Verdere voorlopige planning

Agenda
Agenda oktober1999
oktober1999
Repetities drumband: elke woensd. 19.30
Repetities jeugdfanfare:
Donderdag 21 okt 18.00
Vrijdagen 8, 15, 29 okt 18.00
Repetities fanfare: elke vrijdag 20.00
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
Vr 24 dec Nachtmis Kerstkoper
Zo 02 jan Nieuwjaarswandeling
Jeugdfanfare vertrek 13.00

voor de gehele fanfare-familie
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Comité
Comité Watertaore-fièste
Watertaore-fièste
bedankt
bedankt !!
De Watertaore-Fièste zijn achter de
rug.
Het bestuur wil met name de leden
van het Comité Watertaore-Fièste
bedanken voor hun inzet bij de
organisatie van dit feest.
Het is een hele klus geweest.
Ook willen we alle leden bedanken
die met hun hulp er voor gezorgd
hebben dat het een goed lopend
feest is geweest.
Nogmaals allemaal bedankt voor
jullie geweldige inzet.

Inschrijfgeld ƒ 2,50 inclusief gratis sticker
Opbrengst is voor de fanfare.
Lopen jullie ook allemaal mee?

Concerten
Concerten
Zondag 7 november 16.00
Vriendenkring concert
Zaterdag 20 november 19.00
Eucharistieviering Sint Caecilia
Zondag 28 november
Jeugdorkestenfestival
Zondag 19 december
Concert Schouwburg Sittard
Vrijdag 24 december 21.30
Nachtmis Kerstkoper
Zondag 02 januari
20.00 Nieuwjaarsconcert

Foto: Ronald Kuipers

Het reclamebord voor de
WT- feesten bij de watertoren

Drumband
Drumband
Onze drumband nam op Zondag
12 september jl. deel aan het
Muziekfestival in het kader van het
65 jarig bestaansfeest van Fluit- en
tamboercorps St. Paulus
Schaesberg.
Ik denk dat ik namens alle leden
spreek, als ik zeg, dat ik nu weet
wat een lid van een schutterij ‘s
zomers meemaakt.
Onze presentatie op straat en
tijdens het concert was goed te
noemen, onze nieuwe instructeur
was heel tevreden met ons
concert, alleen jammer dat collegamuzikanten nog steeds niet de
dicipline hebben, te luisteren naar
wat op het podium ten gehore
wordt gebracht.
Marjo Limpens

50
50 jarig
jarig huwelijk
huwelijk
Op Zaterdag 4 september 1999
waren we als fanfare druk doende
met onze Watertaore-fièste.
Maar op die dag was in ons dorp een
echtpaar dat feest vierde, een feest
om trots op te zijn.
Het echtpaar Dullens uit Oensel vierde
op die dag hun 50 jarig huwelijksfeest.
De familie besloot dit feest in besloten
kring te vieren en had liever geen
serenade van de fanfare.
Uiteraard respecteren we deze keuze.
Met enkele bestuursleden zijn we het
echtpaar en de familie de hand gaan
drukken. Dit werd erg op prijs gesteld
en mevrouw Dullens sprak zelfs uit dat
de fanfare hun een serenade mag
brengen wanneer ze het 60-jarig
huwelijk mogen bereiken.
Laten we hopen dat we haar wens
mogen invullen

Attentie
Attentie
Hoofdsponsors
Hoofdsponsors
Van een aantal sponsors
hebben we nog steeds geen
ADVERTENTIE-AFDRUK
ontvangen.
Zoals afgesproken willen we
beurtelings van iedere sponsor
advertenties plaatsen, uiteraard
alleen als U dit wenst. Aantal te
plaatsen advertenties kan per
keer verschillen en is afhankelijk
van de beschikbare ruimte per
aflevering.
Als U hieraan mee wilt doen en
nog niet gereageerd hebt,
vragen wij U, zo snel mogelijk
een advertentie-afdruk te
zenden aan :
Jean Thewessen
Bekerbaan 51
6333 EJ Schimmert

Nog een lange rij tractoren
Foto: Ronald Kuipers

Open Nederlands Kampioenschap
voor de concertafdeling
31 oktober 1999 Rodahal Kerkrade
organisatie: LBM en WMC

De “Kooschietwei” is omzoomd
door de reclameborden van onze sponsors

Foto: Ronald Kuipers

De LBM-verenigingen die aan het
kampioenschap deelnemen zijn:
1. Harmonie St Caecilia Simpelveld
2. Harmonie Lentekrans Linne
3. Harmonieorkest St Michaël Torn

In de lunchroom van de Watertaore-fièste wordt met plezier gewerkt.

Het buffet draait op topsnelheid;
wat is het warm…….….en het bier vloeit rijkelijk.

Foto: Ronald Kuipers

Foto: Ronald Kuipers

Watertaore-Fièste 1999
Zondag o.a. Koo-schiete en tractorenshow
bij de foto’s:
linksboven Barry wordt geïnterviewd door TV SBS 6
2e foto links: De eerste “kooflat” -goed voor duizend guldenis gevallen en direct gemarkeerd.
De linkse koe op de volgende foto 2 seconden voor
dat de 2e “kooflat” valt voor de tweede prijs van 500 gulden..
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LLAZZ in actie tijdens hun concert op onze
prachtige kiosk, steeds de blikvanger van onze feesten.
Foto’s Jean Thewessen

Op de foto midden boven is een originele dorskast volledig intact- uit de dertiger jaren, aan het werk met het
dorsen van tarwe. Rechts boven: De oudste tractor van de
76 stuks die aan deze show deelnamen, is een
Amerikaanse Farmall uit 1924, rijdend op benzine en
metalen wielen.
Op de laatste foto zien we een van de lange rijen
tractoren en werktuigen. In totaliteit: een prachtig gezicht
en een compliment voor de organisatie.

