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Inclusief Agenda; verschijnt maandelijks, behalve tijdens de zomervakantie.
uitgave onder verantwoordelijkheid van het bestuur. Coördinatie: Jean Thewessen

Zondag 27 juni 
Back in Time: 

rondtrekken 11.00 uur
kapel optreden 11.30-13.15
drumband optr. 13.30-14.00

Vrijdag 9 juli vakantieconcert
Zondag 7 november
Vriendenkring concert
Zondag 28 november
Jeugdorkestenfestival
Zondag 19 december
Concert Schouwburg Sittard
Zondag 02 januari
20.00  Nieuwjaarsconcert

Repetities drumband: woensd. 19.30 
Vakantie drumband en gemeenschapsh.
18 juli - 8 augustus
Geen repetities jeugdfanfare: VAKANTIE
Repetities fanfare: 2 en 9 juli, 27 aug. 
Zondag 27 juni Back in Time
Vrijdag 09 juli Concertrepetitie
10 juli - 27 augustus VAKANTIE
Maandag 16 aug   St. Rochus

Klein Haasdal: vertrek 19.15

Verdere voorlopige planning
Do 02 sept 1e rep. Jeugdfanfare 18.00
3, 4, en 5 september Watertaorefièste
Di 14 sep 20.30 Verg. Com.opleidingen
Za 09 okt HaFaBra-Proefexamens

praktijk
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
Za 27 nov HaFaBra-Praktijkexamens
Zo 28 nov Jeugdorkestenfestival 

ConcertenConcerten

Agenda juli / aug 1999Agenda juli / aug 1999

Vakantie Fanfare
10 juli - 27 aug.

Vakantie Fanfare
10 juli - 27 aug.

De laatste repetitie voor de vakantie
is gepland op vrijdag 9 juli. 
We willen dit drukke en succesvolle 
seizoen afsluiten met een                                     
Concertrepetitie aanvang 20.00 uur
waarvoor we bij deze onze gehele 
fanfarefamilie en sponsoren van harte 
uitnodigen. Voor een hapje bij de  borrel 
wordt gezorgd.
Daarna kan iedereen ruimschoots van 
zijn vakantie genieten tot 27 augustus.
Dit jaar een lange periode, maar na een 
druk jaar met grote successen hebben 
we dit zeker wel verdiend.
Gebruik de vakantie dan ook om de accu 
weer op te laden en helemaal fris en 
vernieuwd in het volgend seizoen aan de 
slag te gaan.
Een week na de start wordt alweer een 
optimale inzet van iedereen verwacht 
tijdens de Watertaore-Fièste.
Helpt allemaal mee om dit festijn weer tot 
een groot financieel succes te maken.

In de Fanfare-info van juni werd al kort
aangegeven dat Henrico Stevens tot nieuwe
instructeur van de drumband is benoemd.
Toch willen wij u wat nader kennis laten maken
met Henrico.
Hij is 27 jaar en woont samen met Angeline te
Oud-Valkenburg.
Hij heeft het conservatorium gevolgd te
Maastricht. Nadat hij dit had afgerond, heeft hij
in diverse orkesten gespeeld en is nu nog lid
van Flexible Brass.
Op dit moment is hij werkzaam als docent aan
de muziekschool te Kerkrade en Beek/Geleen.
Ook is hij al sinds 1992 docent slagwerk bij de
opleidingen van onze fanfare.
Henrico wensen wij nogmaals veel succes toe
met onze drumband.

‘n pluim op je hoed‘n pluim op je hoed

Van vele mensen uit onze 
gemeenschap, maar ook van buiten 
Schimmert bereiken ons opvallend veel 
en zeer positieve berichten over onze 
optredens in en om de kerk.
De begeleiding van de kommunikant-

jes, onze deelname aan de bronk-
processie alsook recent de begeleiding 
door de fanfare bij de begrafenis van 
ons erebestuurslid Giel Kuypers zijn 
door veel mensen zeer gewaardeerd.
Ook onze pastoor uitte zijn waardering 

in het parochieblad waarin hij schreef 
over een verrassing tijdens het octaaf in 
Meerssen, toen de fanfare in de 
stromende regen met “blije muziek” de 
basiliek binnen trok. 
Een pluim op de hoed voor alle 

mensen  die verantwoordelijk zijn voor 
de zorgvuldige voorbereiding en 
uitvoering.



Uit de bestuursvergadering 
van 18 mei 1999:

Uit de bestuursvergadering 
van 18 mei 1999:In memoriam

Giel Kuypers
In memoriam
Giel Kuypers

• Guido Pricken komt bij de slagwerk-
groep van het korps.
• De LBT biedt een ledenwervingspakket
aan. Onderzocht wordt of dit pakket kan 
worden gepresenteerd via de basisschool.
• De Gemeente Nuth evalueert het huidig 
subsidiebeleid.
•Er zijn mogelijkheden voor onze 
vereniging om te helpen bij aktiviteiten van 
het Gemeenschapshuis.
• Jos Lucassen wordt de nieuwe tambour-
maître en zal hiertoe worden opgeleid. 

Als 16 jarige jongen werd hij in 1929 lid 
van St. Caecilia. Als trompettist was Giel
een zeer gewaardeerd collega en een op 
en top verenigingsman.
Tot en met 1945 bleef hij actief lid.
Van 1945 tot 1959 was hij niet meer direct 
betrokken met de vereniging i.v.m. drukke 
zakelijke - en huiselijke werkzaamheden. 
Achter de schermen bleef hij toch St. 
Caecilia steunen met raad en daad.
In 1959 kwam Giel weer in actie als 
bestuurslid en later als erebestuurslid tot 
op de dag van zijn overlijden.
Meteen na zijn “herintrede” werd hij de 
chauffeur van de vereniging. Met Giel ’s 
mercedes zijn heel wat kilometers 
gemaakt naar o.a. bondsvergaderingen, 
regiovergaderingen, recepties, solisten-
concoursen en dergelijke.
Te pas en te onpas werd op Giel een 
beroep gedaan en nooit te vergeefs.
Ook zijn inbreng in het bestuur was van 
grote waarde. Zijn mening werd altijd 
gevraagd en zijn advies was steeds 
doordacht en waardevol. In moeilijke en 
minder moeilijke tijden stond Giel in de 
bres voor zijn St. Caecilia. 
Bij de vele werkzaamheden in de 
feesttenten, begin zestiger jaren, was hij 
doch ook zijn vrouw Gabriëlle, altijd van 
het begin tot het einde voor de fanfare aan 
het werk. 

•De praktijkexamens Hafabra worden op 
27 november a.s. gehouden in zaal 
Theunissen.
•Er ligt een verzoek van Sandor
Hendriks (trombone) om met onze 
vereniging een concert te mogen geven. 
Het bestuur staat hier positief tegenover 
en met alle betrokkenen is dit verzoek 
doorgesproken en akkoord bevonden.
• De huidige wachtlijsten zullen worden 
afgeschaft. Op een repetitie zal dit 
besluit worden toegelicht. In de toekomst 
kunnen voorkeuren met de directeur 
Geert Jacobs worden besproken.
• Het repetitiebezoek heeft de volle 
aandacht van het bestuur.
• Er wordt een sax-alt aangeschaft.

Beiden zijn we veel dank verschuldigd 
en zullen we nooit vergeten. Ze waren 
beiden altijd aanwezig als er werk 
gedaan moest worden en hoorden in 
die tijd bij de “inventaris”. Op Zaterdag 
12 juni 1999 hebben we Giel met 
passende muziek naar de kerk 
begeleid. In de kerk, samen met het 
Schimmerts’ dameskoor, de dienst 
opgeluisterd. Op het kerkhof werd 
afscheid genomen met muziek en een 
groet van het vaandel.
Giel je was een aimabele man die ook 
als zodanig bij ons in het geheugen zal 
achter blijven.
Dank voor alles, de fijne tijd samen in 
onze vereniging, en rust in vrede.

Juni 1999
Sjeng Mevis

De fanfare tijdens de laatste bronkprocessie Foto Guus Eijssen


