Agenda
Agenda februari
februari 1999
1999
Repetities fanfare:
elke Vrijdag 20.00
Repetities drumband:
elke Woensdag 19.30
Repetities jeugdfanfare:
elke Donderdag 18.00
Za 06 feb concert te Melick 20.30
Zo 14 feb Afhalen Prins / spelen in carnavalsmis van 11.00
Ma 15 feb Carnavalsmaandag optocht vertrek 14.00
Za 27 feb Concert te Meers 21.00
Verdere voorlopige planning
Vr 05 mrt Generale Repetitie
Zo 07 mrt FKM kampioenschappen Maaspoort Venlo
Zo 14 mrt 10.30 Jaarvergadering
Zo 28 mtr Palmzondag 11.00 H.mis opluisteren Open Dag
Di 13 apr 20.30 verg. Com. Opleidingen
Za 24 apr Proefexamens Theorie en Gehoor
Za 24 apr 25 jaar Gemeenschapshuis
Vr 30 apr Koninginnedag / Lampionneoptocht
Zo 02 mei Wandeltocht Trampelkeu”.SolistenconcoursHulsberg
Za 08 mei HaFaBra Examens Theorie en Gehoor
Di 11 mei 20.30 Verg. Com. Opleidingen
Zo 23 mei Communicantjes begeleiden naar kerk
Za 29 mei HaFaBra-Proefexamens Praktijk
Voor
Voor de
de ouders
ouders van
van onze
onze
Zo 30 mei Bronkprocessie
jeugdige
jeugdige muzikanten
muzikanten
Do 03 juni Kermis Groot Haasdal
We hebben weer enkele
Za 05 juni Processie naar Meerssen
repetities gepland in het SinterZo 06 juni Voorronde Mgr. Ronckenmeertencollege te Hoensbroek.
tournooi St. Geertruid
Mogelijk is de eindtijd voor de
Di 08 jun 20.30 Verg. Com. Opleidingen
jeugdige leden te laat.
Do 17 juni 18.45 Aanmeldingsbijeenkomst
We zijn graag bereid te regelen
nieuwe leerlingen
dat deze leden eerder naar huis
Za ?? juli HaFaBra Examens praktijk
gebracht worden.
3, 4, en 5 september Watertaorefièste
De ouders dienen dit wel vooraf
aan het bestuur kenbaar te
Di 14 sep 20.30 Verg. Com. Opleidingen
maken, of het zelf te regelen.
Zo 17 okt Wandeltocht “Trampelkeu”
De kinderen kunnen beter een
Di 26 okt 20.30 Verg. Com. Opleidingen
Zo 07 nov Concert “Vriendenkring Crescendo” gedeelte van de repetitie
aanwezig zijn dan helemaal niet
Di 09 nov 20.30 Verg. Com. Opleidingen
Za 20 nov Caeciliafeest 19.00 H. Mis 20.30 Feest
Zo 28 nov Jeugdorkestenfestival Schimmert

voor de gehele fanfare-familie
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Concerten
Concerten e.a.
e.a. Optredens
Optredens
zaterdag 6 februari : concert te Melick. Optreden Melick 19.30-20.15 Schimmert 20.30-21.30
Op zaterdag 27 februari is een concert gepland in de fanfarezaal in Meers.
Verdere details volgen zo spoedig mogelijk.
Vrijdag 5 maart Generale repetitie Landskampioenschap.
Zondag 7 maart optreden voor Landskampioenschap in Maaspoort Venlo.
Zaterdag 24 april Schimmertse avond (zie aparte mededeling)
Zondag 7 november is vastgelegd voor een “Vriendenkring” concert in ons
gemeenschapshuis. De deelnemers en tijden zijn nog niet bekend.
Zondag 28 november zal in Schimmert een Jeugdorkestenfestival georganiseerd worden.

Speciale
Speciale repetitiedag
repetitiedag
Programma:

te
te Noorbeek
Noorbeek op
op zondag
zondag 21
21 febr.
febr.

Korps: aanwezig zijn om 9.45 u.
1e Repetitie van 10.00 u. tot 12.00 u.
12.00 u. Lunch ( zelf meebrengen )
Soep wordt aangeboden door fanfare.
Verdere consumpties verkrijgbaar aan
de bar (uiteraard tegen betaling)
De resterende tijd tot de volgende
repetitieblok kun je zelf in vullen door

Harmoniezaal “Berggalm”
Paviljoenstraat 1
6255 AH Noorbeek
tel. 043 4572556

b.v.een kleine wandeling in de omgeving
of het leggen van een kaart.
Volgende repetitieblok is van 14.30 tot 16.30 u.
Hierna gezamenlijk opruimen en de terugreis
naar Schimmert kan beginnen
Heb je geen vervoer, regel dat dan zelf met
collega muzikant of bestuurslid.
Jos Wiekken

Vrienden
Vrienden van
van de
de Fanfare
Fanfare

Commentaar
Start van 1999
Zeer geslaagd en goed verzorgd.
Op de eerste plaats vinden wij dat omdat
“Fanfare-Info” een geweldige vervanger is
van de maandelijkse agenda en op de tweede
plaats was het “NIEUWJAARSCONCERT” in deze
nieuwe formule ook zeer geslaagd.
Dit was muziek “van Schimmert voor “Schimmert”
• De jeugdfanfare deed het voortreffelijk.
• Het Saxofoonsextet presenteerde zich professioneel.
• De drumband was die middag echt een topper.
• En het korps zorgde voor een waardige afsluiting
van een door alle aanwezigen zeer gewaardeerde
muzikale en goed bezochte concertmiddag.
Een proficiat voor alle deelnemers en zeker
aan het bestuur voor deze aanpak.

Vrijdag 26 feb. Gemeenschapshuis
Jaarvergadering, aanv. 19.30 uur.
Voor alle Vrienden: komt u ook?

Mia en Sjeng Mevis

Fanfarekapel in actie tijdens prinsuitroeping Mark III 1999 ( Soons) Foto’s Lou Zeegers

Pascal Kuipers
Rijdende Winkel

Extra
Extra repetities
repetities
landskampioenschap
landskampioenschap
Dinsdag
02 feb. 20.00
?-2
Zondag
07 feb. 10.30
G-1
Dinsdag
09 feb. 20.00
S-2
Donderdag 18 feb.
20.00
?-1
Zondag
21 feb. dagrepetitie
Dinsdag
23 feb. 20.00
?-1
Woensdag 24 feb. 20.00
?-1
Zondag
28 feb. 10,30
G-1
Maandag
01 mrt. 20.00
G-2
Woensdag 03 mrt. 20.00
S-1
Donderdag 04 mrt. 20.00
G-1
Vrijdag
05 mrt. 20.00 Generale
G = Gemeens. ? = onbekend S =Sinter.
1 = Jacobs 2 = Pijpers

Uit
Uit de
de Bestuursvergadering
Bestuursvergadering
• De uitvoering van “Le champion de tir” is geplaatst
op een CD, die als educatief project voor
verenigingen en andere belangstellenden wordt
uitgegeven door de LBM. Elk fanfarelid ontvangt
een gratis CD, echter met een maximum van 1 per
gezin.
• Door de uitbreiding van het bestuur met Jo
Vrancken en de secretariaatswijziging is uitvoerig
gesproken over de herverdeling van taken binnen
het bestuur. De discussie is nog niet geheel
afgerond. Dit zal op de volgende vergadering
gebeuren.
• Een commissie zal de haalbaarheid van een
culturele avond/evenement onderzoeken.
Suggesties zijn welkom. In de commissie zitten:
Piet Ritt, Jo Vrancken, Jan Theunissen en Hub
Cortenraad.
• Maurice Snijders gaat een voorstel uitwerken om
de fanfare te promoten via Internet.
Er bestaat overigens al een Homepage van de
Watertaorefièste, ingericht door Barry Kuipers.
Pageadres is www.bkuipers.demon.nl
• Op de a.s. jaarvergadering zijn de volgende 4
bestuursleden volgens schema aftredend: Jan
Aarts, Fon Heuts, Jean Thewessen en Jos
Wiekken. Allen stellen zich herkiesbaar.

Schimmertse
Schimmertse Avond
Avond
De initiatiefnemers van de viering 25
jaar Gemeenschapshuis hebben op
19 jan. voor de vaste gebruikers van
het Gemeenschapshuis een
vergadering belegd, waarin besloten
is om op Zaterdag 24 april vanaf
20.00 uur het jubileum te vieren met
een Schimmertse avond. De volgende
verenigingen zullen een optreden
verzorgen:
Toneelvereniging ‘’Crescendo’’,
Dameskoor, Jongerenkoor, Gemengd
Kerkelijk Zangkoor en Fanfare.
De vaste gebruikers die niet optreden,
zullen op een andere manier hun
bijdrage leveren.
De fanfare zal niet als korps
optreden maar in verschillende
onderdelen.
Naast een presentatie van de
drumband is het de bedoeling dat de
volgende fanfare groepen optreden:
koperensemble, saxsextet,
jeugdfanfare en hofkapel.
Mutaties
Mutaties
bestuur
bestuur Gemeenschapshuis
Gemeenschapshuis
De secretaris Gabriëlle Bisschoff heeft
haar bestuurslidmaatschap beëindigd.
Pierre Visschers, afgevaardigd
bestuurslid door het Gemengd Kerkelijk
Zangkoor, heeft het secretariaat
overgenomen.
Voorzitter Frits Janssen heeft de
voorzittershamer neergelegd. Hij blijft
wel bestuurslid tot a.s. zomer.
Tot de benoeming van een nieuwe
voorzitter, zal die functie waargenomen
worden door Jean Thewessen,
afgevaardigd bestuurslid door de
fanfare.
.

