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Fanfare St. Caecilia Schimmert
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Fanfa
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

Steun onze fanfare en stem van 8 t/m 23 mei!
Breng uw stem uit!
Rabobank Centraal Zuid-Limburg stelt dit jaar € 200.000,-- beschikbaar voor de
Rabo Clubkas Campagne. Bent u lid van Rabobank Centraal Zuid-Limburg? Stem
dan op Fanfare Sint Caecilia Schimmert en Wandelvereniging De Trampelkeu!
Stemmen kan van 8 t/m 23 mei 2018. Het uitbrengen van de stemmen kan uitsluitend via stemcode, verkregen via een gepersonaliseerde brief. Er wordt één stemcode per lid verstrekt. Met deze stemcode kunnen 5 stemmen worden uitgebracht.
Er mogen maximaal twee van de vijf stemmen op eenzelfde vereniging/stichting
uitgebracht worden. Het stemmen gebeurt uitsluitend via internet.
Alvast bedankt voor uw stem!
www.rabobankcentraalzuidlimburg.nl
Lees meer informatie in de Voorwaarden en Vragen & Antwoorden op
www.rabobankcentraalzuidlimburg.nl.
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Agrarius op Stap
Seizoen geopend, zittingen omlijst, carnaval overleefd en dus tijd voor bezinning voor Hofkapel Agrarius. Gelijk na de serenade bij gelegenheid van de opening van Bie Oss, werd er
verzameld bij ’t Weverke alwaar we verwelkomd werden met koffie en vlaai. Ramon en Joël
hadden de opnames van de laatste twee zitting acts geregeld en we bekeken deze op het
grote scherm. Uiteraard werd de hilariteit die heerst tijdens het maken en spelen herbeleefd
en passeerden enige anekdotes de revue. Ardina en Loek werden door Bas toegesproken en
bedankt voor hun trouwe dienst, waarna er naar Valkenburg vertrokken werd.
In het bowlingcentrum mochten we zelf ons
bordje klaarmaken met behulp van een warme
stoeptegel en een schaal met vlees en groenten, aangevuld met voldoende bijgerechten en
gerstenat. Prima voorbereiding op een stevig
potje bowlen. In drie teams werd er gespeeld
en het liet verborgen talenten floreren. Rob
ontdekte zelfs dat hij jaren de verkeerde voorkeurshand gebruikt heeft…. Ramon werd tot
grote winnaar uitgeroepen.
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Voor een aantal eindigde hier het feest, de rest zette het gelag voort in de pub van Prins Stan.
Tot in de kleine uurtjes werd er geëvalueerd en ik kan me herinneren dat er weer ideeën voor
een nieuwe act geopperd zijn. Uiteindelijk vertrok de taxi richting Schimmert en nadat deze
geland was, ging een aantal feestnummers zelfs thuis nog even door.
Het is een gemêleerd gezelschap, Agrarius en juist daarom enorm leuk. Ik verheug me alweer op de 11e van de 11e, dan mogen we weer….
Ron Prevoo

GEBOORTES BINNEN ONZE FANFARE FAMILIE
Op vrijdag 20 april is om 15:14 uur Fem geboren.
Fem is de dochter van trotse ouders Chellie en
Harrie Keulers. Bij haar geboorte woog Fem 3160
gram en was ze 48 cm lang.
Chellie en Harrie van harte gefeliciteerd met de geboorte van jullie dochtertje! Heel veel geluk samen!

Een kleine twee weken later, op donderdag 3 mei
is Guus geboren. Guus is het zoontje van Ardina
Soons en Jeroen Troost en het broertje van trotse
zus Saar. Bij zijn geboorte woog Guus 3955.
Ardina, Jeroen en Saar van harte gefeliciteerd met
de geboorte van jullie zoontje en broertje! Heel veel
geluk samen!
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Palmpasen
Met drumband en fanfare een heerlijk zonnig Palmpasen gevierd in een druk bezette kerk
en mooie mis.

Opening Brasserie Bie Oss
Wauw! Niet verwacht…wat een binnenkomst!
Het begon met tromgeroffel en werd al snel gevolgd door alle mooie klanken van de blaasinstrumenten.
We waren geslagen…en ook best wel even
emotioneel. Zoveel mensen die de tijd, de inzet en de energie hadden om op een zaterdag
speciaal voor ons te komen spelen…. Het was
prachtig! Ook de mooie woorden van Peter
Soons…Chapeau.
Fanfare St. Caecilia Schimmert BEDANKT!
Dit zullen wij nooit meer vergeten.
Liefs Nien en Pam
Brasserie Bie Oss /
Gemeinsjapshoes Sjummert
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Potgrondactie 2018
Zaterdag 10 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
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Jaarvergadering Fanfare
Op zondag 4 maart 2018 werd de jaarvergadering gehouden over het jaar 2017. Na de opening van de vergadering door Peter Soons worden de agendapunten besproken. Allereerst
worden de notulen van de vorige vergadering doorgenomen en de opgestelde actiepunten
worden geëvalueerd. In verband met de afwezigheid van Penningmeester Huub Leblanc wegens ziekte, wordt het financiële verslag
van 2017 toegelicht door Peter Soons. Er
wordt uitleg en verantwoording gegeven
bij iedere post en dit geeft een verhelderd
beeld. De verhuur van de kiosk heeft wederom meer opgebracht dan van tevoren
verwacht. Verder zijn er ook goede resultaten geboekt met de opbrengst van
de potgrondverkoop en het concert van
de Schintaler dat in het oude Gemeenschapshuis gehouden is. 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. Grote kostenposten van 2017 zijn de aanschaf
van de nieuwe uniformen voor het Korps en de kosten verbonden aan de deelname aan het
WMC.
De kascontrole is uitgevoerd door Judy Kuipers en Lisa Laumen en de penningmeester wordt
decharge verleend. De kascontrole van het boekjaar 2018 zal bestaan uit Judy Kuipers en
Daniëlle Weerts.
Marjo Limpens heeft weer een mooi overzicht gegeven van het verenigingsjaar 2017. 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.
Jean Steijns is aftredend bestuurslid dit jaar en stelt zich opnieuw
herkiesbaar voor de komende periode. Jean wordt per acclamatie
herkozen door de vergadering.
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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. Bas Ritt zal gaan bijhouden welke leden bij welke activiteiten aanwezig zijn en op
die manier hoopt het bestuur meer inzicht hierin te krijgen.
Er wordt nog gesproken over de ingebruikname van het nieuwe gemeenschapshuis, Rondje
Watertoren, het aanschaffen van een nieuwe kiosk en de beëindiging van de taxus-actie.
Van de rondvraag wordt door diverse mensen gebruik gemaakt. Tot slot spreekt Peter Soons
een dankwoord uit voor alle hulp het afgelopen jaar, zeker in een WMC-jaar waarin vele
activiteiten plaats hebben gevonden. De vergadering wordt afgesloten met het motto: ‘Haal
plezier uit alle leuke dingen die we samen doen!’.
Thera Lardinois - Garritsen

Nieuwe Kiosk
Ons Erebestuurslid Pascal Kuipers heeft onze nieuwe aanwinst (kiosk) van Utrecht naar
Schimmert gebracht. Ik ben hier bij aanwezig geweest. Het laden van deze container was
een heel karwei, half naast de vrachtwagen hangend lukte dit perfect.
Zeer kundig bedankt hiervoor Pascal.
Zeker ook een dankwoord voor de Firma
Timmers die de vrachtwagen ter beschikking stelde. Fijn dat we van deze mensen
hebben in onze vereniging.
Jos Wiekken
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Kunstroute Rondje Watertoren en de fanfare
Een onbekende hoek van onze fanfare? Of wisten jullie misschien al wel dat wij deel uit maken van de stichting Evenementen Kern Schimmert. Deze stichting organiseert vanaf vorig
jaar de Kunstroute Rondje Watertoren. Samen met Schutterij St Sebastiaan en Turnclub
Excelsior, steekt de Fanfare St. Caecilia aardig wat werk in deze Kunstroute. Dit om Schimmert op de kaart te zetten en om de verenigingskas verder te spekken. Miel Weerts en Saskia
Eggen voeren het secretariaat, het contact met de kunstenaars en doen de pr, de website en
de Facebookpagina van Rondje Watertoren. Thera Lardinois heeft op de dag zelf de handen
uit de mouwen gestoken in de bediening in het Gemeinsjapshoes.
En niet zonder succes! We schatten in dat er maar liefst
1500 mensen de Watertoren zelf hebben bezocht en
overal in het dorp zag je mensen langs de locaties lopen. Dat is ook mooi aan Rondje Watertoren: al die particulieren die belangeloos hun huis en tuin open stellen
om kunstenaars te laten exposeren.
Het was al weer de 12e editie van Rondje Watertoren
en nog steeds succesvol. We bouwen verder op de basis die de vorige organisatie heeft neergezet. Voorlopig
gaan we er zeker mee door en mochten er fanfareleden
zijn die geïnteresseerd zijn in kunst of op een andere
manier zouden willen bijdragen, dan juichen we dat zeker toe! Als je ideeën hebt of je wilt op een of andere
manier meehelpen, meld je dan bij
saskia.eggen@kpnmail.nl
We kijken terug op een zeer geslaagde dag!
Het bestuur
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Creaochtend basisschool
Op vrijdag 23 maart stond de ochtend op de basisschool in het teken van de fanfare. De
kinderen van de groepen 3 t/m 5 hadden een muzikale creaochtend. Deze werd volledig
verzorgd door mensen van de fanfare, muzikale ouders, muziekdocenten van de vereniging
en leerlingen uit groep 8 (die al muziekles hebben bij de fanfare).
De kinderen hebben kennis gemaakt met verschillende soorten muziekinstrumenten: (on)
gestemd slagwerk, saxofoon, bugel en overige koperinstrumenten. Ze hebben er niet alleen
veel over geleerd, maar ook echt mogen spelen en blazen. Daarnaast hebben ze ook ervaren
hoe het is om te marcheren. In de rij lopen, in de maat lopen én ook nog een muziekinstrument bespelen. Knap hoor! Het was een leerzame ochtend waarbij de kinderen met veel
plezier muziek hebben gemaakt.
Wij willen iedereen bedanken die deze geslaagde ochtend heeft mogelijk gemaakt!
Viola Philippens, leerkracht groep 5

nIEUWE HOOFDSPONSOR
We mogen weer een nieuwe hoofdsponsor verwelkomen, namelijk Gezondheidscentrum d’n Dippo.
Gezondheidscentrum d’n Dippo heeft als doel haar patiënten van de best mogelijke zorg te voorzien en daar
waar nodig en mogelijk gebruik te maken van de diverse
zorgverleners die bij d’n Dippo gevestigd zijn. De zorgverleners stellen de patiënt centraal en zijn inhoudelijk
gedreven.
Gezondheidscentrum d’n Dippo
Klein Haasdal 4 (voormalige Boerenbond-gebouw)
6333 AK Schimmert
Telefoon: 045 577 86 08
Fax: 045 574 80 53
Email: info@dndippo.nl
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’n Lintje
Donderdag 26 April werd ik compleet verrast met een lintje. De aanvragers, de Taarbreuk
met ondersteuning van de Trampelkeu, GOS, OGN en de dorpsraad waar het monument
voor de Montfortanen en Dochters der Wijsheid uit ontstaan is wil ik hiervoor bedanken. Na
een avond met veel bezoek van al deze genoemde groeperingen was er op koningsdag ook
protocol.
Eerst een bezoek aan de Pingerhoeve voor vla, koffie en oranjebitter en een huifkartochtje
naar de Oranjespelen in Nuth. Ook stond er een activiteit in Schimmert op het programma.
Om 14 uur was er in de speeltuin de opening van de Oranjeactiviteiten door het hijsen van
de vlag onder het spelen van het Wilhelmus. Aansluitend werden we toegesproken door de
voorzitster Manon Dols van de Jeugdraad die ons ook uitgenodigd hadden om hier aanwezig
te zijn waarvoor onze dank en niet te vergeten de serenade van de fanfare. Dat is toch Géweldig, zeker als ze ook nog een verzoeknummer spelen waar we de dag ervoren in de late
uurtjes met de nodige pilsjes op nog eens goed over gelachen hebben hè Dion.
“Over and Out”, de favoriete serenademars die we ook al speelde in de tijd dat ik nog bij de
fanfare was. Als je dan voor de fanfare staat die je toe speelt dan weet je ook weer waarom
je dit allemaal doet.
Samen werken aan een bloeiend verenigingsleven in Schimmert waar de fanfare met al haar
“verplichtingen “ een grote bijdrage aan levert.
Zeker wil ik nog even “de Trampelkeu” aanhalen
als we het hebben over het ondersteunen van de
fanfare. Ieder jaar organiseert “ de Trampelkeu”
2 tochten die in Limburg hoog aangeschreven
staan. De opbrengst van deze tochten gaat voor
een groot deel naar de fanfare toe. Gelukkig kunnen wij als Trampelkeu hulp vragen aan de fanfare voor het uitzetten van de wandelroutes op
zaterdagmorgen en het aanleveren van het meubilair op de 2 rustplaatsen.
Nogmaals dank voor de mooie serenade fanfare.
Het was “Gé-weldig”.
Ich wil aafsjlete mit, “Dat g’r bedank zit dat wèt
g’r”.
Gé en Mariet

Nr. 159 | mei 2018

11

Verslag jaarvergadering Vrienden van de Fanfare
Voorafgaand aan de jaarvergadering heeft de werkgroep Dialekproject van de Heemkundevereniging een boeiende uiteenzetting gegeven over het project waarmee men bezig is, een Sjömmerts woordenboek en alles wat daarbij komt kijken. Het is een monnikenwerk. Het gaat over
meer dan de woorden en hun betekenis o.a. het geslacht van de woorden, de vervoegingen,
meervoudsvormen en sleep- of stoottoon. Ook wordt er gewerkt aan een boekenlegger en leesplankje met alle Sjömmertse klanken en wordt er deelgenomen aan het project Maasgeluiden
waarbij een aantal zinnen, uitgesproken in onze dorpstaal, straks te beluisteren zijn via internet.
De afsluiting bestond uit een leuk quizje over muzikale termen en weetjes van de fanfare.
Om 20.00 uur start de vergadering met 15 personen. Er zijn zes afmeldingen. Na de opening
worden de notulen van de vorige jaarvergadering en het jaarverslag over het WMC-jaar 2017
voorgelezen. Uit het financieel jaarverslag blijkt dat we over 2017 vanwege de financiering
van de nieuwe pakken van de fanfare een flink tekort hebben, maar dat de basis nog steeds
heel gezond is. Hieruit kan geconcludeerd worden dat we conform onze oorspronkelijke opzet dit soort uitgaven kunnen doen zonder dat er bijzondere acties moeten worden gehouden
bij gelegenheid van grote investeringen. Sinds de start van de Vrienden in 1982, na het stoppen van de verjaardagactie, is er in totaliteit een bedrag van € 253.000 afgedragen aan de
fanfare. Het aantal Vrienden en sponsors blijft stabiel.
Gezien het verslag van de kascontrolecommissie wordt de penningmeester gedechargeerd.
Bij het punt Mededelingen komen o.a. aan de orde:
• dat binnenkort de betalingsverzoeken voor de jaarlijkse bijdrage de deur uitgaan;
• dat de sponsorborden worden geactualiseerd;
• dat men in Moldavië blij is met de oude uniformen;
• dat de fanfare zelf ook hard werkt om geld in het laadje te krijgen, dat de taxusactie
gaat stoppen, maar dat men een tweede kiosk heeft aangeschaft;
• dat er een driejarige overeenkomst met de basisschool is gesloten over het geven
van muzieklessen op school door de docenten van de fanfare;
• dat er 21 slagwerkers en 22 jeugdigen met een instrument in opleiding zijn;
• dat de door de fanfare georganiseerde finale van de slagwerkers van de Limburgse
Bond een groot succes was en dat dit een vervolg krijgt in de vorm van een districtsfestival;
• dat de voorbereidingen voor de Kunstroute zijn afgerond.
Nadat Peter de complimenten van de vereniging voor de inzet van de Vrienden heeft overgebracht dankt André zijn medebestuursleden, de verzorgers van de info en alle aanwezigen.
Ger Derks
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NIEUWS UIT COMMISSIE OPLEIDINGEN
Uitslagen Limburgse Kampioenschappen solisten & kleine ensembles LBT 18 maart
Op zondag 18 maart mocht onze vereniging de Limburgse Kampioenschappen solisten en
kleine ensembles organiseren in 't Gemeinsjapshoes. Ons lid, Juul Eijssen was door de bond
uitgenodigd om hieraan deel te nemen. Ze heeft een mooi optreden laten horen en scoorde
87 punten.
Van harte gefeliciteerd!
Intern solistenconcours Schimmert 24 maart 2018
Loes & Fien van Kan
Kleine trom
Debutant		
Duet no. 1
77
Lisa Brorens		Kleine trom
Debutant		Rookie		78
Merel Otten		Bugel		Debutant		Lyra		83
Fien van Kan & Marijn Kuipers Kleine trom
Debutant		
Tricky Dicky
77
Lynn Coumans		Kleine trom
Debutant		Boef		76
Ryan Koraichi		Bugel		Debutant		The young virtuoso 78
Sophie Wolfs		
Kleine trom
Debutant		
Barbara Mars
80
Judy Clahsen		
Kleine trom
Jeugd		
Black and White 78
Dries van Kan		
Xylofoon		
Jeugd		
E.G. Cake Walk 84
Jorn Kuipers		
Kleine trom
Jeugd		
Chén-Sin-Jo
85
Femke Nijenhuis		Bugel		Jeugd		Meadowlark
84
Wouter Buijsen		
Bugel		
Jeugd		
The Young Maestro 84
Janou Lucassen		
Alt saxofoon
Jeugd		
Complainte
83
Nigel Beckers		
Alt saxofoon
5		
Hippo Hop
83
Kiki Munnichs		Bugel		5		The Young Maestro 84
Paulus Brandsma		
Alt saxofoon
4		
Marching in Autumn 87
Selina Kuipers		Bugel		4		Punchinello
83
Anne Buijsen		
Sopraan Saxofoon 4		
Concertino nr 25 86
Timothey Munnichs
Trombone
4		
Turquoise
82
Bente Okkersen		
Kleine trom
4		
Tricky Things
83
Karsten Soons		
Marimba		
4		
Skater’s Waltz
85
Manou Soons		Bugel		3		The Ash Grove 85
Geert Vanhommerig
Bugel		
2		
Prélude et Balade 88
Rimmi Limpens		
Bugel		
2		
Fantaisie en mib 89
Jesper Lucassen		
Trompet		
4		
Noël de Patres
85

Nr. 159 | mei 2018

13

Winnaars Meister Stassen (jeugd)beker:
1. Jorn Kuipers
2. Wouter Buijsen
3. Dries van Kan / Femke Nijenhuis

Winnaars bekers divisie 1 t/m 5:
1. Rimmi Limpens
2. Geert Vanhommerig
3. Paulus Brandsma
Naast bovenstaande deelnemers hebben ook de blokfluiters laten horen wat ze geleerd hebben en hebben hier een bewijs van deelname voor ontvangen.
Alle deelnemende leerlingen, docenten en ouders gefeliciteerd met jullie deelnames en uitslagen!
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Uitslagen Lei Extra Solistenconcours Hulsberg
Op de eerste zondag van de meivakantie 22 april jl deden 7 leerlingen van onze vereniging
aan het Lei Extra Solistenconcours in Hulsberg. Samen hebben ze wederom de verenigingsbeker mee naar Schimmert genomen. Toppers!
Janou Lucassen		
Timothey Munnichs
Bente Okkersen		
Jesper Lucassen		
Manou Soons		
Rimmi Limpens		
Geert Vanhommerig

IN
4
4
4
3
2
2

Geen punten, advies voor volgende jaar 4e divisie
80
86
90
Met lof der jury
85
87
85

Jeugdweekend 2018
Op 30 juni en 1 juli gaan we met de jeugd op kamp omdat de jeugdfanfare 35 jaar bestaat.
Deze twee dagen zitten vol met spelletjes, lekker eten, muziek en gezelligheid.
Lever uiterlijk 11 mei het opgaveformulier in bij Rimmi. Nog vragen? Neem contact op met
Rimmi Limpens (06-12849190).
Statistieken
- 3 blokfluitleerlingen die doorgestroom zijn naar de 2e groep
- 5 saxofoonleerlingen
- 17 bugel/trompetleerlingen
- 1 hoorn-leerling
- 3 tromboneleerlingen
- 1 tuba leerling
- 22 slagwerkleerlingen
- 8 jeugddrumbandleden
- 25 jeugdfanfareleden
- 7 docenten
Agenda
Zaterdag 30 juni – Zondag 1 juli 2018 Jeugdweekend
Zaterdag 27 oktober 2018 Jeugdfestival ’t Gemeinsjapshoes Jeugddrumband, Jeugdfanfare
Vrijdag 10 november 2018 Opluisteren Heilige Mis Jeugdfanfare
SAMEN MUZIEK MAKEN DAS PAS FIJN!
Namens Commissie Opleidingen
Barry Kuipers
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Eerste solistenconcours Yelke

Eerste les Pheline
Mijn naam is Pheline Pricken,
Ik vind trommelen heel leuk. Ik wil ook bij
de drumband, want mijn mama en papa zitten ook bij de drumband en dan mag ik op
woensdag laat opblijven. De eerste les bij
Sandra vond ik heel leuk, het leukste vind ik
het doolhof.
Groetjes,
Pheline
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Verenigingsbeker en Lei Extra beker voor Schimmert
Fanfare St Caecilia mocht op 22 april de verenigingsbeker
mee naar huis nemen van het Lei Extra Solisten Concours
in Hulsberg. Dankzij de mooie punten die Janou Lucassen,
Timothey Munnichs, Bente Okkersen, Jesper Lucassen,
Manou Soons, Rimmi Limpens en Geert Vanhommerig voor
ons scoorden! Jesper Lucassen won ook de concoursbeker
met 90 punten in de 4e divisie was hij de beste van allemaal!!
Iedereen van harte proficiat!
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Concert met Canto Rinato
Op 15 april speelden we samen met Canto Rinato een sfeervol concert. Canto Rinato begeleidde ons afgelopen jaar bij het WMC, waarbij ze zo prachtig ‘The Promise of Living’ en
‘Libertadores’ met ons vertolkten. Nu waren wij aan de beurt om hen te ondersteunen en nog
wel in onze eigen kerk. Voor Canto Rinato was het hun ‘Concert of the Year’, waarbij ze een
aantal prachtige religieuze liederen ten gehore brachten. Heel sfeervol in onze Remigiuskerk.
Het begin was ook prachtig. Canto Rinato stelde zich in de gangpaden tussen de kerkbanken
op en brachten hun eerste lied bijna rechtstreeks het publiek in.
Onze fanfare trad na Canto Rinato op met onder andere ‘La Forza del Destino’ van Verdi en
‘Innuendo’ van Queen. Samen brachten orkest en koor nog ‘The Promise of Living’ en ‘The
Exodus song’.
Een staande ovatie van een bomvolle kerk viel de beide dirigenten Anton Kropivsek en Frenk
Rouschop met hun koor en orkest ten deel.
Voor herhaling vatbaar?
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
(JD)=Jeugddrumband (L)=Leerlingen

ACTIVITEITEN:

Zo 20 mei
Zo 27 mei
Do 31 mei
		
Za 02 jun
Za 02 jun
		
Za 02 jun
		
		
Za 30 jun
Zo 01 jul
Zo 08 jul
Za 04 aug
Do 16 aug
Za 15 sep
Zo 23 sep
		

09:15 Pinksteren Communiekantjes
Kermis Processie
19:30 Kermis Groot Haasdal
Soons
06:30 Processie Meerssen Kerk
20:00 Serenade Diamant Huwelijk
Huntjens-Goosens ’t Weverke
20:45 Serenade 40 jarig huwelijk
Moonen-Packbier
Rooseveldstraat 46
Jeugdweekend (L)
Jeugdweekend (L)
Serenade GB Provaas - Kerkhoffs
Serenade echtpaar Knols - Gijzen
St. Rochus Haasdal
Koo-sjiet loate verkoop
Concert met Brass Band
Limburg ‘t Gemeinsjapshoes

Volgende info

De volgende fanfare-info verschijnt in
juli.

Vakantie

Fanfare en jeugdfanfare: vanaf vrijdag 13 juli
t/m vrijdag 17 augustus
Drumband vanaf 11 juli t/m 8 augustus

ACTIVITEITEN (vervolg):

Za 29 sep
Za 06 okt
		
Zo 07 okt
Zo 21 okt
		
Za 27 okt
		
Vr 10 nov
		
Zo 18 nov
Za 15 dec

2019

Zo 27 jan
		

Koo-sjieten
Concert met Mastreechter
Staar (K)
Districtsfestival (D)
07:00 Herfstwandeltocht
Trampelkeu Café Oos Heim
Jeugdfestival
‘t Gemeinsjapshoes (J + JD)
19:00 Opluisteren Heilige mis
Kerk (J)
St. Caeciliafeest
19:30 Eindejaarsconcert

Districtfestival drumband
Heerlen Maastricht

