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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
Rekening nr. Vrienden van de Fanfare: NL93 RABO 0146 4149 34

Concert jeugddrumband & jeugdfanfare
20 mei MFC, Kerkstraat 5, Ohé en Laak
15:00 - 18:00
Jeugdharmonie SOL (Stevensweert-Ohé en Laak) o.l.v. Frans Koolen
Ensemble C-kids Harmonie St. Cecilia Grevenbicht-Papenhoven o.l.v. Hermie Smeets
Jeugd Ensemble Cecilia (JEC) Grevenbicht-Papenhoven o.l.v. Hermie Smeets
Jeugddrumband Fanfare St Caecilia Schimmert o.l.v. Sandra De Jong
Jeugdfanfare Fanfare St. Caecilia Schimmert o.l.v. Jordi Rouschop
(voor meer informatie zie pagina 13)
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De Jaarvergadering over 2016 op zondag 12 maart 2017
Peter Soons heet iedereen van harte welkom en begint de vergadering. De notulen van de
vorige vergadering worden doorgenomen en de opgestelde actiepunten worden geëvalueerd.
Peter Verkoulen geeft op een overzichtelijke wijze inzicht in het financieel gebeuren. Peter
geeft uitleg en verantwoording bij iedere post en dit geeft een verhelderd beeld. De verhuur
van de kiosk meer heeft opgebracht dan van tevoren verwacht. Verder zijn er ook goede
resultaten geboekt met de opbrengst van de potgrondverkoop en taxusinzameling. Peter
geeft wel aan dat er meer geld opgehaald zou kunnen worden met de inzet van personeel
bij activiteiten in het gemeenschapshuis. Peter Soons doet een beroep op alle leden om deel
te nemen aan alle acties die georganiseerd worden aangezien deze een zichtbaar financieel
resultaat geven.
De kascontrole is uitgevoerd door Lisa Laumen en Jesper Frijns. De penningmeester wordt
decharge verleend. De kascontrole van het boekjaar 2017 zal bestaan uit Lisa Laumen en
Judy Kuipers.
Marjo Limpens heeft weer een mooi overzicht gegeven van het verenigingsjaar 2016. Alle
activiteiten heeft ze de revue laten passeren waarbij veel beeldmateriaal de tekst aanvulde.
Indrukwekkend om te horen wat de vereniging afgelopen jaar allemaal heeft gedaan zowel
op muzikaal alsook op sociaal gebied.
Dion Soons en Marjo Limpens-Lemmens zijn beiden aftredend bestuurslid dit jaar en stellen
zich beiden opnieuw herkiesbaar voor de komende periode. Dion en Marjo worden per acclamatie herkozen door de vergadering.
Peter Verkoulen is ook aftredend bestuurslid, maar stelt zich niet herkiesbaar. Zijn bestuurstaken zijn helaas niet meer te combineren met zijn werk. Peter is 10 jaar penningmeester
geweest van de vereniging en is ook betrokken geweest bij de organisatie van concerten
en regelen van de bezetting van de Fanfare. Peter zal
actief blijven als muzikant en spreekstalmeester van de
Fanfare. Peter Soons bedankt Peter Verkoulen voor zijn
inzet als penningmeester.
Saskia Eggen en Huub Leblanc worden voorgedragen
als nieuwe bestuursleden. Saskia zal zich gaan richten
op de PR van de Fanfare samen met Miel Weerts en
José Eijssen. Huub zal het penningmeesterschap overnemen van Peter Verkoulen en dit zal met de reeds be-
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staande constructie, waarbij ondersteuning wordt verleend door Jo Schneiders en Ed Soons,
voortgezet worden. Huub zal ook lid worden van het DB. Saskia en Huub worden per acclamatie gekozen door de vergadering.
Nicole Ramakers wordt tijdens de jaarvergadering benoemd tot erelid. Nicole heeft tot afgelopen jaar meegespeeld in de Fanfare als hoorniste. Nicole is 40 jaar lid van de vereniging
en wil graag actief blijven meehelpen bij verschillende activiteiten, waaronder de donateurskaartenactie.
Er wordt gesproken over de inzet van leden bij activiteiten. Dit verloopt nog steeds moeizaam.
Er komt weinig respons vanuit de leden op oproepen van het bestuur om mee te werken
aan activiteiten. Het bestuur hoopt dat het opstellen van een werkschema per jaar hier een
oplossing voor is.
Gelukkig zijn er wel inmiddels ook enkele mensen bereid gevonden om structurele taken op
zich te nemen zoals het muziekarchief en registratie van instrumenten. Verder zijn er ook
een commissies opgericht voor de organisatie van concerten en het uitzoeken van nieuwe
uniformen voor de Fanfare.
Er zal verder nog een commissie opgericht worden voor het 175-jarig bestaan van de Fanfare
in 2020. Vrijwilligers voor deze commissie kunnen zich melden bij het bestuur.
Er wordt uitgebreid gesproken over de opzet en invulling van de deelname van de Fanfare
aan het WMC dit jaar. Het optreden van de Fanfare zal plaatsvinden op zaterdag 29 juli om
21:30 u. Kaarten kunnen gereserveerd worden door het sturen van een mail naar:
wmc@fanfareschimmert.nl
Er wordt nog gesproken over het nieuwe gemeenschapshuis, Rondje Watertoren, het veranderen van de fiscale status van de vereniging, het
optreden van de Schintaler en het opknappen van
de kiosk.
Van de rondvraag wordt door diverse mensen gebruik gemaakt en volgt een goede discussie over
diverse onderwerpen. Tot slot spreekt Peter Soons
een dankwoord uit namens alle collega bestuursleden.
Thera Lardinois - Garritsen
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Even voorstellen
Graag stel ik mij kort aan U voor:
Mijn naam is Huub Leblanc.
Ik ben eerder actief geweest in het verenigingsleven van
Bocholtz. Bij de wielervereniging van deze plaats was ik
secretaris en vervolgens coördinator beveiliging van de
Amateurklassieker de Drielandenomloop.
Sinds mijn verhuizing naar Hulsberg en vervolgens naar
Schimmert heeft het verenigingsleven op een laag pitje
gestaan. Voor mijn betaalde baan was ik verantwoordelijk
voor kwaliteit / research & development (R&D) bij een bedrijf van kunststof kozijnen.
Onlangs heb ik mijn professionele loopbaan afgesloten.
Nu ik hierdoor weer meer tijd heb, heb ik besloten om de
functie van penningmeester bij de Fanfare op mij te nemen.
Een muzikale inslag is bij mij niet ontwikkeld, maar ik kan zeer wel genieten van de mooie
muziek die ten gehore wordt gebracht door een Fanfare. Ik ben trots op dit onderdeel van
onze cultuur, dat zó mede bepalend is voor de Limburgse identiteit.
Als penningmeester van fanfare Sint Caecilia van Schimmert wil ik mij optimaal inzetten,
zodat ook ik een bijdrage kan leveren aan deze mooie vereniging.

Concert Drumband in samenwerking met het Sing a Song
Na een succesvolle samenwerking tijdens de Watertoare Fièste een aantal jaren geleden zal
opnieuw een concert worden verzorgd door de drumband samen met het koor Sing a Song.
Op 9 juli aanstaande zullen tijdens het concert verschillende bekende nummers ten gehore
worden gebracht waarbij de typische warme klanken van de drumband vermengd zullen
raken met de prachtige melodische zang van het Sing a Song.
Welke nummers dit zijn is nog een kleine verrassing. Dus zet deze datum alvast in je agenda
en houdt Facebook of het parochieblaadje in de gaten voor meer informatie!
Marc Penders

Nr. 154 | mei 2017

Geboorte!
Op 25 april om 01:09 uur werd Anniek geboren. Anniek
is het dochtertje van Maurice en Mieke en het zusje
van Yfke. De kleine spruit weegt 3300 gram en is 50
cm lang. Zowel moeder als dochter maken het goed.
Namens de hele vereniging van harte gefeliciteerd!!!
Heel veel geluk samen!!!

Diamanten bruidspaar
Cordeweners - van Oppen
Frans & Angeline Cordeweners – van Oppen,
De zon scheen, een goed begin van wat een
prachtige dag beloofde te worden.
Een serenade gebracht door de fanfare en
drumband, dan is het pas echt feest!!  Een
mooie speech verteld over het leven van het
diamanten bruidspaar door voorzitter Peter
Soons. Er volgde talloze felicitaties in de vorm
van handjes schudden en kusjes.
Het was een geweldige dag, met een diamanten randje.
Dank aan allen die hier voor gezorgd hebben.
‘Dat vur dit nog höbbe moage mitmake’ werd
menig maal herhaald door het bruidspaar.
Nogmaals bedankt,
Diamanten bruidspaar
Kinderen
Kleinkinderen Achterkleinkind
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Het Succes van Jordi Rouschop
Van 17 april tot en met 22 april heb ik deelgenomen aan de saxofoon competitie van Andorra.
Dit is een internationale competitie waar jaarlijks
saxofonisten van verschillende landen en conservatoria naar toe komen en proberen zo ver
mogelijk te komen. Zo heb ook ik dit jaar een poging gewaagd.
De competitie bestond uit drie rondes. De eerste ronde was op maandag en dinsdag. Alle 20
deelnemers moesten dezelfde twee korte stukken spelen, waarna er uiteindelijk 10 kandidaten werden gekozen om door te gaan naar de
tweede ronde. Gelukkig zat ik daarbij! In de tweede ronde op donderdag moest iedereen een
verplicht stuk met piano spelen en een modern stuk naar keuze. Wederom was ik een van de
gelukkigen die door mocht naar de volgende ronde. In de finale op zaterdag stond het saxofoonconcert van Alexander Glazunov op het programma. Een van de bekendste en beste
stukken ooit geschreven voor saxofoon. Hele mooie ervaring om dat uit te mogen voeren,
begeleid door een strijkorkest! Het tweede stuk was Eclats d’Echos van Vincent David. Dit is
een modern, virtuoos stuk dat werd geschreven voor de competitie.
Na maanden voorbereiding en een week stressen en zweten werd ik uiteindelijk tweede! Een
resultaat waar ik zeer tevreden mee ben en een hele mooie ervaring waar ik nog lang met
veel plezier op zal terugkijken!
Jordi

“ Verloren lopen in kunstdorp”
Met deze tekst kopte De Limburger maandag 1 mei 2017 een lijvig en erg positief artikel op
de cultuurpagina. Schimmert is nu naast kerststallendorp ook kunstdorp.
Zondagmorgen 30 april om 10.00 uur was het dan zover. De 11e editie van Rondje Watertoren kon beginnen. Een stralende dag en goede weersvooruitzichten (ondanks de vergeten
worst ….). Langzaam stroomde ons dorp vol met bezoekers. De eerste kijkers druppelden
binnen bij een van de 28 locaties om naar al het moois van de ruim 60 deelnemende kunstenaars te kijken maar ook naar wat de goed verzorgde en vaak verassende locaties zelf te
bieden hadden of te luisteren naar de zang en muziek van het Summer Breeze Quartet met
en bij onze eigen Jan Knooren of Celine Weerts in de Sint Remigiuskerk.
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Aan het eind van de dag heel veel positieve
reacties van zowel bezoekers, kunstenaars
en locatiehouders. Het was prachtig en menigeen zal hier met voldoening op terugkijken.
Wij als nieuwe organisatie hebben deze
vuurdoop overleefd. De maanden en vele
uren van voorbereiding en overleg zijn niet
voor niets geweest. Dankzij de stevige fundamenten, gelegd door de Stichting Kunstroute Rondje Watertoren, hebben wij als Stichting Evenementen Kern Schimmert (EKS)
nagenoeg naadloos kunnen doorbouwen aan een prachtig initiatief. Ook dank aan GOS en
SEN die dit evenement mede mogelijk hebben gemaakt. In het bijzonder moeten wij alle
locatiehouders bedanken voor de geboden gastvrijheid en het belangeloos ter beschikking
stellen van 28 prachtige locaties. Zonder hen is dit alles niet realiseerbaar.

FANFARE NAAR WMC
Bestel uw kaarten vóór 31 mei!
Op zaterdag 29 juli neemt onze fanfare voor de 3e keer deel aan
het WMC, wederom in de hoogste afdeling: de concertdivisie. Het
belooft een spetterend en spectaculair optreden te worden! Wij zorgen wederom voor collectieve inkoop van kaarten, om het onze supporters zo makkelijk mogelijk te maken èn om zo veel mogelijk Schimmerts publiek in de Rodahal te hebben. Koop
uw kaarten dus bij ons, het is niet duurder dan bij het WMC zelf en u krijgt de kaarten thuis
bezorgd of gestuurd!
Geef a.u.b uiterlijk 31 mei a.s. het aantal kaarten door dat u wilt hebben door te mailen naar
wmc@fanfareschimmert.nl. De kaarten zijn al vanaf 17u geldig die dag, voor twee optredens van twee Franse harmonie-orkesten, gevolgd door het GFO en afgesloten door onze
eigen fanfare.
De kaarten kosten 15 euro per stuk. Uw bestelling wordt per email bevestigd.
Later informeren we u nog over mogelijkheden voor gezamenlijk busvervoer.
Tot 29 juli in de Rodahal en op een of meer van onze voorbereidingsconcerten.
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Potgrondactie 2017
Zaterdag 11 maart heeft onze fanfare weer haar traditionele ronde
door Schimmert gemaakt met de potgrondactie. De dag begon om
9.30 u bij Roks Bouw in de Steeg. De koffie stond klaar en de liefhebber kon de dag zelfs beginnen met een stuk heerlijke vlaai. Maar er
moest ook gewerkt worden. Eerst kijken of iedereen die op de lijst
stond ook aanwezig was. Daar waar dit niet zo was werd gewisseld en geruild. Dan de aanhangers en karren vol met zakken potgrond laden om uiteindelijk te starten. Rond 10.00 u
vertrokken de eerste transporten richting het hen toegewezen deel van ons dorp.
Het was deze ochtend perfect weer voor deze dankbare klus. Grote en kleine ladingen potgrond gingen van de kar of aanhanger via kruiwagens naar menige achtertuin of schuurtje
zonder dat de koper hier de handen voor uit de mouwen moest steken. Sommige mensen
hadden al enkele dagen vooraf hun bestelling doorgegeven zodat we alleen nog moesten
leveren. Als de voorraad op de kar of aanhanger op was ging de chauffeur weer laden in de
Steeg en hadden de hulptroepen even rust.
Rond 13.30 u was de klus grotendeels geklaard en konden we weer voldaan terugkijken op
een leuke en zeer geslaagde actie. Terug in de Steeg waren de broodjes gesmeerd, stond
koffie of fris klaar en was er als toetje natuurlijk nog vlaai. Bij een natje en een droogje werd
nog gezellig nagepraat waarna iedereen weer aangesterkt naar huis kon.
Zoals het spreekwoord zegt maken vele handen licht werk. We willen dan ook iedereen, jong
en oud die deze zaterdagochtend heeft meegeholpen bedanken. Naast de leden die geholpen hebben willen we in het bijzonder de mensen die geen lid zijn van onze fanfare bedanken
voor de geboden hulp. Bedankt hiervoor!
Het bestuur

Optreden Celine Weerts.
Onderweg naar huis van mijn werk kreeg ik een berichtje of ik misschien met Palmzondag
mee zou willen zingen tijdens de H. Mis met de drumband en eigenlijk was ik meteen heel
enthousiast. Gabriella’s Sang zouden we gaan spelen, een van die liedjes die al heel lang
in mijn gedachten rond spookte om eens met live orkest te mogen zingen, maar nog nooit
eerder gedaan. En natuurlijk is het extra speciaal om dat met mensen te gaan doen die je al
wat beter kent.
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Meteen hard aan de slag met oefenen en op woensdag naar de repetitie van de drumband en
dat was als een warm bad. Meteen voelde ik me op mijn gemak en waren we allemaal heel
enthousiast over wat we samen gingen doen.
De H. Mis op Palmzondag was bijzonder in mijn ogen. De kerk stroomde vol met heel veel
mensen, de fanfare (al die muzikale meningen) op de eerste rij (ofwel pal voor mijn neus),
de drumband (mijn steun en toeverlaat op dat moment) naast me en daar stond ik op een
verhoging zodat ik dat alles goed kon zien…
Een lach en een knipoog van Roy en daar gaan we! De eerste toon word ingezet en we gaan
mensen iets moois laten horen, laten meegenieten waar wij zo van genieten en dat blijft iets
heel moois om te mogen en te kunnen doen!
Het is bijzonder om op deze manier en op dit niveau in ons eigen durpke zo’n mooie muziek
te mogen en te kunnen maken en ik hoop dat we dat nog vaker mogen doen! Dank aan de
drumband voor het vertrouwen en het enthousiasme waar we dit mee hebben neergezet!
En afgelopen zondag mocht ik weer naar, mijn ondertussen vertrouwde plekje, in de kerk
tijdens “rondje watertoren”. Deze keer met alleen mijn pianist om de achtergrond muziek
te verzorgen. Prachtige liedjes van onder andere Toon Hermans, Suzan Seegers en Frans
Halsema hebben we gespeeld en samen met alle mooie kunst die er te zien was, was ook dit
weer een geslaagde zondag in eigen durp. Mede mogelijk gemaakt door het actieve verenigingsleven en de mensen die daar vrijwillig zoveel tijd in steken om dit alles tot een succes
te maken.
Heel veel dank aan al die mensen
waardoor ook wij kunnen doen wat
we het liefste doen!

Met vriendelijk groet,
Kind regards,
Celine Weerts
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Verslag jaarvergadering 2016 Vrienden van de Fanfare
Dit jaar kwamen we op vrijdag 17 maart bij elkaar voor onze jaarlijkse gezellige bijpraatsessie. Voor de voorafgaande activiteit zijn we in het dorp gebleven. Op het Oranjeplein staat
een heel mooi nieuw gebouw op ons te wachten. Piet Keulers, de voorzitter van de Stichting
Gemeenschapshuis, heeft ons wegwijs gemaakt en van de nodige toelichting en informatie
voorzien. Bij alle ongeveer 25 Vrienden gaf het een “wauwgevoel”.
Daarna naar ons oude gemeenschapshuis voor de koffie en vlaai. Guus Eijssen stond al te
popelen om ons foto’s te laten zien uit zijn uitgebreide collectie. In het eerste deel passeerden
foto’s van onze eigen jaarlijkse activiteiten voor de jaarvergadering.
Dan toch maar de jaarvergadering. De kelder was
aardig vol met 25 Vrienden. Terwijl uit de zaal af en
toe flarden van een WMC-stuk doorklonken, gaf André de aftrap voor de jaarlijkse verantwoording van
het bestuur.
Naar aanleiding van de notulen meldde de voorzitter nog dat er geen geldwervingsactie komt voor
de nieuwe uniformen. Er zal wel een wervingsactie
worden gehouden om het aantal Vrienden weer wat op te vijzelen.
Van de penningmeester horen we de cijfertjes met toelichting. Het blijkt dat de bijdragen van
sponsors en Vrienden aardig stabiel blijven op een niveau van € 12.000 en dat de afdrachten
aan de fanfare schommelen naar gelang de behoeften. Sef wijst erop dat het deposito afloopt
en dat hiermee onze rente-inkomsten een flinke knauw gaan krijgen. Van de andere kant
komt het niet geheel ongelegen met het oog op de aanschaf van nieuwe uniformen.
We zijn nog met 85 Vrienden en 38 sponsors. In het afgelopen jaar zijn twee Vrienden overleden: Jet Wiekken-Weusten en Jo Heiligers.
De leden van de kascontrolecommissie, Paula Thewessen en Jo Vrancken, hebben er een
hele lange avond van gemaakt, maar vonden alles super in orde.
De penningmeester wordt dan ook gedechargeerd. Sef ontvangt zijn verdiende applaus.
Vervolgens is de secretaris weer aan de beurt voor het jaarverslag 2016, waarin het landskampioenschap van de drumband met de nieuwe uniformen aan de orde komt, evenals de
nieuwe uniformen voor het korps. Verder wordt geconstateerd dat de bijdragen wel stabiel
blijven, maar dat het aantal Vrienden terugloopt.
André laat bij de mededelingen weten dat de sponsorborden nog worden aangepast vóór het
WMC. De Vrienden gaan weer een flyer, in de stijl van de twee voorgaande, verzorgen. Over
mogelijke sjaals of iets anders gaat nog verder overlegd worden.
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Verder geeft Peter uitleg van de nieuwe opzet in de concertdivisie. Er is geen verplicht werk
meer. Het publiek moet geboeid worden. Het wordt niet traditioneel. Het is spannend voor
iedereen en pas op de zondag voor het WMC wordt het gehele programma duidelijk.
Een kleine groep is bezig met de nieuwe uniformen, die waarschijnlijk niet nodig zijn voor het
WMC.
Omdat we het aantal Vrienden graag zien groeien komt er rond de aanbieding van de nieuwe
uniformen een wervingsactie.
Ook het Rondje Watertoren, als nieuwe activiteit van EKS (Evenementen Kern Schimmert),
krijgt de aandacht. Het is de bedoeling om te komen tot een verdienproject. Complimenten
voor dit initiatief.
Verder wordt de aandacht gevraagd van de Rabobankleden als de clubkascampagne binnenkort weer aan de orde komt.
Ten slotte wordt er weer gekeken naar een activiteit voor de jaarvergadering van volgend
jaar. Er zijn nog geen nieuwe ideeën.
Bij de afsluiting dankt André zijn medebestuursleden van de Vrienden, Bas en Mark voor hun
werkzaamheden voor de info en Guus voor zijn presentatie.
Hierna heeft Guus ons foto’s uit de oude doos voorgeschoteld. Dit levert direct meer discussie en oude verhalen op, waar of niet waar.
Ter algehele afsluiting zijn we in de zaal gaan genieten van een voorproefje van het WMC.
Ger Derks

Rabobank Clubkas Campagne
Kom in actie. Breng uw stem uit!
Rabobank Centraal Zuid-Limburg stelt €180.000,- beschikbaar
voor de Rabobank Clubkas Campagne. Bent u lid* van Rabobank Centraal Zuid-Limburg? Stem dan op onze club! Stemmen
kan van 10 t/m 23 mei 2017. Alvast bedankt voor uw stem.
Stem van 10 t/m 23 meo op onze fanfare!
Lees meer informatie in de Voorwaarden en Vragen & Antwoorden op:
www.rabobankcentraalzuidlimburg.nl
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NIEUWS VANUIT COMMISSIE OPLEIDINGEN
Op zondag 19 maart had de jeugdfanfare de eer om de heilige mis in de kerk in Hulsberg op
te luisteren. De kerk zat lekker vol, ook vele supporters uit Schimmert waren aanwezig. Aan
het applaus, het dankwoord van mijnheer pastoor en de complimenten achteraf mogen we
concluderen dat we goed gemusiceerd hebben!
Zowel op het intern solistenconcours, 1 april jl., als op het Lei Extra Solistenconcours, 23
april jl., hebben onze jeugdige muzikanten zich weer van hun beste kant laten zien en horen.
Hieronder de uitslagen:
Intern solistenconcours Schimmert 1 april 2017
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Lei Extra solistenconcours Hulsberg 23 april 2017

Zoals in de info al vermeld vindt er op 20 mei as een concert plaats waar meer dan 100 jonge
muzikanten aan zullen mee doen. De Jeugdharmonie SOL (Stevensweert-Ohé en Laak) zal
het concert aftrappen. Deze jeugdharmonie werd opgericht in 1984 en staat sinds 1989 onder
leiding van Frans Koolen. De jeugdharmonie telt op dit moment 34 leden. De muziek van dit
jeugdkorps is een lust voor het oor. Het programma zal voornamelijk bestaan uit populaire
werken. Niet voor niets wordt de jeugdharmonie zeer regelmatig gevraagd om bij evenementen op te treden. Jaarlijks wordt deelgenomen aan de beoordelingsconcerten te Heel. Het
jeugdkorps trekt door zijn gezelligheid en uitstraling ook nieuwe jeugdleden aan die op een
ontspannen wijze voorbereidt worden op de ‘grote’ harmonie.
Daarna is het de beurt aan Grevenbicht-Papenhoven. Het ensemble C-kids, dat bestaat uit
muzikanten die nog geen A-diploma hebben, is het voorprogramma van het Jeugd Ensemble
Cecilia (JEC). Het JEC werd in 1985 opgericht als een ensemble. Dit ensemble is inmiddels
uitgegroeid tot een jeugdharmonie, in feite het voorportaal van het harmonieorkest. Het muzikale programma varieert van lichte, vrolijke en moderne populaire muziek tot muziek waarin
toch specifieke eisen aan de kennis en kunde van de jonge muzikanten wordt gevraagd. Het
JEC treedt regelmatig in het eigen dorp op bij festiviteiten. Aan het Eurofestival in Heel werd
ook 2 keer deelgenomen. Zowel het ensemble C-kids als de JEC staan onder leiding van
Hermie Smeets.
Als afsluiting treden zowel de jeugddrumband o.l.v. Sandra de Jong en de jeugdfanfare o.l.v.
Jordi Rouschop van onze eigen vereniging op.
Het belooft een leuke, muzikale middag te worden.
We heten u van harte welkom in het Multi Functioneel Centrum, Kerkstraat 5, Ohé en Laak!
Agenda:
- Zaterdag 28 oktober JeugdTreffenEvenement D’n Huppel Ulestraten
- Zaterdag 4 november Opluisteren Heilige Mis in Schimmert om 19.00 uur
Samen muziek maken, das pas fijn!
Namens Commissie Opleidingen
Barry Kuipers
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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 2017:

Za 20 mei
Za 20 mei
		
		
Zo 21 mei
		
Do 25 mei
		
		
Zo 04 jun
		
Za 10 jun
Zo 11 jun
		
Do 15 jun
Za 17 jun
Zo 25 jun
		
Za 08 jul
Zo 09 jul
Za 15 jul
		
Vr 21 jul
		
Zo 23 jul
Vr 28 jul
		

15:00 Concert MFC Ohe en Laak (J)
15:30 Serenade huwelijk
Chellie en Harrie Kasteel de
Hoogenweerth
14:00 Opening nieuw
Gemeenschapshuis (D&K)
Gouden Priesterfeest Pastoor
van Oss (D&K) 15.00
Printhagen (Bekergenhout)
09:15 Pinksterzondag
1e Heilige Communie (K)
10:00 Dag repetitie (K)
Kermiszondag Processie
Haasdal
19:30 Kermis Groot Haasdal
06:30 Processie Meerssen
14:30 Verrassende
Ontmoetingen Den Bosch (K)
Concert (K)
Concert met Sing a Song (D)
WMC (tm 30 jul) Rodahal
Kerkrade
19:00 Serenade GB Sef en
Yvonne Kuipers ’t Weverke
15:00 Concert (K)
20:00 Generale repetitie
Gemeenschapshuis (K)

Volgende info

De volgende fanfare-info verschijnt op
vrijdag 7 juli.

ACTIVITEITEN 2017 (vervolg):

Za 29 jul
Za 16 sep
Za 30 sep
Za 14 okt
		
Zo 15 okt
Za 28 okt
		
Za 04 nov
Zo 19 nov
Zo 19 nov
		
Za 25 nov
		

21:30 WMC Rodahal Kerkrade (K)
10:00 Verkoop koosjietloten
15:00 Koosjiete
Serenade Sjeng en Mia Mevis
60 jarig huwelijk
Trampelkeu herfstwandeltocht
JeugdTreffenEvenement
D’n Huppel Ulestraten (J)
19:00 Opluisteren Mis Kerk (J)
11:00 Opluisteren Mis Kerk
15:00 St. Caeciliafeest		
Gemeenschapshuis
Concert Voerendaal en
Schimmert (D)

Bestel uiterlijk 31 mei uw kaarten door te
mailen naar wmc@fanfareschimmert.nl.
De kaarten kosten 15 euro per stuk. Uw
bestelling wordt per email bevestigd. Later informeren we u nog over mogelijkheden voor gezamenlijk busvervoer.

