
voor de gehele fanfare-familie 1 juni  2000  No 17
Uitgave onder verantwoordelijkheid van het bestuur. 
Coördinatie: Jean Thewessen tel. 045 404 9140 fax 404 9142; e-mail: jeanthe@xs4all.nl
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Zaterdag 17 juni
Jeugdfanfare te Hulsberg
Vrijdag 07 juli   Vakantieconcert
Zaterdag 07 oktober
Schimmert en Aarlanderveen
in Gemeenschapshuis
Zaterdag 09 december
Schimmert met Nieuwenhagerheide
te Nieuwenhagerheide

REPETITIES: 
Drumband: elke woensdag 20.00 uur
Jeugdfanfare: elke donderdag 18.00 uur
Géén repetitie op donderdag 1 juni
Fanfare: elke vrijdag 20.00 uur
OVERIGE ACTIVITEITEN:
Ma 05 juni D.B. vergadering
Zo  11 juni Pinksteren 9.10 

Communicantjes begeleiden
Di 13 juni 20.00 Bestuursvergadering 
Do 15 juni 19.30 Verg. Cie. Open Dag
Za  17 juni Jeugdorkestentreffen Hulsberg
Zo 18 juni Kermiszondag       

9.00
Bronkprocessie
Do  22 juni 20.00 Groot Haasdal 
Za  24 juni 6.30 Processie naar Meerssen
Zo 25 juni Back in Time

Za 01 juli 20.00 Serenade bij Gouden 
Bruidspaar Michon-Speetjens

Za 08 juli  t/m do 17 aug VAKANTIE 
Vr 18 aug 1e repetitie na vakantie
02 + 03 sept Watertaore-Fièste
Zo  10 sept Districtsfestival 

12.00 Repetitie kerstkoper
Zo  08 okt Najaarskermis
Zo  15 okt Wandeltocht Trampelkeu
Za 11 nov Praktijkexamens 

Graden/HaFaBra o.v.b.
18 + 19 nov Cultureel Weekend
Za 25 nov St. Caeciliafeest
Zo 26 nov Sinterklaas inhalen
Zo  24 dec 21.30 Nachtmis Kerstkoper

ConcertenConcerten

Agenda juni 2000Agenda juni 2000 Verdere voorlopige planningVerdere voorlopige planning

Programma tijdens de 1e Communiemis 
op Pinksterzondag 11 juni

• The Lion King - Elton John & Tim Rice, 
arr. Frank Bernaerts
• Bambi’s Theme - Frank Churchill & Larry 
Morey, arr. Jan van Kraeydonck
• When you say nothing at all - Don Schiltz 
& Paul Overstreet, arr. Steve Cortland

Jeugdfanfare neemt deel aan 
Jeugdfestival 2000 te Hulsberg

Op zaterdag 17 juni gaat onze 
Jeugdfanfare deelnemen aan het door 
de Koninklijke Fanfare Sint Caecilia 
Hulsberg 1859 georganiseerde 
tweedaagse Jeugdfestival. 
Tussen 14:00 uur en 19:00 uur treden 
er Jeugdorkesten op uit Vlodrop, 
Ubachsberg, Wylre, Hoenbroek, 
Reymerstok en Voerendaal. 
Schimmert is tegen 17:15 uur aan de 
beurt. Nadere informatie over vertrek 
vanuit Schimmert en dergelijke volgt per 
brief aan de ouders. 
Plaats van handeling is de feesthal van 
de camping “’t Hemelke”, 
Klimmenerweg 10 te Hulsberg. 
De leden van de Jeugdfanfare nodigen 
iedereen die Fanfare Info leest van 
harte uit om bij ons optreden aanwezig 
te zijn. 

Impressie Concert Hanenhof 20 mei 2000 Impressie Concert Hanenhof 20 mei 2000 

Voor de gelegenheid was fanfare St. Caecilia  
Schimmert uitgeweken naar de Hanenhof  in 
Geleen om aldaar samen met 
muziekvereniging St. Caecilia America te 
concerteren. Een lovenswaardig initiatief om 
een dergelijk concert in een andere omgeving 
te laten plaatsvinden dan gebruikelijk. Een 
grotere zaal met ruim podium heeft meteen 
meer uitstraling en schept een andere sfeer 
dan de gemiddelde concertgelegenheden waar 
fanfares en harmonieën doorgaans musiceren. 
Een zaal als deze schept echter ook grotere 
verwachtingen bij het luisterend publiek. Het 
streven van de fanfare om te zoeken naar 
kwalitatief goede concertgelegenheden vind ik 
een goede tendens. Ik hoop dat dit initiatief een 
verder vervolg zal krijgen in de nabije 
toekomst. Blaasmuziek heeft namelijk een 
zekere ruimte nodig. Het is plezierig om dit af 
en toe te kunnen ervaren en te horen in een 
grotere concertgelegenheid en niet alleen op 
een concours. Een kleinere zaal heeft zijn 
charmes maar ook zijn beperkingen.

Misschien was niet alles goed te horen op de 
bühne en is het als muzikant even wennen 
om in een grotere zaal te spelen; in de zaal 
was alles goed te onderscheiden. 
Als toehoorder heb ik een mooie avond 
gehad, waarin ik twee fanfares heb gehoord 
die qua programmering totaal verschillend 
waren.
De Muziekvereniging uit America was een 
zeer volwassen korps dat naar mijn smaak 
heel gedegen en verzorgd, maar tamelijk 
risicoloos musiceerde. Daartegenover stond 
Schimmert met een meer eigentijds fanfare 
repertoire. Een repertoire waarin meer 
gebruik wordt gemaakt van de 
mogelijkheden van de specifieke 
fanfareklanken. Een programma, gebracht 
door een fanfare met heel veel jonge 
muzikanten. Dit concert sprak zeer tot mijn 
verbeelding.
Kortom een prima initiatief dat garant stond 
voor een mooie avond en wat mij betreft voor 
herhaling vatbaar is.

Paul Willems



Uit de 
Bestuursvergadering van 10 april 2000

en Bestuursbesluit serenades

Uit de 
Bestuursvergadering van 10 april 2000

en Bestuursbesluit serenades

• Het ledenwervingspakket van de LBT zal 
met een afvaardiging van de drumband 
worden gepresenteerd op de basisschool.
• De uniformen hebben de volle aandacht van 
het bestuur.
• Voor het slagwerk op straat is een oplossing 
gezocht. Hans Lucassen, Sander van Kan en
Barry Kuipers vullen e.e.a. in.
• Het beleid serenades is besproken en het 
concept zal worden aangepast.
• Met de organisatie van Back in Time zijn 
afspraken gemaakt omtrent de tijdstippen van 
optreden, t.w. 12.30 uur drumband; 13.15-
14.00 uur korps; 17.00-18.30 uur Hofkapel.
• Het concert te Nieuwenhagerheide wordt 
verplaatst naar 9 december 2000.
• Met de korpsen van de Fanfare 
Promotieconcerten is vergaderd. Voor Partij-
Wittem is Nieuwenhagerheide in de plaats 
gekomen. Voor het korps betekent e.e.a. dat 
1 maal per jaar geconcerteerd wordt met een 
van de overige 3 korpsen, bij toerbeurt. 
Gezocht wordt naar goede 
concertaccommodaties.

•bestuursbesluit serenades
Bij een 50 jarig huwelijk en de 100ste

verjaardag van inwoners van 
Schimmert brengen wij een 
serenade. Leden van onze 
vereniging brengen wij, indien dit 
door de betrokkene  wordt gewenst, 
een serenade of bij een huwelijk, een 
25  jarig huwelijk, een 40 jarig 
huwelijk of een ander jubileum.  
Geregistreerd partnerschap wordt in 
deze gelijk gesteld met een huwelijk. 
Leden die niet trouwen of die geen 
gebruik maken van de mogelijkheid 
van geregistreerd partnerschap 
kunnen bij een relevant jubileum een 
serenade ontvangen. Deze serenade 
zal worden gegeven tijdens de 
receptie ter gelegenheid van het 
betreffende feest.Bij een koninklijke 
en kerkelijke onderscheiding van een 
lid wordt eveneens een serenade 
gegeven. In gevallen van twijfel zal 
het bestuur op individuele basis een 
besluit nemen.

Voorronde Mgr. Ronckentoernooi 2000
Op zondag 21 mei bezochten 13 solisten van 
onze fanfare de 2e voorronde van het Mgr. 
Ronckentoernooi in de fanfarezaal te Sint 
Geertruid en werden in dit selectieconcours 
voor de Limburgse finale in september 
beoordeeld door de heren Jac Claessens en 
René Schrader. Voordat het gros van de 
Schimmertse deelnemers aan de beurt was 
vielen maar liefst elf tweede prijzen. De 
nagalmrijke fanfarezaal zorgde voor een extra 
fraai geluid bij alle solisten. Ten opzichte van 
het knusse podium in Hulsberg kent Sint 
Geertruid een enorm podium, waarop een flink 
uit de kluiten gewassen fanfare-orkest 
makkelijk plaats kan vinden. De behaalde 
resultaten van Schimmert waren door de bank 
genomen voortreffelijk.
Achter de namen van de solisten het behaalde 
aantal punten en de behaalde prijs met 
eventuele bijzonderheden.
Afdeling 3: Leonne  Delahaije 100 1e prijs, 
Karlijn Lahaye 102 ½ 1e prijs met promotie, 
Jorn Lucassen 94 2e prijs, Chellie Soons 102 
1e prijs met promotie,  Guido Soons 102 1e

prijs met promotie, Ramon Soons 102 1e prijs 
met promotie, Daniëlle Weerts 96 1e prijs, 
Sander Willems (bugel) 100 1e prijs.
Afdeling 2: Kimberly Cox 100 1e prijs, Benoit 
Gilissen 102 1e prijs met promotie / gedeelde 
2e plaats in de 2e afdeling / beker na loting, 
Thijs Lahaye 102 1e prijs met promotie / 
gedeelde 2e plaats in de 2e afdeling, Ramon 
Lucassen 96 1e prijs.
Afdeling 1: Ardina Soons 99 1e prijs. 
Promotie houdt in dat de betrokken solist in 
2001 bij deelname aan een voorronde één 
afdeling hoger moet uitkomen. Andermaal een 
welgemeende felicitatie aan alle solisten, hun 
docenten en de begeleider.

Solistenconcours Hulsberg
Op zondag 7 mei namen maar liefst 
25 solisten van onze vereniging deel 
aan het vermaarde solistenconcours 
te Hulsberg. Juryleden waren de 
heren Leon Adams en Noël 
Speetjens, die op deze dag jarig was. 
Dit waren de resultaten van de 
deelnemers, met achter de namen 
het behaalde aantal punten:
Afdeling Leerlingen: Annemiek 
Hotterbeekx 97, Nicole Janssen 97.
Afdeling Jeugd: Joëlle Bruls 94, 
Lisanne Cortenraad 96, Marion 
Delahaije 96, Joep Hotterbeekx 99, 
Niels Keulers 94, Jorn Lucassen 100 
afdelings-achtste en beker, Alain 
Soons 98, Ramon Soons 102  
afdelings-vijfde en beker, Bas 
Vankan 94, Kirsten Vankan 96, 
Daniëlle Weerts 98. 
Afdeling 3: Véronique Cortenraad 92, 
Leonne Delahaije 98 ½ , Ramon 
Lucassen 101, Chellie Soons 105 
afdelings-derde en beker, Sander 
Willems (bugelist) 106 afdelings-
winnaar en beker. 
Afdeling 2: Pieter Bessems 97, 
Kimberly Cox 98, Ardina Soons 99, 
Guido Soons 100, Sander Willems 
(trompettist) 96, Karlijn Lahaye 103 
afdelings-vierde en beker, Thijs 
Lahaye 105 afdelings-derde en 
beker. 
Vanaf een puntentotaal van 96 
punten werd een 1e prijs toegekend. 
Proficiat aan allen!

Uitslagen
Solistenconcoursen

Uitslagen
Solistenconcoursen

De uniformenDe uniformen

Vertraging. Helaas..... De nieuwe uniformen zijn niet op tijd klaar voor de Pinksteren.
Ondanks eerder gedane toezeggingen kan onze kleermaker door (onvoorziene?) 
omstandigheden niet de laatste hand leggen aan onze uniformen. Hiervoor onze 
welgemeende excuses. Waarschijnlijk gaat het  allemaal nog enkele weken extra 
werk kosten. Nog even geduld dus.
Uiteraard willen we dit ongemak in de toekomst voorkomen. Vandaar dat we 
inmiddels al op zoek zijn naar een kleermaker waarmee wel duidelijke afspraken 
gemaakt kunnen worden.
Van alle komende zaken betreffende de uniformen worden jullie uiteraard op de 
hoogte gehouden.                                              Jan Aarts en Maria Hambeukers



OpleidingsnieuwsOpleidingsnieuws

Familiedag
30 april 2000
Familiedag

30 april 2000

Zeer geslaagd en goed georganiseerd.
Velen hebben hiervan genoten en jong 
en oud kon meedoen.
Deelnemers waren leerlingen en jongere 
leden, eventueel met hun ouders, leden, 
bestuursleden, vrienden, sponsors, ere-
bestuursleden en zelfs kinderen welke te 
jong zijn om leerling genoemd te worden, 
met hun ouders.
Het weer was goed, de wandeling was 
fijn, het samenzijn in het 
gemeenschapshuis was gezellig.
Debet hieraan was de goede verzorging 
en de aangepaste muziek.
Proficiat organisatoren en bestuur.

Sjeng Mevis

Open Dag 2000

“Het was de eerste keer dat ik de Open Dag 
meemaakte.
Ik vond het erg gezellig voor groot en klein. 
Ik als “oude” leerling vind het toch wel knap 
als je ziet hoe snel kinderen het leren. Ik 
hoop dat ik dat ook nog zal leren. Ik denk er 
in ieder geval met plezier aan terug “. 

Petra Lacroix

Poging basblazen  van Jan Tom, Sjir neemt de tijd op

Op zaterdag 6 mei zijn van start gegaan 
de HaFaBra A-cursus 
Theorie/Gehoorscholing en de HaFaBra 
D-cursus Theorie/Gehoorscholing/ 
Analyse. In het kader van het 
veranderingstraject 
Theorie/Gehoorscholing 2000 is besloten 
tot invoering van het gebruik van door de 
stichting NIB te Utrecht uitgegeven 
Theoriewerkboeken, die tevens voldoen 
aan het nieuwe Raamleerplan. Per 27 april 
2000 heeft het bestuur van de Inspectie 
kunstzinnige vorming en amateurkunst het 
Raamleerplan HaFaBra-opleiding - versie 
2000 definitief vastgesteld met onder 
andere de bijbehorende nieuwe 
opleidingseisen en exameneisen. Met 
goed gevolg afgesloten examens 
Theorie/Gehoorscholing blijven onbeperkt 
geldig. Op zaterdag 11 november 
aanstaande zullen er praktijkexamens 
worden afgenomen. Wordt vervolgd.

Aanmeldingsbijeenkomst
Op donderdag 11 mei werd de 
jaarlijkse Aanmeldingsbijeenkomst 
gehouden in het Gemeenschapshuis. 
Tot nu toe ontvingen wij acht nieuwe 
aanmeldingen. Op zaterdag 1 juli sluit 
de aanmeldingstermijn voor de 
Basiscursus 2000-2001. 
Jeroen Kieboom (hoornist) werd dit 
jaar de winnaar van de grote 
Wisselbeker van de Jeugdfanfare. 
Na 10 jaar werden er ook wisselbekers 
aangeschaft voor de 2e en 3e plaats en 
zodoende werden ook Chellie Soons 
(bugel) en Wayne Schwachöfer (slag-
werk) verblijd met een wisselbeker. 
Proficiat! Dank aan alle huidige 
basiscursisten en de leden van de 
Jeugdfanfare voor hun bijdrage aan de 
Aanmeldingsbijeenkomst. Speciale 
dank aan Ramon Lucassen en Ramon 
Soons voor de hulp geboden bij ge-
reed maken van het Gemeenchaps-
huis voor de Aanmeldingsbijeenkomst. 
Het bezoek van de drumband aan de 
basisschool op woensdag 3 mei als 
muzikale opmaat van de 
Aanmeldingsbijeenkomst viel zeer in 
de smaak bij de leerlingen, die ook zélf 
konden meespelen met de drumband 
in een opzwepend muziekwerk. 

Geslaagde 
Voorjaarswandeltocht

Ook dit jaar weer, zoals gebruikelijk, 
organiseerden de Trampelkeu op 
Zondag 7 mei  haar 
voorjaarswandeltocht.
Met in de vroege ochtend al uitstekend 
weer, konden de deelnemers volop 
genieten van een prachtige en vroeg 
ontwikkelde natuur. Ook dit jaar is door 
de organisatie weer voor een prachtige 
route gezorgd met verschillende 
afstanden. De vele positieve reacties 
van de deelnemers op de uitstekend 
verzorgde rustplaatsen beaamden dit.
Naar keuze, in de zon of in de schaduw 
kon genoten worden van alles wat 
hongerige of dorstige wandelaars zoal 
wensen.
Het in de latere namiddag dreigende 
noodweer zette gelukkig niet door 
waardoor de schade beperkt bleef. Voor 
de 1100 deelnemers was het weer een 
mooie wandeldag.
Wederom door de goede organisatie en 
het vele werk, verricht door de 
Trampelkeu en ondersteund door onze 
(bestuurs)leden, stemt ook deze dag 
weer tot tevredenheid en dank.

Jo Vrancken

Verzoek
Neem a.u.b. steeds de straatmarsen en processiemarsen mee naar de repetities 
van Jeugdfanfare en Fanfare.
Herhaald verzoek
Heren trombonisten en bassisten a.u.b. partijen “ ‘t Klatsje van de sjmik” zo 
spoedig mogelijk inleveren bij René Kicken.

Solistenconcours

“Ik heb al een aantal keer meegedaan aan 
het solistenconcours, maar was nooit bij de 
besten. Nu opeens ging alles goed. Iedereen 
was verrast. Zo zie je maar: al gaat het de 
eerste jaren niet zo erg goed, blijven 
volhouden. Misschien wordt je inzet ook ooit 
beloond met een mooie beker”. 

Karlijn Lahaye



Op 29 april brachten wij een serenade bij 
Jean Thewessen in verband met zijn 
koninklijke onderscheiding. Het woordje dat 
ik bij deze gelegenheid heb gehouden treft u 
hieronder aan.
Beste Jean en Phiel
Vrijdagmorgen ging jij niets vermoedend 
dank zij een goed smoesje met Jo 
Lemmens en Jan Aarts naar het 
gemeentehuis. Samen met deze twee 
mensen vormde jij een afvaardiging van 
onze fanfare om aanwezig te zijn bij het 
uitreiken van enkele lintjes aan collega’s 
van andere korpsen. Je verbazing was dan 
ook erg groot toen je het gemeentehuis 
betrad en daar zelf als “leidend voorwerp”
werd toegesproken als een van de zeven 
mensen van de gemeente Nuth die een 
onderscheiding zouden ontvangen. Phiel 
was uiteraard in het complot betrokken en 
was toen jij vertrok nog op haar gemak in de 
tuin aan het werk. Snel omkleden en dan 
ook op naar Nuth. Al met al een geslaagde 
verrassing.
Waarom deze onderscheiding?
Jij bent al 32 jaar bestuurslid van deze 
vereniging en hebt ook 6 jaar de 
voorzittersrol ingevuld. Momenteel ben je 
ook voorzitter van de Stichting 
Gemeenschapshuis en laten we zeer zeker 
jouw bemoeienissen met de Trampelkeu 
niet vergeten. Al met al een onderscheiding 
waard. Naast deze koele opsomming van 
verdiensten is het veel interessanter even 
stil te staan bij de mens Jean Thewessen. 
Een man met een kwajongensachtig uiterlijk 
die een beetje nonchalant en bij vlagen wat 
verstrooid overkomt. Het tegendeel is waar 
want Jean jij bent een perfectionist die zijn 
zaken tot in de puntjes verzorgt. Wars van 
kapsones met een zeer grote 
betrokkenheid. Een instelling die goud 
waard is voor onze vereniging.

Typische uitspraken zoals: “Ik doe toch 
alleen maar mijn werk, laat mij maar 
rustig mijn gang gaan dan komt het wel 
goed” en “Wij zijn toch gezond en blij dat 
we dit kunnen doen” tekenen de mens 
Jean.
Jean, jij bent een mens die luistert naar 
hetgeen om je heen gebeurt. Je denkt na 
en geeft dan pas antwoord. Je geeft 
mensen de ruimte om te kunnen 
functioneren op een manier die bij deze 
mensen past. Op deze manier ben jij een 
belangrijke steunpilaar. Altijd op een 
opbouwende manier werkend aan deze 
club. Zoals in elk, ik zal maar een 
vergelijking trekken met een huwelijk, 
goed huwelijk zijn er ook wel eens zaken 
die niet lopen zoals jij had gewild en die 
je persoonlijk raken. Gelukkig hebben we 
in jou een persoon die dit dan op een 
gezonde manier wil uitpraten en daarna 
gaat er zand over. Niet een dun laagje 
maar een hele berg. Een fantastische 
eigenschap. Jean, het is geweldig wat jij 
voor onze vereniging betekent. Ik gebruik 
hier heel bewust betekent en niet 
betekende want wij gaan ervan uit dat jij 
de woorden van burgemeester Cox ter 
harte neemt. Deze onderscheiding moet 
een stimulans zijn om, na een korte 
periode van genieten, je weer volop in te 
zetten voor onze vereniging. 

Jou kennende zal dat zeker geen probleem 
zijn. Wij zijn apetrots op jou.
Wij hebben het nu de hele tijd gehad over 
Jean maar we willen zeer zeker Phiel niet 
vergeten. Zonder zo’n vrouw aan je zijde 
zou jij dit niet hebben kunnen doen. Naast 
de opvoeding van drie kinderen en zelf ook 
op vele fronten actief voor de Schimmertse 
gemeenschap was er ook voor Phiel tijd 
voor de fanfare. Als er hulp nodig was om 
de inwendige mens te versterken bij het St. 
Caecilia feest, een tent of de Watertaore 
Fièste we deden nooit tevergeefs een 
beroep op Phiel. Bij jullie is alles mogelijk en 
iedereen wordt in jullie huis met open armen 
ontvangen voor vergaderingen, 
bijeenkomsten om de wandeltocht te 
regelen etc. Twee lintjes in een gezin is 
zelfs volgens burgemeester Cox te veel van 
het goede. Maar naar wat ik verwacht, zijn 
jullie in gemeenschap van goederen 
getrouwd dus Phiel beschouw dit lintje dan 
ook maar als een stuk van jou. 
Ook bij de kinderen is de belangstelling voor 
de fanfare met de paplepel ingegoten. 
André en Theo waren voor ons gedurende 
vele jaren twee zeer verdienstelijke 
muzikanten. Helaas voor ons zijn zij te ver 
uitgewaaid om nog een rol te kunnen spelen 
in onze fanfare. Via Llazz en de carnaval 

kunnen wij noch steeds van hun kwaliteit 
genieten.
Yvonne heeft zover mij bekend niet actief 
muziek gemaakt. (red. wel) Maar zij heeft 
wel ons embleem ontworpen en ik kan het 
mis hebben maar ik denk dat de lay-out 
van onze fanfare-info zeker met haar 
besproken zal zijn. Kortom een familie met 
een echt fanfare hart.
Rest mij nog slechts een ding en dat is: 
“Maestro, muziek”.

Peter Soons, Voorzitter

SerenadeSerenade


