Agenda juli/augustus
REPETITIES: Na de vakantie
Jeugddrumband: elke Woensdag 19.00
Drumband: elke Woensdag 20.00
Jeugdfanfare: elke Donderdag 18.00
Fanfare: elke Vrijdag 20.00
OVERIGE ACTIVITEITEN:
Za 30 juni Begin school /
fanfarevakanties
Do 16 aug Einde fanfarevak. St. Rochus
Vr 17 aug Start repetities Fanfare
Zo 26 aug Drumbandfestival Meerssen
Rondgang Kooschiet-kaarten

Internet-nieuws
Als extra dienst richting onze sponsors zijn
zij sinds kort ook te bereiken via internet.
Alle sponsors hebben een eigen
"reclamebord” gekregen, dat eventueel
verwijst naar hun homepage.
Dit alles is te bereiken door op
www.schimmert.hafabra.nl in het
hoofdmenu "Links" te kiezen.
Sponsors die reacties hebben of eventueel
over een betere versie
van hun logo beschikken kunnen dit
doormailen: fscs1845@dse.nl.
Maurice Schneiders

Wij wensen u allen
een prettige vakantie toe!
De volgende Info verschijnt op 24 augustus
Kopij aanleveren voor 18 augustus

Verdere voorlopige planning
Zo 02 sep Watertaorefièste
Zo 02 sep Drumband Districtsfestival
Brunssum 10.15
Do 06 sept Start repetities Jeugdfanfare
Zo 09 sept Drumband Districtsfestival Beek
Za 15 sept Serenade, Gouden Bruidspaar
Louis en Annie Vankan
15+16 sep Repetitieweekend Drumband
Vr 21 sept Opening expositie kerk
m.m.v. Fanfare
Vr 28 sept Generale rep. Drumband 19.30
Zo 30 sep Concours Drumband
Zo 07 okt Receptie Drumband:
bij goed resultaat
Za 13 okt Begin Herfstvakantie
Zo 14 okt Kermis
Zo 21 okt Wandeltocht Trampelkeu
Za 24 nov St. Caeciliafeest
Zo 25 nov Inhalen Sinterklaas
Ma 24 dec 21.30 Nachtmis Kerstkoper
Zo 30 dec Saxofoonsextet (Weverke)
(b.g.v. Sing A Song Oudejaarsconcert)

Vr 04 jan

Nieuwjaarsconcert

Concerten
Zaterdag 13 oktober Korps te
Schimmert met Meterik
Zaterdag 3 november Fanfare met
Walram’s Genootschap
Zaterdag 8 december Fanfare met
Puth-Schinnen in het Asta-Theater te
Beek

voor de gehele fanfare-familie
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Terugblik activiteiten in juni
Juni is een drukke, je zou bijna zeggen een waanzinnig drukke maand. Bij het
doornemen van de onderwerpen waar in deze info een stukje aan zou kunnen
worden gewijd kijk je nog eens terug op alle activiteiten waar we bij betrokken zijn.
Zo hebben wij deze maand de communicanten begeleid, de zeer sfeervolle
bronkprocessie gelopen en de bedevaartgangers de weg naar Meerssen gewezen.
Ook de traditie van de kermis in Haasdal, door het wegvallen van “de Teun” nu
opgepakt door de buurtvereniging met een afsluitende dronk in de mooie tuin van de
familie Leunissen, betekent een tocht door het dorp naar deze buurt. En tussendoor
werd een kioskconcert verzorgd op een mooie zaterdagavond aan de kerk. Mensen
konden hier genieten van vlotte muziek, een kop koffie en een stuk vlaai als
opwarmer voor de kermis. Ook werden nog twee serenades gegeven, een ter
gelegenheid van het 50 jarig huwelijk van het echtpaar Kools-Janssen en een ter
gelegenheid van het afscheid van dhr. Vleugels als directeur van de Rabo Bank
Nuth.
Wij hebben vele positieve reacties vanuit onze gemeenschap gekregen over de zeer
fraaie invulling van alle hierbovengenoemde activiteiten. Dit alles is een stimulans om
als vereniging op de ingeslagen weg door te gaan. Het is fijn om te ervaren dat vele
mensen onze vereniging een warm hart toedragen.
Naar onze leden willen wij een woord van dank uitspreken omdat zij, naast de
reguliere en ook in deze periode doorlopende zaken als repetities, vergaderingen,
lessen en voorbereiding op muziek examens etc. toch het belang inzien aanwezig te
zijn bij de hierboven gemaakte opsomming. Als we er samen de schouders onder
blijven zetten is het voor iedereen een leuke hobby.
Namens het bestuur,
Peter Soons

De Watertaore-Fièste
Op zondag 2 september a.s. vinden de jaarlijkse
Watertaore-Fièste plaats. Dit jaar zal er onder andere
een touwtrekcompetitie georganiseerd worden. Tot 1
augustus a.s. kan men zich voor een van de volgende
klassen inschrijven:
Klasse 1: groep 6 t/m 8 van de basisschool,
Klasse 2: tot 16 jaar en
Klasse 3: 16 jaar en ouder.
De teams moeten bestaan uit vijf deelnemers en één
volwassen coach. Aanvang touwtrekken 13.00 uur. Het
inschrijfgeld bedraagt ƒ10,00 per team. Aanmelden
kan bij een van de volgende personen:
B. Kuipers, Oranjeplein 4, tel. 4042864
R. Kuipers, Groot Haasdal 12, tel. 4041278
H. Slenter, Kruisstraat 13, tel. 4042170
Verdere mededelingen:
Op zondag 26 augustus vind t de verkoop van de koosjiet-loten plaats. Daar de drumband op deze dag
deelneemt aan een festival wordt er gerekend op een
grote opkomst van de fanfareleden.
Op de eerste repetitie na de vakantie ontvangen jullie
het werkschema.
Kooschiete in 2000

Kermisdonderdag in Groot-Haasdal
Na de traditionele rondgang door GrootHaasdal waren we weer te gast in de
prachtige tuin van Wiel en Gerry
Leunissen.

Het was er gezellig druk en van alles voldoende
voor jong en oud.
Het weer was ideaal en we hopen dat we deze
tocht nog vaak mogen meemaken.

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

Serenade
Zaterdag 23 juni waren
mijn opa en oma 50 jaar
getrouwd, in het kader
van dit jubileum
brachten jullie hen en
ons natuurlijk een
serenade.
Na de schutterij en een
mooie receptie was het
na achten de beurt aan
de fanfare om de
jubilarissen een
muzikale hulde te
brengen, iets waar ze al
maanden voor het feest
naar uitgekeken hebben
en wat dan ook achteraf
een fantastische
ervaring voor mijn opa
en oma blijkt te zijn.
Zelf heb ik dit ook als
zeer bijzonder ervaren
en dan wil ik echt niet in
herhaling vallen omdat
verschillende van mijn
voorgangers dit ook
geschreven hebben ,
maar het blijft een feit
dat het heel bijzonder is
als je eigen vereniging
voor jet staat te spelen.
Ik wil dan ook bij deze
namens mijn opa en
oma en de rest van mijn
familie jullie hartelijk
danken voor deze mooie
hulde.

Het kiosk-concert
mocht zich
verheugen in
een groeiende
belangstelling.

Guido Pricken
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