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Zondag 7 november
Vriendenkring concert
Zaterdag 20 november 19.00
Eucharistieviering Sint Caecilia
Zondag 28 november
Jeugdorkestenfestival
Zondag 19 december
Concert Schouwburg Sittard
Zondag 02 januari
20.00  Nieuwjaarsconcert

Laatste repetitie voor de vakantie.
Op Vrijdag 9 juli organiseerden wij voor 
het eerst  een vakantieconcert dat 
werd afgesloten met een borrelhap. 
Alhoewel de belangstelling niet overwel-
digend was, hadden toch enkele 
dorpsgenoten de weg naar het gemeen-
schapshuis gevonden. Zeker voor de 
eerste keer niet slecht. Vanuit het korps 
hebben we veel positieve geluiden 
ontvangen voor dit initiatief. Het zal 
zeker worden gecontinueerd

Repetities drumband: elke woensd. 19.30 
Repetities jeugdfanfare:

do. 2 sept.; vr. 10 sept.; Do 16 sept.; vr. 
24 sept.;do. 30 sept.
Tijden: donderd. 18.00; vrijdags 20.00

Repetities fanfare: elke vrijdag 20.00
uitgezonderd 3 sept

voor WATERTAOREFIESTE  zie elders
Zo 12 sept. Drumbandfestival Schaesberg

14.00 Optocht
16.40 optreden van onze drumband 

Di 14 sep 20.30 Verg. Com.opleidingen

Verdere voorlopige planning

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 september 1999Agenda september 1999

Een toepasselijke foto 
-ten tijde van  de Watertaore-Fièste-

van een van onze fanfare-hoofdsponsors.

Cursus HaFaBra
Theorie en Gehoor D

Cursus HaFaBra
Theorie en Gehoor D

Kandidaten kunnen zich tot 1 
oktober melden bij René Kicken 
voor deelname aan de cursus. 

Voor de hoofdsponsorsVoor de hoofdsponsors
Op 28 juni stuurden wij u een verzoek om ons 
een advertentie op te geven voor plaatsing in 
fanfare-info. Van de eerste 5 sponsors die 
gereageerd hebben zijn reeds advertenties 
geplaatst in dit nummer. 
Wij zijn voornemens om in elke Info -afhan-
kelijk van de beschikbare ruimte- een aantal 
advertenties van onze hoofdsponsors te 
plaatsen.
Verschillenden uwer hebben nog niet op ons 
verzoek gereageerd. Wij plaatsen echter ook 
graag uw advertentie. 
Stuurt U ze alsnog op als U dit nog niet 
gedaan hebt.
Adres : Jean Thewessen Bekerbaan 51 

6333 EJ Schimmert. Tel. 404 9140

Geboren: op 6 juli
Tim

broertje van Loek
zoon van;
Janet en Nico Eurelings.

Van harte proficiat !

Onze FanfarefamilieOnze Fanfarefamilie



Uit de bestuursvergadering 
van 15 juni 1999:

Uit de bestuursvergadering 
van 15 juni 1999:In memoriam 

Hub Steijns
In memoriam 
Hub Steijns

Ruim 40 jaar geleden werd Hub 
bestuurslid van onze vereniging.
Hij was geboren in Margraten en 
trouwde in Schimmert met Tina
Vankan en vanaf dat moment 
was hij in het Schimmertse ver-
enigingsleven geen onbekende 
meer.
Vooral de fanfare telde in huize 
“Steijns-Vankan” wel degelijk 
mee. Hub, doch ook zijn vrouw  
Tina, waren steeds 
daadwerkelijk aanwezig.
Hub was een man van niet veel 
woorden maar van praktische 
daden. Begin zestiger jaren, 
toen de fanfare-tentfeesten tot 
ver in de omtrek bekendheid 
kregen, was Hub een van de 
harde werkers die dag en nacht 
paraat waren.

Ook zijn vrouw Tina ontbrak nooit in het 
“dames-buffet”.
De Sint Caeciliafeesten in die jaren 
werden gevierd van ‘s morgens tot ‘s
avonds laat. Na de H. Mis van 9.30 uur 
en een bezoek aan het kerkhof trok het 
hele gezelschap door het dorp. Rond 
13.00 werd warm gegeten en ging “de 
processie” verder. Vele jaren hebben 
Hub en Tina het hele gezelschap 
getrakteerd op lekkere gebraden 
haantjes.
Naast deze feiten willen we niet 
onvermeld laten dat ons gewaardeerd 
ere-bestuurslid ook een fervente kaarter 
was. Na elke repetitie werd er steeds 
een flinke pot gespeeld en zijn 
kompanen zullen hun fanatieke 
kaartvriend nooit vergeten. 
Tijdens de vele bestuursvergaderingen 
was Hub ‘s opmerking heel vaak :”
Maar bij ons in Margraten………..” en 
ook ieder bestuurlid zal deze toch 
goedbedoelde uitspraak bijblijven. Dit 
was een typische uitspraak van een 
man die al lang tot de categorie “echte 
Schimmertenaar “behoorde.
Weer is ons een markant figuur 
ontvallen. Met gepaste muziek en doffe 
trommels is hij in de begrafenismis 
herdacht en begeleid naar zijn laatste 
rustplaats.
Hub, namens de gehele fanfarefamilie, 
hartelijk dank en rust in vrede.

Sjeng Mevis

• Sjors Kieboom heeft de nieuwe 
sax-alt ontvangen.
• Voor de drumband worden 
nieuwe toms aangeschaft.
• In september zal gestart worden 
met een experiment voor 
partijrepetities voor de instrument-
groep solo en 1e bugels.
• In de eerste helft van het jaar 
2000 zullen we proberen een 
concert te organiseren op de kiosk

OproepOproep
Voor het St. Caeciliafeest zijn wij
op zoek naar personen of groepen 
die eindelijk invulling kunnen 
geven aan een al lang 
gekoesterde wens om voor een 
groot en select publiek een 
voorstelling te verzorgen.
Bel snel Maria Hambeukers nu er 
nog mogelijkheden zijn en het 
programma nog niet helemaal is  
gevuld. Telefoon 404 2255

50 jaar getrouwd50 jaar getrouwd

De familie Van Wijk uit de Kruisstraat
was op 3 augustus j.l. 50 jaar getrouwd.
Aangezien dit midden in de vakantie viel, 
hebben wij hen ontvangen tijdens de 
eerste repetitie op Vrijdag 27 augustus in 
het gemeenschapshuis. 
De kinderen hadden hun ouders verrast 
met een koetstocht door het dorp die 
werd besloten met een serenade door 
onze fanfare. 
Het ca. 30 personen tellende gezelschap 
was zeer enthousiast en verrast.

De bruidegom was zelf vroeger 
muzikant en ook familieleden zitten in 
de muziek hetgeen duidelijk was toen 
enkele marsen ten gehore werden 
gebracht. 
Extra leuk is dat het echtpaar Van Wijk 
ook lid is van de Vrienden van de 
fanfare.
We bedanken hun voor de koele dronk 
na de serenade en wensen hun nog 
veel geluk en een goede gezondheid 
toe.



Tel 045 4049211 / 06 22493972

De Watertaore-Fièste
Vrijdag 3 september aanvang 20.30 uur

entree ƒ 15,=
Janse Bagge Bend

met in het voorprogramma
Outside

Zaterdag 4 september aanvang 21.00 uur
entree ƒ 10,=

Breultaler Express
Zondag 5 september aanvang 13.00 uur 

entree VRIJ

Weidefeest met
Klassieke tractorenshow

Fancy-fair, Koosjiete
Springkussen, Kinderbuffet

Muziek van Quality Sound

Vanaf 16.00 uur LIVE muziek
in de feesttent  door:

LLAZZ

Foto van dinsdag 31 augustus. Er is reeds hard gewerkt door veel fanfare-mensen.
De kiosk en de tent staan reeds uitnodigend te wachten op de grote massa 's mensen, 
die hopelijk komend weekend onze Watertaore-Fièste zullen bezoeken. Locatie

sportcomplex

Waterkuilsweg


