Verdere voorlopige planning

Agenda september 2000
REPETITIES:
Drumband: elke Woensdag 20.00 uur
Jeugdfanfare: elke Donderdag 18.00 uur
Start repetitieseizoen: 7 september
Fanfare: elke Vrijdag 20.00 uur
Overige activiteiten:

02 + 03 sept Watertaore-Fièste
Zo

10 sept Districtsfestival
12.00 Repetitie kerstkoper
Di 12 sept 20.30 Vergadering
Commissie Opleidingen
Do 21 sept Bestuursvergadering
Zo 24 sept Finale Mgr. Ronckensolistentoernooi te Grevenbicht

Concerten
Zaterdag 09 september
Kioskconcert ± 20.00 omgeving kerk
Zaterdag 07 oktober
Schimmert en Aarlanderveen
in Gemeenschapshuis
Zaterdag 09 december
Schimmert met Nieuwenhagerheide
te Nieuwenhagerheide
Feest in onze
fanfarefamilie

Kerkelijk getrouwd:
8 juli: Barry en Eveline
15 juli: Paul en Carolien
Van harte proficiat!!

Zo
Di
Zo
Za

08 okt
10 okt
15 okt
11 nov

18 + 19 nov
Za 25 nov
Zo 26 nov
Zo 24 dec
Zo 11 feb

Najaarskermis
Verg. Com. Opleidingen
Wandeltocht Trampelkeu
Praktijkexamens
Graden/HaFaBra o.v.b.
Cultureel Weekend
St. Caeciliafeest
Sinterklaas inhalen
21.30 Nachtmis Kerstkoper
10.30 Jaarvergadering

Opleidingsnieuws
Op Donderdag 17 augustus werden de
lessen van de HaFaBra A-cursus
Theorie/Gehoorscholing hervat. Voor de
HaFaBra D-cursus was Zaterdag 19
augustus de startdatum.
De laatste lessen van de Basiscursus
1999-2000 werden/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.
Inmiddels hebben zich 12 nieuwe
leerlingen aangemeld voor onze
vereniging.

Solistenconcours
Op Zondag 24 september zullen 8
solisten van onze vereniging vanaf
circa 10 uur en ná 14 uur gaan
deelnemen aan de finale van het
Mgr. Ronckentoernooi, die
gehouden zal worden te
Grevenbicht.
Wij wensen alle kandidaten veel
succes!

voor de gehele fanfare-familie

23 augustus 2000 No 19

Uitgave onder verantwoordelijkheid van het bestuur.
Coördinatie: Jean Thewessen tel. 045 404 9140 fax 404 9142; e-mail: jeanthe@xs4all.nl
Website: www.schimmert.hafabra.nl

De Watertaore-Fièste

Zaterdag 2 september aanvang 20.30 entree ƒ 5,00

OUTSIDE
21.30 Special Act: Wiel (rauw....,rauw.....,rauw...) Nakken
Zondag 3 september aanvang 13.00 uur, entree vrij

Traditioneel Weidefeest
Demonstratie schapendrijven
Groots Fancy-Fair
Pony ritjes
Springkussen
Karoussel
Kinderbuffet
Koo-sjiete
Muziek van DJ Bas
Taaj Taaj

IN MEMORIAM

Frans Sieben = 23 juli 2000
Vanaf 1953 was Frans lid van St. Caecilia.
Nog geen tien jaar oud speelde hij al heel
aardig zijn sax. Sopraan. Hij groeide zelfs uit
tot een zeer verdienstelijke muzikant en was
een waardige vervanger voor Hub Soons die
toen, i.v.m. werkzaamheden elders, ons dorp
moest verlaten.
Toen de drumband in 1955 werd opgericht
had Frans al een heel bijzondere
belangstelling voor dit gedeelte van de
vereniging. Vanaf 1956 was deze club actief
en Frans was er toen al herhaaldelijk bij als
de drumband ergens actief was zonder korps.
Het bespelen van een blaasinstrument ging
op een gegeven moment niet meer n.a.v.
herhaaldelijke liesbreuken. Toen de
behandelende arts hem het advies gaf niet
meer een blaasinstrument te gebruiken was
hij meteen lid van de drumband.
Hij bespeelde elk slaginstrument en werd een
zeer stuwend lid van deze fijne groep.
Na enkele jaren werd hij zelfs tamboer-maître
en instructeur. Onder zijn leiding groeide de
drumband in kwantiteit en kwaliteit. Hij was
sfeerbepalend en in een goede sfeer en fijne
vriendschap komen de successen vanzelf, zo
was zijn standpunt. Hij was in die functie een
vaderlijke leider die gezag uitstraalde en die
respect afdwong.

Door die duidelijke en eerlijke opstelling
tegenover iedereen had hij vele vrienden in
de drumband, in de fanfare, in Schimmert en
bij vele zusterverenigingen in de regio.
Hij was inmiddels al vele jaren bestuurslid van
onze vereniging, werd bondsbestuurslid van
de Limburgse tamboersbond en later zelfs
voorzitter van het district Heerlen van
genoemde Bond.
Tientallen jaren was hij het boegbeeld van St.
Caecilia Schimmert, zo benoemde onze Zeer
Eerw. Heer Pastoor hem in de predikatie
tijdens de uitvaartmis.
Frans was een voorbeeld voor iedereen.
Frans was niet een man van veel woorden,
maar was wel in alles duidelijk. Frans was
een heel prettig iemand om mee om te gaan.
Hij zag voornamelijk de zonzijde van het
leven, zelfs tijdens de laatste maanden en
weken toen hij het toch echt heel moeilijk had.
De drumband en de tamboersbond lagen
hem na aan het hart en hebben hem en ook
Truus, zoveel mogelijk gesteund tijdens deze
moeilijke periode.
Frans is vanuit Schimmert naar Neerbeek
verhuisd, getrouwd en in Spaubeek gaan
wonen, vervolgens in Ulestraten, doch St.
Caecilia Schimmert was voor hem en zijn
gezin de grote hobby. Repetitieverzuim stond
echt niet in zijn woordenboek.
In hem heeft St. Caecilia een prachtig mens
verloren. Vele successen heeft hij mogen
oogsten, maar genieten van een rustiger
leven, na vele jaren “de kar getrokken te
hebben” en een kleurrijk “arbeidsleven” was
voor hem en Truus jammer genoeg niet
weggelegd.
Zondag 23 juli is hij toch nog plotseling
overleden en de fanfare en drumband hebben
hem op de Zaterdag hierop volgend op een
zeer passende en ontroerende manier
muzikaal begeleid, naar de kerk en in de kerk
te Schimmert en naar zijn laatste rustplaats te
Ulestraten.
Fijne vriend, namens de gehele fanfare doch
speciaal namens de drumband onze hartelijke
dank en rust in vrede.
Augustus 2000
Sjeng Mevis

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 GrootHaasdal 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.

Kioskconcert
Op zaterdag 9 september a.s. houden
wij een concert naast de Remigiuskerk
op onze eigen kiosk.
De bedoeling van dit concert is de
Schimmertse gemeenschap op deze
wijze te laten genieten van onze
muziek.
Wij spelen marsen.
Na de H.Mis van 19.00 uur starten wij
met ons concert en er zal ongeveer 45
tot 60 minuten worden gespeeld.
Wij hopen dat de Schimmertse
gemeenschap in grote getale hiervan
kan genieten en dat de weergoden ons
gunstig gestemd mogen zijn.

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.

Jeugdorkesten-treffen

17 juni hebben we weer ons best in Hulsberg gedaan
want het jeugdorkestentreffen was toen daar
Muzikaal gezien was alles goed gegaan
helaas was er toch een kleine maar
er was namelijk weinig publiek naar ons komen kijken
en hadden we die warme truien maar kunnen ontwijken
want het was bloedheet die dag.
Toch een Zaterdag die er wezen mag.
Ardina Soons

Vakantieconsèèr
Hub Cortenraad vroog mich “gèt” te sjrieve euver
’t vekansieconsèèr. ’n Paar angere woort dit
auch gevraog, zag Hub. Woarom neet, dach ich.
Ich kom dèkker noa de vriedigaovendrippetiesjes
van de Fanfaar. Dan huèrsj te wie de sjtökke
opgeboewd waere. Gans kris te ze mèr zèlde te
huère. Boete de meiste besjtuurslede en af en
toe ins ouwersj die de kleinere lede komme
aafhoale zuus te zelde angere ‘toehoorders’.
Vanoavend, 7 juli, woar enne angere opzat:
Vakantieconcert. De lètste rippetiesje veur de
fanfaarvekansie in de vorm van ’n konsèèr door
de fanfaar en d’n drumbend.
Veur mich koam dit lekker los euver: gein
uniforme!!! Lekker in de zomerkleier. Allein boete
woar ’t waer hommeles: hommelwaer. Binne
woare ’t buffet en de sjtoantoafels bezat. Ech
drök woar ’t neet. Waal gezellig!!
D’r woare nogal get “instrumente” aafwezig:
vekansie en kamp van de jeugd woare de rèje.
Mot kinne, ving ich.
Geert, d’n direkteur, goaf oetlegk euver eder te
sjpele sjtök. Dit vong ich neet gek: dan sjnaps te
wie zoa’n sjtök innein zit. Allein joamer dat ‘r dit
deeg vanachter de plafonbalk (van de sjuufdeur),
zonger mikrefoon: achterin is dan weinig te
versjtoan. Zeker es auch nog gebazeld weurd.
De fanfaar goaf ’n leuk konsèèr: Conzensus,
When you say nothing at all, Pentagram en
‘Simoraine’. De lètste woar enne ‘quickmarch’ en
dae woort zeker mèt plezeer gesjpeeld: lekker
sjöäre?? omdat ’t de lètste woar?
Hienoa koam d’n drumbend. De name van de
sjtökke höb ich neet mitgekrege, mèh auch dit
woar sjiek: wat enne meziek op sjlaagwerk!!
Ich vong dizzen oavend “veur herhaling vatbaar”,
wie me zoa zèèt. Fijne meziek, gezellig gèt
bazele en dan vekansie. En es te sjmörriges
opsjteis: “Woar ’t gezellig? De woarsj waal weer
laat!”
Es d’r dit laest, is de vekansie al weer om. Ich
houp dat ederein weer gezond kint aantraeje.
De groete!! M.Prevoo

Vakantie-ervaringen
van een fanfarelid
Hallo allemaal.
Voor vele van ons zit de zomervakantie er weer
op, niet voor iedereen.
Ik ben dit jaar met 8 onbekenden (echt nog
nooit gezien) op kampeertrektocht door Italië
geweest. Dat is heel leuk en ook spannend.
We zijn 14 dagen met een busje naar diverse
steden geweest. Een paar grote steden uit het
rijtje zijn Florence, Rome en Venetië.
In Rome viel het ons op dat er best wel veel
homo’s rondliepen naast al die nonnen die het
Vaticaan aan het bewonderen waren. Maar wat
bleek, die zaterdag was het gay-parade. En
wat de homo’s niet mochten, mochten wij wel
(aleen dit jaar): door de heilige deur lopen.
Van alle steden met hun kathedralen vonden
we de mooiste toch staan in Assisi. En de
meest scheve toren staat nog steeds in Pizza.
Ook al proberen ze hem rechter te krijgen.
Natuurlijk hebben we niet alleen steden
bezocht, aangezien de temperatuur 30 °C en
hoger was, was een frisse duik af en toe nodig
om af te koelen. Zeker ook om dat we in super
kleine tentjes sliepen. ‘s Morgens had je geen
wekker nodig om de tent uit te moeten, je dreef
er gewoon uit.
Omdat we met 9 totaal verschillende personen
waren, waren de meningen soms wel eens
verdeeld, in zo’n geval splitste de groep zich.
Toch vulden we elkaar heel leuk aan.
Als laatste stond nog Venetië op het
programma, dit betekende vroeg opstaan om
de menigte voor te blijven. Maar als je dan ook
in Venetië bent wil je natuurlijk ook graag in
een gondel. Dit is ons gelukt met als afsluiter
een heerlijk Venetiaans ijs.
Al met al was het een geweldige vakantie zo
kamperen, trekken en nieuwe contacten
leggen.
Ik hoop dat iedereen zo een goede vakantie
heeft gehad of nog gaat krijgen, dan kunnen
we er samen het komende jaar weer tegenaan.
Groetjes, Judith Houben

Schimmert goes cultureel!
Uit het bestuur is het initiatief gekomen om
met de millennium wissel een ander cultureel
evenement te presenteren dan de
gebruikelijke hafabra concerten.
Hiertoe zijn Piet Ritt, Jo Vrancken, Ed Soons,
Paul Willems, Hub Cortenraad en Jan Tom
Fernhout middels "Brain storm" sessies met
een inmiddels goedgekeurd voorstel
gekomen.
Het betreft een cultureel weekend te houden
op 18 en 19 november 2000 in ons
Gemeenschapshuis.
Op zaterdag18 november 2000 van 21.00 tot
0.00 uur zal de Big Band Heerlen o.l.v.
Harrie Lambrichts een avond vol swingende
big band jazz verzorgen.
De muziek die zij brengen van grootheden als
o.a. Count Basie, Duke Ellington en vele
andere zijn op zich waardevolle tijdloze
documenten.
De Big Band Heerlen is een kweekvijver voor
jong jazz talent. Bekende musici welke uit
deze band zijn voortgekomen zijn o.a. de
begaafde saxofonist Harrie Lambrichts en
de alom bekende succesvolle trompettist
Marc Huynen.
Op zondag 19 november 2000 zal vanaf
14.00 uur een geheel ander muziekgenre aan
bod komen namelijk het Kamerorkest
Sinfonietta Geleen o.l.v. Miquel Rodrigo i
Tamarit (1963). Voor dit optreden zal
Sinfonietta aangevuld worden met een grote
groep blazers. Zij zullen o.a. het hoornconcert
van Richard Strauss met als solist Pablo
Castañé (conservatorium Maastricht) en een
symfonie van de Spaanse componist Arriaga
ten gehore brengen.

Een aanrader voor eenieder.

De dirigent heeft in Valencia (Spanje)
hoorn en slagwerk gestudeerd welke
studies hij in 1981 "cum laude" afsloot. Na
in 1994 aan het Conservatorium te
Maastricht geslaagd te zijn voor
Uitvoerend en Docerend Musicus HAFA
directie bij Sef Pijpers, sloot Miquel een
jaar later zijn eveneens dubbele studie
Orkestdirectie "cum laude" af bij Jan
Stulen.
Mijzelf staat deze charismatische dirigent
nog vers op het netvlies toen hij in 1993 op
het 7e Internationale Dirigentenconcours in
Kerkrade "de gouden dirigeerstok" won,
waar Maurice Hamers met de zilveren
dirigeerstok naar huis ging.
Met de keuze van beide succesvolle
orkesten bieden wij een zeer divers en
muzikaal interessant programma.
Wij hopen met dit cultureel weekend een
start te kunnen maken met een jaarlijks
terugkerende happening, daarom hebben
wij ernaar gestreefd middels sponsering de
entreekosten zo laag mogelijk te houden:
In de voorverkoop (vanaf 15 oktober 2000)
zullen de kaarten fl. 7,50 kosten.
Aan de zaal (Gemeenschapshuis
Schimmert) fl. 10,00.
Kinderen tot 12 jaar: fl. 2,50.
Een passe-partout kaart is alleen in de
voorverkoop te verkrijgen en zal fl. 12,50
gaan kosten.
Door het houden van een intensieve
publiciteitscampagne hopen wij veel
mensen warm te maken voor dit
evenement, tevens rekenen wij op jullie
mond op mond reclame, het is een “must”
voor elke muziekliefhebber: Noteer de data
in jullie agenda en:” KOMT ALLEN” !!
Jan Tom Fernhout

Serenades

De serenade in het gemeenschapshuis voor het huwelijk van Paul en Carolien

Het is inderdaad, zoals velen zeggen,
heel anders om een serenade te
geven dan te ontvangen. Je weet wat
er komen gaat, maar toch. Het moet je
overkomen om te begrijpen wat voor
een gevoel het geeft. Vier slagen op
de grote trom en de drumband komt
binnen marcheren. De fanfare loopt er
achteraan. Het ziet er prachtig uit. Als
je zelf meespeelt dan is zo‘n serenade
wel leuk, tenminste dat had ik. Nu
denk ik er toch anders over.
Deze, op 8-7-00 begonnen vorm van
cadeau geven aan leden is een mooi
iets. M.i. had dit eerder mogen
gebeuren. Laten we hopen dat deze
serenades niet meer geschrapt
worden.
Drumband, fanfare, bestuur, natuurlijk
ook namens Carolien, bedankt.
Paul en Carolien.
P.S. Speciaal woord van dank aan de
hofkapel, die toch nog onverwacht een
serenade bracht, en aan de mensen
die in de kerk gespeeld hebben.
Geacht bestuur en leden,
Via deze weg willen wij jullie
bedanken voor de mooie serenade op
ons huwelijksfeest. Ondanks de
afstand toch zo ‘n grote opkomst.
Geweldig!
Het is een aparte belevenis om je
“eigen” fanfare te mogen beluisteren.
Dankzij jullie is onze huwelijksdag een
fantastische, onvergetelijke dag
geworden. Bedankt!
Eveline & Barry

De toespraak van de voorzitter tijdens de serenade voor Barry en Eveline

P.s. Ook bedankt voor het beschibaar
stellen van de kiosk!

Vekantieconcert 7 juli 2000
Niet te geloven, maar in de stromende regen ren ik
naar het gemeenschapshuis op vrijdag 7 juli 2000 om
het vakantieconcert bij te wonen. Daar aangekomen
is het eigenlijk nog vrij rustig.
Ik moet zeggen ‘vakantieconcert’ is volgens mij een
beetje te letterlijk opgenomen door de leden.
Het is 20.00 uur en weet je wie er allemaal is, de
vaste kern toeschouwers/luisteraars. Je weet wel
‘oud’ bestuursleden en ‘oud’ leden (of zijn deze hier
om zich voor het nieuwe jaar aan te melden?).
Muzikanten en dirigent hebben alle tijd en komen
rustig binnen lopen (het was al na achten).
De voorzitter heeft nog andere zaken te regelen en
kan het concert niet openen. Geert, onze dirigent,
neemt het heft in eigen handen en vraagt de
aandacht van het publiek.
Het is niet gewoon een concert of gewoon een
repetitie, nee het is eigenlijk een combinatie.
Geert vertelt wat hij gaat doen. Elk muziekstuk wordt
van voor tot achter de komma uitgelegd aan het
publiek. Hij heeft het over de korte en lange noot, 4
tellen en ergens komt een vijfde noot erbij, zoiets als
polymetrie en dit alles in zijn eigen moedertaal.
Het korps was niet compleet. De meeste jeugd is op
kamp en iemand van de leden gaat de volgende dag
trouwen (alsof je dan niet naar het vakantieconcert
kunt komen!) Maar ik moet zeggen onze ‘ouwe’ leden
kunnen er wel wat van, ook zonder de jeugd. Het was
een gezellig en ontspannen en zeer muzikaal
concert.
Daarna uiteraard onze drumband. Deze dirigent
(sorry ik weet zijn naam niet) moet even de aandacht
vragen en dat lukt niet zo goed en weet je waarom,
hapjes en nootjes zijn op de tafel gezet en dat is
lekker.
Maar alle gekheid op een stokje, ik vind de drumband
te gek. Zij spelen hartstikke goed en ik vind het
jammer dat zij maar voor een kwartiertje komen.
Ik heb een gezellige avond gehad en ik hoop de
overige luisteraars ook. Tot het volgend jaar bij het
vakantieconcert.
Paula Bruijenberg

