Agenda mei
REPETITIES:
Jeugddrumband: elke Woensdag 19.00
Drumband: elke Woensdag 20.00
Jeugdfanfare: elke Donderdag 18.00
Géén repetitie donderdag 24 mei
Fanfare: elke Vrijdag 20.00
OVERIGE ACTIVITEITEN:
Zo 06 mei Solistenconcours Hulsberg
Zo 06 mei Drumbandtreffen LBT M’tricht
Zo 06 mei Wandeltocht Trampelkeu
is afgelast wegens MKZcrisis
Di 08 mei Verg. Cie. Opleidingen 20.30
Zo 13 mei Moederdag
Do 24 mei Hemelvaartsdag
Met onder andere het afhalen van de
Communicanten, de bronkprocessie en de
processie naar Meerssen in het zicht,
wordt aan de leden van de Jeugdfanfare
en de Fanfare gevraagd zowel de
processie- als de straatmarsen wekelijks
mee te nemen naar de repetities ter
voorbereiding van een en ander.

Concerten
19 / 20 mei Fanfare te Emmen
AFGELAST
Zaterdag 09 juni Kioskconcert
Donderdag 21 juni Jeugddrumband en
Jeugdfanfare tijdens aanmeldingsbijeenkomst
Vrijdag 22 juni Vakantieconcert
Zaterdag 13 oktober Korps te Schimmert
met Meterik
Zaterdag 8 december Fanfare met PuthSchinnen in het Asta-Theater te Beek

Verdere voorlopige planning
Zo 03 juni
Zo 10 juni
Di 12 juni
Do 14 juni
Za 16 juni
Zo 17 juni
Do 21 juni
Za 23 juni
Zo 24 juni
Do 28 juni

Pinksteren 1e Communicanten
Kermis / Bronkprocessie
Verg. Cie. Opleidingen 20.30
Groot Haasdal (kermis)
Processie naar Meerssen
Vaderdag Back in Time
Aanmeldingsbijeenkomst
Serenade info volgt
Repetitiedag drumband
Pannenkoekenfeest
Jeugdfanfare
28 juni t/m 22 juli WMC 2001 te Kerkrade
50-jarig bestaan, 14e WMC
Za 30 juni Begin school / fanfarevakanties
Do 16 aug Einde fanfarevak. St. Rochus
Zo 26 aug Drumbandfestival Meerssen
01+ 02 sep Watertaorefièste
Zo 02 sep Drumband Districtsfestival
Brunssum
Za 15 sept Serenade info volgt
15+16 sep Repetitieweekend Drumband
Zo 30 sep Concours Drumband
Za 13 okt Begin Herfstvakantie
Zo 14 okt Kermis
Zo 21 okt Wandeltocht Trampelkeu
Za 24 nov St. Caeciliafeest
Ma 24 dec 21.30 Nachtmis Kerstkoper
Zo 30 dec Saxofoonsextet (Weverke)
(b.g.v. Sing A Song Oudejaarsconcert)

Vr 04 jan

Nieuwjaarsconcert

Nieuws uit onze
fanfarefamilie

Geboren op 28 april
Ivo, zoon van Dré en
Marjo LemmensSmeets.
Van harte Proficiat!

voor de gehele fanfare-familie
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Herdenking overledenen van onze fanfarefamilie
Op palmzondag waren wij present bij het opluisteren van de eucharistieviering. De muziek werd
door het korps en de drumband verzorgd. De mooie stukken werden op een zeer fraaie manier
uitgevoerd en de vele aanwezigen genoten met volle teugen. Ook de speciaal voor deze
palmzondag gekozen teksten waren smaakvol. De grote meute kinderen die in een ware optocht
door de kerk trokken maakten met de kleurig versierde palmpasentak veel indruk. Het is
hartverwarmend om dit mee te maken. Na deze viering trokken wij naar het kerkhof om de
overleden leden van onze vereniging een hommage te brengen. Het was gelukkig droog en
verschillende mensen trokken met ons mee. Op het kerkhof werd een moment van stilte in acht
genomen en werden nog enkele stukken gespeeld om de overledenen te eren. De wijwaterstaander was door Gerrie Leunissen met palmtakken en bloemen versierd en zag er erg bijzonder
uit. Op deze manier de palmzondag invullen geeft veel voldoening en ook volgend jaar zullen wij
deze dag weer gaarne invullen.
Peter Soons.
Foto: Guus Eijssen

Kort verslag jaarvergadering vrienden van de fanfare
Na een heel interessant en geanimeerd bezoek
aan gitaarbouwer Knooren was er nog even tijd
om een stukje van de repetitie van de fanfare
mee te beleven. Daarna togen we met zijn
twintigen naar de kelder van het
gemeenschapshuis voor de jaarvergadering.
Na de opening onder de klanken boven ons,
werden de notulen van de vorige jaarvergadering
behandeld. Hierna volgden de mededelingen
met als onderwerpen: de acceptgiro ‘s die
gereed liggen, een op stapel staande speciale
Info voor het hele dorp en de concoursen van
de drumband (dit jaar) en van de fanfare
(volgend jaar).
Uit het jaarverslag van de secretaris bleek dat
het afgelopen jaar niet alleen gewerkt is aan de
werving van vrienden en sponsoren, hetgeen
aardig gelukt is, maar dat ook aandacht is
besteed aan het overleg met het bestuur van de
fanfare over afdrachten en
investeringsbehoeften. Het is duidelijk dat voor
een bedrag van bijna een half miljoen gulden
over straat loopt als de fanfare op pad is. Bij
redelijke afschrijvingstermijnen betekent dit dat
er behoefte is aan ƒ 35.000 per jaar. Ook is
besloten om een financiële bijdrage te leveren
aan de perfect verzorgde Fanfare-info die ook
voor de vrienden een belangrijke rol vervult.
Het financiële verslag van de penningmeester
laat zien dat het afgelopen jaar een bedrag van
ruim ƒ 27.000 is ontvangen aan bijdragen en dat
eenzelfde bedrag is besteed aan instrumenten
en uniformen. Hiermee is het totaal aan
afdrachten aan de fanfare vanaf de oprichting in
1982 gekomen op ƒ 147.500.
Om bij gelegenheid van het nieuwjaarsconcert
instrumenten en uniformen aan te bieden door
vrienden wordt als een geslaagde en voor
herhaling vatbare actie gezien.
Het hierna volgende agendapunt was niet
geagendeerd. De voorzitter heeft aan het begin
van de vergadering hiervoor de
verontschuldigingen aangeboden. Het is een
nieuw fenomeen dat in het gehele bestaan

van de vrienden niet eerder is voorgekomen.
De secretaris leest het stuk voor waarin een
oproep wordt gedaan aan de vrienden om
nog dit voorjaar eenzelfde bedrag over te
maken op het bankrekeningnummer van het
comité van de schutterij als hetwelk zij
hebben overgemaakt op de bankrekening van
de vrienden. Dit stuk heeft geleid tot een
uitgebreide en langdurige discussie, waarmee
een van de doelstellingen van de schrijver,
het verlengen van de vergadering, in ieder
gevel bereikt werd. Het is volgens de schrijver
niet meer dan een persoonlijke oproep van
één van de vrienden aan de andere vrienden
om twee bestuursleden van de vrienden,
André Soons en Math Thewessen, te volgen
en iets te doen voor de schutterij. Het is niet
om het bestuur te vragen om tot actie te
komen. De reacties liepen uiteen van “had je
hiervoor niets anders kunnen bedenken “ tot
“het heeft me toch aan het denken gezet” met
alles daar tussen in zoals
belangenverstrengeling, twee petten,
meerdere verenigingen die geldbehoefte
hebben, verschillen in soort acties, comité
schutterij benadert zelf alle inwoners e.d.
Na deze zeer geanimeerde en amusante
discussie dankt de voorzitter zijn
medebestuursleden die toch twaalf keer per
jaar bij iedere vriend aan de deur komen en
memoreert nog even het interessante bezoek
aan “vrijgezellenhuis” Knooren, hetwelk leidt
tot de suggestie om volgend jaar weer zoiets
te bedenken.
Na het uitspreken van de dank aan alle
aanwezigen is er, ondanks de “lange”
vergadering nog ruimschoots de tijd om
samen te genieten van de repetitie en een
lekker drankje.
Ger Derks secretaris

Drumband: 2x dank
Op zondag 18 maart luisterde onze
drumband op verzoek van de familie
Cuijpers en Judy, de zeswekendienst
van Dennis op. Wij waren blij de H. Mis
zo te kunnen en mogen invullen.
De familie heeft haar dank uitgedrukt in
een financiële gift, die wij graag willen
besteden aan de aanschaf van
instrumentarium.
Familie Cuijjpers, van harte bedankt.
Wim en Marleen Ernes hebben in het
kader van het concours van de
drumband, een bedrag van ƒ 500,geschonken aan de drumband. Voor dit
bedrag zijn twee beugels voor de grote
trommen aangeschaft.
Wij zijn de familie Ernes zeer erkentelijk
voor deze gift.

Drumbandtreffen 6 mei

Concertreis 2001
Vrijdag 20 april 2001 hebben wij telefonisch
contact gehad met Renee Westerhof, directeur
van de VVV Borger-Odoorn. Hij deelde mede
dat de wandelvierdaagse niet doorgaat en dat
in deze regio ook alle andere iets grotere
activiteiten zijn afgelast. De boeren wordt
geadviseerd om de kontakten met mensen
buiten het gebied zo veel als mogelijk te
beperken.
Alle voorbereidingen voor deze concertreis zijn
getroffen en wij zouden deze reis heel graag
willen laten doorgaan als de risico’s nagenoeg
uitgesloten zijn. In dit geval is er sprake van
een verhoogd risico en hebben wij helaas
moeten besluiten dat de concertreis niet door
kan gaan. Wij betreuren dit en zeker voor de
mensen van de commissie concertreis die er
veel werk aan hebben besteed en een
bijzonder leuk programma in petto hadden. Wij
hopen dat deze mensen toch weer de
krachten willen bundelen om begin 2002 een
nieuwe concertreis te organiseren.

Aan dit treffen -b.g.v. 40 jaar LBT- zullen
met onze drumband liefst 100
verenigingen deelnemen aan de optocht.
De optochtroute gaat van de Wijker
Brugstraat naar het Vrijthof. Start 14.30 uur.

Het bestuur

WMC Kerkrade
2001

Open Dag 2001
Na de opluistering van de H. mis van 11.00 uur op
Palmzondag door ‘t korps en de drumband was het voor
veel leden en het bestuur snel wat eten en omkleden om
aanwezig te zijn of deel te nemen aan de Open Dag.
Als centraal thema voor de Open Dag 2001 is gekozen
voor “de Drumband op Concours”.
Onder leiding van Henrico Stevens en met uitleg van hem
werden delen van de concoursstukken gepresenteerd.
Een goed gevuld en gezellig gemeenschapshuis kon
genieten van mooi slagwerk.
Vervolgens konden de basiscursisten o.l.v. René Kicken
zoals ieder jaar van hun opgedane kennis laten horen.
Het optreden van 5 leden van het korps op bugel is dan
weer een mooie afwisseling.
Voor een verrassing op deze middag werd gezorgd door
een presentatie door Chellie en René op slagwerk.
Uiteraard kregen ook een aantal leerlingen van Noël
Speetjens en Henrico Stevens kans om hun kunnen te
laten horen.
Als afsluiting van ook dit jaar weer een mooie Open Dag
lieten zowel de Jeugddrumband alsook de Jeugdfanfare
mooie muziek horen.
Jo Vrancken

Concertwedstrijden
Rodahal/Wijngrachttheater
30-06 & 01-07 Brassbands
06-07 Slagwerkensembles
07-07 & 08-07 Fanfares
13-07 Slagwerkensembles
13-07 - 15-07 Harmonieën
20-07 Slagwerkensembles
20-07 - 22-07 Harmonieën
Mars-, marsparade- en
showwedstrijden
Parkstad Limburg Stadion
Alle vier WMC-weekends
in de periode
28 juni tot en met 22 juli.
Nadere info WMC:
www.wmc.nl

Tips voor onze sponsors
Het zal voor iedereen duidelijk zijn dat de
sponsors voor onze vereniging onmisbaar zijn.
Onder andere via onze Fanfare-info proberen wij
de belangen van deze belangrijke groep zoveel
mogelijk te behartigen door hun
reclameboodschappen zo goed en zo vaak
mogelijk te plaatsen.
Van verschillende sponsoren hebben we echter
geen of geen goed materiaal om aan deze
wensen te voldoen.
Hebt U nog geen advertentieprint opgestuurd en
stelt U wel prijs op het plaatsen van uw
reclameboodschap, doe het dan alsnog.

Ook de sponsors waarvoor wij reeds
regelmatig adverteren kunnen enkele
keren per jaar hun reclameboodschap
naar eigen behoefte wijzigen /
vernieuwen.
Stuur uw wensen of vragen hieromtrent
naar:
Jean Thewessen Bekerbaan 51
6333 EJ Schimmert tel. 404 9140
e-mail: jeanthe@xs4all.nl
Niet per fax opsturen omdat de kwaliteit
van een faxprint onvoldoende is.

Wandeltocht Trampelkeu
afgelast
Normaal gesproken zou de W.S.V. "Trampelkeu"
zoals bekend op zondag 6 mei a.s. traditiegetrouw
de Internationale Lentewandeltocht organiseren.
I.v.m de MKZ-crisis hebben wij bij diverse
instanties advies ingewonnen.
Naar aanleiding van deze adviezen hebben wij
helaas het besluit moeten nemen de wandeltocht
van 6 mei te annuleren.
Aanpassing aan de routes, zodanig dat de risico's
minimaal zouden zijn, tast ons inziens de
wandelingen dusdanig aan, dat de charme van
deze tocht zou verdwijnen.
Bovendien meenden wij als natuurvrienden, dat
wij ons in dit geval solidair met de toch al zwaar
getroffen agrariërs moesten opstellen.
Voor de fanfare is het natuurlijk ook jammer dat
hierdoor een belangrijke financiële bijdrage in de
kas misgelopen wordt. Toch menen wij dat het
genomen besluit in deze situatie juist is.
Wij hopen dat de wandelaars begrip zullen
opbrengen voor dit besluit en nodigen U nu reeds
uit voor onze "Herfstwandeltocht" op zondag 21
oktober.
Bestuur “Trampelkeu”

Hoofdstraat 115
6333 BH Schimmert
tel 045 4041731 fax 4042344

Langstraat 12
6333 CE Schimmert
Tel 045 4041641
fax 045 4042552

Torenstraat 1a
6333 BC Schimmert
tel 045 4041384
fax 045 4042689

Hoofdstraat 114
6333 BL Schimmert
tel. 045 404 9211
GSM 06 22493972

