Agenda
Agenda april
april 1999
1999
Repetities drumband:
Repetities jeugdfanfare:
Repetities fanfare:
Zondag
28 mrt

Zaterdag
Zondag
Dinsdag
Zaterdag
Vrijdag

03 apr
11 apr
13 apr
24 apr
30 apr

Elke woensdag 19.30
Vrijdag 2, 9 en 23 april; Donderdag 15 en 29 april, altijd 18.00
Elke vrijdag 20.00, uitgezonderd 30 april Koninginnedag
Palmzondag vertrek Gemeenschapshuis 10.15. H.mis opluisteren
11.00 met bezoek aan kerkhof;
tussendoor broodje met koffie; 14.00 Open Dag
Optreden Saxsextet Watersleij
Pastoor Op ‘t Veld 50 jaar priester
20.30 Verg. Com. Opleidingen
25 jaar Gemeenschapshuis
Koninginnedag / Lampionnenoptocht + Wilhelmus

Uit
Uit de
de Bestuursvergadering
Bestuursvergadering
van
22
1999
van
22 februari
februari
• Op 11 april viert pastoor
Op ‘t1999
Veld zijn gouden
priesterfeest. De H. Mis is om 10.30 en vooraf halen
wij de feesteling -samen met de schutterij - af aan
het klooster. Tijdens de H. Mis zullen wij onder de
Communie spelen. Nadere gegevens volgen.
• De kleding van de Jeugdfanfare blijft bij de huidige
“witte truien”.
• Ontvangen van het NIB het examenreglement
voor eigen NIB-opleiding.
• De HaFaBra-praktijkexamens zullen verplaatst
worden naar het najaar.
• Sabine Knols, Khaya en Samefko Ludidi en
Marcel Nijsten zijn gestopt bij de fanfare.
• De volgende afspraken zijn gemaakt met René
Kicken. René is verantwoordelijk voor de kerkelijke
uitvoeringen en de optredens naar de
dorpsgemeen- schap toe. Hij treedt in overleg met
de directeur over de muziekkeuze en met de
instructeur van de drumband over wie wat waar
speelt. Samen bepalen ze het muzikale
programma, waarbij onderling rekening wordt
gehouden met dubbel gebruik van o.a.
slagwerkinstrumenten.
Contactpersoon vanuit het bestuur is Dion Soons
• Wij nemen deel aan de activiteiten van “Back in
Time” op 26-27 juni a.s.
• De financiële begroting is behandeld, maar wordt
op de volgende vergadering verder uitgediept.
• Peter Soons presenteert zich aan de
bestuursleden.

Verdere voorlopige planning
Zo 02 mei

Wandeltocht Trampelkeu.
Solistenconcours Hulsberg
Di 11 mei 20.30
Verg. Com. Opleidingen
Zo 16 mei Districtsfestival LBT Houthem
Zo 23 mei Communicantjes begeleiden
naar kerk + opluisteren Mis
Za 29 mei Proefexamen HaFaBra
theorie/gehoor
Zo 30 mei Bronkprocessie
Do 03 juni Kermis Groot Haasdal
Za 05 juni Processie naar Meerssen
Di 08 jun 20.30
Verg. Com. Opleidingen
Do 17 juni 18.45 Aanmeldingsbijeenkomst nieuwe leerlingen
Za 26 juni Examens HaFaBra
theorie/gehoor
Ma 16 aug St. Rochus Klein Haasdal
3, 4, en 5 september Watertaorefièste
Di 14 sep 20.30
Verg. Com. Opleidingen
Zo 17 okt Wandeltocht “Trampelkeu”
Di 26 okt 20.30
Verg. Com. Opleidingen
Di 09 nov 20.30
Verg. Com. Opleidingen
Za 20 nov Caeciliafeest
19.00 H. Mis 20.30 Feest
Zo 21 nov St. Nicolaas inhalen
Zo 28 nov Jeugdorkestenfestival

voor de gehele fanfare-familie
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Inclusief Agenda; verschijnt maandelijks
uitgave onder verantwoordelijkheid van het bestuur. Coördinatie: Jean Thewessen

Concerten
Concerten ..

Zondag 28 maart
Palmzondag opluisteren
H.Mis van 11.00 uur
Zondag 28 maart
14.00 uur Open Dag Gemeenschapshuis
Zaterdag 24 april
Schimmertse avond bij gelegenheid van
25 jaar Gemeenschapshuis
Zondag 7 november ?
Vriendenkring concert
Zondag 28 november
Jeugdorkestenfestival
Zondag 19 december
Concert Schouwburg Sittard
Zondag 02 januari
20.00 Nieuwjaarsconcert

Landskampioen
Landskampioen in
in de
de superieure
superieure afdeling
afdeling met
met 338,5punten
338,5punten
Voorzitter
Jo Lemmens
tijdens de
Generale
Repetitie.
Toen was
het nog
spannend.

Geert op
de schouders
Hij heeft het
verdiend.

Tot ieders verrassing werden we aan de kerk opgewacht door onze schutterij die ons naar het
Gemeenschapshuis begeleidde en daar een serenade bracht.
Voorzitter Sjir Provaas spreekt ons toe.

Burgemeester
Sjra Cox feliciteert
als een van de
eersten de
kampioenen.
Wie de
jeugd heeft……...

Foto’s
Rob Creemers
Sigaar uit eigen doos?

Jean Thewessen

Jo
Reekers

Serenade voor gouden bruidspaar
vervolg 26 maart 1999

Vrienden
Vrienden van
van de
de fanfare
fanfare
1998 Een bijzonder goed vriendenjaar
Evenals de fanfare kenden de vrienden een heel goed jaar. Wist de fanfare tijdens
het concours haar all time high puntentotaal te benaderen, de vrienden behaalden
een nooit eerder vertoond resultaat. Zowel het aantal vrienden als het aantal
sponsoren en de bijdragen zijn absolute records. 125 Vrienden en sponsoren
brachten ruim ƒ 16.000 bij elkaar.
Met de afdracht van ƒ 20.000 b.g.v. het behaalde concoursresultaat is het totaal aan
afdrachten aan fanfare en drumband in de loop der jaren opgelopen tot ruim
ƒ 109.000. Met dit bedrag is ruim 1/5 van de investeringen in instrumenten en
uniformen tussen 1970 en 1999 gedekt. Om dit aandeel nog iets op te krikken is er in
de maand april een bescheiden nieuwe wervingsactie gepland. We zien graag nog
enige groei in de fanfarefamilie.
Er kan geconstateerd worden dat door het in elkaar slaan van de handen van de
vrienden en het comité 150 een stevige levendige club is ontstaan. Een club die zich
bezint op activiteiten als het uitgeven van een cd, het organiseren van
muziekuitvoeringen e.d.
Verder bleek tijdens de op 26 februari gehouden jaarvergadering dat er bij veel
mensen blijkbaar nog een drempel bestaat om toe te treden tot de vrienden.
Momenteel wordt er gezocht naar mogelijkheden om deze drempel te verlagen en
liefst geheel weg te halen.
Een ander punt uit genoemde jaarvergadering is het compliment dat is uitgesproken
voor de maandelijks verschijnende fanfare-info, waarin beknopt en overzichtelijk
wordt weergegeven wat er leeft in de fanfarefamilie. Bovendien is het weer een
gelegenheid om de sponsoren onder de aandacht te brengen. Het aantal sponsoren
is inmiddels opgelopen tot 14. We zijn benieuwd waar Jean het logo van een
eventuele vijftiende sponsor gaat plaatsen.
Het streven van de vrienden voor 1999 is gericht op een kleine uitbreiding van het
aantal en op een bedrag aan bijdragen van ƒ 20.000.
Iedereen die een idee heeft dat kan bijdragen aan de verwezenlijking van dit doel is
van harte welkom.
Ger Derks

Op 26 februari vierden onze dorpsgenoten Giel en Truus van Wunnik hun gouden bruiloft.
De hierbij gebruikelijke serenade van onze fanfare hebben wij gegeven in het
Gemeenschapshuis.
Op onderstaande foto ’s zien we de muzikanten in aktie met het spelen van enkele
feestmarchen met uiteraard een “ Lang zullen zij leven”, waarna onze voorzitter hun
feliciteert en een attentie aanbiedt.

