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REPETITIES:
Jeugddrumband: elke Woensdag 19.00
Drumband: elke Woensdag 20.00 
extra dagrepetitie 24 juni
Jeugdfanfare: elke Donderdag 18.00
28 juni Pannenkoekenfeest
Fanfare: elke Vrijdag 20.00

OVERIGE ACTIVITEITEN: 
Zo 03 juni Pinksteren begeleiden 1e 

Communicanten 9.10
Za 09 juni Kioskconcert bij de kerk

na mis van 19.00 uur
Zo 10 juni Kermis / Bronkprocessie 9.00
Di 12 juni Verg. Cie. Opleidingen 20.30
Do 14 juni Groot Haasdal (kermis) 20.00
Za 16 juni Processie naar Meerssen  
6.30
Zo 17 juni Vaderdag Back in Time
Do 21 juni Aanmeldingsbijeenkomst
Vr 22 juni HaFaBra-examens Gehoor
Za 23 juni HaFaBra-examens Theorie
Za 23 juni Serenade Gouden 

Bruidspaar Kools 20.00
Zo 24 juni Repetitiedag drumband
Do 28 juni 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
Vr 17 aug Start repetities Fanfare
Zo 26 aug Drumbandfestival Meerssen
Zo 02 sep Watertaorefièste
Zo 02 sep Drumband Districtsfestival

Brunssum
Do 06 sept Start repetities Jeugdfanfare
Zo 09 sept Drumband Districtsfestival 
Beek
Za 15 sept Serenade, info volgt
15+16 sep Repetitieweekend Drumband
Vr 21 sept Opening expositie kerk

m.m.v. Fanfare
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

Agenda juni Verdere voorlopige planning

Concerten

Zaterdag 09 juni Kioskconcert
Donderdag 21 juni Jeugddrumband en 
Jeugdfanfare: aanmeldingsbijeenkomst
Vrijdag 22 juni Vakantieconcert 
Zaterdag 13 oktober Korps te 
Schimmert met Meterik
Zaterdag 8 december Fanfare met 
Puth-Schinnen in het Asta-Theater te 
Beek

Zondag 6 mei jongstleden werd in Maastricht 
het feit gevierd dat de LBT in 1961 werd 
opgericht en inmiddels 40 jaar bestaat. (LBT 
is de afkorting die staat voor Limburgse Bond 
van Tamboerkorpsen) Vele drumbands, 
klaroenkorpsen, drumfanfares e.d. uit geheel 
Limburg zijn hierbij aangesloten, zo ook de 
drumband van onze vereniging. 
Gezien de deelname van een 100-tal korpsen 
en het feit dat er in Maastricht ook nog eens 
koopzondag was, werd het gezamenlijk 
parkeren van de auto’s in Maastricht als te 
riskant ervaren: we zouden elkaar 
gemakkelijk uit het oog kunnen verliezen. 
Hiertoe hadden we gekozen voor een 
alternatief vervoermiddel. Niet de bus maar  
………..  de trein! 
We vertrokken aan het station te Meerssen. 
Nadat eenieder een treinkaartje uit de 
automaat wist te bemachtigen, konden we om 
13.10 uur instappen. 

Gepakt en gezakt met trommels en ander 
toebehoren namen we plaats op de vrije 
zitplaatsen. De overige passagiers die al in de 
trein zaten, wisten niet wat hen overkwam: 
hilariteit en verbaasde blikken vielen ons ten deel. 
René Eijssen werd zelfs door een passagier 
aangesproken op de hoeveelheid stof op zijn trom. 
In sneltreinvaart arriveerden we tenslotte op het 
station in Maastricht. De jubileummanifestatie 
werd geopend met een mega-optocht met 
deelname van een 100-tal tamboerkorpsen. Het 
vertrekschema van alle 100 korpsen verliep strak 
en zonder enige uitloop. De optocht door 
Maastricht was best indrukwekkend te noemen 
gezien de duizenden toeschouwers langs de kant. 
In het winkelcentrum aanbeland was de route 
moeilijk zichtbaar door de kooplustigen die langs 
de winkels en over de straten heen en weer 
liepen. Edoch het eindpunt, het Vrijthof, kwam in 
zicht. Hier volgde het defilé ten overstaan van de 
notabelen en genodigden. Na de ontbinding zijn 
we gezamenlijk op een terrasje gaan zitten en 
hebben we lekker nagekletst over de 
gebeurtenissen van deze dag. Rond 17.00 uur 
kwam een einde aan het uitstapje en zijn we de 
terugtocht naar Meerssen weer begonnen.
Mede door het gekozen vervoermiddel is die dag 
een ontspannen, leuke sfeer ontstaan: 
goed voor de saamhorigheid!

Jos
Lucassen

Uitstapje drumband?



Impressie 
solistenconcours

Donderdag 19 april nog gauw even 
oefenen met de piano. Het gaat goed 
maar toch kan het altijd beter.
Op de dag van het solistenconcours 
was ik nog niet zo zenuwachtig. Maar 
we gingen naar Hulsberg en toen 
begon ik opeens te trillen.
Ik kwam bij de inspeelruimte en er 
waren bijna alleen maar muzikanten 
van Schimmert en een paar van 
andere dorpen. Nog even inspelen en 
dan de buhne op. Ik stond te trillen op 
mijn benen, je hoorde het zelfs. Maar 
gelukkig ging het goed. Ik haalde 103 
punten en de tweede plaats. Over het 
algemeen had Schimmert goed 
geblazen, iedereen was blij met zijn 
behaalde punten.

Ramon Soons

van 19 maart 2001:
• Optredens van groepen uit de vereniging, 
dienen altijd via het secretariaat te lopen;
• De saxen krijgen hun 4 jaarlijkse 
onderhoudsbeurt;
• Er wordt gewerkt aan enkele omzettingen 
binnen het korps;
• Problemen aan de slagwerkinstrumenten 
dienen gemeld te worden  aan Maria 
Hambeukers;
• De prioriteit van de uniformen ligt nu even bij 
de nieuwe leden;
• Jo Vrancken is geen trekker meer van de 
commissie “Open Dag” maar is wel nog lid van 
deze commissie;
• De carnavalsdisco is geëvalueerd;
• Er is gediscussieerd over het draagvlak van 
de concertreis.
Van 9 april 2001:
• Er wordt een inventarisatie gemaakt van de 
jeugdfanfare-truien;
• Enkele jeugdige leden stellen hun instroom in 
de fanfare uit tot 2003. Hierover is goed 
overleg geweest tussen deze leden, hun 
ouders en het bestuur;
• Tamara Harmsen en Véronique Cortenraad 
gaan naar tweede bugel;
• Guido Soons wordt opgeleid voor trombone;

• Met leden die onafgemeld niet bij het 
laatste concert zijn geweest, is gesproken;
• De voetballers zullen voor een concert 
één repetitie in zijn geheel aanwezig zijn;
• Bij het opsommen van de absenties 
zullen de leden, die naar verwachting 
langer afwezig zijn éénmaal worden 
vernoemd, daarna niet meer;
• Het doorgaan van de concertreis is 
dubieus in verband met de MKZ-crisis;
• Het Wateraorefièst zal vermoedelijk 
alleen op zondag plaatsvinden en er kan 
die dag een spectaculair programma 
worden verwacht;
• Het concert van 8 december a.s. zal 
i.v.m. de Brass-band-kampioenschappen 
wellicht verplaatst moeten worden;
• De Bondsvoorstellen worden besproken. 
Zo ligt er een voorstel te komen tot een 
centrum voor amateurkunst, waarbij 4 
bestaande koepels worden 
samengevoegd. Ook ligt er een voorstel 
voor een 100 punten/10 rubrieken 
concourssysteem;
• Er is een evaluatiegesprek gepland met 
Geert Jacobs.

Uit de bestuursvergaderingen ...

Jeugdorkestenconcours

Op Zondag 29 april j.l. werd een jeugdorkestenconcours gehouden te  Maasbracht. Ook 
de onzen namen deel en zo was het halve dorp “op verplaatsing”. Gelukkig per auto, per 
boot kan het ook wel, alleen barst het van de sluizen en dan moet je veel, veel geduld 
hebben. Het orkestenprogramma liep mooi op tijd en Schimmert mocht het hele Weekend 
afsluiten. Compleet met toegave om de jury  de tijd te geven alles oet te fisterneule. We 
haalden ruim voldoende en Eijsden zeer goed. Het allons les rouges schalde door 
Maasbracht, voor wie dacht dat er een stel Fransen zich in de kleur en de sport vergist 
hadden even verklaard dat Eijsden een rode en een blauwe harmonie heeft. Blauw begint 
en rood wint, net als bij stratego. Ik hoorde trouwens geen verschil tussen Eijsden en die 
van ons (ja, ze hadden wel andere stukken hoor) maar DIT stukje is dan ook geschreven 
door de slechtste (maar wel een met lange adem) blazer van het dorp. Bij het volgende 
fanfarefeest komt er een prijsvraag over wie achter dit pseudoniem schuilgaat....                                        
“blaos um op”

Aanmelding nieuwe leerlingen drumband en fanfare
Op zaterdag 1 september start de zeventiende basiscursus voor nieuwe leerlingen die een 
blaas- of slagwerkinstrument willen leren bespelen. Aanmelding voor de basiscursus is 
mogelijk vanaf groep 4 van de basisschool (schooljaar 2001-2002) en ouder. Op 
donderdag 21 juni aanstaande is er van 18.45 uur-19.45 uur in het Gemeenschapshuis een 
Aanmeldingsbijeenkomst voor kinderen, ouders en overige belangstellenden met onder 
andere informatie; muziek van de Jeugddrumband en de Jeugdfanfare, basiscursisten, 
leerlingen, slagwerk, bugel met try-out en een vragenrondje. Tevens uitreiking van de 3 
wisselbekers voor de Jeugdfanfare-leden van het jaar. De kinderen van de basisschool 
krijgen hierover een informatiebrief met bon. Wilt U deze brief ook ontvangen of meer 
weten over de basiscursus dan kunt U daarvoor 404 22 00 bellen. Telefonisch aanmelden 
via 404 22 41. Van harte welkom op 21 juni. 
Samen muziek maken, da’s pas fijn!

Aanmeldingsbijeenkomst op 21 juni

Kaartverkoop via de WMC ticketservice onder 
telefoonnummer 045 - 546 66 44. 
De wedstrijden spelen zich af in de Rodahal, het 
Wijngrachttheater en het Parkstad Limburg 
Stadion. De opening vindt plaats op donderdag 28 
juni en op zondag 22 juli eindigt de jubileum-editie 
van het sinds 1951 bestaande Wereld Muziek 
Concours. In deze periode vinden talloze 
concertwedstrijden plaats voor Brassbands, 
Fanfares, Harmonieën en Slagwerkensembles. 
Voorts Mars/Show/Marsparade-wedstrijden in het 
Parkstad Limburg Stadion. Daarnaast vinden 24 
galaconcerten, 4 koffieconcerten in de Hof van 
Erenstein en 4 concerten op Rolduc plaats. 
Op zondag 22 juli concerteert het u allen 
welbekende Flexible Brass op Rolduc. 
Het geheel van het WMC wordt verder omlijst met 
talloze feestelijke en gezellige aanverwante 
activiteiten in en rond Kerkrade. 
Kortom: van harte aanbevolen! 
Nadere info WMC: www.wmc.nl

WMC Kerkrade 2001





Op zondag 6 mei namen maar liefst 35 solisten van onze vereniging deel aan het befaamde 
jaarlijkse Internationale Solistenconcours te Hulsberg. Juryleden waren de heren Leon Adams en 
Noël Speetjens. Tenzij anders vermeld speelde de betreffende kandidaat op bugel de vermelde 
solo. In volgorde van links naar rechts de volgende gegevens: afdeling (5 = Leerlingenafdeling, 4 
= Jeugdafdeling, 3/2/1 = 3e afdeling, 2e afdeling, 1e afdeling), naam solist, uitgevoerd werk, 
behaald aantal punten

5 Daemen, Loek Marche des Pages - Maurice Faillenot 096
5 Heiligers, Veerle Marche des Pages - Maurice Faillenot 097
5 Jacobs, Joël The Young Artist - Clifford P. Barnes 

099
5 Wiekken, Chris Marche des Pages - Maurice Faillenot 100
4 Cortenraad, Lisanne Meadowlark - H.A. VanderCook 098
4 Delahaije, Marion Spica - H.A. VanderCook 097
4 Hotterbeekx, Annemiek Centaurus - H.A. VanderCook 098
4 Janssen, Nicole Mars (Polka Petite) - Edwin Franko Goldman 101
4 Janssen, Rickwin The Young Virtuoso - Clifford P. Barnes 096
4 Janssen, Romy Spica - H.A. VanderCook

094
4 Lucassen, Jorn Antares - H.A. VanderCook 101
4 Opgenoord, Thuur The Young Virtuoso - Clifford P. Barnes 097
4 Soons, Alain Spica - H.A. VanderCook 099
4 Soons, Ramon Antares - H.A. VanderCook 103
4 Vankan, Bas Spica - H.A. VanderCook 098
4 Vankan, Kirsten The Young Artist - Clifford P. Barnes 

096
4 Wiekken, Claudia Marche des Pages - Maurice Faillenot 092
4 Willems, Loek The Technician - R.M. Endresen 097
3 Boosten, Chantal Exotic Pavane - Karel De Schrijver (sopraansax.) 096
3 Delahaije, Leonne Sirius - H.A. VanderCook 103 ½
3 Hotterbeekx, Joep Antares - H.A. VanderCook 099
3 Janssen, Etienne The Young Virtuoso - Clifford P. Barnes 097
3 Keulers, Niels Spica - H.A. VanderCook 097
3 Lucassen, Ramon Sirius - H.A. VanderCook 100
3 Soons, Chellie Orientale - J. Ed. Barat 098
3 Weerts, Daniëlle 2e Solo - René Maniet (trompet) 096
3 Willems, Sander Antares - H.A. VanderCook 104
2 Bessems, Pieter Shadows - Don Cowan (tenorsaxofoon)

100
2 Cox, Kimberly Orientale - J. Ed. Barat (trompet) 099
2 Gilissen, Benoit Petite Pièce Concertante - Guillaume
Balay 102
2 Lahaye, Thijs Concertino - Leroy Ostransky 106
2 Meertens, Wilbert Two Spanish Dances - Leroy Ostransky (trombone) 096
2 Schwachöfer, Wayne New Roads - Henk Schellekens (multipercussion) 096
2 Soons, Ardina Concertino - Leroy Ostransky 102
1 Willems, Sander Fantaisie en Mib - J. Ed. Barat (trompet) 103

zie verder: volgende pagina

Uitslagen solistenconcours Hulsberg
In de jeugdafdeling werd Ramon
Soons tweede, in de derde 
afdeling werden Leonne
Delahaije zesde en Sander
Willems (bugelist) vijfde, Thijs 
Lahaye tenslotte werd winnaar in 
het eindklassement van de 
tweede afdeling. Allen kregen 
hiervoor een fraaie beker. Een 
welgemeend proficiat aan alle 
solisten, hun ouders, docenten 
en begeleider!

Vervolg uitslagen

Op zondag 29 april nam de Jeugdfanfare deel aan het Internationale Festival voor 
Jeugdorkesten 2001 in de Spil te Maasbracht. Een kleine bloemlezing van positieve 
bemerkingen van de beide juryleden is hieronder weergegeven.
Als eerste keuzewerk werd uitgevoerd Suite for Youth van Ivo Kouwenhoven. Als tweede 
keuzewerk lagen Three Little Poptunes van Dizzy Stratford op de pupiter. Harry Vorselen
schreef: Gedurfde opstelling werkt prima. Speelmanieren vrij goed. Melodielijn mooi van 
intonatie. Ook sopraansaxofoon mooi geïntegreerd. Mooie partij Hoorn/Tenorsaxofoon in 2e

werk. Trombone en bas zitten te ver bij elkaar vandaan. Trombonist wel goed. (Bas trouwens 
ook) Mooi optreden. Gefeliciteerd. Zuiverheid goed. Intonatie in bovenstem goed. Klank 
bugels goed. Door opstelling mooie controle over klank/intonatie. Begin van diversiteit in 
articulatie is er, maar kan verder uitgebouwd worden. Samenspel is goed, en krijgt goede 
impuls door opstelling. Interpretatie, waaronder frasering: Mooie opzet, maar bezetting gaat 
wel problemen opleveren bij uitbreiding repertoire. Verzorgde enthousiaste uitstraling. Bravo. 
Jean-Pierre Cnoops noteerde: Opvalt is de prima balans! Noten worden prima uitgespeeld. 
Goede overtuigende uitvoering! Zuiverheid over het algemeen prima, kijk uit voor de lagere 
bugelstemmen. Ritmiek en samenspel is prima, al wordt de ritmische precisie mede bepaald 
door gevarieerde articulatie. Prima gespeeld en karaktervol uitgevoerd.

Jeugdfanfare naar Maasbracht


