt, als de vraag komt “wie gaat dat organiseren ”weet je echt
niet wat er op je af komt, temeer er op dat moment nog geen thema of budget
bekend is. Maar al gauw krijg je te maken met: beschikbaarheid zaal, wel of geen
volleybalwedstrijden, geluid, verlichting, zaalinrichting, catering ja/nee en voor
wie?
Welk thema, welke muziek kan daarbij gespeeld worden, afspraken met
medewerkers buiten de vereniging, afspraken met de muzikale leiders. Wie gaat
wat doen en wat gaat dat kosten? Gelukkig was ik in de gelegenheid om overdag
veel zaken te regelen en was er voldoende voorbereidingstijd. Maar hoe dichter de
datum nadert hoe meer vragen er opduiken. Het draaiboek bood gelukkig vooraf
inzicht over zaken die nog geregeld moesten worden. Het meest belangrijke vraag
was dan ook: Hoe krijgen wij de zaal vol?
PR was dan ook een belangrijk deel van het werk vooraf: flyers laten ontwerpen,
laten drukken, posters laten maken, artikelen in de weekbladen, huis aan huis
reclame en PR via de regionale radio. En bezoekers van een eerdere editie
aanschrijven en uitnodigen. Een flinke berg werk is er verzet door onze presentator
Eddy Thewis die zelfs tot enkele uren voor de aanvang nog samen met mij teksten
heeft bijgesteld en aangepast. Al met al kijk ik met een tevreden gevoel terug op het
eindresultaat. Het zal echter steeds weer veel inzet vragen van leden uit ons clubje
om een dergelijk concert met een goed resultaat te organiseren. Maar er zitten nog
steeds voldoende creatievelingen in de vereniging om dit aan te kunnen. Rest mij
nog om het bestuur te bedanken voor hun medewerking maar ook de andere leden
van de werkgroep. Maar vooral ook onze muzikanten en gastmuzikanten voor hun
inzet en muzikaliteit.
Ook namens Luc Thijssen en de vrijwilligers die eraan hebben deelgenomen,
Louis Dambacher
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Foto: Vrijwilliger Gerrit en Theo bij de blazersgroep op de basisschool
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HUIS HOUDELIJK REGLEMENT
In de Algemene Ledenvergadering van 10 april 2018 zijn de volgende wijzigingen
van het Huishoudelijk Reglement goedgekeurd:
Aan paragraaf 1 BEGRIPSBEPALINGEN lid 1 is toegevoegd:
Vrijwilliger
Een vrijwilliger is per definitie geen lid van de vereniging
Hij/zij doet met enige regelmaat of incidenteel diensten voor de vereniging
en wordt hiervoor op generlei wijze betaald. Wel kan er sprake zijn van een
onkostenvergoeding. Afspraken hierover dienen gemaakt te worden met een
afgevaardigde van het bestuur voordat de diensten aanvangen. Deze afspraken en
hoogte van een eventuele onkostenvergoeding moeten door een bestuurslid
besproken worden en in overleg met het overige bestuur vastgelegd.
De diensten kennen geen verplichtend karakter, maar zijn niet vrijblijvend en
komen altijd ten goede aan de vereniging. Het uitvoeren van deze vrijwillige
diensten mag geen schade aan de vereniging, het bestuur of de leden toebrengen.
Aan Paragraaf 2 LIDMAATSCHAP Artikel 7 is lid h toegevoegd
De vereniging kent de volgende lidmaatschappen:
Leden
Jeugdigen die deel uit maken van de opleiding “Drumkids” opleiding
“Blokfluiters”of deelnemen aan een schoolproject zijn geen leden in die zin zoals
genoemd in de statuten artikel 4 lid 1 en 2 en in de omschrijving van het
Huishoudelijk reglement artikel 1.
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JAARVERSLAG VAN DE FANFARECOMMISSIE
De fanfarecommissie van onze fanfare bestaat uit 5 personen, vier leden van de
fanfare en de dirigent.
Ieder eerste maandag van de maand vergaderen wij na de wekelijkse repetitie.
We bespreken, regelen en organiseren zaken met betrekking tot het reilen en zeilen
van de fanfare. Zo bespreken we het programma voor de langere termijn: welke
activiteiten of concerten worden gepland, wie neemt de taak op zich om een
evenement te organiseren, welke muziekstukken passen bij een uitvoering (dit is de
taak van de muziekcommissie in de fanfarecommissie), moeten er extra
muzikanten worden ingehuurd, hoe moet de zaal worden ingericht, op welke wijze
kunnen we de PR gebruiken, wat zijn de financiële consequenties?
De instrumentenbeheerder(s) vanuit de fanfarecommisie heeft het beheer over de
instrumenten, inventariseert welke instrumenten geschikt zijn voor gebruik in de
fanfare of door de jeugd, ziet toe op de reparatie en eventuele vernieuwing van
instrumenten. Over de aanschaf van nieuwe instrumenten beslist het bestuur.
Het Paasconcert van 2017 werd dit jaar in het teken van “Route 66” ingevuld.
Samen met de drumbandcommissie werd een muzikaal programma samengesteld
en onder leiding van Louis en Luc kreeg dit concert vorm. De muziekstukken, de
verteller, de (film)beelden maakten dat we als fanfare en drumband kunnen
terugzien op een zeer geslaagde uitvoering, maar wat natuurlijk nog veel
belangrijker is: Het publiek was aangenaam verrast en vol lof over het geheel. Onze
dank voor de inspanningen van alle mensen, die dit concert tot een succes hebben
gemaakt.
Ook spannen we ons in om het Helenaveenconcert (HVC) wat aantrekkelijker te
maken. Onder het thema filmmuziek is hier in 2017 een mooi geheel van gemaakt
en zijn er gezamenlijk enkele muziekstukken gespeeld. Toch vinden wij, dat het
HVC meer moet zijn dan een tussendoortje en een hoogtepunt moet vormen. Voor
2018 is in de openlucht gedurende de Peelfeesten een gezellig concert gegeven en in
2019 kan dit gecombineerd gaan worden met het 100jarig bestaansfeest van
Grashoek.
>> lees verder
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Zowel de drumbandcommissie als de fanfarecommissie vinden dat de
samenwerking tussen drumband en fanfare moet worden geïntensiveerd. We
blijven bij gezamenlijke concerten zoeken naar de mogelijkheden en ook bij Route
66 is dit weer gelukt door Tarzan en Tribute to Mangione samen te spelen. De beide
dirigenten blijven op zoek gaan naar geschikt materiaal.
De lange-termijn-planning van het programma heeft onze volle aandacht. Leden
moeten op tijd weten welke activiteiten op de rol staan, omdat de planning door
werk, vakantie, lidmaatschap van of invallen bij andere verenigingen in een vroeg
stadium moet plaatsvinden.
Speerpunt voor 2018 zal nog het reünieconcert worden op 27 oktober 2018. Wij
hopen dat er diverse oud leden zich zullen melden om er een leuke happening van
te maken en we een groot korps kunnen presenteren. De verwachting is dat we
meerdere niveaus zullen krijgen waarin de leden kunnen instromen en kunnen mee
repeteren.
Tenslotte kijken wij tevreden achterom en hopen, dat we in de komende periode in
een goede verenigingsgeest muzikaal blijven groeien.
De fanfarecommissie:
Joost, Theo, Luc, Ruud en Jeroen.

Foto: Optreden Jeugdorkest bij de intocht van Sinterklaas 2017
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Muziekboeken

Instructie dvd's

Play-alongboeken + CD

Songboeken

Bladmuziek voor blazers en slagwerkers

Lesmethoden

Tabulatuur voor gitaristen en bassisten

Ook veel muziekuitgaven voor keyboardspelers en pianisten!
Wij hebben veel boeken op voorraad, op afspraak kunt u rustig
komen snuffelen en inspiratie opdoen.
Bezoekadres:
Food4mind
Koen Fransen
Spiesberg 22
5985 NP Grashoek
tel. 0493-539934
music@maakmuziek.nl
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Drumkids
Op 10 maart 2015 is de jeugdslagwerkgroep van Semper Avanti van start gegaan
onder leiding van de drumbandinstructeur Erik van Wegberg.
Het doel was om de aanwas van jeugdige slagwerkleden te verbeteren en de
kinderen in Grashoek een platform te bieden om op jonge leeftijd kennis te kunnen
maken met muziek en slagwerk en ze lekker te laten trommelen.
We kunnen na drie jaar bezig zijn wel zeggen dat dit is gelukt! De Drumkids
Grashoek hebben op dit moment 17 leden en in de afgelopen drie jaar zijn er vanuit
de Drumkids 7 kinderen op individuele slagwerkles gegaan, het ziet ernaar uit dat
er meer zullen volgen dit jaar. Er zitten namelijk 8 nieuwe leden bij de groep die
nog geen individuele les hebben.
De kinderen gaan met veel plezier elke week naar de repetitie, dit heeft uiteraard
mede te maken met de enthousiaste leiding van instructeur Erik. Omdat de meeste
kinderen nog erg jong zijn is het vaak een vrij drukke aangelegenheid, maar Erik
weet het toch altijd weer in goede banen te leiden. Chapeau hiervoor!
Wij zullen vanuit de drumbandcommissie en de jeugdcommissie dit initiatief van
harte blijvend ondersteunen onder het motto: Wie de jeugd heeft, heeft de
toekomst!
Koen Fransen, Erik van Wegberg.

Foto: Optreden Drumkids gevorderden Voorspeelmorgen 2018
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Foto: 1ste jaar slagwerkers met Sjoerd Ceelen, voorspeelmorgen 2018
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JOOST VAN WICHEN, DIRIGENT FANFARE
Beste muzikanten en andere betrokkenen van Semper Avanti.
Afgelopen jaar ben ik ingegaan op de letterlijke vertaling van “Semper Avanti”
“Altijd vooruit”.
Deze mooie vereniging bestaat uit mensen die altijd vooruit willen blijven gaan,
ieder lid heeft een mening over het vooruit gaan, zoveel mensen zoveel meningen.
Als bestuur en dirigent is het zaak om deze meningen te bundelen en hieruit een
visie na te streven. Of het nu gaat over muziekkeuze, concertkeuze, uniform keuze
etc. er zijn altijd meningsverschillen.
Om deze visie te kunnen nastreven zijn er veel mensen in commissies achter de
schermen aan het werk om dit allemaal vorm te geven. Of het nu gaat over het
onderhoud van de instrumenten, het kopiëren van partijen, het organiseren van
een concert tot het klaarzetten van de stoelen, of zelfs de “normale” bestuurlijke
taken. Maar is dit allemaal wel “normaal”? Voor alle bestuursleden of
commissieleden is dit vrijwilligers werk. Vrijwillig maken ze tijd vrij om de
vereniging draaiende te houden. Via deze weg wil ik deze mensen een extra
compliment geven. Zonder deze extra taken kan een vereniging niet draaien en
zeker niet vooruit gaan.
>> lees verder

Foto: Paasconcert 2017: “The Legend of Troy”
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Afgelopen jaar heeft het Fanfare Orkest een aantal concerten gegeven waar we veel
publiek hebben mogen begroeten. Bedankt daarvoor.
Repeteren kan veel voldoening geven maar uiteindelijk is de waardering van
publiek het mooiste wat er is.
De 2 grote projecten, Troy & Route 66 zijn hoogtepunten geweest.
Veel vrijwilligers hebben zich opgeworpen om dit tot een groot succes te maken.
Maar naast dat een fanfare orkest optredens verzorgd, verzorgd de vereniging een
muziekopleiding. De vruchten van deze opleiding gaan zich afwerpen, na de
zomervakantie zullen er een aantal leerlingen van het jeugdorkest doorstromen
naar het hedendaagse fanfare orkest. Dus naast de komende reünie die het verleden
vertegenwoordigd, vertegenwoordigen de leerlingen de toekomst. De jeugd heeft
immers de toekomst. Ik kijk uit naar deze 2 groepen die (tijdelijk) aansluiten bij de
fanfare. Het verleden, het heden en de toekomst op 1 podium waar we gezamenlijk
een concert laten horen.
Op naar de toekomst, Semper Avanti!
Met muzikale groet,
Joost van Wichen dirigent Fanfare Orkest Semper Avanti
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Gemeenschapshuis

“De Ankerplaats”
Grashoek

Sinds 1976
Past. Vullinghsstraat 3
5985 PG Grashoek
Tel: 077-3073746
e-mail;
ankerplaatsgrashoek@home.nl
www.ankerplaatsgrashoek.tk
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Bestuursindeling 2018
Ruud Teeuwen
 Voorzitter
 Afgevaardigde naar SMP
 Jubilea
 Contactpersoon
dirigent/instructeur
 Contactpersoon Fanfarecomcie
 Archief Vereniging

Yvonne Janssen-Lobé
 Vice voorzitter
 Interim Secretaris
 Jeugdbeleid
 Muziek opleidingen
▪ AMV (basischool)
▪ IVM (blokfluit)
▪ HaFaBra (instrument)

Jos Theelen
 Penningmeester I
 Controller
 Werving financiële middelen
 Leden administratie
 Statuten / huishoudelijk
reglement

Sandra Cuijpers
 Penningmeester II
 Contributie inning
 Boekingen
 Ondersteuning penningmeester

Nieuwe bestuursleden zijn dringend noodzakelijk!
Heb je interesse, of weet je toevallig iemand uit je
kennissenkring welke we kunnen benaderen, dan horen wij
het graag.
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DE DRUMBANDCOMMISSIE
Het jaar 2017 is een jaar om trots op te zijn.
Op 15 april vond een heus muziekspektakel plaats met als titel ‘The Legend of Troy’.
De voorbereidingen waren al in 2016 getroffen, maar de apotheose hiervan vond
plaats in de Ankerplaats in Grashoek op de zaterdag voor Pasen. Samen met de
drumband van Borgharen en Heythuysen, de fanfare, zangeressen Nadine Maes en
Heidi Pittie, lokale acteurs, danseressen en een heus paard van Troje werd het
publiek verrast met een unieke uitvoering van dit prachtige muziekwerk. Het
applaus was overweldigend en juist dat maakt dat we als drumband zo trots zijn dat
we dit samen met de fanfare voor elkaar gekregen hebben.
Dat dit naar meer smaakte is ook afgelopen Paasconcert gebleken. Met als titel
‘Route 66’ werd het publiek vermaakt met een reis door Amerika en de muziek die
dit land ons in de loop der jaren gebracht heeft. ‘Radar Love’ van de Golden Earring
was voor de drumband ‘by far’ het klapstuk. Jeetje, wat was dat ‘vet’.
Alle deelnemers wil ik nogmaals hartelijk bedanken voor deze succesvolle
optredens voor het eigen Grashoekse publiek, want daar doen we dit uiteindelijk
voor.
Wat ik ook een succes mag noemen is de instroom van nieuwe jeugdleden. Het
initiatief van het jeugdslagwerkgroepje ‘Drumkids’ werpt zijn vruchten af.
Er zijn inmiddels 14 kinderen aangesloten en de eerste kinderen stromen door naar
de drumband.
Mooi om te zien hoe het enthousiasme er iedere week bij deze jonge muzikanten
vanaf spat. Samen gaan we leuke muziek maken, dus we zien u graag bij één van
onze optredens!
Namens de drumbandcommissie
Ron Vanlier
De drumbandcommissie:
Ron Vanlier
Koen Fransen
Louis Dambacher
Daniël Kamp
Jeroen Dircks
Erik van Wegberg
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INFO DOCENTEN EN MUZIEKLESSEN GRASHOEK
AMV Muziekonderwijs Basisschool:
Docent: Karen van den Broek
E-mail:
karenvandenbroek@hotmail.com
Telefoon: 06-22894662
Introductiecursus muziek (groep 4 Basisschool):
Docent: Bart van der Sterren
E-mail:
vandersterrenbart@gmail.com
Telefoon: 06-12905660
Saxofoon:
Docent: Richard Alberts
E-mail:
richardsax@hotmail.com
Telefoon: 06-23093108
Trompet – Trombone – Bariton:
Docent: Ger Reijnders
E-mail:
artmusic62@gmail.com
Telefoon: 06-40261878
Bugel – Trompet – Hoorn:
Docent: Mannie Beckers
E-mail:
mannieb@xs4all.nl
Telefoon: 06-54935337
Trom – Melodisch slagwerk:
Docent: Sjoerd Ceelen
E-mail:
sjoerdceelen@hotmail.com
Telefoon: 06-21507257
ALGEMENE INFO:
 Afmelden voor lessen doe je bij je eigen docent.
 Bij vragen over de lessen, eerst navraag doen bij je eigen docent.
 Zaken die niet met de docent besproken kunnen worden doorgeven
aan het aanspreekpunt.
 De mogelijkheid bestaat om een muziekles te bezoeken en de docent te
spreken.
Aanspreekpunt voor de muzieklessen in Grashoek:
Yvonne Janssen-Lobé
Telefoon
: 077-3075106
E-Mail
: yvonnejanssenlobe@gmail.com
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Het Ceciliafeest
Op vrijdag 17 november 2017 hebben we ons jaarlijkse ceciliafeest gevierd in de
Ankerplaats.
Dit jaar kwam Drum4fun een feestje met ons bouwen. Met een uitdagende
Djembe Drum Workshop leerden ze ons een traditioneel West-Afrikaans ritme.
Op het eind van de workshop speelden we met de gehele groep het ritme,
compleet met oproep en solos. Ook werd er een limbo dans uitgevoerd.
Het was mooi om te zien hoe de begeleiders de hele groep van jong tot oud mee
kreeg in een meeslepend steeds groter wordend enthousiasme.
Na de workshop kon iedereen genieten van een welverdiend pilsje en een
lekkere versnapering verzorgd door VerTruckelijk uit Panningen.
Tussentijds hebben we uiteraard aandacht gehad voor onze jubilarissen.
Jeroen, Jeannette en Petra hebben er weer een topavond van gemaakt.

Foto: Jubilarissen in 2017 (op de foto ontbreekt Bram van Bemmel)
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NATUURWANDELING ONDANKS VERREGENDE
ZATERDAG GESLAAGD
Op zondag 1 oktober 2017 was het weer zover. De jaarlijkse wandeltocht van het
wandelcomité van fanfare en drumband Semper Avanti vond plaats. In het begin
van de week leken de weersvoorspellingen gunstig, doch de zaterdag voorafgaand
aan de wandeltocht is geheel verregend. Door de vele neerslag hebben we zelfs op
de zaterdag nog de wandeltocht moeten aanpassen. Na deze verregende zaterdag
volgde een fraaie zondag. Ondanks dit weer namen 500 wandelaars deel aan deze
fraaie natuurwandeling. Hiervan zijn er weer ruim 60 % afkomstig uit de gemeente
Peel en Maas.
Voor half acht waren de eerste wandelaars reeds present. Vanaf 8 uur kwam de
stroom met wandelaars goed op gang. Heel Grashoek stroomde vol met
wandelaars. Al snel waren alle parkeerplaatsen op het fraaie nieuwe dorpshart
“Onder de Linde” bezet en kon men uitwijken naar het voormalige dorpsplein.
Op de rustplaats bij de maatschap Neessen waren de dames van de catering reeds
vanaf half acht druk in de weer om ervoor te zorgen dat de wandelaars voorzien
konden worden van eten en drinken. Vooral vlaai , koffie, soep en broodjes waren
erg in trek. De wandelaars waren allemaal erg tevreden over de mooi uitgezette
tocht. Jaarlijks weet onze route coördinator Wim Verstappen weer een mooie route
uit te stippelen. Ook de markering en de aanwijzingen tijdens de tocht zijn erg
duidelijk zodat er weinig wandelaars verkeerd hebben gelopen.
Als organisatie kunnen we ,ondanks het wisselvallige weer, terugkijken op een
geslaagd wandelevenement. Dit is mede mogelijk gemaakt door de bijdrage van de
sponsoren: Arvalis makelaars, Bakkerij Teun, Bob’s Adventure, De Bruijn sport,
Jumbo Harald en Ilse van Beek, Notermans sport, de bedrijven die belangloos hun
locatie open stelden en de vele vrijwilligers die hebben meegeholpen op deze dag en
de inzet van vele vrijwilligers die hebben meegeholpen op deze dag.
Momenteel zijn we al gestart met de voorbereidingen voor de wandeltocht voor
2018. De voorlopige routes zijn reeds bepaald, waarbij vooral aandacht bestaat voor
de natuur en de fraaie omgeving van Meijel en Grashoek.
Hierbij nodigen we jullie uit voor deelname aan onze volgende natuurwandeltocht
op zondag 7 oktober 2018.
Ook dan hebt u weer de keuze uit een tocht van 8 , 14, 21 of 25 km wandelen door
schitterende natuur en landelijke omgeving. Ook voor vriendengroepen, buurt- en
overige verenigingen is dit een goede mogelijkheid om een verenigingsactiviteit te
organiseren.
Wandelcomité Semper Avanti Grashoek.

43

Sponsoren van de wandeltocht bedankt !
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS EN E-MAIL
ADRESSEN
Afmelden:
Petra Spreeuwenberg

077-3082363

sproan@kpnmail.nl

Fanfare

Ron Vanlier

077-3078687

jplvanlier@ziggo.nl

Drumband

Koen Fransen

06-44060778

kl.fransen@hetnet.nl

Drumkids

Jeroen Dircks

06-12905574

jpj.dircks@home.nl

Jeugdorkest

Ruud Teeuwen

077-3060496

ruud@klimplantcs.nl

Voorzitter

Jos Theelen

077-3076192

jos.theelen.sa@ziggo.nl

Controller

Yvonne Janssen-Lobé

077-3075106

yvonnejanssenlobe@gmail.com

Inter. Secretaris

Sandra Cuijpers

077-3210608

sandra.cuijpers@home.nl

Penningmeester

077-3077696

petervandijck@home.nl

Luc Thijssen

077-4672978

lucthijssen@home.nl

Fanfare

Jan Strik

077-3072342

strikburgt@home.nl

Fanfare

Piet Willems

077-3078029

Daniël Kamp

077-3078786

danielkamp@home.nl

Drumband

Joost van Wichen

06-36192763

info@joostvanwichen.nl

Dirigent

Erik van Wegberg

06-21278706

emwegberg@ziggo.nl

Instructeur

Jeugdzaken:
Yvonne Janssen-Lobé

077-3075106

yvonnejanssenlobe@gmail.com

Bestuursleden:

Organisatie acties:
Peter van Dijck
Instrumenten:

Fanfare

Dirigent/Instructeur

Diversen:
Vaandeldrager
Tamboer-maitre

Louis Dambacher
Henk van Oijen
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LIEF & LEED
Jubilarissen 2018:
 Tom Teeuwen

12,5 jaar lid

Het bestuur verzoekt leden zich actief te melden indien zij in het verleden bij
andere muziekverenigingen hebben gemusiceerd.
Geslaagden 2017/2018:
 Amber Theelen
Hoorn C
 Mick Dircks
Hoorn A
 Rob Draak
Tamboer B
 Luuk Smeets
Bugel A
 Els Nijssen
praktijk trompet A (theorie nog doen)
Nieuwe Leden 2017/2018:
 Er hebben zich via Semper Avanti 2 blokfluit cursisten opgegeven
 Wies Engels
Slagwerk
 Eef Horsten
Saxofoon
 Noortje Maessen
Trompet
 Niek Smeets
Bugel
 Tygo Sprenkels
Slagwerk
 Justin Thijssen
Trombone
 Willemijn in ’t Veld Saxofoon
 Sem Verlinden
Slagwerk
Gestopt 2017/2018:
 Bram van Bemmel
 Marcel Verberne
 Liang van Dijck
 Mirthe Theelen
 Rick Vanlier

Bugel
Slagwerk
Sopraan Saxofoon
Als Saxofoon
Slagwerk

Bijzonderheden in 2017/2018:
 30-01-2018: Overlijden Ere lid Jan Gommans
 08-08-2017: Geboren Tim Sijben, zoon van Annet en Ron Sijben-Keizer
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MUZIEKGENOTEN VAN SEMPER AVANTI
Fanfare & Drumband Semper Avanti is zeer verheugd met u als muziekgenoot. Het
is voor onze vereniging een enorme opsteker dat er zoveel mensen onze vereniging
een warm hart toedragen en er op deze manier ook bij gaan horen. Semper Avanti
is trots op hun muziekgenoten. Vaak zonder muziekkennis willen zij toch de
drumband en fanfare financieel ondersteunen, betrokken zijn en op de hoogte
blijven van het reilen en zeilen van de vereniging. Deze initiatieven willen wij van
harte ondersteunen.
Stal de Bosrank
F. Vanlier - Meulendijks
Gerry Dircks
Wim en Wilma Verstappen
Fam Dircks - de Jong
P. Willems - Kessels
Grad Drissen
Annie en Wim Lenssen
Leen Drissen - Cuijpers
Piet en Truus Vercoulen
Jan  en Mie Gommans
Ton en Mien Gommans
Fam. M. van den Goor
Frits Groenestijn & Toos Manders

Paul en Hen  Cuijpers - Kurvers
Toon en Linde Maessen
Carla  en Theo. Bartels
An Maessen-Mooren

Hay en Mieke Hendrix
Wies Houben - Mestrom

Fam. J. van Ooij - Nooijen
Gerard enTilly Zegers

Jan en José Kamp
Hub en Gert Maessen

Rien Theeuwen - Steeghs
P.J. Spee

Wim en Marie-Louise Meijer
Wiel en Annie Peeters

Mts. Van Sleeuwen
Frits en Andrea Cruijsberg

Fam. Schilder - Kompier
Jan en Truus Sijben - Drissen

G. Janssen - Joosten
Louis en Annie Dambacher

Fam. G. Spreeuwenberg
Theo Spreeuwenberg
M.J. Spreeuwenberg - Vossen
Seniorenver K.B.O. Gras

Fam. Draak - Drissen
Sjaak en Truus Hunnekens
Rinus en Mariet Janssen
Fam Koopmans- Jakobs

Jan en Marietje Strik-van der Burgt
Annie Teeuwen - van Mullekom

Leen en Louis Cuijpers
Giel Steeghs-Lormans

Ruud en Dorien Teeuwen
Fam. Vanlier - Heesen

E. en W. Thewis
John en Monique Cuijpers

Alle muziekgenoten heel hartelijk bedankt!
49

INDEX ADVERTEERDERS
A-B
Accon AVM Accountants en Adviseurs
Ankerplaats
Arvalis
Autobedrijf Grashoek
Bakkerij Teun
Bohaco Ramen Deuren Serres
Bobs Adventure Store

36
34
42
34
44
12
44

Bouten financiële diensten

30

C-D
DTP Graphic Products

8

E-F-G-H
Factor Twee advocatuur en mediation
Gloeiend
Hacumo montage
Haton WP
Heldense Kantoor Installatie

14
8
6
48
26

I-J
Jan Reijnen BV
Janssen montage
JTI Opleidingscentrum
Jumbo (Harald & Ilse van Beek)

34
40
18
44

K-L
KI Samen
Klimplant CS
Kultura van Leeuwen
Leanzo Cafe Zaal Cafetaria
Leenders IT

34
32
40
38
46
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M-N
Maakmuziek.nl
Maessen Tuin en Park
Maurice Kassenbouw B.V.
Mertens Gewassen
Mobers en Dings notarissen
Multigrow Kwekerij BV
Neesen aardbeien/asperge
planten
Nic Houben woningstoffering
Ninhuys van Autobedrijf
Nouveau Art Kapsalon

28
26
40
8
46
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16
30
36

O-P-Q
John Philipsen slagerij

22

R-S
Rabobank Peel, Maas en Leudal
Rutten Slagerij
Sport 2000 de Bruijn
Summa

10
20
46
24

T-U-V-W-X-Y-Z
Thermo Lámina/Milmat
Ton Notermans kamperen
Top tot teen kostuumontwerp
Verhaegh Bouwbedrijf
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4
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