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FanFare St. CaeCilia SChimmert

Uitgave onder verantwoordelijkheid van het bestuur. Coördinatie: José Eijssen, tel. 045 404 9177
Email: fanfare-info@fanfareschimmert.nl • Website: www.fanfareschimmert.nl 

Voor de gehele fanfare-familie.Fanfare-info

nieuwjaarSConCert
Op zondag 4 januari 2015 vindt in het Gemeenschapshuis om 15:30 uur ons nieuw-
jaarsconcert plaats. Bij aankomst wordt u getrakteerd op een wafel die gesponsord 
wordt door banketbakkerij Nora uit Gronsveld.

Deze middag wordt muzikaal opgeluisterd door de blokfluiters, de jeugdfanfare, 
drumband en fanfare. Er wordt een gevarieerd programma ten gehore gebracht met 
voor elk wat wils, waarmee we het nieuwe jaar feestelijk inluiden. Daarnaast zullen 
Sjeng Mevis en Piet Soons gehuldigd worden voor hun 70-jarig lidmaatschap. Wij 
verwelkomen u allen graag op deze sfeervolle middag, waarbij wij samen het glas 
heffen op een gelukkig en gezond 2015.

Wij heten u allen van harte welkom.

Entree: vrije gift

Data voor uw agenda
Zat. 28 & zon. 29 maart:    Concert Jesus Christ Superstar (Kerk - 19 uur)
Woensdag 24 juni:    Concert met philharmonie zuidnederland
Zaterdag 27 juni:    Concert met Fanfare Nieuwenhagerheide
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185 jaar SoonS interieurbouw

Het jaar 2014 stond voor Soons Interieurbouw in het teken van het 185 jarig bestaan. Niet 
echt een officieel jubileumjaar, maar genoeg redenen voor een feestje. Zo is het huidige pand 
waar we in zitten 20 jaar geleden gebouwd, zijn er dit jaar maar liefst 15 jubilarissen met 
dienstjaren van 25 t/m 40 jaar en wordt de zevende generatie Soons ingewerkt. Om dit te 
vieren werd er op 7 en 8 november een feest georganiseerd. 

Al vele jaren is er een hechte band tussen de fanfare en de familie Soons. Zo zijn er al vele 
generaties Soons actief geweest binnen en voor de fanfare, maar wordt ook de werkplaats 
soms omgebouwd tot repetitielokaal en wordt de vrachtauto uitgeleend om het instrumenta-
rium te vervoeren. Het is dan ook mooi dat, ook al is het geen gebruikelijk jaartal, de fanfare 
een uitzondering maakte om een serenade te brengen. Vele mensen keken met bewondering 
naar deze muzikale hulde. 

Omdat het jammer is om een spiegeltent maar voor een weekend op te bouwen werd er be-
sloten om de spiegeltent het tweede weekend beschikbaar te stellen aan het verenigingsle-
ven in Schimmert. De fanfare heeft hier dankbaar gebruik van gemaakt door het verplaatsen 
van het St. Caecilia feest. Dit jaar niet op een zaterdagavond, maar op een zondagmiddag. 
Hierdoor werd het een mooi familiefeest waarbij de vele jubilarissen in het zonnetje werden 
gezet. 

Zoals Peter ook al in zijn speech aangaf, zijn wij er ook van overtuigd dat de relatie tussen de 
familie Soons en de fanfare zal worden gecontinueerd.

Nogmaals bedankt voor de serenade en de felicitaties namens Soons Interieurbouw,

Alain Soons
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St. CaeCiliaFeeSt

Na de overlijdensgevallen van leden Leon Aelmans en Fon Heuts, was dit sinds 2 jaar weer 
een St. Caeciliafeest. Waar normaal het feest gehouden werd in het gemeenschapshuis na 
de St. Caeciliaviering, was dit jaar een prachtige spiegeltent de feestlocatie. Compleet tegen 
de traditie in werd het feest gehouden op 16 november, een week vóór de werkelijke naam-
dag van St. Caecilia. Gelukkig mocht dit de pret niet drukken.

Om 14:30 werden we verwacht op feestlo-
catie De Steeg. Na een lekker stukje vlaai 
en een kopje koffie werden al snel de eer-
ste toosts uitgebracht. Na de huldiging van 
onze jubilarissen Jan, Ludie, André, Marjo, 
Bianca, Erik, Sander, Rodger, Ron en Mau-
rice stond een heerlijk buffet voor ons klaar, 
verzorgd door Maurice Kikken.

Traditiegetrouw volgde hierna de tombola, waar iedereen natuurlijk hoopte met  de hoofdprijs 
(een ‘gloednieuwe’ bugel) naar huis te gaan. De ene na de andere winnaar kondigde zich aan 
(en ik kan jullie uit ervaring vertellen: “winne is belangrieker es mitdoon”).

De week erop was de St. Caeciliaviering in de kerk.  Een viering met altijd prachtige muziek 
van zowel de fanfare als de drumband. Er werd verteld door pastoor Van Oss dat het Sint 
Caeciliafeest al goed gevierd werd in de Middeleeuwen door de gilde van de straatmuzikanten. 
Menige os werd verslonden door het aanwezige feestvolk. Wellicht een tip voor volgend jaar ?!

Tot slot gaf onze pastoor Van Oss nog een kleine toegift: 
Gildebroeders, maakt plezieren
Met muziek vroeg ende laat
Laat ons nu de jaarfeest vieren
Van de maagd Cecilia
Zing, speel ter ere van dees maged:
La-sol-fa-mi-re-ut
Fa-sol-la, Cecilia 

Al met al kan ik stellen dat het een geslaagd feest was. Voor al diegenen die het mogelijk 
hebben gemaakt, bedankt!

Joël Jacobs
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Zegening nieuw VaanDel
 
Heer Jezus,
U bent in de wereld gekomen om aan de 
mensen de liefde van God te laten zien.
Om ons te leren dat God van alle mensen 
houdt.

Vandaag komen wij Uw zegen vragen
over ons vaandel, het symbool van men-
sen die samen een doel hebben.

Zegen  + dit vaandel opdat het voor alle 
leden een aansporing mag zijn om goed 
samen te werken.

Zegen  + ook alle mensen die samen-
komen rond dit vaandel. Zegen al hun 
inspanningen om hun belangen samen te 
behartigen. Laat hun werk en inspanning 
vrucht dragen voor alle leden.

Moge het ook een hartelijke dienst zijn
aan de hele gemeenschap van Schimmert

Zo wijde + en heilige + en zegene ik dit vaandel.

nieuw VaanDel gemaaKt Door aDS&artS

Onze nieuwe weersbestendige vaandel is 
gemaakt door Ads&Arts uit Schimmert. Een 
foto van het originele vaandel is bewerkt 
door Spuisers Fotografie en afgedrukt op 
een hoogwaardige folie en hierdoor is het 
nieuwe vaandel bestand tegen weer en 
wind. We bedanken Ads&Arts & Spuisers 
Fotografie hiervoor. Zij zijn ook aangetre-
den als hoofdsponsor van onze vereniging.
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herFStwanDeltoCht trampelKeu

Zondag 19 oktober was de herfstwandeltocht van dit jaar. Het was een dag met schitterend 
weer. De zon scheen volop en of het zo moest zijn de bewolking en regen kwam pas toen al-
les was opgeruimd. Bij de familie Schaep-
kens in het veld bij Houthem en de familie 
Provaas waren we te gast met onze  con-
troleposten. Hartelijke dank voor hun gast-
vrijheid. Door de activiteiten in en rond ons 
dorp hadden we minder wandelaars dan 
vorig jaar, maar de gezelligheid was er niet 
minder om.  Dit jaar gaat een extra compli-
ment naar de helpers, die op zaterdag de 
routes markeren. Het was uit de kunst en de routecontrole heeft mede hierdoor van een rus-
tige zondag genoten. Verder alle hulptroepen, hartelijke dank voor jullie hulp. Door de “Keu” 
en jullie allemaal werd dit wandelfestijn voor de 59e keer mogelijk gemaakt. Op naar de 60e.

WSV De Trampelkeu Sjömmert

ConCert ZonDag 14 DeCember in het belgiSChe oVerpelt

KFK Topfanfare Festival in de fraaie theaterzaal 
van Cultureel Centrum Palethe te Overpelt (Belgie). 
Onze Fanfare had de eer een van vier optredende  
TOPfanfares te mogen zijn. De concertmiddag be-
gon om 15.00 u met de organiserende vereniging 
en WMC-winnaar, Fanfare Kempenbloei uit Achel. 
Vervolgens kon men luisteren naar Fanfare Sint Do-
natus uit Bouwel en het Brabants Fanfare Orkest. 
Rond 18.30 u  was Schimmert aan de beurt. Met 
een mooi en afwisselend programma waarin naast Frenk o.a. ook zoon Jordi Rouschop in de 
schijnwerpers stond werd deze middag waardig afgesloten. Op de Facebooksite van Kempen-
bloei schreef een bezoeker: "Vanmiddag hebben wij genoten van het Fanfare Festival in Over-
pelt. Wat een sfeer, en vooral wat een kwaliteit van alle deelnemende orkesten. Een volgende 
keer zullen wij er zeker weer bij zijn. De reisafstand van 80 kilometer (enkele reis) hebben wij er 
graag voor over." Hiermee moge duidelijk zijn dat de muzikale thuisblijvers iets gemist hebben.

Miel Weerts
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nieuwS Vanuit CommiSSie opleiDingen

Hier even een korte opsomming van onze activiteiten in oktober en november. In totaal heb-
ben we op dit moment maar liefst 62 leerlingen! Daar mogen we best een beetje trots op zijn.

Op woensdag 15 oktober ontvingen de 9 blokfluitleerlingen van het 2e blok hun diploma. Van 
deze leerlingen zijn er inmiddels 3 gestart met de proeflessen op bugel en/of kleine trom.

Op 1 november heeft Noel Speetjens met Ed Soons als ondersteuning de proefexamens 
afgenomen. Alle optredens van de 9 leerlingen waren goed bevonden en ze mogen allemaal 
deelnemen aan het examen op 22 november.

Pia Limpens is inmiddels na jaren ijverig oefenen ingestroomd in het korps. Pia, gefeliciteerd 
met het behalen van deze mijlpaal en respect voor jouw tomeloze inzet. Wij weten hoe moei-
lijk het is om te leren musiceren op latere leeftijd.

De jeugdfanfare onder leiding van Jordi Rouschop is druk met de voorbereiding op het nieuw-
jaarsconcert. Er zijn ook inmiddels 2 slagwerkleerlingen ingestroomd bij de jeugdfanfare die 
op deskundige wijze worden begeleid door Paul Prevoo. De jeugdfanfare repeteert nu op 
vrijdagavond van 18.30 tot 19.45 uur en dat bevalt goed.

De nieuwe groep blokfluitleerlingen onder leiding van Roger Cobben is na de herfstvakantie 
gestart. Het zijn uiteindelijk maar liefst 15 leerlingen geworden. 

Op zaterdag 15 november was het tijd voor ontspanning! In deze info beschrijven Anne en 
Selina dit zeer geslaagde uitstapje georganiseerd door Judy waar maar liefst 25 leerlingen 
aan deel hebben genomen. Judy, bedankt! Ed, Eveline, Judy, Sander en Tom bedankt dat 
jullie mee wilden als begeleiding en chauffeur. 

Op zondag 16 november was het St. Caecilia feest in de fantastische spiegeltent bij firma 
Soons. Een leuke, gezellige middag waarbij veel leerlingen en ouders/opvoeders aanwezig 
waren.

Op zaterdag 22 november hebben de examens plaatsgevonden, alle 7 deelnemende leer-
lingen zijn geslaagd: 
Jonie den Boer (A op bugel),
Luc Timmers (A op bugel), 
Manou Soons (A op bugel), 
Gregoire Vliegen (A op trompet), 
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Karsten Soons (A op slagwerk), 
Mathijs Buijsen (B op hoorn) en 
Jesper Frijns (C op trompet). 

Leerlingen, ouders en opvoerders, gefeliciteerd met deze topprestatie! 
Chellie, Ed en Noel bedankt voor het voorbereiden, begeleiden en afnemen van de (proef-)
examens!

Paulus Brandsma (A op alt-sax) en  Anne Buijsen (A op sopraan-sax) moeten nog hun exa-
men doen omdat Jordie Rouschop, hun docent, op 22 november verhinderd was. Anne en 
Paulus heel veel succes!

Op 9 januari is de diplomauitreiking voorafgaand aan de repetitie van het fanfarekorps om 
20.00 uur in het gemeenschapshuis. In de volgende info zullen we de leerlingen die op 9 
januari gaan instromen aan jullie voorstellen.

Noteer alvast in jullie agenda: 
-  Nieuwjaarsconcert 4 januari 15.30 uur, 
-  Diplomauitreiking 9 januari 20.00 uur, 
-  Solistenconcours slagwerk LBT 25 januari,  
-  Lei Extra solistenconcours Hulsberg 3 mei 2015, 
-  Jeugdweekend 18-19 april 2015 (ovb).

Tot slot even een update van de statistieken:
-  15 blokfluitleerlingen;
-  3 leerlingen op proeflessen;
-  5 saxofoonleerlingen;
-  29 bugel/trompetleerlingen;
-  1 hoorn-leerling;
-  1 trombone-leerling;
-  8 slagwerkleerlingen;
-  20 leerlingen zitten in de jeugdfanfare;
-  7 docenten.

Samen muziek maken das pas fijn!

Namens Commissie Opleidingen
Barry Kuipers
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jeugD uitStapje FanFare

We zijn met de leerlingen op uitstapje 
geweest. Eerst zijn we naar Adams 
geweest, dat is een hele grote mu-
ziekwinkel en fabriek. In de buurt van 
Ittervoort dat was een half uur rijden. 
Wij zaten met alle meiden bij Ed in 
de auto. In de fabriek hebben we een 
rondleiding gekregen. Daarna moch-
ten we nog even in de winkel rond 
kijken. Daarna zijn we weer in de auto 
gestapt en zijn we naar Stevensweert 
gereden om daar te gaan kegelen. 
Alle meiden zaten weer bij elkaar met 
Paulus Brandsma en Jesper Lucassen.  Toen we klaar waren met kegelen gingen we frietjes 
eten. Bij ons in het groepje was dit de top 3: op nummer 1 Selina met 93 punten op nummer 
2 Anne met 76 punten en op nummer 3 stond Jonie met 75 punten. Daarna was de dag om 
en werden we naar huis gebracht. Doei!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Selina en Anne

mogen we onS eVen VoorStellen?

Zoals in de vorige fanfare-info aangekondigd zullen 6 van onze 7 docenten zich zelf kort aan 
u voorstellen:

Sandra de jong

Mijn naam is Sandra de Jong en ik groeide op in Lim-
bricht waar ik op 8 jarige leeftijd bij de fanfare begon 
met mijn eerste slagwerklessen van Gian Prince. Na 
Atheneum afgerond te hebben werd ik toegelaten tot 
het Conservatorium van Maastricht. Hier studeerde ik 
bij Raymond Curfs, Pieter Jansen en Werner Otten 
en behaalde ik mijn bachelor klassiek slagwerk met 



Nr. 141 | December 2014    9

de minor docentschap in 2013. 
In september 2013 ben ik begonnen met de opleiding ‘Docent Muziek’  met als specialisatie 
Orthopedagogische Muziekbeoefening tevens in Maastricht.  
Ik ben werkzaam als slagwerkdocente bij verschillende verenigingen en sta als instructrice 
voor de drumband St. Caecilia Geulle, drumband  TOG Welten en drumband St. Barbara 
Sanderbout.

loek paulissen
 
Mijn naam is Loek Paulissen. Ik ben geboren en getogen in Kerk-
rade, maar woon al vele jaren met veel plezier in Eijsden. Ik kreeg 
mijn eerste muzieklessen op achtjarige leeftijd op de muziekschool 
in Kerkrade. 
Na mijn middelbare schooltijd ben ik hoorn gaan studeren op het 
conservatorium in Maastricht bij Piet Reinen. In 1989 sloot ik suc-
cesvol de eerste fase van mijn hoornstudie af en ging tweede fase 
studeren bij Erich Penzel. Daarnaast studeerde ik ook Hafa-direc-
tie bij Alex Schillings en behaalde in 1991 mijn Directie-diploma.
Al tijdens mijn studie speelde ik bij verschillende orkesten en na het 
afronden van mijn studie werd ik aangenomen als eerste hoornist 
bij de Johan Willem Friso Kapel in Assen.Die functie heb ik vervuld 
van 1991 tot 2005. Van 2005 tot 2013 ben ik 1e hoornist geweest 
van het Fanfare Korps Koninklijke Landmacht in Vught, dat helaas vorig jaar wegbezuinigd is.

Naast mijn werkzaamheden als hoornist ben ik ook altijd actief geweest als dirigent en hoorn-
docent. Zo ben ik o.a. dirigent geweest van de Kon. Harmonie van Gronsveld, Harmonie 
Orkest Concordia Treebeek en van Société St. Martin Fanfare de Stein. 

Op dit moment ik dirigent bij harmonie St. Catharina Lemiers en Harmonie Amicitia Banholt.
Hoorndocent ben ik op dit moment bij de Koninklijke Oude Harmonie in Eijsden, Wilhelmina 
Wolder en sinds begin dit jaar geef ik les aan Mathijs Buijsen.
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jordi rouschop

Mijn naam is Jordi Rouschop, ik ben 20 jaar oud en woon 
in Maastricht. Op mijn twaalfde ben ik begonnen bij de 
jeugdfanfare van Munstergeleen op alt saxofoon. On-
geveer een jaar later ben ik overgestapt naar de fanfare 
van Schimmert, waar ik het plezier van het musiceren 
gevonden heb. Inmiddels studeer ik saxofoon aan het 
conservatorium van Maastricht, waar ik van mijn hobby 
mijn beroep hoopt te maken. Ik vind het ontzettend leuk 
om op veel plaatsen te mogen spelen en les te geven, 
waaronder ook in Schimmert. Niet alleen geef ik saxo-
foonles in Schimmert, maar sinds korte tijd mag ik ook de 
jeugdfanfare dirigeren. hier heb ik heel veel zin in en hopelijk zie ik jullie allemaal op ons eerst 
volgende concert: het nieuwjaarsconcert!

harry Schaeps

Mijn naam is Harry Schaeps en in 1981 ben ik 
afgestudeerd aan het Conservatorium in 1981 
voor de  Akte Muziekonderwijs B trompet. In 1982 
heb ik Praktijkdiploma Directie Harmonie en Fan-
fare behaald. Ik ben  sinds 1980 werkzaam bij de 
Stichting SMK (Stichting Muziekschool Kerkrade)
In 1981 bij de toenmalige Muziekschool Heerlen, 
tegenwoordig Schunck Muziek en Dans.
Via Noël Speetjens (collega aan de Muziekschool 
Heerlen) ben ik in 1997 in Schimmert belandt, 
waar ik nu dus al geruime tijd met veel plezier 
werk, dat erop duidt dat ik hier met enthousiaste en gemotiveerde leerlingen mag werken. 
Complimenten voor hen!!!
Bij de Stichting SMK werk ik nu hoofdzakelijk als Hafa-coördinator waar een groot deel van 
werk opgeëist wordt door het project “ ’n Klinkend Perspectief” dat gegeven wordt aan de 
groepen 5 van de basisscholen, Hier voer ik de coördinatie met 5 muziekconsulenten van 
de muziekschool, 22 basisscholen en 27 muziekverenigingen verdeeld over 6 gemeenten.
Bij Schunck Muziek en Dans ben ik naast docent klein koper ook theoriedocent voor de hafa-afde-
ling. Daarnaast leidt ik aan beide muziekscholen verschillende ensembles. Hierbij hoort eveneens 
het arrangeren van muziek, daar er voor die bezettingen geen pasklare muziek voorhanden is.
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luc Scholtes

Ik ben Luc Scholtes, 26 jaar oud en ‘enne richtieje Kirchröad-
sjer Jong’, als kleine jongen naar de muziekschool gestuurd 
en begonnen op trompet, inmiddels al heel wat jaren actief als 
trombonist. Op dit moment studeer ik trombone aan de Hoch-
schule für Musik und Tanz Köln bij professor Ulrich Flad en 
Carsten Luz, na enkele jaren bij Fred Deitz en Harry Ries aan 
het Conservatorium Maastricht gestudeerd te hebben.  Daar-
naast heb ik het afgelopen jaar mijn bacheloropleiding Neder-
lands Recht aan de Universiteit Maastricht afgerond. Nu mijn 
bezigheden op het gebied van de rechtsgeleerdheid daarmee 
voorlopig zijn beëindigd, bestaat mijn dagelijks leven uit een 
afwisselend ‘pakket’ van muzikale activiteiten. Van freelance 
trombonist bij verschillende professionele symfonieorkesten 
tot docent groot koper, van het spelen van baroktrombone in 
het Hathor Trombonekwartet tot feesten opluisteren met de 
band 10 Feet Up, en van het dirigeren van jeugdorkesten tot 
het spelen in een groot koperensemble als Dutch Symphonic 
Brass. Daarnaast speel ik 1e trombone bij Brass Band Lim-
burg en ben ik nog steeds lid van mijn ‘eigen vereniging’, Harmonie St. Pancratius Nulland, 
die inmiddels met succes gefuseerd is en tegenwoordig de naam Koninklijk Harmonieorkest 
Kerkrade draagt. Deze veelzijdigheid is iets wat ik erg waardeer aan het muzikantenleven, al 
zorgt het natuurlijk vaak voor nogal hectische weken/weekenden, hetgeen het thuisfront af en 
toe grijze haren oplevert. Grijze haren krijg ik in ieder geval niet van Ramon Soons, aan wie ik 
tromboneles geef namens jullie fanfare. Gemotiveerd, fanatiek en een fijne kerel bovendien. 
Zo is les geven leuk, en zijn de grijze haren hoogstens voor de leerling als de docent weer 
eens over ademsteun begint..

Diploma uitreiKing

Op vrijdag 9 januari om 20:00 uur zullen de diploma’s uitgereikt worden aan alle geslaagden 
van onze fanfare.
Hierbij willen we U allen uitnodigen.

Bestuur
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AGENDA 
repetitieS:
Drumband: elke Woensdag 20:00 
Jeugdfanfare: elke Vrijdag 18:30-19:45
Fanfare: elke Vrijdag 20:00
(K)=Korps (D)=Drumband (J)=Jeugdfanfare

aCtiViteiten 2014:
Vr 19 dec Geen repetitie (K)
Di 23 dec Extra repetitie (ovb) 20:00  
  Gemeenschapshuis (D)
Wo 24 dec Geen repetitie (D)
Wo 24 dec Nachtmis Kerk (Kerstkoper)
Vr 26 dec Geen repetitie (K)
Zo 28 dec Vervangende repetitie 10:30  
  Gemeenschapshuis (K)
Wo 31 dec Geen repetitie (D)

aCtiViteiten 2015:
Vr 02 jan Repetitie 20:00 Gem. huis (K)
Za 03 jan Extra repetitie 18:30
  Gemeenschapshuis (D)
Zo 04 jan Nieuwjaarsconcert 15:30
  Gemeenschapshuis 
Vr 09 jan Diplomauitreiking 20:00 
Wo 14 jan Geen repetitie (D)
Do 15 jan tm 20 jan Carnavalszittingen  
  Gemeenschapshuis 
Vr 16 jan Geen repetitie (K)
Zo 25 jan LBT solistenconcours Hulsberg 
Zo 01 feb Prinsenreceptie 13:30 Gem.huis 
Zo 15 feb Afhalen Prins en Carnavalsmis  
  ‘t Weverke 
Ma 16 feb Carnavalsoptocht 14:00 Steeg 
Za 14 mrt Potgrondactie Steeg 
Za 21 mrt Intern solistenconcours

aCtiViteiten 2015: 
Zo 22 mrt Jaarvergadering 10:30
  Gemeenschapshuis 
Za 28 mrt Concert Jesus Christ Superstar  
  19:00 Kerk (K)
Zo 29 mrt Concert Jesus Christ Superstar  
  19:00 Kerk (K)
Za 18 apr tm 19 apr Jeugdweekend 
Za 25 apr Repetitiedag (aansluitend
  activiteit) (D)
Ma 27 apr Koningsdag 
Zo 03 mei Lentewandeltocht trampelkeu  
  7:00 Café Oos Heim 
Zo 03 mei Lei Extra Solistenconcours  
  Hulsberg 
Zo 24 mei Communiemis Basisschool (K)
Zo 31 mei Processie St. Remigiuskerk
Do 04 jun Kermis Groot Haasdal
Za 06 jun Processie Meerssen 6:30 Kerk 
Wo 24 jun Concert met philharmonie
  zuidnederland 20:30 Kerk (K)
Za 27 jun Concert met fanfare
  Nieuwenhagerheide (K)
Zo 16 aug St Rochus
Za 12 sep tm 13 sep Repetitieweekend  
  Bekerhof Hunsel (ovb) (D)
Za 19 sep tm 20 sep Repetitieweekend  
  Bekerhof Hunsel (ovb) (D)
Zo 18 okt Trampelkeu wandeltocht
Zo 18 okt Concert Gemeenschapshuis (K)
Ma 19 okt Extra repetitie Gem. huis (D)
Zo 01 nov Brassband Limburg met
  Fanfare/Drumband
Ma 02 nov Extra repetitie Gem. huis (D)
Ma 09 nov Extra repetitie Gem. huis (D)
Vr 13 nov Extra repetitie (ovb) (D)
Za 14 nov Generale repetitie (ovb)
  Gemeenschapshuis (D)
Zo 15 nov CONCOURS (D)


