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De fanfare tijdens de Kindsheidsoptocht in 1925. Doel hiervan was de kinderen bekend te
maken met het missiewerk. Rechts op de foto dirigent meester Janssen.

Een muziek-
tocht in de jaren
‘50.
Op de voor-
grond: Herman
Denissen, Nad
Arntz (vaan-
drig), Herman
Kreuzer en
meester Janssen



Een foto van de fanfare uit 1991 voor de versierde kerk ter gelegenheid van de installatie
van pastoor Jenniskens

Het 70-jarige jubileum in 1976
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De drumband
In 1959 wordt fanfare Helpt Elkander uitgebreid met een drumband.
Tijdens de kermis van 1960 treedt de drumband voor het eerst samen met
de fanfare op.

In mei 1965 verschijnt fanfare Helpt Elkander en ook de drumband voor het eerst in nieuw
uniform. Deze zijn gemaakt door het fanfarelid Harrie Peters.

Eind jaren ‘70 komt een einde aan het bestaan en moet Afferden het zonder
drumband stellen.
Enkele jaren later wordt een zelfstandig tamboerkorps Maarten Schenck
opgericht. In de jaren ‘90 boekt het tamboerkorps onder leiding van instruc-
teur Ger Peters en tambour-maître Hen van Gellecom grote successen tij-
dens diverse concoursen en het korps wordt landskampioen. In 1998 wordt
tamboerkorps Maarten Schenck opgeheven.
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Ten geleide

Fanfare Helpt Elkander bestaat dit jaar 100 jaar. Bij deze bijzondere gele-
genheid past een speciale uitgave van het programmaboekje.

Als dank voor de steun gedurende lange jaren en in het bijzonder voor de
bijdrage ter financiering van de nieuwe uniformen, wil fanfare Helpt
Elkander dit boekje aan de inwoners van Afferden aanbieden.

Deze uitgave geeft een beeld van de fanfare van nu en beschrijft facetten uit
het 100-jarige verleden van de vereniging. Gedurende deze tijd heeft de fan-
fare vele hoogtepunten, maar ook dieptepunten beleefd. Zo moest de vere-
niging na de Tweede Wereldoorlog geheel opnieuw worden opgebouwd.
Afferden beschikt momenteel over een modern fanfare-orkest met  onge-
veer 65 spelende leden waarvan meer dan de helft jonger is dan 18 jaar. In
2003 is Helpt Elkander gepromoveerd naar de 3e divisie (de vroegere afde-
ling Uitmuntend). Door diverse acties heeft de fanfare onlangs flink kunnen
investeren zodat het korps van een uitstekend instrumentarium is voorzien.
Ook aan het uiterlijk wordt iets gedaan en tijdens het aanstaande jubileum
worden de leden in een prachtig nieuw uniform gestoken. Hiermee kan de
vereniging met vertrouwen de tweede eeuw tegemoet treden.
Deze uitgave is mede tot stand gekomen door de medewerking van adver-
teerders en sponsoren waarvoor de fanfare zeer erkentelijk is. Verder dank
aan iedereen die op andere wijze een bijgedrage heeft geleverd. 

De samenstellers van deze uitgave wensen bestuur, dirigent en leden van
fanfare Helpt Elkander een bijzonder mooi jubileum en veel succes voor de
volgende eeuw.
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Inschrijving voor het clublokaal in de beginjaren van de fanfare



Woordje van de burgemeester

In de vorige eeuw, om precies te zijn in het jaar 1906,
werd in Afferden de fanfare "Helpt Elkander" opge-
richt.  

Aanvankelijk was de vereniging een fietsclub die zich
bezig hield met het organiseren van fietstochten voor
leden. Al snel werd besloten muziekinstrumenten aan
te schaffen en een fanfare op te richten.
In 1924 vond de eerste deelname plaats aan een con-
cours waarbij een 2e prijs in de derde afdeling werd
behaald. Na verschillende concoursen klom de fanfare
op naar de Superieure afdeling. Na het ontvangen van de directeursprijs (in
1935) en koninklijke erkenning (in 1950). Hierna volgt een kleine inzinking,
waarna de fanfare in 2003 in de tweede afdeling, de afdeling Uitmuntend-
heid heeft bereikt. Een mooi uitgangspunt voor het jubileumjaar 2006!

Het jubileumfeest vindt plaats op vrijdag 16 juni. Tijdens dit feest zal de
fanfare de nieuwe uniformen presenteren.

Momenteel heeft de fanfare 60 spelende leden (waarvan bijna de helft onder
de 18 jaar), een studieorkest en een blokfluitgroep van 30 leerlingen, waar-
door het een belangrijke plaats inneemt in het verenigingsleven van
Afferden.

Graag spreek ik mijn waardering uit voor het bestuur, de (aspirant-)leden
en de groep 'Vrienden van de Fanfare', die zich enorm inzetten voor de fan-
fare. Langs deze weg feliciteer ik de fanfare van harte met hun 100 jarig jubi-
leum en wens hen een succesvol, muzikaal feestelijke jubileumdag toe.

Bergen, mei 2006

De burgemeester,
C.W.H.M. Klaverdijk
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Uit de oude schoenendoos -
eind jaren ‘40 - begin jaren ‘50
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Woordje van de dirigent

Honderd jaar oud, jonger dan ooit!

Mijn eerste kennismaking met Fanfare Helpt Elkander uit
Afferden was ergens in mijn jeugd, toen er een bericht
met prominente foto in de krant verscheen, waarin de
fanfare met trots haar nieuwe sousafoons presenteerde.
Dat was wel bijzonder, want fanfares in Limburg hadden
in het algemeen geen sousafoons, die zag je alleen bij de
grote Amerikaanse harmonieorkesten die op het
Wereldmuziekconcours in Kerkrade optraden. Pas vele
jaren later zag en hoorde ik deze vereniging in levenden
lijve op een beoordelingsconcert ergens in het Midden-
Limburgse. 
Natuurlijk kon ik toen niet bevroeden dat mij nog eens de
muzikale leiding van deze vereniging toevertrouwd zou
worden. Dat kwam in oktober 1995 met een telefoontje van Geert van Oijen, toen
secretaris van de Afferdse fanfare. Wat ik in Afferden aantrof was een bescheiden
orkest, waarvan de leden zich bewust waren van de tekortkomingen van dat
moment. Maar vanaf het begin bleek in het werken een onmiskenbare vastbesloten-
heid bij muzikanten en bestuur om zich te verbeteren. Dat is voor mij altijd een sterk
inspirerende factor geweest om te proberen van dit geheel iets moois te maken.
Nu, ruim tien jaar later, mogen we zeggen dat de inspanningen van eenieder zich
hebben geloond. Het is hard werken geweest, maar op vele fronten is er een tastba-
re vooruitgang geboekt. Het orkest is sterk verjongd en bijna verdubbeld in omvang.
Het instrumentarium is verbeterd en gecompleteerd. De muzikale vooruitgang die
heeft plaats gevonden, werd bekroond met twee promoties (en de titel Limburgs
kampioen) en twee behaalde landskampioenschappen. 
Geen enkele reden echter om achterover te leunen. We leven in een snel verande-
rende wereld waarin verenigingen zoals deze steeds zwaarder moeten concurreren
met nieuwe vormen van vrijetijdsbesteding, en dat met teruglopende middelen.
Daar tegenover staan steeds toenemende eisen op muzikaal en sociaal gebied. Wat
gisteren ruim voldoende was, kan in de toekomst volkomen ontoereikend blijken.
Binnen de vereniging wordt nagedacht over antwoorden op de vragen die dit met
zich meebrengt. Zo wil het orkest met het aanstaande jubileumconcert wederom
grenzen verleggen als het gaat om een andere, eigentijdse manier van zich presen-
teren. En zo moet de vorig jaar opgestarte nieuwe blokfluitopleiding de nabije toe-
komst veilig stellen. De vooruitzichten daarvan zijn veelbelovend.
Verandering, verjonging, verbetering, vernieuwing: genoeg om te kunnen zeggen:
"Fanfare Helpt Elkander: honderd jaar oud, maar jonger dan ooit!"

Bestuur en leden: van harte gefeliciteerd!

Eric Roefs, dirigent
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De bassen

De tuba’s

Sjaak Roersch, Albert Tönnissen, Frans Driessen, Wim Hoenselaar

Lukas Wolters, Thijs Zwart, Louis Roersch, Bart Laarakkers, Frans Laarakkers (niet op
de foto Maria Tönnissen)
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De trompetten

De bugels

Marly Brons, Grad Tieland, Theo Versteegen, Marjo Laarakkers, Cisca Rutten, Luc
Raijmakers, Roger Raijmakers

Geert van Oijen, Rianne Buddiger, Esther Pullens, Leo Tönnissen, Mariska
Kleintjens, Harco vd Venn, Anne Boskamp, Suzanne Boskamp, Nanda Buddiger
(niet op de foto Jan Keijsers en Lennie Buddiger)
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De eerste bladzijde van het oude notulenboek

Rond 1906 wil een groep Afferdse jongeren een vereniging oprichten.
Blijkbaar maakt het niet zoveel wat voor soort vereniging. Aanvankelijk
wordt gedacht aan een pijpenclub. Het is echter het tijdperk van nieuwe
technische ontwikkelingen en een daarvan is het  rijwiel, en vandaar wordt
besloten een rijwielclub op te richten. Als naam wordt gekozen: "Helpt
Elkander".
Hierbij wordt in het notulenboek het volgende opgetekend:
"Op zondag 4 februari 1906 hadden eenige jongelui uit Afferden het plan
opgevat een pijpenclub op te richten. Dit plan werd echter opgegeven en
men ging over tot het oprichten van een
"Rijwielvereniging". Zondag 12 februari
werd een voorlopig bestuur gekozen. Op
zondag 25 februari vaststellen van het regle-
ment. Onmiddellijk traden een 25 tal jonge-
lingen als lid toe. Nu werd door het voorlo-
pig bestuur de inschrijving voor het clublo-
kaal opengesteld. De hoogste inschrijver
was W. Jansen voor de som van f 14,00 (te
voldoen in 6 termijnen) wien het houden
van het ver-eenigingslocaal werd gegund."

De oprichting
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50-jarig bestaan in 1956

Bovenste rij: ?, Lei Verberkt, Ton Tönnissen, Chris Pothoff, Jan Rutten, Frits Frederix, Jaap Maas, Gert Tönnissen,
Herman Dinnissen, Hub Tönnissen, Meester Janssen, Grad Tönnissen, Herman Kreuzer, Gert Arts, Mat Wijers,
Sjang Driessen, Jan Wijers, Hay Peters, Frits Rutten, Nad Arntz
Zittend: Grad Cox, Bert Wijers, Gert Tönnissen, Jaap Rutten, G. Janssen, Sjaak Wijers, Thei Kepser, Fons Heijligers,
Hay Heijligers, Al Wijers, Grad Verijdt, Piet Claessen

10 juli 1956  Dagblad voor Noord-Limburg
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Bovenste rij v.l.n.r.: Th. Driesen, H. Kamps, ?, J. Wijers, meester F. Janssen, J. Kamps, G.
Clevers.
Tweede rij: Pleunis, H. Clevers, J. Heijligers, J. Peeterss, J. v.d. Ven, J. Boskamp, M.
Pullen, J. Clevers, Arts, ?, H. Remmen, G. Verijdt, H. Rijniers en H. Raijmakers. 
Zittend in derde rij: ?, J. Erren, G. Raijmakers, G. Peeters, meester P. Titulaer, A. Arts, G.
Rijniers, H. Denissen.
Op de voorgrond zittend: J. Beckers, H. Arts, W. Rijniers, J. Erren.

Op zondag 7 februari 1909 wordt Jan Wijers tot vaandrig gekozen. Op de
oudste foto van de fanfare zien we hem bij het vaandel staan. Het vaandel
is een dundoek en bestaat uit de Nederlandse driekleur met een hoefijzer
erop, dat "Geluk" betekent. Er is altijd aangenomen dat deze foto rond 1915
zou zijn gemaakt. Maar aangezien in mei 1909 wordt gemeld dat Karel
Franssen opdracht wordt gegeven een foto te maken, lijkt het erop dat de
oudste foto van Helpt Elkander uit 1909 stamt.

De eerste foto

Naast fanfare bleef Helpt Elkander ook als fietsclub actief.
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De hoorns

De saxofoons

Laura Derksen, Kim Buddiger, Daisy van Gellecom, Bart Wolters, Sylvia Tieland

Heleen Gipmans, Eline Brons, Gemma vd Ven, Lonneke van Vugt, Leo vd Venn, Leona
Raijmakers, Fieke Wijers, Maartje Tissen (niet op de foto Tonnie Tönnissen)
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De bugels (vervolg)

Het slagwerk

Lisa Wijers, Marloes Cuijpers, Elma vd Stap, Leonique Raijmakers, Ilse Ruhl, Marin
van Gellecom, Susan Cuijpers, Ellen Boskamp, Floor Wijers, Rian Laarakkers, Elke
Roersch, Marieke Kerkhoff, Inge Jacobs (niet op de foto Sanne Ruhl)

Ger Peters, Bart Roersch, Harm Hoenselaar, Guus vd Bosch, Jon Kleintjens, Roger
Keijsers 
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De vooroorlogse concoursen
In 1924 neemt de fanfare voor
het eerst deel aan een con-
cours. Het concours is in Venlo
en er wordt een tweede prijs in
de derde afdeling behaald. Er
wordt besloten de zilveren
medaille met gedenkplaat in
het clublokaal op te hangen.In
de jaren '30 heeft fanfare Helpt
Elkander met veel succes
deelgenomen aan verschillen-
de concoursen waarbij keer op
keer de 1e prijs met promotie
wordt behaald. In 1935 is de 2e
prijs in de Ere-afdeling te
Vortum een kleine tegenvaller maar in hetzelfde jaar komt de fanfare uit
IJsselstein (Utrecht) thuis met de 1e prijs in de Ere-afdeling, het hoogste
aantal punten en de Directeursprijs. Dit betekent promotie naar de hoogste
afdeling: Superieur. Een jaar later meent directeur Janssen het te mogen
wagen op concours te gaan in de Superieur-afdeling. In Jutphaas wordt
Helpt Elkander met de 1e prijs bekroond en hiermee is de naam van de ver-
eniging gevestigd.

Een foto uit 1934 toen tijdens het concours in Oosterbeek in de afdeling
Uitmuntend een 1e prijs met promotie werd behaald.
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Het bestuur

De jubileumcommissie

Het huidige bestuur: Albert Tönnissen (voorzitter), Jan Raijmakers (secretaris), Alexs
Pullens, Thea van der Stap, Mat Wijers (penningmeester), Hans Brons, Theo Arts, Frans
Driessen

Jac van de Ven, Albert Tönnissen, Piet Boslamp, Alex Pullens, Jan Raijmakers, Mat
Wijers, Wim Hoenselaar, Mat Tönnissen
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De dirigenten

Petrus Titulaer, geboren in Blerick in
1849 en overleden in Oirschot in 1933.
Hoofd van de Lagere School van
Afferden van 1874 tot 1920.
Dirigent van 1907 tot 1919

Frans Janssen, geboren in
1883 in Elden bij Arnhem en
overleden in 1968. Van 1920

tot 1949 hoofd van de Lagere
School van Afferden.

Dirigent van 1919 tot 1958

Harrie Denissen, geboren in
Afferden in 1919 en overle-
den in 2002 in Gennep.
Opleiding: Staats Hogeschool
voor Muziek in Keulen, stu-
die koordirectie en orgel
Dirigent van 1958 tot 1988

John Gubbels, geboren in
Lottum in 1962.

Opleiding: Conservatorium
Maastricht, studie slagwerk

en HAFA-directie
Dirigent van 1988 tot 1995

Eric Roefs, geboren in 1961 in Velden.
Opleiding: Muziekwetenschappen,
Universiteit Utrecht, Sweelinck
Conservatorium Amsterdam, studie
trombone, Staatsexamen HAFA-direc-
tie
Dirigent van 1995 tot heden

45



Een nieuwe start
Als de leden na de evacuatie ten
gevolge van de Tweede Wereld-
oorlog terugkeren, wordt alleen
het oude vaandel en het oude
notulenboek teruggevonden. De
vereniging moet helemaal
opnieuw beginnen. Door de
koninginnefeesten in samenwer-
king met voetbalclub HRC en een
huis-aan-huis-collecte wordt de
financiële situatie van de vereni-
ging aanzienlijk verbeterd en kun-
nen nieuwe instrumenten worden
aangekocht. De enkele na de oor-
log overgebleven instrumenten
worden vernikkeld. In 1947 wordt
gemeld dat er weer 30 instrumen-
ten beschikbaar zijn. Er wordt besloten het 40-jarige bestaan in 1947 groots

aan te pakken. Hiervoor is een
regelingscommissie ingesteld.
Bij Weijs in Siebengewald
wordt een danstent gehuurd.
Het notulenboek meldt:
“Daarom wordt besloten om
het feest te houden op zaterdag
10 en zondag 11 en maandag
12 mei. Zaterdag en maandag
een dansmuziektent en zondag
festival. Tevens zal 's zondags
in de danstent een orkestje
voor de goede stemming zorg
dragen.” Dit feest is in financi-
eel opzicht een groot succes.
In 1948 is fanfare Helpt
Elkander weer zo ver op orde
dat weer aan een concours kan
worden deelgenomen. In
Roermond wordt in de 2e afde-
ling een 2e prijs behaald.

Staande v.l.n.r.: Hannes Claessens, Ton Arts,
Sef Peters, Jan Koenders, Martien Pullen, Jaap
Kamps, Gerrit Peters en Grad Verijdt; zittend
v.l.n.r.: Jan Wijers, Hent Raijmakers, Henneke
Peters, Wim Raijmakers en Thei Driessen.
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De trombones

Alex Pullens, Leon vd Venn, Lotte Arntz, Patrick Boskamp, Hans Brons 

Fanfare Helpt Elkander stelt zich op voor het clublokaal 
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Het clublokaal



Vrijdag 16 juni 2006
20.00 - 21.00 uur Receptie (fanfare speelt) 
21.30 - 22.15 uur Presentatie nieuwe unifor-

men
21.00 - 01.00 uur Optreden door 

Die Original Maastaler 

Zaterdag 17 juni 2006 
11.00 - 15.00 uur Kofferbakmarkt en een kinder-

speelgoedmarkt + 
ballonnenwedstrijd 

12.00 - 15.00 uur Jeugdorkesten-festival 
(+ blokfluitgroep) 

15.00 - 20.00 uur Joekskapellen-festival 
20.00 - ........  uur Optreden van de Emulegro’s 

Zondag 18 juni 2006 
10.30 - 11.00 uur Rondgang door het dorp met trommelaars 
11.00 - 13.30 uur Reünie  

Tijdens de reünie:  
11.00 - 12.00 uur Mis m.m.v. Kerkkoor, Basiskoor, Laetitia en Troubadours 
12.00 - 13.30 uur Brunch voor genodigden van reünie (en voor liefhebbers

(zelf betalen))
Optredens  van de Troubadours, Laetitia en de 
Trommelgroep uit Afferden 

12.00 - 13.30 uur Mogelijkheid voor bezoe-
ken en bekijken van de  
fototentoonstelling + pre-
sentatie van DVD 

13.30 - 16.30 uur Fanfare-festival 
16.30 - 18.00 uur Alverländer Muzikanten

18.00 - 22.00 uur Afsluiting door 
optreden van Marble 

Programma feestweekend
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Na de nieuwe start na de oorlog
wordt in 1951 weer het hoogste
nieveau bereikt, de afdeling
Superieur. Daarna verblijft
Helpt Elkander lange tijd in de
afdeling Uitmuntend. In 1958
wordt meester Janssen als diri-
gent vervangen door Harrie
Denissen. Deze wil prestaties
leveren, en de promotie naar de
afdeling Superieur lukt uitein-
delijk in 1971. Bijna lijkt het ech-

ter mis te gaan. Als in de kerk van Vortum de fanfare haar muziekstukken
heeft gespeeld, is iedereen tevreden en zeker van de 1e prijs. Als de punten
worden geteld, komt men uit op 305,5 punten. Een geweldig resultaat, maar
1/2 punt te weinig voor promotie. Als enkele leden de cijfers nog eens natel-
len, blijkt een fout te zijn gemaakt. De jury wordt teruggeroepen en er
wordt een nieuw diploma geschreven. Er wordt een groot feest gevierd. 
Het laatste concours onder leiding van Harrie Denissen in 1987 in
Doetinchem levert niet het verwachte resultaat op. Iedereen is na afloop
overtuigd van de 1e prijs en het feest is al begonnen als de uitslag komt:
“slechts” een 2e prijs.
In de jaren ‘90 komt de fanfare in een
wat mindere periode, de motivatie
van de leden neemt wat af en de deel-
name aan een concours wordt een
keer uitgesteld. De samenstelling van
het korps verandert, het aandeel
jeugdleden wordt steeds groter. Na
enkele jaren wordt de weg naar boven
weer gevonden en tijdens de concour-
sen in Venlo in 2000 en 2003 wordt tel-
kens een 1e prijs met promotie
behaald en Helpt Elkander wordt aan-
sluitend tweemaal landskampioen.
Dit betekent dat de vereniging nu
weer in de afdeling Uitmuntend uit-
komt. Tegenwoordig wordt deze afde-
ling aangeduid als 3e divisie.

De naoorlogse concoursen
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De vaandels

Het eerste vaandel van fanfare Helpt Elkander
is een dundoek dat bestaat uit de Nederlandse
driekleur met een hoefijzer erop, dat "Geluk"
betekent.

In 1951 wordt o.a. via een loterij geld ingeza-
meld voor de aanschaf van een nieuw vaan-
del. Het vaandel wordt gemaakt door de
Afferdse zusters van St. Jozef. Op 15 april
1951 wordt het vaandel ingezegend en als
dank wordt de zusters een concert aangebo-
den.

Februari 1911

In 1972 is het tijd voor een nieuw
vaandel. Zaalhouder Sef Heiligers,
vaandrig Albert Wijers en basspeler
Mat Wijers zorgen ervoor dat er een
nieuw vaandel komt.

Jac van de Ven, vaandrig sinds 1989
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Het jubileumconcert

Naast het feestweekend wil de fanfare zich van haar beste kant laten zien
en horen door het verzorgen van een jubileumconcert. 

Dit jubileumconcert staat in het teken van 100 jaar muziek. Het wordt een
gevarieerde avond met niet alleen nostalgische maar ook moderne fanfare-
muziek, zang, ludieke terugblikken en bijbehorende (historische) beelden.

Het concert zal plaatsvinden op zaterdag 24 juni 2006 om 20.00 uur in de
schouwburg te Venray met medewerking van Jennifer Bartels, Ad
Raijmakers (ex-zanger van Marble), Piet Wijers, de Troubadours, een combo
met elektrische gitaren en keyboard en de theatergroep ZOER (bekend van
Pronkzitting).

De kaartjes kosten 10 euro per stuk. Dit bedrag is inclusief 3 consumpties,
een programmaboekje en natuurlijk een geweldige avond in historische sfe-
ren. Als vervoer van Afferden naar Venray en terug een probleem is, kan
gratis worden meegereisd.
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De blokfluitgroep

In 2005 is de fanfare gestart met een eigen muziekopleiding. Er wordt blok-
fluitles gegeven als muzikale basisopleiding. Dit gebeurt op een voor kin-
deren aantrekkelijke wijze. Er wordt gebruik gemaakt van een CD met
begeleiding en er zijn ook diverse optredens (o.a. samen met de fanfare).
Onder het motto “Samen muziek maken. Dat is echt véél leuker” worden
de kinderen dan gestimuleerd de muzikale opleiding voort te zetten en een
instrument te kiezen waarmee ze later tot de fanfare kunnen toetreden.

Studieorkest Mettre Ensemble

In september 1994 is in samenwerking met fanfare Eendracht uit
Siebengewald een jeugdorkest opgericht. Het doel van de zogenaamde
jeugdfanfare is beginnende muzikanten samen muziek te laten maken en
op deze wijze het plezier in muziek maken te vergroten. Tevens wordt hier-
door later de instroom in de grote fanfare gemakkelijker. De leiding is dan
in handen van Iedje Heere. (Informatie uit: Jubileumboek fanfare Eendracht
uit Siebengewald 1999.)

Jaren later is een einde gekomen aan de samenwerking tussen de fanfares
van Afferden en Siebengewald. Het jeugdorkest van fanfare Helpt Elkander
is zelfstandig verder gegaan onder leiding van dirigent Frank Knoops. Toen
ook oudere aspirantmuzikanten de mogelijkheid werd geboden, lid te wor-
den van het orkest, werd de naam veranderd in "Studieorkest Mettre
Ensemble".

39

Het schrift waarin in
1948 de muzieklessen
van meester Janssen wer-
den bijgehouden



De jeugd

De blokfluitgroep

Studieorkest Mettre Ensemble
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Het jongste en het oudste fanfarelid

Er zijn weinig verenigingen waarin de leeftijd van het jong-
ste en oudste actieve lid zo ver uiteen ligt als bij een fanfare.
Bij Helpt Elkander is het oudste lid 67 jaar en het jongste 11
jaar. Jan Keijsers is het oudste lid - geboren in 1938 - en Floor
Wijers - geboren in 1994 - het jongste. Hoe is het bij beide
allemaal begonnen en wat vinden zij van de fanfare.

Hoe het begon:
Jan: ”Ik ben begonnen op de accordeon toen ik ongeveer 10 jaar
was. Ook ben ik nog lid geweest van de mondorgelclub onder lei-
ding van Handrie van de Venn. Mijn vader was al lid van de fan-
fare en in 1953 ben ik erbij gekomen. In het begin was dat wel

moeilijk. Als we dan een snelle mars speelden, kon ik de eerste twee maten nog wel volgen,
maar daarna was ik het helemaal kwijt.”
Floor: “Mijn zussen zijn al langer bij de fanfare. Ook mijn familie speelde vroeger muziek.
Zo was de opa van mijn vader basblazer in Afferden en de vader van mijn moeder basblazer
in Siebengewald. Toen ik 7 jaar was, ben ik begonnen met blokfluitles. Ik vond het leuk om
samen muziek te maken. Ik wou eigenlijk trompet spelen, maar het is bugel geworden.”
De muziekles:
Jan: “Ik kreeg les van de dirigent meester Janssen, in de meisjesschool met een groepje van 6
jongens. In het begin op de piston en later op de bugel. Examens en diploma’s kenden we niet.
Na ongeveer een jaar les ging ik bij de fanfare. Ik kwam toen tussen
Thei Kepser en Hay JHeiligers te zitten.”
Floor: “Ik krijg les met nog twee meisjes van een leraar van de
muziekschool. Na een jaar mag je al bij het studieorkest en elke twee
jaar kun je examen doen en krijg je een diploma.. Ik heb nu bijna 4
jaar les en doe binnenkort mijn B-examen. Vorig jaar mocht ik bij de
fanfare. In het begin was dat wel moeilijk, maar andere kinderen hiel-
pen mij.”
De hoogtepunten:
Jan: “Spelen tijdens gelegenheden zoals vroeger de Processie en
tegenwoordig met kerstmis en Sinterklaas. Mijn eerste concours was
midden  jaren ‘50, we haalden de 1e prijs en iedereen had een plaatje opgespeld met “1e prijs
erop”. Ik hou van Duitse muziek en marsmuziek. De uitstapjes zoals in de jaren ‘70 naar het
“Schützenfest” in Düsseldorf waren altijd prachtig. Dat zouden we nog eens moeten doen.
Ook het laatste concours en het aansluitende landskampioenschap was heel bijzonder: ik als
oudste en mijn kleindochter Elke als jongste lid. Ik ben ook betrokken geweest bij de oprich-
ting in 1971 van de “Offerse Blaoskapel”, die nu de “Alverländer Muzikanten” heet.”
Floor: “Ik ben er nog niet zo lang bij, maar muziek zoals van Abba voor het jubileumconcert
vind ik leuk en ik verheug me op de muziekreis naar Hongarije.”
Hoe lang nog:
Jan: “Tot ik er bij neerval.”
Floor: “Zo lang ik het leuk vind, blijf ik bij de fanfare.”
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Het Caeciliafeest

Net als elke
andere muziek-
vereniging viert
ook Helpt
Elkander elk jaar
haar
Caeciliafeest.
Moeten heel
vroeger de leden
met weinig
genoegen nemen
en “... krijgt elk
lid op den
feestavond 5
glazen bier, een
half pond met-
worst en brood”
en moet men in
de jaren vijftig
vroeg uit de
veren (zie
hiernaast),
tegenwoordig is
zangtalent ver-
eist om op de
feestavond aan
de karaoke-wed-
strijd deel te
kunnen nemen
(zie onder).
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Vrienden Van De Fanfare

In 1999 werd door de fanfare een z.g. Financiële Commissie ingesteld die
ten doel had middelen bijeen te krijgen om vooral de kosten van de vele
jeugdleden op te kunnen vangen. Deze commissie besloot een club van
“Vrienden van de Fanfare” op te richten. Er werden mensen aangezocht die
bereid waren hiervan lid te worden en die jaarlijks middels een financiële
bijdrage de fanfare ondersteunen. 
Op dit moment zijn 118 personen en bedrijven/ondernemers lid van de
Vrienden van de Fanfare. De adviesbijdrage is 30,- euro per jaar, maar een
hoger bedrag mag natuurlijk ook! Deze bijdragen leveren jaarlijks ca.
3700,- euro op voor de fanfare. De fanfare nodigt op haar beurt de Vrienden
uit voor concerten b.v. het Vriendenconcert, of biedt de Vrienden aan om
met de bus b.v. naar een concours mee te gaan. 
De komende Jubileumfeesten kunnen een goede aanleiding zijn om het
ledental van de Vrienden nog te verhogen (oud-leden, supporters etc.).
Mocht u er voor voelen om de fanfare te ondersteunen of lid van de
Vrienden te worden als hart onder de riem bij hun 100-jarig bestaansfeest,
neem dan contact op met een van onderstaande personen. 

Het bestuur van de Vrienden van de Fanfare wenst Helpt Elkander veel suc-
ces bij het komende 100-jarig jubileum.

Bestuur van de Vrienden van de Fanfare: v.l.n.r. Math Tönnissen, Liet Zwart, Jos van de
Venn, Arno Broekman, Theo Arts
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Fondsenwerving en loterij voor 
nieuwe uniformen en instrumenten

In de aanloop naar het eeuwfeest is besloten de uniformen, die al sinds 1977
in gebruik zijn, te vervangen. Voor deze grote investering is een loterij opge-
zet waarbij door de inzet van de leden 600 loten werden verkocht. Het is een
groot succes geworden en tijdens het jubileumfeest worden de nieuwe uni-
formen gepresenteerd.

Rond het concours in 2003 werd duidelijk dat er dringend behoefte was aan
nieuwe instrumenten. Met name nieuwe pauken stonden hoog op het ver-
langlijstje. Het bleek onmogelijk deze grote uitgave uit eigen middelen te
financieren. Met medewerking van Stichting Synthese is hiervoor een fond-
senwervingsactie gestart. Daarbij is door de volgende fondsen geld
geschonken:
Stichting Anton Jurgens Fonds
VSB-fonds
SKan-fonds
Prins Bernhard Cultuurfonds

De trekking van de loterij gebeurde door notaris Hetterschijt in Bergen. Op de foto v.l.n.r.
Louis Roersch, notaris Hetterschijt, Jac van de Ven en Maarten van der Stap
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De jubilerende fanfare 
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Helpt Elkander anno 2006
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