Agenda
Agenda november
november 1999
1999
Repetities drumband: elke woensd. 19.30
Repetities jeugdfanfare: Donderdagen 4 en
18, Vrijdagen 12 en 26 steeds om 18.00
Repetities fanfare: elke vrijdag 20.00
Dinsdag 09 nov 20.30
Verg. Com. Opleidingen
Zaterd. 20 nov Caeciliafeest
19.00 H. Mis 20.30 Feest
Zondag 21 nov St. Nicolaas inhalen
Zaterd. 27 nov HaFaBra-praktijkexamens
Zondag 28 nov
Jeugorkestenfestival

Verdere
Verdere voorlopige
voorlopige planning
planning
Vr 24 dec Nachtmis Kerstkoper
Zo 02 jan Nieuwjaarswandeling
Jeugdfanfare vertrek 13.00
Vr 07 jan Uitreiking diploma’s en
theoriecertificaten.
Zo 05 mrt Begeleiden prins Carnaval
naar de kerk
Ma 06 mrt Carnavalsoptocht
Di 07 mrt Zate Hermeniekes
Zo 16 april Palmzondag
opluisteren H. Mis
namiddag: Open Dag

Opleidingsnieuws
Opleidingsnieuws
Programma
Programma
Carnaval
Carnaval
44 xx 11
11
Donderd 11 nov Bejaardenzitting
Vrijdag 12 nov Opening Seizoen
Zaterdag 13 nov Galazitting
Zondag 14 nov Matineezitting
Zaterdag 27 nov CD-Presentatie
Zaterdag 22 jan Prinseproclamatie
Zondag 23 jan Kinderzitting
Zondag 30 jan Jubileumreceptie
5 - 6 - 7 maart CARNAVAL
We vermelden dit programma
omdat bij deze festiviteiten ook
verschillende fanfaregroepen
betrokken zijn.

Op Zaterdag 27 november zullen tussen
12.00 en 18.00 de HaFaBra-praktijkexamens worden afgenomen in zaal Sint
Hubertus.
Om 18.00 uur zullen de uitslagen bekend
worden gemaakt van zowel de praktijkexamens als van de theorie/gehoorexamens.
Het wordt ten zeerste op prijs gesteld als
ook de ouder(s) en andere belangstellenden hierbij aanwezig zijn.
Om hinder te voorkomen voor de laatste
examenkandidaat verzoeken we om niet
voor 17.55 uur te komen.
Een ieder is van harte welkom.
Mutatie
Mutatie ledenbestand
ledenbestand
Denis Klinkeberg heeft te kennen
gegeven zijn lidmaatschap te
beëindigen vanwege werk en studie.

voor de gehele fanfare-familie
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Concerten
Concerten
Zondag 7 november 16.00
Vriendenkring concert
Hoensbroek
Zaterdag 20 november 19.00
Eucharistieviering Sint Caecilia
Zondag 28 november 13.00
Jeugdorkestenfestival
Zondag 12 december 18.00
Drumbandconcert
Gemeenschapshuis
Zondag 19 december 17.00
Concert Schouwburg Sittard
Vrijdag 24 december 21.30
Nachtmis Kerstkoper
Zondag 02 januari 20.00
Nieuwjaarsconcert
Zondag 09 januari n.m.
Saxofoonsextet (‘t Weverke)
Zaterdag 20 mei 2000
Schimmert en Horst-America

Jeugdorkesten
Jeugdorkesten
festival
festival
Op Zondag 28 november zal in het Gemeenschapshuis voor de vierde maal een
Jeugdorkestenfestival gehouden worden.
De volgende zeven jeugdorkesten zullen daarbij
voor het muzikale voetlicht treden.
13.00 Jeugdfanfare St. Caecilia Schimmert 1983
13.45 Jeugdfanfare St. Gabriël Hoensbroek
14.30 Jeugdharmonie St. Cecilia 1866 Geleen
15.15 The Young Ones Spaubeek
16.00 Jeugdfanfare Societé Saint Martin Stein
17.00 Jeugdfanfare St. Caecilia Hulsberg 1859
17.45 Jeugdfanfare Fanfare Concordia Ulestraten
Het belooft een boeiende en afwisselende
concertmiddag te worden met voor elck wat wils.
De moeite waard om te komen.

Echtpaar
Echtpaar Reekers
Reekers 60
60 jaar
jaar getrouwd
getrouwd
Het diamanten bruidspaar Reekers-Jacobs brachten we op Zaterdag 9 oktober een
serenade. In zaal “t Weverke hadden zich al veel gasten verzameld, toen wij om half
zeven de feestzaal binnen trokken.
Jo gaf in zijn speech aan, dat de afgelopen 10 jaar wel erg snel voorbij zijn gegaan,
hij kan zich hun 50 jarig huwelijksfeest nog goed herinneren. Toen brachten wij óók
een serenade.
Wij wensen het bruidspaar toe, dat ze nog lang in goede gezondheid bij elkaar mogen
zijn, zodat we hun over 10 jaar misschien wéér in de bloemetjes mogen zetten.

Herfst-Wandeltocht
Herfst-Wandeltocht
We hebben weer mogen genieten
van een door de Trampelkeu perfect
georganiseerde wandeltocht.
Het weer was meer dan uitstekend
en dit heeft er mede toe geleid dat
een voor de herfstwandeling record
aantal van 1475 personen hebben
meegelopen.
De wandelaars hebben genoten van
een mooie route en van de goed
verzorgde rustplaatsen.
Het vele werk verricht door de
Trampelkeu en ondersteund door
onze leden heeft zijn vruchten
afgeworpen.
Allemaal bedankt voor jullie inzet
Het was zo druk en bijna niet bij te slepen op de rustposten.
Frans en Ludi
vormen het vaste
team voor de
barbecue.
Voor hen was het
wel koud buiten.
Het weer was echter
prima voor te
wandelen en voor de
eetlust.
De worstverkoop liep
dan ook weer
gesmeerd.
De grote voorraad
bleek deze keer toch
onvoldoende om aan
de vraag van de vele
eetlustigen te
kunnen voldoen.

Echtpaar
Echtpaar Seifert
Seifert
60
60 jaar
jaar getrouwd
getrouwd
Vrijdag 22 oktober vierden de
heer en mevrouw SeifertDroomers hun 60 jarig
huwelijk.
Om 18.00 uur was er in zaal ‘t
Weverke de H. Mis en wij
waren met muzikale hulde
present om 19.30 uur.

Tel 045 4049211 / 06 22493972

Onze voorzitter sprak over een dorp
waar het goed toeven is en verwees
hiermee naar de twee 60 jarige
bruiloften binnen twee weken.
Het werd een gezellige gebeurtenis die
werd afgesloten met een goed glas bier
of een andere verfrissende drank.
Diamanten bruidspaar nogmaals van
harte proficiat, dank voor de aangeboden consumpties en alle goeds voor de
toekomst in een goede gezondheid.

Uit
Uit de
de bestuursvergadering
bestuursvergadering van
van 55 juli
juli 1999
1999
• Er wordt naar een methode gezocht om het theoretische gedeelte van de
HaFaBra-examens aan te passen aan de jeugdige leerlingen, met
instandhouding van de eisen van het NIB.
• Er is een subsidieverzoek gedaan aan het Anjerfonds voor de aanschaf van
nieuwe instrumenten.
• Er is gesproken over een aanbod van instrumenten en aanschaf toms voor de
drumband.
• Geert Jacobs en Dion Soons spreken regelmatig met de diverse
instrumenten- groepen .
• Het voorstel van de commissie concertreis is doorgesproken.
• In het jaar 2000 zal een concert worden verzorgd op de kiosk.

Uitnodiging
Uitnodiging Caeciliafeest
Caeciliafeest
Voor de leden van de drumband en fanfare
en voor onze instructeur en dirigent.

Serenade
Serenade bij
bij Opening
Opening nieuwe
nieuwe zaak
zaak
van
van een
een van
van onze
onze hoofdsponsors
hoofdsponsors
Vrijdag 24 september brachten wij een serenade bij de opening van het bedrijf van
Kuijpers Cargo Service B.V. te Ulestraten. Zoals bekend is dit bedrijf een van onze
hoofdsponsors.
We stopten eerder met de repetitie en vertrokken naar Ulestraten. In een bomvolle
hal marcheerden wij naar binnen. De verrassing was compleet en drumband en
korps lieten zich van hun beste zijde horen.
De felicitaties volgden en wij werden getrakteerd op een koele dronk en een
warme hap.
Aan het verzoek van de directie om te toosten op de toekomst hebben we die
avond graag en meermalen voldaan.
Het was er goed toeven en velen van ons zullen deze hartelijk ontvangst niet snel
vergeten.
Kuijpers Cargo Service B.V. bedankt en heel veel succes voor de toekomst.

Wij nodigen jullie bij deze van harte uit op ons St. Caeciliafeest op Zaterdag 20
november a.s. We starten met een H. Mis om 19.00 uur die wij als vanouds
samen opluisteren.
Nadere informatie over de invulling zal tijdig volgen. Aansluitend gaan we naar het
gemeenschapshuis om samen het feest voort te zetten. Ook dit jaar hebben we
enkele jubilarissen in ons midden en deze zullen circa 20.30 uur in het zonnetje
worden gezet.
De avond zal worden opgeluisterd door DJ-Marc, er zullen enkele verrassende
optredens zijn en er zijn weer instrumenten te winnen bij de tombola.
Om de avond niet te onderbreken is er geen eetbuffet maar zullen de dames van
het bestuur jullie regelmatig trakteren op verschillende soorten belegde broodjes
Komen jullie gezellig mee feesten?

Programma
Programma concert
concert Hoensbroek
Hoensbroek 77 november
november a.s.
a.s. 16.00
16.00
De
De drumband
drumband o.l.v.
o.l.v. Henrico
Henrico Stevens
Stevens
opent
opent het
het concert
concert met
met enkele
enkele werken.
werken.
Het
Het korps
korps o.l.v.
o.l.v. Geert
Geert Jacobs
Jacobs zal
zal de
de volgende
volgende werken
werken uitvoeren:
uitvoeren:
1.
Seville
Rodney
Newton,
arr.
Jan
1. Seville
Rodney Newton, arr. Jan Koolen
Koolen
2.
2. The
The Innocent
Innocent Condemned
Condemned Rob
Rob Goorhuis
Goorhuis
3.
Stephen
3. When
When You
You Believe
Believe
Stephen L.
L. Schwartz
Schwartz
of
arr.
of
arr. Frank
Frank Bernaerts
Bernaerts
One
Albert
One Moment
Moment in
in Time
Time
Albert Hammond
Hammond && John
John Bettis,
Bettis,
arr.
arr. Frank
Frank Bernaerts
Bernaerts
4.
Jan
4. Overture
Overture to
to aa New
New Age
Age
Jan de
de Haan
Haan
5.
Ronan
5. Breakout
Breakout
Ronan Hardiman,
Hardiman, arr.
arr. Geert
Geert Jacobs
Jacobs

