Agenda juli aug. 2000
REPETITIES: geen tot 18 aug
Za 08 juli t/m do 17 aug vakantie
Za 08 juli Huwelijk Barry en Eveline
19.30 serenade “de Kroon”
Rijksweg Margraten
Za 15 juli Huwelijk Paul en Caroline
19.00 serenade
Gemeenschapshuis Schimmert
Vr 18 aug 1e repetitie na vakantie
Wo 16 aug St. Rochusrondgang
St. Rochus
Traditiegetrouw viert de
buurtvereniging Klein Haasdal het
patroonsfeest van het buurtschap.
Deze festiviteiten vinden plaats op
Woensdag 16 augustus a.s. met de
viering van de Eucharistie aan de St.
Rochuskapel om 20.00 uur.
Vooraf nodigen wij graag de fanfare
uit, om een rondgang te houden door
de buurt. Hopelijk hebben we dit jaar
goed weer voor jullie, zodat het een
feestelijke avond zal worden. Bij
voorbaat hartelijk dank.
Marja Lemmens , voorz.

Concerten
Vrijdag 07 juli Vakantieconcert
Zaterdag 09 september
Kioskconcert ± 20.00 omgeving kerk
Zaterdag 07 oktober
Schimmert en Aarlanderveen
in Gemeenschapshuis
Zaterdag 09 december
Schimmert met Nieuwenhagerheide
te Nieuwenhagerheide

Verdere voorlopige planning
02 + 03 sept Watertaore-Fièste
Zo 10 sept Districtsfestival
12.00 Repetitie kerstkoper
Di 12 sept 20.30 Vergadering
Commissie Opleidingen
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

Opleidingsnieuws
Op donderdag 17 augustus worden de
lessen van de HaFaBra A-cursus
Theorie/Gehoorscholing hervat. Tijd:
18:00 - 19:30 uur. Locatie: Trichterstraat
6-A. De HaFaBra D-cursus
Theorie/Gehoorscholing/Analyse gaat
weer van start op zaterdag 19 augustus
op de bekende tijd en plaats.
De laatste lessen van de Basiscursus
1999-2000 zullen worden gegeven op de
zaterdagen 19 en 26 augustus. De eerste
les (tevens groepsindeling) van de nieuwe
Basiscursus 2000-2001 zal plaatsvinden
op zaterdag 2 september aanstaande. De
nieuwe Basiscursisten krijgen hierover
nader bericht ná de zomervakantie.
Inmiddels is het aantal nieuwe
aanmeldingen voor onze vereniging
gestegen tot 10.
Een prettige, zonnige en ontspannen
vakantie allemaal!

voor de gehele fanfare-familie
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Watertaore-Fièste
Watertaore-Fièste 2000
2000
De Watertaore-Fièste zullen dit jaar gehouden
worden op Zaterdag 2 en Zondag 3 september.
De voorbereidingen zijn nagenoeg rond en er
zal gestart worden met de verkoop van de loten
voor het “Koosjiete” op Zondag 27 augustus.
Voor wat betreft het weekend, zal gestart
worden met een optreden van het orkest
“Outside” en eveneens die avond een optreden
van Wiel Nakken met een “special act” (bekend
van Rauw, rauw, rauw........)
Zondag 3 september wordt de muziek verzorgd
door D.J. Bas, die garant zal staan voor een
goede sfeer en entertainment. Daarnaast is er
een ouderwetse kermis met diverse attracties.
Uiteraard vindt dan ook het “Koosjiete” plaats.
Deze dag zal worden afgesloten met ee
optreden van het bekende duo “Taaj Taaj).
Wij hopen en vertrouwen erop dat wij met de
inzet van onze leden, wederom op een
succesvol feest mogen terugkijken.
Jo Lemmens

Kermisdonderdag in Groot Haasdal
Kermisdonderdag en de buurtschap Groot
Haasdal vormen een gezamenlijk begrip!
Uit overlevering en verhalen van de oudste
inwoners alhier blijkt dat deze dag reeds lang
voor de 2e wereldoorlog in Groot Haasdal
gevierd werd, waarbij de fanfare door het
dorp trok en bij de St. Hubertuskapel enkele
muziekwerken ten gehore bracht. Na afloop
hiervan werd de dorst gelest en feest gevierd
in de toen aanwezige horeca-gelegenheden.
Een lang gevestigde traditie die thans nog
bestaat en die we in stand dienen te
houden!!!!
Nu thans echter het laatste café in Groot
Haasdal haar deuren gesloten heeft, hebben
wij als buurtvereniging geprobeerd enerzijds
de traditie in stand te houden , en anderzijds
ons het lot van o.a. De dorstige fanfaremuzikanten aan te trekken.
Met behulp en steun van enkele buurtleden
hebben we naar een alternatief gezocht en

zijn we erin geslaagd om in een tuin achter
genoemde kapel een gelegenheid te creëren
waar we de fanfare-leden en de aanwezige
toehoorders een consumptie konden
aanbieden.
Uit de reacties en de algemene opinie menen
we te kunnen constateren dat deze geste bij
velen goed is overgekomen en wij hopen als
buurtvereniging volgend jaar een vervolg te
kunnen geven.
Wij danken de fanfare met haar komst naar
Groot Haasdal alsook de behulpzame
buurtleden voor hun medewerking. Dit alles
heeft een steentje aan het slagen van dit
festijn bijgedragen!!!!!
Tevens hopen wij komend jaar zoals vanouds
de fanfare weer te kunnen begroeten en hen
op gepaste wijze te kunnen ontvangen.
ALLEN VAN HARTE BEDANKT!!!!!!!!!!
Het bestuur van de Buurtvereniging
Groot Haasdal.

Uit de Bestuursvergadering
van 08 mei 2000
• Op 9 september 2000 organiseren wij een kioskconcert in de directe omgeving
van de kerk.
• In plaats van Schimmert concerteert op 8 oktober 2000 (kermis Schimmert)
Hoensbroek te Spaubeek in het kader van de Vriendenkring Crescendo.
• Harry Lambrichts stopt met de saxofoon-opleiding.
• Er ligt een aanbieding voor een nieuw drumstel. Beoordeeld wordt of we op deze
aanbieding in moeten gaan.
• Het Nieuwjaarsconcert 2001 zal worden gehouden op 5 januari.
• Het beleid serenades is vastgesteld en zal aan de leden worden meegedeeld en
gepubliceerd.
• Leerlingen van de fanfare die de 1e H. Communie doen ontvangen een presentje.

Rond het Mgr. Ronckentoernooi
Sedert het begin van de 20e eeuw worden door verenigingen incidenteel
solistenconcoursen georganiseerd. Sommige verenigingen en federaties hebben er een
structurele (jaarlijkse) activiteit van gemaakt, zoals de verenigingen te Hulsberg en Ohé en
Laak en de muziekfederatie Onderbanken. Ook kennen nogal wat verenigingen
zogenaamde onderlinge solistenconcoursen, die dus intern gehouden worden. Dit was in
het verleden het geval te Beek en nu nog bij de harmonieën van Hoensbroek en Melick,
waar het zelfs een meerdaags festijn betreft waaraan alle leden van de vereniging
deelnemen. Aanvankelijk waren deze solistenconcoursen niet alleen voor blazers en
slagwerkers, maar ook voor de categorieën voordracht en zang. Ik heb me laten vertellen,
dat onze supervisor Sef Pijpers in zijn jonge jaren ook optrad in de laatstgenoemde
categorie. In 1973 werd er door het toenmalige bondsbestuur van de R.K. Limburgse Bond
van Muziekgezelschappen een behoefte gesignaleerd aan een door de LBM georganiseerd
solistenconcours met een officiële status. Sindsdien organiseert de LBM vanaf 1973 het
Mgr. Ronckensolistentoernooi. Dit toernooi is in haar meer als 25-jarig bestaan uitgegroeid
tot het meest toonaangevende solistenconcours in Limburg en vormde (en vormt) voor
menig deelnemer een belangrijke testcase en springplank naar een carrière als
beroepsmusicus. Het toernooi vormt tevens een meetlat en voorbeeldfunctie voor de
organisators van andere solistenconcoursen. Doel van het Mgr. Ronckentoernooi is het
verschaffen van de mogelijkheid aan jonge solisten tot en met 18 jaar voor presentatie op
een officieel podium, alsook gerichte instructie ter stimulering van respectievelijk de
blaasmuziekbeoefening door deze doelgroep alsook verdere kwalitatieve muzikale groei.
Naast de leeftijdsbegrenzing zijn er nog andere bijzonderheden. De uit te voeren solo moet
vermeld staan in het NIB Repertorium voor Solisten en Ensembles (Lijst van voor uitvoering
in de betreffende afdeling en voor het betreffende instrument toegelaten werken) óf er moet
schriftelijke toestemming verkregen zijn van het NIB te Utrecht voor incidentele uitvoering
van een muziekwerk wat niet in het Repertorium staat. Bijzonder is verder, dat het toernooi
voorrondes kent en een finale. Elke solist(e) mag aan één voorronde deelnemen. Nadat alle
uitslagen bekend zijn nodigt de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen degenen die de
hoogste resultaten bereikten tijdens één van de voorrondes uit voor deelname aan de
Finale van het Mgr. Ronckentoernooi. Deze finale wordt dit jaar gehouden op zondag 24
september te Grevenbicht. Maar liefst 8 solisten van onze vereniging werden hiervoor
uitgenodigd: Leonne Delahaije, Benoit Gilissen, Karlijn Lahaye, Thijs Lahaye, Chellie
Soons, Guido Soons, Ramon Soons en Sander Willems.
Sedert 1998 worden er drie Mgr. Ronckentrofeeën uitgereikt, namelijk in de categorieën
solisten blazers, solisten slagwerk en de categorie ensemble. Tot nu toe kende Schimmert
een winnaar van de Mgr. Ronckentrofee. In 1992 werden Richard Speetjens en Dave
Claessens (Melick) als hoornduo winnaar in de categorie ensemble. Wie treedt in zijn
voetsporen? In elk geval wensen wij alle komende finalisten veel succes met hun
voorbereidingen en aanstaande optreden te Grevenbricht. Toi, toi, toi!
René Kicken
Bronnen: ‘Werkplan 2000 Limburgse Bond van Muziekgezelschappen’ & ‘Jaarverslag 1999’
LBM.

Serenade voor
het Gouden
Bruidspaar
Johan
en Tina
MichonSpeetjens
op
Zaterdag
1 juli
Om 20.00 uur waren
we met korps en
drumband present
om het Gouden
Bruidspaar hulde te
brengen namens
fanfare
en gemeenschap.
De avondzon scheen
prachtig zodat de
serenade goed
buiten kon
plaatsvinden.
Het pleintje
tegenover de kerk
leent zich uitstekend
voor zo ’n
gelegenheid en de
muziek klonk
daardoor nog
feestelijker.

Hoofdstraat 115
6333 BH Schimmert
tel 045 4041731 fax 4042344

Bruidspaar
en familie, nogmaals
van harte proficiat en
nog vele gelukkige
jaren samen.
Jean Thewessen

Kermis Groot-Haasdal
en de fanfare
Op donderdag 22 juni (Sacramentsdag) is
steevast onze gang naar de “kermis van GrootHaasdal”.
Ons vertrekpunt het Gemeenschapshuis zorgt
dat we onze vervoermiddelen al vooraf te
Groot-Haasdal moeten parkeren, tenminste
willen we de weg niet tweemaal lopen.
De tocht naar Groot-Haasdal is een mooie tocht
en nu ben ik echt niet chauvinistisch. Eerst de
Bockhofweg, daarna Groot-Haasdal met zijn
mooie brede weg en zijn stijlvolle huizen, de
Trichterstraat, de Kempstraat waarin we onze
nieuwste moppen kwijt kunnen en tenslotte de
Kleverstraat met als eindpunt de “Kapel”. Ook
dit jaar kwamen er weer veel toehoorders
luisteren naar onze marsmuziek.
Maar toch dit jaar was het anders dan anders.
Café Theunissen is dicht en ja er is geen kermis
te bedenken zonder een goed glas bier.
De buurt wilde toch deze traditie in ere houden
en had hierop iets gevonden. Bij ons erebestuurslid Gerry Leunissen en natuurlijk haar
man Wiel werden wij uitgenodigd.

De tuin was feestelijk aangekleed, al was dat
naar mijn mening niet nodig geweest, want die
tuin is al van zichzelf mooi. Lampen hingen op
en heus er stond een echt buffet. Wij werden
getrakteerd op een goed glas gerstenat en
mijn goede voornemens slonken als bier voor
de zon. Buurtbewoners en fanfare-mensen
keuvelden na, kinderen speelden in de tuin en
het goede weer en de gastvrijheid van Wiel en
Gerry zorgden dat menigeen enkele uurtjes
bleef genieten.
Ook ik heb hier echt genoten van de
ongedwongen en leuke sfeer. Het mag voor
mij elk jaar weer opnieuw. Gerry, Wiel en
Buurtvereniging Groot-Haasdal bedankt voor
jullie gastvrijheid.
Ik hoop dat we nog in lengte van dagen naar
Groot-Haasdal kunnen komen met “onze
Fanfaar”.
Hub Cortenraad.
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