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Fanfare St. Caecilia Schimmert
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Voor de gehele fanfare-familie.

Uitgave onder verantwoordelijkheid van het bestuur. Coördinatie: José Eijssen, tel. 045 404 9177
Email: fanfare-info@fanfareschimmert.nl • Website: www.fanfareschimmert.nl
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Met de herders op pad in kerststallendorp Schimmert
Op 28 december organiseert Stichting EGN in samenwerking met de kerststallengroep
Schimmert een kersttocht met als thema:
“ Met de herders op pad in kerststallendorp Schimmert”
Vanaf 16.00 tot 19.00 uur beginnen groepen onder leiding van een herder aan een sfeervolle
kersttocht in en om het dorp. De 1,5 tot 2 uur durende tocht voert geheel over verharde wegen
en is geschikt voor deelname door het gehele gezin (ook voor rolstoelen en kinderwagens).
Tijdens deze tocht worden op diverse idyllische plekken kerstverhalen aan U verteld en uitgebeeld.
Tevens zullen de herders samen met u een bezoek aan de sfeervol aangeklede kerk brengen
alwaar u door de authentieke klanken van de Schutterij wordt ontvangen.
De herders leiden u tijdens de wandeling langs diverse kerststallen in de etalages en achter
de ramen.
In het boerderijmuseum zal een ensemble van de Fanfare u in deze prachtige ambiance de
optimale kerstsfeer laten beleven.
U eindigt in het Gemeenschapshuis alwaar, onder het genot van kerstliederen gezongen
door het gemengd koor en kinderkoor Dievanoss, diverse authentieke kerstversnaperingen
worden aangeboden.
Laat u verrassen tijdens deze gezellige en sfeervolle tocht in en om Schimmert.
Deelname inclusief traktatie tijdens de tocht voor volwassen € 2,50 en kinderen € 1,Start en eindpunt: Gemeenschapshuis aan de Hoofdstraat 12 te Schimmert.
Organisatie Stichting EGN een samenwerkingsverband van vier Schimmertse verenigingen: Fanfare St. Caecilia, Schutterij St. Sebastiaan, turnclub Excelsior en Voetbalvereniging
V.V.S.
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Sint Caeciliafeest, zaterdag 22 november 2008
Proficiat organiserend comité en bestuur. Het is ieder jaar een moeilijke klus om voor elk wat
wils te brengen op zo’n avond. Maar dit jaar zijn jullie daar heel goed in geslaagd. Tropical
Night was een goed thema. De fanfare en de drumband speelden in de kerk mooie passende
werken.
De gekozen teksten voor de lezingen waren treffend en dit allemaal samen was de fanfaar
op zijn best. Het hoogte punt van de feestavond was de huldiging van twee jubilarissen. Noël
Stassen en Jo Lemmens, voor resp. 50 en 25 jaar inzet voor de vereniging. Beiden zijn ook
nog voorzitter geweest en weten dus echt wel waar Peter, de huidige voorzitter, mee bezig is.
Bestuur en comité ga zo door.
Piet Soons en Sjeng Mevis

Jubilarissen Noël Stassen en Jo Lemmens
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St Caeciliafeest - Tropical night
De mis begon om 19:00. Er waren veel mensen in de kerk. We begonnen met inblazen, en al
snel kwam meneer pastoor binnen. Hij begon met spreken. Toen speelden we nog een paar
stukken. En de drumband speelde ook een paar stukken.
Toen moesten we gaan omkleden.
Ik had me een blouse aangedaan en mijn ouders deden ook mee.
Daarna gingen we naar het gemeenschapshuis.
Eindelijk aangekomen kregen we een bloemenkrans en een drankje. Er was van alles te
doen voor de kinderen (bijvoorbeeld limbo dansen, bananen vangen, Tafelvoetbal). Er was
ook een dj dat was dit jaar Peter Debije. Hij draaide echt leuke muziek.
Toen was het tijd om de jubilarissen te huldigen, Het waren er eigenlijk 4 maar er waren maar
2 aanwezig. De aanwezigen waren Jo Lemmens en Noel Stassen. Daarna konden de mensen nog wat drinken en een hapje eten. Vervolgens begon de tombola verkoop dat mochten
de kinderen doen. Het ging best wel goed dat verkopen. Toen de loten verkocht waren, was
de trekking, Geert en ik mochten de lootjes trekken er waren veel prijzen.
Hierna moest ik naar huis het was al laat genoeg. Het was een leuke en gezellige avond.
Complimenten en dank aan het organiserend comité,
Loek Eurelings

Zeg maar nee, dan krijg je er twee!
Graag wil ik een reactie geven op het St. Ceaciliafeest op 22 november j.l. en de daarop
volgende maandag.
De muzikale verzorging van de H.Mis door het korps en de drumband was weer bijzonder
goed. Dan denk ik, dit is “the place to be”, want hier hebben we veel publiek.
De feestavond die daarop volgde was heel gezellig en de exotische sferen deden de koude
novemberavond snel vergeten. Ook de hapjes door de dames verzorgd, waren van uitstekende kwaliteit. Chapeau!!!
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De huldiging van Noël en mij vond ik geweldig, waarbij de voorzitter lovende woorden sprak
en ook Marja in de bloemetjes werd gezet voor haar jarenlange inzet voor de vereniging.
Onze welgemeende dank hiervoor. Maar wat ik toen nog niet wist, en de voorzitter wel, was
dat de “koek” nog lang niet op was. Want de maandagavond daarop volgend was de verrassing groot, toen bleek dat Hare Majesteit de Koningin het had behaagd om mij te benoemen
tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Bijzondere waardering voor de grote afvaardiging van het bestuur, bij de uitreiking in
Heythuysen en ook onze familie en vrienden die het slechte weer getrotseerd hadden.
Ik kan jullie verzekeren dat ik verrast werd en vervolgens trots op dat “kleinood” dat mij door
de gouverneur, Leon Frissen, op mijn jas werd gespeld.
Daarom wil ook namens Marja dank zeggen tegen het bestuur van onze Fanfare en het bestuur van de LBM, voor hun bemoeienis voor deze onderscheiding en de hoop uitspreken dat
wij nog lang beschikbaar mogen zijn om hand- en spandiensten te verrichten.
Jo Lemmens en Marja

Jo Lemmens gedecoreerd als lid in de Orde van Oranje Nassau
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FANFARE NIEUWJAARSCONCERT 2009
Op vrijdag 2 januari 2009 vindt er in het gemeenschapshuis het traditionele Fanfare Nieuwjaarsconcert plaats. Bij aankomst trakteren wij U op koffie of thee en een bij het nieuwe jaar
horende wafel.
Om 20:00 uur opent de jeugdfanfare o.l.v. Els Claessens het concert, de drumband o.l.v.
Etienne Houben zal het concert vervolgen en o.l.v. Frenk Rouschop zal het korps dit Nieuwjaarsconcert besluiten. Het belooft een gezellige muzikale avond te worden met na afloop
voldoende tijd om samen het glas te heffen op een gelukkig en gezond 2009.
Wij heten U allen van harte welkom.
Bestuur Fanfare Schimmert

Intocht Sint en Piet
De dag na het mooie Sint Caeciliafeest was het alweer zover.
Om 14.45 uur vertrok de Fanfare onder een grijs wolkendek maar nog wel zonder vlokken
vanuit het gemeenschapshuis richting ‘t Weverke. Eenmaal aangekomen bij ’t café begon
de sneeuw reeds uit de lucht te dwarrelen. In overleg met de organisatie werd dan ook maar
snel besloten de route iets in te korten. En dat was maar goed ook, want het begon dan ook
steeds lelijker te doen!

Sint op zoek naar zijn troon

Juul is onder de indruk van zwarte Piet
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Wel leuk om te zien was, dat er toch een aantal mensen de moeite hadden genomen door
weer in wind de stoet te komen bewonderen. Koud en nat in het gemeenschapshuis aangekomen werd een traditionele medley van Sinterklaasliedjes gebracht. En onder het genot
van een welverdiend drankje kon men daarna genieten van een optreden van Rubens Kindertheater.
Hierna konden de kleintjes nog bij de Sint op schoot en kregen ze een cadeautje. Rond half 6
was iedereen dan ook voldaan en tevreden en kon uitgebreid afscheid genomen worden van
de Sint, waarna ook alle nog aanwezige huiswaarts keerden. Bedankt FANFARE!
Sint Nicolaascomité Schimmert

Top Fanfare Festival
Voor de derde keer organiseerde Koninklijke Fanfare Kempenbloei Achel het Top Fanfare
Festival. Deze concerten zijn in het leven geroepen om liefhebbers te kunnen laten genieten
van mooie fanfaremuziek en op die manier promotie te maken voor “het fanfareorkest”. Locatie voor het festijn was het werkelijk schitterende ontmoetingscentrum “Palethe” in Overpelt.
Na een lange reis naar onze “zuider” buren was het eerst de beurt aan dirigent en muzikanten
van het Limburgs Fanfare Orkest. Onder leiding van de Belgische dirigent Juri Briat werd een
mooi en gevarieerd programma ten gehore gebracht. Een introductie van rustige en warme
fanfareklanken brachten ons naar een mooie alt-sax solo. Het concert werd besloten met
klassiek werk van componist Harrie Janssen, waar we zelf nu ook een stuk van op de pupiter
hebben liggen.
Na het LFO mochten wij het podium betreden. In het begin was het even wennen aan de
zaal, waar je jezelf goed kon horen maar weinig van rest meekreeg. Naarmate het concert
vorderde liep het steeds lekkerder en aan de reacties van het publiek te horen viel het programma erg in de smaak.
Tenslotte was het de beurt aan fanfare Kempenbloei uit Achel. Deze fanfare - die uitkomt in
de concert divisie - is toch wel een klasse apart. Onder leiding van de virtuoos Ivan Meylemans werd een uitgebreid programma uitgevoerd. Met name het geweldige samenspel en
de compacte fanfareklank kenmerkten het mooie optreden van onze Belgische vrienden uit
Achel.
Mark Lardinois
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Drumbandconcert Percussionata – Passion For Percussion
Op zaterdag 13 december trad onze drumband op, bij het mede door ons georganiseerde
concert in het Trefcentrum te Nuth. Samen met de drumbands van Harmonie Concordia uit
Obbicht en van de Philharmonie uit Sittard. Een groot aantal mensen was present in Nuth
om te genieten van een concertavond die op de poster werd aangekondigd als ”Passion for
Percussion” Het was een avond met gepassioneerde muzikanten en even gepassioneerde
dirigenten Etienne Houben en Frank Marks.
Het aanwezige publiek heeft kunnen genieten van een fijne muziekavond op de planken
gebracht door drie prima slagwerkensembles. De al lang geleden ingeslagen weg om meer
melodische slagwerk toe te voegen werpt zijn vruchten af. Obbicht bracht enkele bekende
symfonische werken ten gehore die speciaal voor hun waren bewerkt en die zij op het WMC
2009 ten gehore zullen brengen. Prima werken die het publiek konden bekoren. Ook de werken van onze drumband mochten er zijn en het Afrikaanse trommelwerk van de Philharmonie
was bijzonder. Wij kunnen terugkijken op een geslaagde avond die zeker voor herhaling
vatbaar is.

Extra speciaal concert
Ze hadden mij gevraagd om een klein verhaaltje te schrijven over passion for percussion.
Ik zelf zit denk ik 2-3 jaar bij de drumband dus heb al een aantal concerten meegemaakt.
Maar deze was toch wel extra speciaal. Enerzijds omdat wij moesten openen.
Anderzijds omdat er 2 hele goede drumbanden bij waren: Obbicht en Concordia Sittard.
Maar goed, we moesten om half zes bij het gemeentehuis bij elkaar komen (veel te vroeg) om
in te laden. Vervolgens reden we naar het Trefcentrum in Nuth om daar weer uit te laden.
Dan daar alles opzetten en om zeven uur waren we klaar. Nog een half uur wachten en dan
beginnen. Toch weer net voor het beginnen die kriebels in de buik, en dan geeft de dirigent
aan start!
We begonnen met het stuk Freya, gevolgd door Pandorama dan De Koraal (daar speel ik niet
in mee) en dan Suit Slava. Etienne vertelde voor elk stuk even waar het over ging, dan luister
je toch weer anders. Kortom gezegd: zij die er niet bij waren zeker naar het nieuwjaarsconcert
komen luisteren, dan spelen we weer.
Tot dan,
Luuk Mevis
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Comeback Wayne Schwachöfer
13 December was het zover!! De comeback van mij (Wayne) in de drumband.
Er was een mooi concert gepland met het slagwerkensemble van Sittard en het slagwerkensemble van Obbicht. Het ging plaatsvinden in Nuth in het Trefcentrum. Toen we daar kwamen
snel alles uitladen en klaarzetten. We moesten als eerste spelen dus we hadden tijd genoeg
voor de voorbereidingen.
Zelf was ik toch wel weer flink zenuwachtig om voor publieke belangstelling op te treden.
De stukken die we moesten spelen hebben we op tijd van 4 maanden ingestudeerd. Dit was
vrij kort voor de toch wel moeilijke stukken. Voor mezelf vond ik het goed gaan en ik denk dat
iedereen erg tevreden is geweest over hoe we gespeeld hebben. Ik heb zelfs opgevangen
dat Etiënne trots op ons was!!
Wat Etiënne met Obbicht heeft gespeeld was ook indrukwekkend. Chapeau!
Ik heb een leuke avond gehad, mooie muziek gehoord en ik ga met een goed gevoel de
Kerstdagen in en zie uit naar het Nieuwjaarsconcert.
Ik wil ook nog de “fans” bedanken die helemaal vanuit Schimmert zijn meegereisd.
Groetjes Wayne Schwachöfer

De eerste noot
Op zondag 21 dec. werd in ’t Weverke “De eerste noot” gepresenteerd.
Het was een gezellig samenzijn van een groot publiek, dat volop genoot van de prestaties
van zoon, dochter of kleinkind.
De leerlingen die tevens hun diploma uitgereikt kregen genoten volop van alle aandacht.
Dank ook aan Els Claessens die voor een gezellige sfeer zorgde.
Het bestuur
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Even voorstellen...
Allereerst zal ik mij even voorstellen. Mijn naam is Els Claessens Wischmann geboren op 15
maart 1956 te Landgraaf. Mijn muzikale loopbaan is thuis begonnen, in de groenstraat bij de
fanfare St. Elisabeth, waar mijn vader destijds de opleiding voor de leerlingen verzorgde.
Naderhand heb ik mijn opleiding vervolgd aan de muziekschool te Kerkrade en aan het Maastrichts conservatorium, waar ik afgestudeerd ben als trompetiste en schoolmusicus.
Tijdens mijn opleiding ben ik al gaan werken en ik heb destijds de opleiding van de fanfare
St. Elisabeth overgenomen. Ook ben ik werkzaam geweest als trompetleraar aan de muziekschool van Dusseldorf in Monheim(Duitsland) en aan de muziekschool Heerlen waar ik zowel
trompetlessen als amv-lessen heb gegeven.
Na mijn huwelijk zijn wij naar het westen van het land verhuisd, waar we eerst een aantal
jaren in Papendrecht hebben gewoond en daarna in Hardinxveld-Giessendam. Ook hier heb
ik trompetlessen gegeven, bij Fanfare kunstliefde en vriendschap te Leerdam en Harmonie
Kunst na strijd te Woudrichem waar ik ook jarenlang dirigent ben geweest van de jeugdharmonie. Tevens ben ik werkzaam geweest als docent muziek aan het Willem de Zwijger college en als vakleerkracht muziek in Hardinxveld-Giessendam aan de basisschool.
Na onze verhuizing in 1998 ben ik begonnen als dirigent bij de jeugdharmonie Horn waar ik
nu al tien jaar dirigeer. Tevens ben ik nog dirigent van de jeugdharmonie te Bunde alwaar
ik ook mede de opleiding verzorg, trompet, theorie ( ritme-, notenlees- en theorielessen) en
bmv.
In Tegelen, Sempre avantie, verzorg ik ook deze lessen en vervang ik de dirigent als deze
verhindert is zowel bij het jeugdorkest als grote harmonie. Bij de fanfare Eendracht te Nieuwenhagen verzorg ik de bugel/trompetlessen.
Ik ben getrouwd met Jacques en moeder van drie geweldige zonen. Allen werkzaam in de
muziek. Jacques als dirigent bij verschillende orkesten, Roel als klarinettist bij de Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso te Assen, Bart als solotrombonist bij het Koninklijk
Concertgebouw Orkest te Amsterdam en Wout als baritonsaxofonisten, contrabassist bij de
Marinierskapel der Koninklijke Marine te Rotterdam.
Mijn hobby’s buiten de muziek zijn onze honden, katten en ik lees graag een boek. Hobby’s
voor de toekomst: de kleinkinderen waarvan het eerste begin maart geboren wordt. Nu genoeg over mijzelf want dit is toch weer langer geworden dan dat de bedoeling was.
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Ik voel me zeer vereerd om dirigent te mogen zijn bij jullie jeugdensemble en jeugdfanfare.
Hierbij wil ik ook René bedanken voor de geweldige groep die hij mij heeft laten overnemen.
We hebben er net het “ eerste-noten-concert” opzitten en voor mij het eerste concert met
deze groep enthousiaste leerlingen, ze waren super geconcentreerd.
Voor enkele leerlingen was dit ook hun eerste concert en ze mogen er met een goed gevoel
aan terug denken. Ze waren niet allemaal tevreden over de uitvoering en dat is alleen al een
goed teken want hier kunnen we mee vooruit. Ik hoop u allen te mogen begroeten op ons
concert van 2 januari waar u ons ook kunt beluisteren en anders tijdens een van de komende
concerten.
Els Claessens Wischmann

Els aan het werk tijdens een repetitie van de jeugdfanfare bij New Energy Systems
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Wij hebben ons eerste concert bij de Jeugdfanfare doorstaan !!!
Wij, iets minder Jeugd dan de rest, zijn begonnen met tenorsaxofoon lessen en mochten het
resultaat bij de presentatie van “De eerste noten” ten gehore brengen.
Zondag 21 december 12.00 uur. Ons eerste concert! De zenuwen werden steeds meer voelbaar. Door de leuke en spontane opening van Els werden deze zenuwen al gauw een stuk
minder. De kinderen van het leerlingen orkest openden zeer sterk.
Sinds we vanaf september les volgen en alleen maar vele toonladders moeten spelen, is de
Jeugdfanfare een welkome afwisseling.
Het optreden ging niet geheel vlekkeloos (fa kruis vergeten in twee maten, te vroeg ingezet)
maar het resultaat was prachtig. We hebben in ieder geval hard geoefend en kunnen ons
best binnen de Jeugdfanfare handhaven. Het is vooral heel erg leuk om in zo’n formatie te
kunnen spelen. Men zegt wel eens daar doe je het voor, maar als we heel eerlijk zijn: daar
doen we het ook voor. Het samen spelen met verschillende instrumenten, partijen en personen maak van een leuk liedje een mooi stuk!
Het zal nog even duren voordat we een leuke solo kunnen spelen op de sax maar we werken
er met veel plezier aan. We wensen iedereen een gezond en muzikaal 2009 en natuurlijk veel
succes op het WMC
Ingrid en Pia

Opperste concentratie tijdens het “Eerste-noten concert”
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Uitslagen Examens Graden & HaFaBra 1-11 & 20-12-2008
Naam			
Instrument		
T/G
Praktijkexamens Graden:
Robin Niesters		
Altsaxofoon
I
nvt
Jesper Frijns		
Bugel		
I
nvt
Geert Verkoulen		
Bugel		
I
nvt
Maartje Waelen		
Bugel 		
I
nvt
HaFaBra Praktijkexamens:
Lisa Laumen		
Bugel		
A
9,0
Ralph Niesters		
Trompet		
A
9,0
Vera Soons		
Bugel		
A
8,5
HaFaBra Certificaten Muziekleer / Gehoorscholing / Analyse (D):
Robin Niesters		
Altsaxofoon
A
9,5
Joël Jacobs		
Bugel		
D
9,0
Rickwin Poelma		
Bariton		
D
8,5

Totaal
46,5 punten, gemiddeld 7,75
48,5 punten, gemiddeld 8,08
44,0 punten, gemiddeld 7,33
47,5 punten, gemiddeld 7,91
45,5 punten, gemiddeld 7,58
42,0 punten, gemiddeld 7,00
45,0 punten, gemiddeld 7,50

Legenda
T/G= Behaald eindcijfer voor (schriftelijk) Examenonderdeel I: Muziekleer / Gehoorscholing / Analyse
Op de zaterdagen 1 november en zaterdag 20 december 2008 legden bovenstaande kandidaten hun
Praktijkexamen af. De uitslagen werden bekend gemaakt door de voorzitter van de Commissie Opleidingen, de heer Piet Ritt. De examencommissie bestond uit
Noël Speetjens, René Kicken en de docenten Karin van
den Hurk en Harry Schaeps.
We feliciteren alle geslaagden en hun gezinsgenoten met
de vruchten van hun inzet en doorzettingsvermogen!
Het bestuur

Klaarzetten en opruimen instrumentarium
December: Koen Verkoulen, Peter Verkoulen, Joël Jacobs, Erwin Kuipers
Januari: Hans Slenter, Daniëlle Weerts, Sven Rouschop, Mark Lardinois
Februari: Alain Soons, Claudia Wieken, René Kicken, André Lemmens
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informatie WMC 2009
Het jaar 2009 zal uiteraard in het teken staan van onze deelnname aan het WMC. Dit vereist een gedegen voorbereiding.
Momenteel zijn de volgende data bekend:
• Vrijdag 2 januari 2009: Nieuwjaarsconcert Schimmert 20.00u
• Zondag 19 april 2009: concert tussen 17.30 – 21.30 met Beeker Genhout, Fanfare Schimmert en
een derde orkest
• Zondag 14 juni 2009: concert met voorafgaand circa 1½ u repetitie tussen 17.00 en 21.30u, locatie
en gastorkest n.t.b.
• Zondag 12 juli 2009: 10.30-20.00: repetitie in de ochtend en in de namiddag WMC voorbereidingsconcert in de Oranjerie in Roermond (exacte tijd nog onbekend, houd er rekening mee dat
we hier een hele dag van maken vanaf 10.30 (aanvang repetitie)). Ons concert vindt plaats
tussen 15.30 en 18.00. Eindtijd is dus maximaal 20.00u inclusief reistijd.
• Zaterdag 25 juli 2009: Concert 19.00-23.00u, locatie en gastorkest n.t.b.
• Vrijdag 31 juli 2009: generale repetitie in Schimmert (als we 1-2 augustus optreden)
• Vrijdag 31 juli 2009: mogelijk OPTREDEN WMC (kan overdag of ’s avonds zijn, afhankelijk van het
aantal deelnemers)
• Zaterdag 1 augustus 2009: mogelijk OPTREDEN WMC (kan overdag of ’s avonds zijn, afhankelijk
van het aantal deelnemers)
• Zondag 2 augustus 2009: mogelijk OPTREDEN WMC (kan overdag of ’s avonds zijn, afhankelijk
van het aantal deelnemers)

Repetitieschema WMC 2009
Reguliere vrijdagrepetities staan niet vermeld, maar uiteraard 20.00-22.00 gemeenschapshuis:
Vrijdag 26 december: geen repetitie i.v.m. Kerstmis
Dinsdag 30 december: tutti repetitie 20.00-22.00 gemeenschapshuis
Zondag 11 januari: tutti repetitie 10.30-12.30 locatie n.t.b.
Zondag 18 januari: tutti repetitie 10.30-12.30 locatie n.t.b.
Vrijdag 23 januari: GEEN tuttirepetitie i.v.m. Carnavalszitting
Zondag 8 februari: tutti repetitie 10.30-12.30 locatie n.t.b.
Zondag 15 februari: tutti repetitie 10.30-12.30 locatie n.t.b.
Vrijdag 20 februari: GEEN repetitie i.v.m. Carnaval
Zondag 1 maart: tutti repetitie 10.30-12.30 locatie n.t.b.
Zaterdag 14 maart 10.30-17.00 dagrepetitie tutti locatie n.t.b.
Dinsdag 14 april tutti repetitie locatie n.t.b.
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Zondag 14 juni tutti repetitie voorafgaand aan concert, aanvang ca. 17.00u, locatie n.t.b. (later concert)
Zondag 21 juni: tutti repetitie 10.30-12.30 locatie n.t.b.
Zaterdag 27 juni: optie dag groepsrepetities, met aansluitend activiteit en overnachting (*)
Zondag 5 juli: tutti repetitie 10.30-12.30 locatie n.t.b.
Zondag 12 juli: tutti repetitie 10.30-12.30 en daarna vertrek naar Roermond voor concert Oranjerie
Dinsdag 21 juli: tutti repetitie 20.00-22.00 locatie n.t.b.
Donderdag 23 juli: tutti repetitie 20.00-22.00 locatie n.t.b.
Zondag 26 juli: tutti repetitie 10.30-12.30 locatie n.t.b.
Maandag 27 juli: tutti repetitie 20.00-22.00 locatie n.t.b.
Dinsdag 28 juli: tutti repetitie 20.00-22.00 locatie n.t.b,
Donderdag 30 juli: tutti repetitie 20.00-22.00 locatie n.t.b.
Vrijdag 31 juli GENERALE REPETITIE 20.00 gemeenschapshuis
(*) op de Jaarvergadering van 2008 is aangegeven dat een groot deel van de leden een repetitieweekend
op prijs stelt. De enige optie om dit te organiseren is dit weekend. In overleg met de leden zal bepaald
worden of dit definitief wordt ingepland.
Groepsrepetities met Frenk
Wanneer een groep niet voldoende bijeen kan zijn dan in onderling overleg met Frenk en met een
andere groep ruilen. Derhalve is per groep 1 persoon “vrijwillig” aangewezen om als aanspreekpunt te dienen, bedankt alvast daarvoor!
Vrijdag 9 januari 19.00-20.00 gemeenschapshuis: 2e bugels, Alain Soons
Donderdag 15 januari 20.00-22.00 firma Soons: bassen, Peter Frissen
Vrijdag 16 januari 19.00-20.00 gemeenschapshuis: trompetten, Ron Prevoo
Vrijdag 30 januari 19.00-20.00 gemeenschapshuis: trombone’s, Erwin Kuipers
Donderdag 5 februari 20.00-22.00 firma Soons: tuba’s/baritons, Rob Creemers
Vrijdag 6 feburari 19.00-20.00 gemeenschapshuis: hoorns, Bas Ritt
Vrijdag 13 februari 19.00-20.00 gemeenschapshuis: saxen, Ed Soons
Vrijdag 6 maart 19.00-20.00 gemeenschapshuis: slagwerk, Bianca Hambeukers
Dinsdag 10 maart 20.00-22.00 firma Soons: trompetten, Ron Prevoo
Partijrepetities solo/1e bugels worden apart gepland.
Groepsrepetities 3e bugels met Noel worden apart ingepland. Contactpersoon Dion Soons.
Schrijf deze data meteen in je agenda en houd de data vrij aub. Alleen een optimale voorbereiding kan
leiden tot een succesvol WMC optreden!
Als er vragen of opmerkingen zijn, neem dan contact op met Dion Soons of Peter Verkoulen.
Het Bestuur
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AGENDA

Volgende info verschijnt op 20 febr.
Uiterlijke inleverdatum 13 febr.

REPETITIES:

Drumband: elke Woensdag 20:00
Jeugdfanfare: elke Zondag 11:00-12:30
Leerlingenorkest: elke Zondag 10:30-11:00
Jeugddrumband: elke Vrijdag 18:45
Fanfare: elke Vrijdag 20:00
(K)=Alleen Korps (D)=Alleen Drumband

ACTIVITEITEN 2008:

Ma 29 dec	Repetitie (D) i.p.v. vr 31 dec
		
om 20:00
Di 30 dec	Repetitie (K) i.p.v. vr 26 dec
		
om 20:00

ACTIVITEITEN 2009:

Vr 02 jan Nieuwjaarsconcert 20:00
Di 06 jan Driekoningenoptocht (D)
Zo 22 feb Afhalen Prins carnaval en
		
opluisteren H. Mis Taarbreuk
Zo 15 mrt	Jaarvergadering 10:30
Zo 05 apr Palmzondag opluisteren H. mis
		
bezoek kerkhof 10:45
Zo 19 apr Concert (K) tussen 17:30 - 21:30
Do 30 apr Koninginnedag Lampionnenoptocht
Za 02 mei Serenade bruiloft
Zo 03 mei Wandeltocht Trampelkeu
Za 16 mei Serenade Jet & Jo Vrancken
		
20:00 ‘t Weverke
Zo 31 mei communicantjes begeleiden
		
opluisteren H. Mis 9:10
Zo 14 jun	Repetitie & concert (K)
		
tussen 17:00 - 21:30
Vr 10 jul - 02 aug WMC Kerkrade
Zo 12 jul Repetitiedag+concert Oranjerie
		
Roermond 10:30 - 20:00

ACTIVITEITEN 2009 (vervolg):

Za 25 jul	Generale rep. of concert
		
tussen 19:00 en 23:00
Vr 31 jul Generale rep. of mogelijk
		
optreden WMC
Za 01 aug mogelijk optreden WMC
Zo 02 aug mogelijk optreden WMC
Za 05 sep Serenade bruiloft

CONCERTEN:

Vr 02 jan 2009 Nieuwjaarsconcert
Zo 19 apr Concert (K) tussen 17:30 - 21:30
Zo 14 jun	Repetitie & concert (K)
		
tussen 17:00 - 21:30
Zo 12 jul Repetitiedag+concert Oranjerie
		
Roermond 10:30 - 20:00
Za 25 jul	Generale rep. of concert
		
tussen 19:00 en 23:00
Vr 31 jul Generale rep. of mogelijk
		
optreden WMC
Za 01 aug mogelijk optreden WMC
Zo 02 aug mogelijk optreden WMC

