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WE MOGEN WEER!
Op 20 mei kwam er eindelijk het WhatsApp
bericht waar velen uit de fanfarefamilie al
lang op zaten te wachten:

We mogen weer!
De jeugdfanfare was toen al enkele weken
bezig maar ook de drumband en het
fanfarekorps mochten de repetities weer
opstarten. Eindelijk mogen we weer samen
muziek maken.
Langzaam opstarten en beetje bij beetje
mag er dan steeds weer wat meer.
Het was nog even spannend, maar vlak voor
de zomervakantie is het dan ook nog gelukt
om een concert te geven zodat ook het dorp
weer kon genieten van onze muziek (en van
de Kónzaerkes op het terras van Bie Ein
werd natuurlijk ook genoten).
En nu eindelijk, sinds de info van december
2019, weer een agenda op de achterkant
van deze info!!
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Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)
Met ingang van 1 juli 2021 is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen in
werking getreden. Deze wet is bedoeld om het bestuur en toezicht van verenigingen
en stichtingen te verbeteren en om te voorkomen dat wanbestuur,
onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere
ongewenste activiteiten verenigingen schaden.
De WBTR gaat ervan uit dat ieder bestuurslid altijd het belang van de vereniging
dient. Als dat niet gebeurt en er gaat wat mis, is ieder bestuurslid persoonlijk
aansprakelijk. En dus niet alleen het bestuurslid dat zich niet aan de regels heeft
gehouden. Het bestuur moet aangeven en vastleggen hoe de vereniging daarvoor
zorgt. Omdat de WBTR niet alleen verplichtingen oplegt, maar er ook sancties aan
koppelt, is het dus belangrijk dat je als vereniging kunt aantonen dat je alles goed
hebt geregeld. Alle bestuursleden moeten bekend zijn met de nieuwe wet en de
gevolgen daarvan voor hen persoonlijk. Als bestuur heb je de taak alle maatregelen
te nemen, zodat de vereniging aan de wet voldoet. Hoewel de WBTR per 1 juli 2021
is ingegaan, ben je als vereniging niet verplicht om onmiddellijk de statuten te
wijzigen. Statutenwijzigingen kunnen nog tot 5 jaar na invoering van de WBTR
gedaan worden. In die tijd gaat de WBTR wel boven de eigen statuten.
Voor onze eigen vereniging zijn Joël Jacobs en Miel Weerts nagegaan of onze
statuten aangepast moesten worden in het kader van de nieuwe wet. Hun conclusie
is dat het niet nodig is om per direct wijzigingen hierin door te voeren. Wel is het
advies om bij komende statutenwijziging iets te regelen over "belet en
ontstentenis"*. Voor het overige zijn onze statuten 'conform'. Eventueel kan nog
nagedacht worden over het uitsluiten van aansprakelijkheid van de bestuurders of
het afsluiten van een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.
Samenvattend zijn de aandachtspunten in het kader van de nieuwe wet voor onze
vereniging: geen onverantwoorde risico's nemen, interne controle op orde houden,
deugdelijke (financiële) administratie blijven voeren, transparantie over bestuurlijke
gang van zaken, zorgvuldigheid bij selecteren van bestuurders. Eigenlijk geen
aandachtspunten die nieuw zijn voor ons, wel overzichtelijker geregeld nu.
*Ontstentenis en belet houdt in dat het bestuur afwezig is. Dit kan een tijdelijke afwezigheid zijn maar ook
een afwezigheid voor altijd.
Ontstentenis houdt in dat de bestuurder niet langer in functie is (gedefungeerd). Dit kan verschillende
oorzaken hebben. De bestuurder kan zijn overleden, ontslag hebben genomen of zijn afgetreden. Bij
ontstentenis van de bestuurder moet er dus een nieuwe bestuurder worden gezocht.
Bij belet is er sprake van een tijdelijke afwezigheid. Tijdens deze tijdelijke afwezigheid is het voor de
bestuurder niet mogelijk om zijn functie uit te voeren. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de bestuurder
ziek is of is geschorst. De bestuurder is in dat geval nog wel in functie, en blijft deel uitmaken van het
bestuur.
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Vrienden van de Fanfare
De afgelopen 2 jaren hebben we helaas geen jaarvergadering kunnen houden.
Inmiddels zijn de activiteiten van de fanfare weer opgestart en hopelijk kunnen we in
2022 weer een jaarvergadering houden.
Op 7 juli 2021 is er een 'corona-proof' kascontrole geweest door Piet en Phil en zij
hebben de kas van 2019 en 2020 gecontroleerd en akkoord bevonden.
De meeste vrienden en sponsoren hebben hun bijdrage over 2021 al overgemaakt,
waarvoor onze dank.
Nog vergeten? NL93 RABO 0146 4149 34 t.n.v. Vrienden van de Fanfare

Nieuwe jasje info
In augustus 2020 hebben wij de info in een nieuw jasje gestoken. Bij deze
veranderde opzet zijn twee sponsoren niet meer vermeld. Fijn dat mensen goed
opletten en ons dit hebben doorgegeven. Excuses voor deze omissie en om het een
beetje te compenseren hebben wij deze twee sponsoren in deze info extra groot
weergegeven:
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Tips van Noël voor thuis - deel 3
Ondanks dat we weer mogen repeteren willen we jullie het laatste deel van "Tips
van Noël voor thuis" niet onthouden!
In deel 2 ging het over klankkleur, hoogte, warming-up en ademhaling +
ademsteun....
Het is belangrijk dat al deze elementen een automatisme worden, zodat je de
techniek in dienst stelt van de muzikaliteit. Dan is het pas mogelijk om in klanken te
gaan denken en te beluisteren.
Dit is de juiste strategie om een frase van begin tot eind te beheersen.
Inleven op de melodie. Technische onzekerheid brengt alleen maar stagnatie en
onzekerheid teweeg. Het is dan ook goed om passages van buiten te leren spelen.
Dit brengt een nog intensievere focus op de materie teweeg.
Om dit alles te beheersen is veel tijd en intensieve, gerichte en regelmatige studie
nodig. Op deze kenmerken haakt men snel af omdat vermaak en afleiding makkelijk
te koop is. Of dit de juiste manier is je emoties te delen is nog maar de vraag.
Jaarlijks heb ik met veel belangstelling studiedagen gevolgd bij Jan Boschma (solo
trompettist en fysiotherapeut). Boschma heeft drie boeken geschreven over het
bespelen van koperblaasinstrumenten, zodoende heb ik 40 jaar met plezier les
kunnen geven.
Met trots kijk ik terug op het feit, dat ik bij vele van mijn leerlingen de grondslag heb
mogen leggen om professioneel of als hobby muziek te maken.
Advies studieboeken: vooral niet te lastig zodat je in de gelegenheid bent om alle
bovenstaande aspecten bewust te ervaren.
-81 Etudes Melodiques - Duhem
-Bel Canto for Brass – Frits Damrow (fraseren - ademsturen)
-Fitness for Brass – Frits Damrow (prima inspeelprogramma)
Damrow is professor aan de Hoch Schule in Zwitserland en voormalig
solotrompettist van het Concertgebouworkest. Bovenstaande boeken zijn ook te
volgen via YouTube “Trompet Academy”. Zeer interessant! Zelf heb ik het
genoegen gehad met Frits samen te musiceren in een koperkwintet.
Veel succes met deze tips om het musiceren nog interessanter te ervaren.
Noël Speetjens
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Solistenconcours
Dit jaar heeft, met inachtneming van alle beperkingen toch het jaarlijkse
solistenconcours van Fanfare St. Caecilia plaatsgevonden.
Er waren maar liefst 28 deelnemers, waar we heel trots op zijn zeker nu in deze
rare tijd. Daarom willen we ze ook kort allemaal even melden:
Lynn Coumans, Niels en Thijn Eijssen, Aaron en Marijn Kuipers, Loes en Dries van
Kan, Pheline Pricken, Cas Sliepen, Job en Merel Otten, Marlou Janssen, Yelke en
Lars Grond, Rim Prevoo, Stijn Heitink, Noraya Boers, Lisa Brorens, Eva Hermans,
Jorn Kuipers, Femke Nijenhuis, Bente Okkersen, Nigel Beckers, Jesper Lucassen,
Wouter en Anne Buijsen en Manou Soons.

De uiteindelijke uitslag is geworden:
Divisie Jeugd:
1 Noraya Boers
2 Aaron Kuipers
3 Marlou Janssen
Divisies 1-5
1 Merel Otten
2 Eva Hermans
3 Jesper Lucassen

Solistenconcours
Op 29 mei hebben ruim een dertigtal solisten deelgenomen aan het jaarlijks
solistenconcours van onze fanfare. Ik heb mij verbaasd over het niveau en het
enthousiasme van de deelnemers en docenten. In deze moeilijke tijd komt het toch
aan op het eigen initiatief . Het niveau was prima!
Namens Noël en Roy PROFICIAT aan solisten en ouders.
Noël Speetjens
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Bruiloft Kenneth & Lisanne 16-07-2021
Een bruiloft plannen tijdens deze periode was vanzelfsprekend een
uitdaging. In de aanloop zijn de plannen minimaal drie keer herschreven.
Zelfs de vrijdag voor de bruiloft werden de maatregelen weer op de schop
gegooid. Daarbovenop kwam er enkele dagen voor de bruiloft meer water
door Limburg heen dan ooit verwacht. En toch ondanks alles, is onze
bruiloft een prachtig dag geworden. Van het trouwen voor de wet, de
koetsrit door Thorn, trouwen voor de kerk, met als afsluiting; een pub quiz
zitfeest.
Hoewel Thorn zelf weinig last had van wateroverlast, werd de
bereikbaarheid door de dag heen steeds minder. Het plaatsen van
zandzakken op de A2 veroorzaakte een flinke file, waar ook de cateraar in
terecht kwam. Gelukkig was de drumband beter voorbereid! Na een heerlijk
geïmproviseerd fastfood-diner (zonder cateraar) stond de drumband buiten
klaar om het ontvangst van de avondgasten te voorzien van een muzikale
achtergrond. Terwijl wij als pasgetrouwd koppel felicitaties in ontvangst
namen, konden de gasten een uur lang genieten van een mooi optreden.
Sommige gasten bleven zelfs buiten wachten, terwijl binnen het bier lauw
werd. We hoeven in ieder geval niet meer aan vrienden en familie uit te
leggen wat een drumband nu precies is.
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Volgens de destijds geldende regels mocht het zitfeest maar tot
middernacht duren. Dit hield echter niet in dat we iedereen rustig lieten
zitten. Nee! Er werd fel gestreden tijdens een pub quiz. Niet alleen de
algemene kennis van vreemde weetjes werd getest, maar ook de kennis
over het bruidspaar kwam aan bod. Een paar voorbeelden: “Hoe hebben ze
elkaar leren kennen”, “Waar vond de verloving plaats” en “Wie hanteert
thuis de meeste orde”. Voor de nieuwsgierige onder ons, Tinder, Kasteel
Terworm en Lisanne. Begeleid door een gezonde hoeveelheid drankjes en
een minder gezonde hoeveelheid snoep vloog de avond voorbij en kwam
de drumband als overwinnaar uit de strijd. Toen sloeg de klok twaalf en net
als het sprookje Assepoester, was onze koets geen koets meer. De koets
was veranderd in een bakfiets en zo, Kenneth trappend en Lisanne in de
bak, namen wij afscheid van iedereen begeleid door het gerinkel van de
lege blikjes die aan de fiets hingen. Wij hebben genoten van deze dag en
willen daarom nogmaals onze dank uitspreken voor de bijdrage van de
drumband.
Lisanne & Kenneth

8, info 170, september 2021

Serenade Ramon & Joyce
Sinds 23 juni 2019 waren we het gelukkigste stel van Sjömmert, want we waren
voornemens om op 11 juni 2020 elkaar het Ja-woord te mogen geven.
Al snel werden we door het bestuur benaderd met de vraag of een serenade van de
vereniging wenselijk was. Beide zeiden we vol overtuiging, "natuurlijk zijn jullie
welkom!" 😊
Wat we op dat moment nog niet wisten, was dat we ook onuitgenodigd bezoek
zouden krijgen van Corona. Zoals altijd zorgen ongenodigde gasten voor een
behoorlijke smet op een feest, zo ook bij ons. We laten ons natuurlijk niet zomaar
van de stoel blazen en zijn vol goede moed aan het plannen geslagen, waarbij we
ons best hebben gedaan om een datum te zoeken die de ongenodigde gasten niet
meer vrij hadden. Helaas bleek dit toch ietwat ingewikkelder te zijn dan gedacht en
hebben we het bestuur moeten laten weten dat een serenade niet mogelijk was op
onze nieuwe datum 8 mei 2021. ☹ Onze ongenodigde gasten bleven zich maar
aandringen, waardoor we de bruiloft nogmaals hebben moeten verzetten naar 19
juni 2021 en uiteindelijk 24 juli 2021. Dit was namelijk de datum waarop Corona zo
min mogelijk aanwezig kon zijn. Om de bruiloft door te kunnen laten gaan waren we
genoodzaakt om het aantal gasten terug te dringen. Hierdoor zijn we ook op zoek
gegaan naar een mooie locatie voor de bruiloft in kleine setting, deze werd
gevonden bij Château Neercanne. De vooruitzichten waren dermate goed dat we
zelfs de onverwachte vraag van het bestuur kregen of de vereniging ook weer
welkom was. Wederom zeiden we vol overtuiging, natuurlijk zijn jullie welkom! Om
de reisbewegingen te beperken en niet in een gesloten ruimte een serenade te
moeten geven, werd het idee geopperd (onder andere door onze huisaannemer
Roksbouw, #sluikreclame) om de vereniging de dag na de bruiloft, 25 juli 2021, uit
te nodigen in onze tuin.
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Eindelijk was het zover, onze huwelijksdag was aangebroken. Zoals te zien op de foto’s
hebben we met onze familie en vrienden een onvergetelijke dag gehad. Normaal gesproken
volgt na de huwelijksdag een kater, maar we mochten ons verheugen op het bezoek van de
fanfarefamilie. Klokslag 14.00 uur hoorde we de welbekende straatmars van de drumband bij
de kerk starten en al marcherend kwamen jullie ons bezoeken in de tuin. In een paar worden
gezegd, wat een geweldige ervaring! Wat was het mooi om na zo een lange muzikaal stille
periode jullie met zo velen bij ons te mogen verwelkomen. De marsen van de drumband en
fanfare (niet de welbekende eerste keuze van pap 😝) klonken als vanouds, dus aan kwaliteit
hebben we gelukkig niet ingeleverd tijdens de Corona periode. De Trombonesexie 😉
scheurde zelfs nog beter als vanouds, hoe dit kan blijft me toch een raadsel… Nonk Peter had
geen betere woorden kunnen uitzoeken die werden afgesloten met de wederom welbekende
woorden, Maestro muziek! Aangezien we zo genoten van de muziek en het feit dat de kwaliteit
van de marsen hoog was leek het me goed om een “Zugabe” aan te vragen.
Blijkbaar kennen diverse leden van de fanfare me goed, want dit was vooraf al
ingecalculeerd…

We weten als geen ander hoe het is om op een zondag, ook als dit even niet uitkomt, tijd vrij te
maken om een serenade te geven.
Na vele serenades te hebben gebracht was het een onvergetelijke ervaring om een serenade
te mogen ontvangen.
We hebben ervan genoten (eveneens de hele buurt, te merken aan alle toegestuurde filmpjes
😉) en willen de hele fanfarefamilie hiervoor bedanken!
Jullie waren de Aria van ons huwelijksfeest! Dankjewel!
Joyce & Ramon
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Zomerconcert
Op vrijdag 9 juli was het na lange, lange tijd weer zo
ver: we konden weer van ons laten horen in het dorp
doormiddel van een concert! Buiten op het
Oranjeplein werd er door de drumband, jeugdfanfare
en het fanfarekorps een licht programma ten gehore
gebracht.

In april ben ik bij de
jeugdfanfare gekomen. Dat is
heel anders dan gewoon les,
want bij de jeugdfanfare
speel je samen en bij de les
speel je alleen. Dus nu heb ik
op maandag les en op
vrijdag jeugdfanfare. In juli
had ik mijn eerste concert
met de jeugdfanfare. Daar
speelden wij bijvoorbeeld
Hakuna Matata uit The Lion
King en Trumput Tune van
Purcell. Ik vond het wel een
beetje spannend, maar toen
ik daar zat vond ik het erg
leuk.
Rim Prevoo

Ik mag sinds een paar maanden meedoen met de drumband. Ik heb laatst mijn
allereerste concertje gehad. Ik vond het wel een beetje spannend, maar toen gingen
we de spullen klaar zetten en daarna gingen we beginnen met spelen. We hebben
een paar marsen gespeeld en een ander stukje. Toen vond het niet meer spannend
en heel leuk om mee te spelen. Ik hoop dat er snel weer een concertje komt.
Groetjes van Eva.
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Seizoensafsluiting
16 juli, de dag van de serenade bij Kenneth en zijn kersverse vrouw Lisanne. Op
deze dag stond voor de fanfare leden, na het geven van de serenade, de jaarlijkse
seizoensafsluiting gepland. Gezellig met een hapje en een drankje de vakantie
inluiden. Helaas, zoals Kenneth al verwoord heeft in zijn stukje over zijn bruiloft, is
zowel de serenade als de seizoensafsluiting op deze dag niet doorgegaan. Als
alternatief werden alle leden uitgenodigd op de woensdag om samen met de
drumband het seizoen af te sluiten. Na het opbergen van de instrumenten hebben
de drumbandleden zich op het terras genesteld.
Van de gezamenlijke seizoensafsluiting was helaas geen sprake, enkel de
drumband was aanwezig. Jammer was dit
voor het samenhorigheidsgevoel, niet voor
het aantal bitterballen per persoon 😉.
Hopelijk heeft iedereen een mooie vakantie
gehad en is iedereen weer opgeladen met
frisse energie om samen weer mooie
stukken ten gehore te brengen.
Wouter Hautvast
Koosjiete
Op 2 oktober a.s. vindt het jaarlijkse Koosjiete van Fanfare St. Caecilia plaats. Gelijk
afgelopen jaar, worden de loten vanwege de geldende maatregelen niet huis-aanhuis verkocht. Loten zijn vanaf 11 september verkrijgbaar via onze leden,
www.fanfareschimmert.nl, bij Soons DHZ en Manjefiek. Er worden weer mooie
geldprijzen uitgekeerd, dus laat deze kans niet liggen!

Om het voor de jeugd extra leuk te maken hebben wij een leuke attentie voor het lid
(jonger dan 16 jaar) dat de meeste loten verkocht heeft. Spelregel is dat ieder lid 10
loten krijgt en die verkoopt, al het meerdere is extra en zal worden meegeteld bij de
jongste uit het gezin (als het gezin bestaat uit meerdere fanfare leden). Dit om te
voorkomen dat alleen jeugdige leden uit een gezin bestaande uit meerdere fanfare
leden kans maken op de prijs (dus gezin bestaande uit 4 fanfare leden: ieder lid 10
kaarten, worden er 40 verkocht dan wordt aan elk lid uit het gezin 10 kaarten
toegekend, elke kaart die meer verkocht wordt mag aan de jeugdleden worden
toegekend).
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Uit de jaarvergadering over het jaar 2020, gehouden op zondag 18 juli 2021
Peter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Petra Lacroix geeft een toelichting bij haar presentatie, waaruit blijkt dat wij het
coronajaar gelukkig toch positief af hebben kunnen sluiten, ondanks een aantal
tegenvallers. We hebben een aantal subsidies mogen ontvangen, waaronder een
coronasubsidie van het rijk en een subsidie voor het Engelenburcht concert.
Daarnaast hebben we ook minder uitgegeven ondanks corona en hebben we 6
maanden geen huur hoeven te betalen omdat er niet gerepeteerd kon worden.
Marjo Limpens-Lemmens laat de activiteiten de revue passeren die we in het
afgelopen jaar hebben kunnen uitvoeren. Het jaar 2020 zou een prachtig
jubileumjaar moeten zijn geweest, 175 jaar Fanfare St. Caecilia Schimmert, maar
helaas gooide Corona roet in het eten. Gelukkig worden er wel nog vele Kónzaerkes
gedronken en het jubileumbier valt goed in de smaak in het dorp.
Ook hebben we in 2020 een carnavalsprins en carnavalsprinses in ons midden
gehad, te weten prins Wouter I van de Taarbreuk en prinses Rimmi van CV de
Groate. Helaas werden na 12 maart alle activiteiten geannuleerd vanwege de
maatregelen die genomen zijn i.v.m. het Coronavirus. De repetities konden onder
strenge voorwaarden weer worden hervat na 26 juni, maar andere activiteiten
mochten helaas nog niet doorgaan.
Bestuurslid Saskia Eggen is aftredend en niet herkiesbaar. We nemen afscheid van
haar en Peter bedankt haar voor alle werkzaamheden die ze voor ons heeft
uitgevoerd in de vier jaar dat zij deel uitmaakte van ons bestuur.
Marjo Limpens en Dion Soons zijn aftreden maar wel herkiesbaar, beiden worden
per acclamatie herkozen en Marjo bedankt voor het in hun gestelde vertrouwen.
We zijn blij twee nieuwe bestuursleden te mogen verwelkomen: Thera Lardinois en
Daniëlle Weerts. Thera gaat de secretariaatswerkzaamheden mee oppakken en
maakt deel uit van de muziekcommissie en Daniëlle gaat de taken overnemen van
Saskia en gaat zich dus bezig houden met Marketing & Communicatie. Beiden
worden unaniem gekozen door de vergadering.
In het overleg dat onlangs is geweest over deelname aan het WMC is besloten dat
we gaan deelnemen aan het WMC 2022.
Er is een werkgroep samengesteld die aan de slag gaat om een programma samen
te stellen: Joël Jacobs, Thera Lardinois, Rickwin Poelma, Frenk Rouschop, Jordi
Rouschop, Dion Soons.
Uiterlijk 1 november moet het artistiek portfolio ingediend worden bij de WMCcommissie. Na goedkeuring hiervan, kan er deelgenomen worden aan het WMC.
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Het DKH met BBQ
Na een twee jaar lang rust, mogen de atleten van Schimmert eindelijk weer. Aan het
startblok op binnenplein van de familie Eijsen staan de deelnemers van het DKH
(Drumbands Kampioenschap Hameren) wachtend op de startslag. Na het
ceremoniële ijken van de nagels en het doornemen van de enige regel in het
regelement (slaan met de klok mee), was het dan eindelijk zover. De strijd barste
los om de felbegeerde wisseltrofee. De fiere goudgele maiskolf op een afstekende
zwarte sokkel, geen enkele vriezer is echt compleet zonder deze schoonheid. Vol
enthousiasme en met een beetje honger, werd de eerste ronde geopend. Voltreffer
na voltreffer dreven de spijkers dieper en dieper in de stam. Het dilemma tussen
kracht en precisie aanwezig bij iedere zwaai van de hamer. De inspanning
verdubbelde toen men erachter kwam dat de barbecue pas aanging op het moment
dat de winnaar bekend was. Natuurlijk kent een sport als deze geen verliezers.
Degene met de langste nagel op het moment van winst, kreeg de eer om een stukje
te schrijven voor de fanfare-info.

Verwoed werd de atletische inspanning steeds intensiever, immer na anderhalf uur
lagen de koplopers nog steeds nek aan nek. Strategisch slaan op andermans
spijker kwam steeds vaker aan de orde. Van per ongeluk een spijker scheef slaan
tot een ander helpen niet onderaan te eindigen. Dit alles bleef een legale zet binnen
die enige regel. Geheel altruïstisch werden slagen uitgedeeld aan andermans
nagels, dat de barbecue nog steeds niet aanstond had hier niets mee te maken. Met
de zon zakkend achter de horizon, kwam dan eindelijk de verlossende slag, Guido’s
spijker zat volledig in het hout. Er werd gejubeld en gefeest want de trofee had weer
een onderkomen voor een jaar…..en de rammelende magen werden eindelijk
gevuld. Onder het genot van een koude fles bier (of liters frisdrank) ging de
nabespreking door tot in de late uurtjes. Voor degene die na al deze zware
inspanning nog niet vermoeid waren, stond er 17m aan opblaasbare stormbaan
klaar. Zo werd de avond voldaan afgesloten en hebben de atleten weer een jaar de
tijd om zich voor te bereiden op het volgende DHK.
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Agenda
(K) = Korps
(D) = Drumband
(J) = Jeugdfanfare
(JD) = Jeugddrumband
(L) = Leerlingen
Oktober
za. 2 okt
zo. 17 okt
November
zo. 7 nov
za. 13 nov
zo. 21 nov
December
za. 18 dec
Januari
zo. 9 jan
Februari
zo. 27 feb
ma. 28 feb
Maart
n.t.b.
n.t.b.
April
zo. 10 apr
zo. 24 apr
Mei
zo. 1 mei
zo. 15 mei
Juni
za. 11 jun
Juli
za. 23 &
zo. 24 jul

Koosjiete
Wandeltocht Trampelkeu (vertrek vanuit café Oos Heim)
Concert met Bunde (K)
Proefexamens (L)
St. Caeciliafeest (afhankelijk van Coronamaatregelen)
Examens (L)
Nieuwjaarsconcert
Carnavalsmis (D+K)
Carnavalsoptocht
Potgrondactie
Jaarvergadering
Palmzondag (D+K)
Kunstroute Rondje Watertoren
Wandeltocht Trampelkeu
mogelijkheid concert (K)
Concert met Schinnen (K)
WMC weekend fanfares (K)
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