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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

Toppers in Concert
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CONCERT MET WMC-TOPPERS
4 juli om 20:00 in de Borenburg in Voerendaal
Op vrijdag 4 juli om 20u zullen de KF Kempenbloei uit Achel en Fanfare St. Caecilia Schimmert samen een concert verzorgen in de Borenburg in Voerendaal. Deze twee gerenommeerde fanfare-orkesten vormden de top-2 in de concertafdeling tijdens de laatste twee
WMC edities in 2009 en 2013. Achel werd beide malen wereldkampioen, Schimmert legde
beslag op de 2e plek en mocht zich daarmee ook Nederlands kampioen concertdivisie over
dat jaar noemen.
Beide orkesten zullen een gevarieerd programma over de bühne brengen. Zowel composities op concoursniveau (maar goed toegankelijk voor een breed publiek) als lichtere muziek
zijn geprogrammeerd door beide orkesten. Daarmee zorgen de orkesten voor elk wat wils.
Denk aan componisten als Philip Sparke, Mark Camphouse, Jan vd Roost maar ook de klassieke componist Camille Saint-Saens.
Het orkest van Achel staat onder leiding van Ivan Meylemans, bij de inhuldiging van koning
Willem-Alexander nog te zien voor het Concertgebouworkest. De fanfare van Schimmert
staat onder leiding van Frenk Rouschop. Ook hij behoeft eigenlijk geen verdere introductie.
De programmering is overigens zo gekozen dat aanhangers van de Rode Duivels en de
Oranje Leeuwen hun matadoren nog aan het werk kunnen zien op het WK (voorafgaand aan
of volgend op het concertprogramma), mochten ze de kwartfinale halen en op deze vrijdag
moeten spelen. Voor meer inlichtingen: bestuur@fanfareschimmert.nl
Entrée: vrije gave

Geboren: Gus Yv Prevoo
Op vrijdag 25 april is onze fanfarefamilie weer uitgebreid, en wel
met Gus Yv Prevoo. Gus is het broertje van Rim en zoontje van
trotse ouders Ron en Bonnie Prevoo - Loijens. Hij zag het levenslicht om 10:14 uur en was bij de geboorte 51 cm lang en woog
3440 gram.
We wensen Ron, Bonnie en Rim van harte gefeliciteerd en heel
veel geluk met de kleine spruit.
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De geboorte van de Vrienden van de Fanfare uit de Verjaardagsactie
Om het verzoek van de redactie van de Fanfare-info in te willigen is het wenselijk om terug te
gaan in de tijd, hoe 30 jaar geleden de Vrienden van de Fanfare het levenslicht aanschouwde.
Daarvoor is het nodig de herinneringen op te halen uit de 70er jaren van de vorige eeuw.
Allereerst de aanleiding waartoe dit verzoek.
Op de jaarvergadering van de Vrienden is natuurlijk een vast agendapunt ingeruimd voor de
kascontrole-commissie. Ten huize van de penningmeester Sef Kuipers waren ondergetekende
en René Simons, echtgenoot van Ilse Sieben, op dinsdagavond 2 april uitgenodigd om Sef met
een spervuur van veel onnodige, doch strenge vragen te overtuigen dat niet alles kan kloppen. Na ruim twee uren zoeken en spitten en uiteindelijk, jammer genoeg, niks onoorbaars te
vinden konden wij met een gerust hart de kwaliteiten van cijferaar Sef met onze handtekening
bezegelen. Het klopte bijna tot op de laatste eurocent! Met dank aan Ger Derks die Sef heeft
omgeschoold van voormalig Hoofd der Lagere School naar een gerespecteerd debet en credit
financial manager.
Wat mij persoonlijk op deze avond heeft overvallen was het gegeven dat Ans Sieben-Kuipers
enkele dagen voordien was overleden en de uitvaartdienst en begrafenis eind van de week
zouden plaatsvinden. Sef, zus van Ansj, en schoonzoon René werden gecondoleerd met het
verscheiden van hun dierbaar familielid.
Met de echtgenoot van Ans, Jean Sieben z.g., heb ik in de zeventiger jaren een voortreffelijke
periode gekend. Omdat Guus Eijssen sr., Guus van Sander, gewoond hebbende in de Struik,
waar nu de familie Erik Eurelings onderdak vindt, bedankte als bestuurslid van de fanfare werd
mij gevraagd om de vacante plaats in te vullen. Remy Herberighs z.g. was voorzitter en ons
aller Sjeng Mevis secretaris, dus werkend bestuurslid (vreemde benaming!). Zo werden in 1969
op de jaarvergadering in café Gunther Schmeets in de Hoofdstraat de stemmen geteld en een
rondje gegeven. Tevens werd op deze avond het bestuur uitgebreid met Jean Thewessen met
weer een instrumentaal Lang zal hij leven en nóg een rondje.
Bij Gunther en Lies, voorheen café Damoiseaux, waren niet alleen de wekelijkse fanfarerepetities tot medio 1976 doch o.a. ook de carnavalszittingen van de Taarbreuk want het huidige
gemeenschapshuis werd, getuige de wandtegel in de hal, in 1973 heropend na eerst de lagere
jongensschool te zijn geweest en naderhand het patronaat als bestemming voor de Schimmertse patronaatsknöppele.
In die periode was Jean Sieben penningmeester en werd in 1975 opgevolgd door Jack Huls z.g.
Het waren de jaren van de Schimmertse tentfeesten met het uitverkochte Frühshoppen en de
Praagse avonden met het orkest Smichovanka. Jack maakte bij het sluiten van de feestavond,
op de achterkant van zijn sigarendoosje, met een natte vinger een begroting van de opbrengst.
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Het tellen van de centimeters hoge papieren lappen en kilo’s muntgeld was steeds nagenoeg
zijn inschatting. Dat waren tijden…….het geld kwam binnen met de “sjoepkar”. Brand in Wylre
teerde op het Schimmerts uitgaansleven.
Nu ter zake.
Jean Sieben regelde de verjaardagsactie. Toen hij met zijn Ansj een huis ging bouwen in de
Kruisstraat was het verzoek of ik deze actie (tijdelijk?) zou willen overnemen. Aldus geschiedde
en werd de administratie overgeheveld van Op de Bies 53 naar Rozemarijnstraat 15.
Elke inwoner van Schimmert, vanaf 18 jaar, werd namens de fanfare gefeliciteerd met een
persoonlijke enveloppe, inhoudende een felicitatiekaart en een bruin envelopje om de gave in
te sluiten. Wekelijks werden ca. 40 feestelingen aangeschreven. Op dinsdagavond werd op
een vast tijdstip op de deurbel gedrukt bij Jean Soons in de Hoofdstraat. In zijn boekje werden
op straatvolgorde de huisnummers genoteerd. Dit betekende dat Jean 40 enveloppen moest
bezorgen en bij 40 van vorige week de zakjes met inhoud ophalen. Natuurlijk waren de meeste
zakjes gevuld met wettig betaalmiddel doch knopen of leeg dichtgeplakt of briefjes met opmerkingen waren geen uitzondering. Jean ging als er niemand thuis was nog een keer terug.
Ten huize Jean werden al enkele zakjes geledigd om het fietsgeld uit te betalen. Dit was in 1971
wekelijks……………8 gulden en werd door de jaren heen verhoogd tot tenslotte in 1980 een
bedrag van 15 gulden (hartstikke zwart voor vele uren invulling).
Toen Jean er mee stopte heeft ?? Aelmans uit de Langstraat en vervolgens de jongste zoon
Gon, van Sjeng en Mia Mevis deze werkzaamheden overgenomen.
De belangrijkste bron van informatie om het kaartenbestand met persoonsgegevens juist te
houden kwam van de gemeente. Maandelijks werd een lijst opgesteld van mutaties. Deze overzichten, die ik nu nog geregeld raadpleeg (privacy 2014!), werden door Annie Vankan
(van Joep Mevis), en gemeentesecretaris Jan Cremers z.g. opgesteld. De volgende rubrieken
kwamen hierop voor: geboorte, overlijden, nieuwkomers, afgevoerd door verhuizing, en verhuizing binnen Schimmert.
Nog steeds is in mijn herinnering gegrift het feit dat bij een jarige, de felicitatiekaart is bezorgd
doch de betreffende persoon was 3 weken geleden overleden….Dubbel tragisch natuurlijk. Bij
het horen van meerstemmig klokgelui met droevige klanken moest men steeds alert zijn. De
dood wacht niet op iemands verjaardag……Ondanks mijn bezoek naderhand bij de betreffende
familie, tot twee keer toe, is dit een onvergeeflijke blunder gebleken en gebleven…..Waar gewerkt wordt………?
Wat was dan wel de opbrengst van dit handmatig werk en fietsgedoe?
In 1971 bleef er netto 1200 gulden over en in 1980 was dit gestegen naar 2600 onvervalste
guldens in 40 zakjes per week en ca. 2000 zakjes per jaar.
Ik kan mij niet herinneren dat er vakantie was. Dus terugdenkend aan die periode van 10 jaar,
wekelijks op pad, heeft Jean Soons ca. 20.000 enveloppen bezorgd en is hij 40.000 keer aan
deur of brievenbus geweest. Terecht dat de Koningin het heeft behaagd hem enkele jaren ge-
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leden ook hiervoor koninklijk te onderscheiden. Dubbel en dwars verdiend!
Toen Schimmert als zelfstandige gemeente per 1 januari 1982 zou worden opgeheven en ook
de wet op de privacy tegenwerkte gooide dit roet in de verjaardagsactiekas.
In 1980 volgde Jan Aarts mij op als bestuurslid.
Zo is het gekomen dat door het ter ziele gaan van de verjaardagsactie de Vrienden van de
Fanfare het levenslicht aanschouwde.
In het verslag van Ger Derks in deze Fanfare-info is nog aanvullende informatie toegevoegd.
Zo is alles redelijk compleet.
En zo is het ook gekomen dat door het overlijden van Ansj en mijn herinnering aan Jean, de
kascontrole en jaarvergadering van de Vrienden van de Fanfare anno 2014 een speciaal emotioneel gevoel opleverde.
Guus Eijssen
mei 2014

Verslag jaarvergadering 2013 Vrienden van de Fanfare
Op 11 april vertrokken we om 18.00 uur naar L1, waar we om 18.30 uur werden ontvangen
met koffie/thee en vlaai. Na het bekijken van een korte bedrijfsfilm werden we rondgeleid door
een deskundige welbespraakte rondleider, die geconfronteerd werd met de vraag of hij het
wel zeker wist. Hij liet ons op een prettige manier kennismaken met alle facetten van het bedrijf; van de totstandkoming van een nieuwsuitzending tot het praatje van de weerman/vrouw
en het in elkaar zetten van een nieuwsitem tot de verbindingen. Het was weer een geslaagde
interessante activiteit, die zo lang duurde dat de jaarvergadering iets later begon.
In de kelder van het gemeenschapshuis houden we met ruim 20 Vrienden de jaarvergadering
2013. De agenda vermeldt de vaste agendapunten die bij een jaarvergadering horen.
Allereerst worden de notulen van de vorige jaarvergadering behandeld. Omdat
de secretaris niet te verstaan is schuift
de hele meute wat knusser bij elkaar.
Deze notulen worden goedgekeurd en
de secretaris wordt hiervoor bedankt. Het
jaarverslag 2013 wordt eveneens voorgelezen door Ger. Het jaar stond in het teken
van de deelname aan het WMC zowel
voor het korps als voor de Vrienden, die
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zich daar weer presenteerden met een mooie flyer. Verder wordt geconstateerd dat het aantal
Vrienden terugloopt en dat het aantal sponsors mooi stabiel blijft. Er wordt nagedacht over acties om het aantal Vrienden omhoog te krijgen. Ook voor dit verslag dankt André de secretaris.
Uit het financieel verslag 2013, dat door Sef van toelichting wordt voorzien, blijkt dat de bijdragen teruglopen, maar dat de renteopbrengsten oplopen. Ook is er vanwege de aanschaf
van een dure Es-Bas en een aantal bugels vanwege de aanwas van leerlingen fors meer
afgedragen aan de Fanfare. Verder zijn er extra uitgaven geweest vanwege het WMC. Er is
meer afgedragen dan er binnen is gekomen. De verwachting is dat er dit jaar minder afdrachten nodig zijn dan normaal. Op de penningmeester wordt revanche genomen met de vraag of
hij het wel zeker weet. De penningmeester is tevreden met de stand van zaken.
Het verslag van de kascontrolecommissie heeft dit jaar nogal wat tijd in beslag genomen.
Voordat Guus aan de controle kon beginnen moest hij eerst penningmeester Sef als broer en
medecontroleur René als schoonzoon condoleren met het overlijden van Ansj, de vrouw van
Jean Sieben. Jean was zijn voorganger bij de verjaardagactie die hij opvolgde toen Jean ging
bouwen naast Sef en geen tijd meer had voor het werk van de verjaardagactie. Daardoor en
door de vele contacten met de familie Kuipers en niet te vergeten Sètteke kwam bij hem een
stuk geschiedenis naar boven, waarvan hij de aanwezigen liet meegenieten. Hij vertelde over
de verjaardagactie op een manier zoals hij dat alleen kan. De verjaardagactie, die als voorganger van de Vrienden zorgde voor een extra gulden voor de vereniging. Wekelijks moesten
er 35 tot 40 envelopjes op straatvolgorde worden gelegd, worden rondgebracht en de week
daarna weer worden opgehaald. Een heel karwei, waarbij je soms ook nog heel wat “zeiver”
moest aanhoren. Jean droeg het werk van deze activiteit aan hem over toen hij ging bouwen
en dus geen tijd meer had. Toen Guus zelf ging bouwen dacht hij ook te kunnen stoppen,
maar dat ging niet door omdat Elly, zijn aanstaande, de administratie van de verjaardagsactie
in Born ging bijwerken zodat hij gewoon kon aanblijven. Door de privacywetgeving was het
begin jaren 80 niet langer mogelijk om te beschikken over de mutaties uit de gemeenteadministratie. Dit betekende het einde van de verjaardagactie. De Vrienden van de Fanfare zijn in
1981 de opvolger van de succesvolle verjaardagactie geworden.
Het verslag van de kascontrolecommissie begon met een mooie beschrijving van de ontvangst bij de penningmeester met een detailbeschrijving van het koekje, het ontbreken van
een servet en het gebruik van zijn eigen zakdoek. Ondanks een heel verhaal over één ontbrekend stuk adviseerde de commissie de vergadering om de penningmeester te dechargeren,
hetgeen ook geschiedde.
Verder komen aan de orde: de gestage terugloop van het aantal Vrienden, de nieuwe uniformen van de drumband en de nieuwe meer hanteerbare drapeau. Ook wordt er gesproken
over de jubilea van fanfare en drumband.
Het was weer een heel geslaagde “Vriendendag”.
Ger Derks
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Vrienden bezoeken L1
Vooraf aan de jaarvergadering bezochten we de studio’s van L1. De gebruikelijke Limburgse
ontvangst was met koffie en vlaai. L1 was bij het in gebruik nemen van het nieuwe gebouw
de eerste volledig ingerichte digitale studio. Het hele gebouw is zodanig geconstrueerd dat er
uitzendingen verzorgd kunnen worden zonder last van overvliegende vliegtuigen en andere
trillingen.
Om de beelden zonder haperingen en op tijd bij u binnen te krijgen is er veel techniek en
een perfecte presentatie nodig. We kregen dit uitvoerig uitgelegd door een oud-medewerker.
Dat hier soms de nodige stress bij komt werd ons duidelijk. Ook de regiekamer en de radiostudio’s konden we bezichtigen. De temperatuur in al deze studio’s liep flink op en sommige
bezoekers verlangden al naar de koele kelder in ons gemeenschapshuis om nog te zwijgen
naar het frisse drankje.

De deskundige uitleg dreigde uit de hand te lopen, want de aanvangstijd van de vergadering
was al aangebroken. We mochten daarom geen vragen meer stellen, hoewel er enkele intelligente bij waren.
Het gebruikelijke dankwoordje, dit keer zonder attentie voor de rondleider(lag nog in Schimmert) , van onze voorzitter onderstreepte nog eens de zeer deskundige rondleiding.
L1, een studio waar we zelfs enkele Limburgse coryfeeën van radio en tv mochten ontmoeten
en waar zeer betrokken mensen werken die graag voor ons het Limburgse nieuws en andere
programma’s voor ons verzorgen.
Na dat we het geheime knopje bij de uitgang gevonden hadden, moesten we snel terug naar
Schimmert.
Sef Kuipers
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Nieuwe hoofdsponsor: Spuisers fotografie
We mogen weer eennieuwe hoofdsponsor verwelkomen binnen onze vereniging en wel:
Spuisers fotografie. Jean Jacques Spuisers fotografeert voor tal van bedrijven in alle mogelijke branches. Voor meer informatie zie website: www.spuisers.nl
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Koningsdag 26 april 2014
Dit jaar in een nieuw jasje gestoken, wat de opzet betrof.
Omdat de lampionnenoptocht ’s avonds minder deelnemers trok, was besloten ‘middags te
beginnen met een versierde fietsenoptocht.
Vóór de start van de tocht verwelkomde de fanfare iedereen met gezellige muziek, waarna de
grote groep versierde fietsen kon vertrekken met eigen muziek. Jammer dat de fanfare niet is
meegelopen. Alle gedecoreerden van dit jaar waren ook aanwezig in de speeltuin.
Toen de versierde fietsen terug waren, werd tijdens het spelen door de fanfare van het Wilhelmus de vlag gehesen.
Door onze voorzitter werden in haar toespraak alle maatschappelijke verdiensten van elk der
gedecoreerden aangehaald, waarna de fanfare hen nog verraste met een muzikale hulde,
die zeer goed overkwam in de entourage van de omgeving. Daarna kon het feest voor de kinderen; die in groten getale waren gekomen; beginnen. Wij kijken terug op een geslaagde dag.
Muziek hoort bij een dergelijke dag; muziek bindt en verbindt.
Onze gemeenschap draagt onze fanfare; ik spreek daarom de hoop uit, dat onze fanfare ook
onze gemeenschap blijft dragen.
Nelly Herijgers-Vercoulen bestuurslid jeugdraad

Koningsdag
We hebben thuis de fiets mooi versierd en zijn
toen naar de speeltuin gegaan.
Daar stond de fanfare ons al op te wachten
die hebben toen heel mooie muziek gemaakt,
Toen zijn we een rondje door schimmert gaan
fietsen.
Toen we terug waren hebben ze nog een paar
liedjes gespeeld.
Wij kregen ranja en een ijsje.
Dat was lekker.
Daarna hebben we nog leuk in de speeltuin
gespeeld.
Danee Coumans en Britt Lemmens
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Lentewandeltocht Trampelkeu
Zondag 4 mei jl. was de lentewandeltocht van dit jaar. Het was na vele weekenden mooi
weer gelukkig nog een heerlijke wandelzondag. Met ongeveer 850 wandelaars evenveel als
voige jaar ondanks flinke concurrentie van
andere wandelingen een goede opkomst.
Bij de familie Vrencken op Printhagen en de
familie Kösters op de Heiberg waren we te
gast met onze rustplaatsen. Hartelijke dank
voor hun gastvrijheid en iedereen, die heeft
meegeholpen. De sfeer was, mede door het
“terrassenweer” echt gezellig. Nogmaals dank aan onze vrijwilligers, die dit wandelfestijn voor
de 58e keer mogelijk maken. WSV De Trampelkeu Sjömmert

Lei Extra Solisten concours
Op 4 mei was het weer tijd voor het Lei Extra Solisten concours in Hulsberg. Daar heb ik dit
jaar zelf twee keer meegedaan in de derde divisie, een keer als solist waarmee ik een bekertje mee naar huis heb genomen en een keer met Lisa Laumen als duet. Wij waren uiteraard
niet de enigen van Schimmert die meededen. In totaal waren er acht deelnemers uit Schimmert waarvan de helft een beker mee naar huis heeft
genomen. De verenigingsbeker is helaas niet gelukt dit
jaar, maar daar gaan we volgend jaar zeker ons best
weer voor doen! Hoewel een aantal van ons al vaker
had meegedaan was het voor iedereen wat spannender
dit jaar omdat we een nieuwe pianiste hadden om ons
te begeleiden. Dit was natuurlijk even wennen, maar na
een aantal keer oefenen ging dit helemaal prima. Daar
wil ik Hilde Ubben dus even voor bedanken. Ik wil hier
nu toch ook even René Kicken bedanken voor alle voorgaande jaren van begeleiden! Verder
vond ik dat de jury erg streng was dit jaar, ik heb hele goede optredens gehoord waarvan ik had
gedacht dat die meer punten waard waren. Dat er genoeg talent binnen onze vereniging zit, is
wél gebleken want Lisa Laumen en Rimmi Limpens zijn uitgenodigd voor de Limburgse kampioenschappen! Al met al was het solisten concours dus een groot succes. Iedereen gefeliciteerd
met de optredens en Lisa en Rimmi alvast veel succes! Ik hoop dat we volgend jaar weer met
een groep solisten naar Hulsberg gaan en weer een hoop bekers mee naar huis nemen.
Groetjes en tot ziens, Koen Verkoulen
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Concert Drumband Fanfare St. Caecilia samen met Trommel en
Klaroenkorps Sainte Cécile Eijsden
Op woensdag 28 mei verzorgde onze drumband een gastoptreden bij Trommel en Klaroenkorps Sainte Cécile in Eijsden. In de redelijk gevulde harmoniezaal te Eijsden hebben de
aanwezigen kunnen genieten van twee totaal verschillende optredens. Het Trommel en Klaroenkorps onder leiding van Ad Tripels liet een zeer gevarieerd programma de revue pas-

seren. Ook werden enkele werken alleen door het Trommelkorps onder leiding van hun
tambour-maître Nico Dassen uitgevoerd. De Drumband van Schimmert voerde een aantal
werken op die zij ook tijdens Percussion Proms hebben uitgevoerd. Fragmenten uit filmmuziek en de cross-over met enkele blazers en een bas gitaar werden door het publiek
zeer gewaardeerd. Een fijn optreden waarbij Schimmert een uitstekend visitekaartje heeft
achtergelaten.
Peter Soons

Eucharistieviering Palmzondag en het bezoek Kerkhof
Op zondag 13 april vierden we Palmzondag. Het is een uitgesproken feestdag voor onze vereniging, we beginnen de feestelijke viering in de kerk, prachtig verzorgd door de Drumband
en Fanfare.Deze brachten mooie afwisselende muziek ten gehore.
De kerk was overvol, velen hebben kunnen genieten van de muzikale omlijsting van de H.
Mis. Kinderen waren er in grote getalen aanwezig. Traditie getrouw werden de overleden
leden muzikaal geëerd op het kerkhof.
Bestuur
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AGENDA
REPETITIES:

Tip:

ACTIVITEITEN 2014:

ACTIVITEITEN 2015:

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

Zo 29 jun Child Learn Marathon 12:00
		
Camping Mareveld
Do 03 jul Repetitie 20:00 Gem. huis (K)
Vr 04 jul	Korte repetitie 19:00 (K)
Vr 04 jul Concert met Achel 20:00 (K)
		
Borenburg Voerendaal
Vr 11 jul Vakantieborrel 20:00
		
Gemeenschapshuis
Do 16 aug St. Rochus
Vr 29 aug 1ste repetitie na vakantie (K)
Za 06 sep Verkoop Koosjietloten
Zo 14 sep Familiedag
Za 04 okt Koosjiete
Zo 05 okt Concert met Brassband
		
Houthem
Zo 19 okt	Herfstwandeltocht trampelkeu
		
07:00 Café Oos Heim
Za 22 nov 18:45 St. Caeciliamis
Za 22 nov 20:00 St. Caeciliafeest
Wo 24 dec Nachtmis (Kerstkoper)

Kijk voor meer foto’s op onze website:
www.fanfareschimmert.nl

Zo 04 jan	Nieuwjaarsconcert
		
15:30 Gemeenschapshuis
Zo 15 feb	Afhalen prins & Carnavalsmis
Ma 16 feb Carnavalsoptocht
Ma 27 apr	Koningsdag
Zo 03 mei	Lentewandeltocht trampelkeu
		
07:00 Café Oos Heim
Zo 24 mei	Afhalen communicanten
Zo 31 mei	Processie
Za 27 jun Concert met Fanfare
		Nieuwenhagerheide (K)

Concerten:

Vr 04 jul Concert met Achel 20:00 (K)
		
Borenburg Voerendaal
Zo 05 okt Concert met Brassband
		
Houthem
Zo 04 jan	Nieuwjaarsconcert
		
15:30 Gemeenschapshuis
Za 27 jun Concert met Fanfare
		Nieuwenhagerheide (K)

