Agenda september

Verdere voorlopige planning

Zo 07 okt Repetitie Pijpers 10.30
REPETITIES: Na de vakantie
Zo 07 okt Receptie Drumband:
Jeugddrumband: elke Woensdag 19.00
bij goed resultaat
Drumband: elke Woensdag 20.00
Di 09 okt Verg. Cie. Opleidingen 20.30
Jeugdfanfare: elke Donderdag 18.00
Za 13 okt Begin Herfstvakantie
Zo 14 okt Kermis
Start repetities op 6 september
Zo 21 okt
Wandeltocht Trampelkeu
Fanfare: elke Vrijdag 20.00
Di 13 nov Verg. Cie. Opleidingen 20.30
reeds gestart op 17 augustus
Zo 18 nov Repetitie Pijpers 10.30
OVERIGE ACTIVITEITEN:
Za 24 nov St. Caeciliafeest
Zo 26 aug Drumbandfestival Meerssen
Zo 25 nov Inhalen Sinterklaas
Zo 02 dec Repetitie Pijpers
Zo 26 aug Rondgang Kooschiet-kaarten
Vr 21 dec Kerstborrel
Zo 02 sep Watertaorefièste
Ma 24 dec 21.30 Nachtmis Kerstkoper
Zo 02 sep Drumband Districtsfestival
Zo 30 dec Saxofoonsextet (Weverke)
Brunssum 10.15
(b.g.v. Sing A Song
Di 04 sept Verg. Cie. Opleidingen 21.30
Oudejaarsconcert)
Do 06 sept Start repetities Jeugdfanfare
Vr 04 jan
Nieuwjaarsconcert
Zo 09 sept Drumband Districtsfestival
Beek
Concerten
Za 15 sept Serenade, Gouden
Bruidspaar
Louis en Annie Vankan
Vrijdag 21 september
15+16 sep Repetitieweekend Drumband
Korps en Drumband expositie kerk
Vr 21 sept Opening expositie kerk
Zaterdag 22 september 18.00
m.m.v. Fanfare
H.Mis m.m.v. Jeugdfanfare
Zat 22 sept H. Mis m.m.v. Jeugdfanfare
Zaterdag 13 oktober Korps te Schimmert
18.00
met Meterik
Zo 23 sept Serenade hoofdsponsor
Zaterdag 3 november Fanfare met
Zuivelboerderij Eijssen
Walram’s Genootschap
Wo 26 sept Generale rep. Drumband 20.00
Zaterdag 8 december Fanfare met PuthZo 30 sep Concours Drumband 12.45
Schinnen in het Asta-Theater te Beek

voor de gehele fanfare-familie
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Drumbandconcours zondag 30 september 2001
Onze drumband neemt op zondag 30
september a.s. deel aan het
drumbandconcours te Velden. Het optreden
in de sporthal te Velden zal plaatsvinden om
12.45 uur.
Het stilstaand werk is Autumn Paintings en is
gecomponeerd door Gian Prince en het
marcherend werk dat ten gehore zal worden
gebracht heet Hot Legs en is gecomponeerd
door onze eigen instructeur Henrico Stevens.
De bekendmaking van de resultaten zal zijn
tussen 13.45 en 14.30 uur.
Op zondag 30 september zullen wij om 10.00
uur in Schimmert vertrekken met een bus.
Ook willen wij een bus inhuren voor
supporters.
Wanneer u gebruik wil maken van deze
bus, belt u dan Marjo Limpens-Lemmens
vóór 15 september a.s. ( 045-4042241).
De kosten bedragen ƒ 20,- per persoon
(zonder entreekaart) en zullen in de bus
worden geïncasseerd.
In het kort nog even het programma in de
periode dat de drumband zich voorbereidt
op het concours:

zondag 26 augustus, drumbandfestival te
Meerssen, optreden om 12.00 uur, vertrek
optocht om 13.15 uur.
zondag 2 september, districtsfestival Heerlen te
Brunssum, optreden om 10.15 uur.
zondag 9 september, districtsfestival Maastricht
te Beek, tijdstip van optreden nog niet bekend.
zaterdag 15 en zondag 16 september
repetitieweekend in Sippenaken.
zaterdagavond 22 september concert te Cadier
en Keer, tijdstip ca. 20.00 uur.
woensdag 26 september Generale repetitie
gemeenschapshuis om 20.00 uur, voor
iedereen toegankelijk.
zondag 7 oktober receptie bij goed resultaat om
15.00 uur.

In deze info:
Foto ‘s van de
intensieve
repetities voor
het concours

De drumband op concours . . .
De concoursdatum, 30 september, komt steeds
sneller dichterbij en de (gezonde) spanning
begint voelbaar te worden. Onder de
bezielende leiding van onze instructeur
(Hen)Rico Stevens beginnen de
concourswerken in opgaande lijn aan
muzikaliteit te winnen. Voor Rico een zware
opgave om het niveau te verankeren en verder
uit te bouwen. Een moeilijke opgave voor hem
maar we kunnen zeggen dat hij alert en kalm is
en zeker nooit te beroerd om elke repetitie
opnieuw hetzelfde nog een keer uit te leggen.
Vlak voor de zomervakantieperiode hebben we
op zondag 24 juni een repetitiedag gehad.
Tijdens deze repetitie is Gian Prince,
componist van ons concertwerk: “AUTUMN
PAINTINGS” naar zijn muziekwerk, uitgevoerd
door onze drumband komen luisteren. De
reactie van Gian was vol lof voor de prestatie,
afgezet tegen de korte voorbereidingsperiode.
Samen met Rico heeft hij de uitvoering
intensief en langdurig besproken, gericht op
een optimaal resultaat. Tijdens de lunch
werden we getrakteerd opeen kopje soep en
een broodje worst. Deze maaltijd was door

een 2-tal fans van de drumband op
deskundige wijze bereid. Bedankt hiervoor!
Wat ook is opgevallen, tijdens deze repetitiedag,
is de ontspannen en leuke sfeer, de onderlinge
band die aangetrokken wordt. Geweldig!
Op dinsdagavond 10 juli hebben we Theo
Lodewick, als deskundige, uitgenodigd ter
ondersteuning bij de wijze van exerceren.
Immers de presentatie en het marcheren wordt
tijdens het concours meegenomen in de
beoordeling en is daarmee van groot belang
voor de uiteindelijke uitslag. Hij is zijn verhaal
begonnen met een korte uitleg over hetgeen wat
onder exercitie verstaan wordt en wat daarbij
van eenieder verwacht wordt. Op het Oranjeplein
zijn we de exercitie oefeningen ten uitvoer gaan
brengen. Met kritische blik volgde hij de
bewegingen en riep ons regelmatig tot de orde.
In het gemeenschapshuis volgden nog enkele
bewegingsoefeningen op de plaats waarna hij
afsloot en ons een hart onder de riem stak voor
de concoursgang op 30 september. Theo
bedankt!
Er zullen nog enkele drukke weken volgen. Met
de juiste instelling en inzet zullen we er komen,
oftewel: We gaan ervoor!
Jos Lucassen

Uit de bestuursvergadering
• De gemeente gaat voor leerlingen extra
Bestuursvergadering van 14 mei 2001
subsidie verstrekken.
• Op 3 november 2001 concerteren wij samen
• Er bestaat een grote kans dat wij op 6 oktober
met het Walram’s Genootschap in het
2002 een concert verzorgen te Tilburg in het
Gemeenschapshuis.
kader van de Stichting “Verrassende
• De voorzitter en de penningmeester hebben
Ontmoetingen”.
gebruik gemaakt van het sprekerskwartier van
• Er zal via de Vrienden een bastrombone, een
de Commissie Welzijn. Onze zienswijze is
Es-bas en een Van Laar-bugel worden
overgebracht.
aangeschaft.
• Aangeboden is om de opening van de
• Het voorlopig programma van het
tentoonstelling horende bij de aktiviteiten 75 jaar drumbandconours op 30 september is bekend.
kerkgebouw door een concert van drumband en Het optreden van de drumband staat voorlopig
korps op te luisteren.
gepland om 12.45 uur.
• Het NIB heeft de compositie-opdracht van de • Rob Vankan is bereid om te switchen naar 1e
drumband “Autumn Paintings” goedgekeurd.
trompet.
• De gemeente Nuth heeft ons uitgenodigd voor • Er worden twee nieuwe koffers voor saxeen vergadering om te komen tot de oprichting sopraan aangeschaft.
van een lokaal comité vrijwilligerswerk.
• Chellie Soons is het nieuwe lid van het
• Leon Bogman gaat in de toekomst regelmatig Bugelchoir.
leerlingen-bugels controleren en repareren.
• De paukenvellen worden voor de vakantie
• Omzettingen binnen het korps dienen
vervangen.
gecommuniceerd te worden met de leden van de • Henrico Stevens zal de trommen van de
commissie opleidingen.
drumband reviseren.
• De problemen aan de uniformen van de
• Over onderhoud en vervanging van het overig
drumband hebben nu even prioriteit.
slagwerk zal nog worden gesproken.
• Met de schutterij en voetbalclub wordt
• De kerstviering zal worden georganiseerd op
gesproken over het gezamenlijk beheer van de vrijdag 21 december 2001.
materialen.
Jeugdfanfare
• Het programma van de Watertaorefièste ligt
Tijdens de vakantie werden we uitgenodigd om
vast. Op zaterdag zijn geen festiviteiten.
op zaterdag 22 september om 18:00 uur onze
• Er zal een compositie-opdracht worden
verstrekt voor een concourswerk voor het korps. muzikale medewerking te verlenen aan de
Een commissie binnen het bestuur doet verdere opluistering van een feestelijke viering in onze
kerk in het kader van het feestweekend “Onze
aanbevelingen. Het te sponsoren bedrag is
weliswaar nog niet helemaal binnen, maar langer kerk 75 jaar”. De dienst is in het bijzonder
wachten brengt het tijdig af zijn van de opdracht bestemd voor alle kinderen en hun ouders. Het
kinderkoor zal op een heel andere manier als
in gevaar.
gewoon ook meedoen aan deze
• Het jaarlijks evaluatiegesprek met Geert
eucharistieviering. Samen met iets, dat nog niet
Jacobs heeft plaats gevonden en naar volle
verklapt mag worden belooft het een feestmis te
tevredenheid van beide partijen.
worden die in bijna alle opzichten écht anders
• De Open Dag/Palmzondag is geëvalueerd.
dan anders zal zijn.
Bestuursvergadering van 18 juni 2001
• Op 21 september 2001 openen wij de
De volgende Info verschijnt op 28 september
tentoonstelling 75 jaar kerk Schimmert.
Kopij aanleveren voor 21 september

De Watertaore-Fièste 2001
Fanfare St.Caecilia wil u via deze weg van harte uitnodigen
op De Watertaore-Fièste 2001. Dit jaar zal het feest
plaatsvinden op het weiland, schuin tegenover het
gemeenschapshuis, aan de Hoofdstraat.
Zondag 26 augustus zullen leden van onze fanfare tussen
12.00 en 14.00 uur bij u aan de deur komen voor de
verkoop van de koosjiet-loten. Voor slechts ƒ5,- per lot
maakt u maar liefst kans op ƒ1000,- of ƒ 500,-.
Zondag 2 september: Traditioneel Weidefeest. Vanaf
12.00 tot 13.00 uur zal de Historische Landwerktuigen en
Motorenvereniging met een groot aantal Klassieke
Tractoren een optocht houden door een deel van
Schimmert. Gedurende deze tijd kan de jeugd deelnemen
aan de Ballonnenwedstrijd. Na deze optocht zullen de
Klassieke Tractoren op het weiland aan u geshowd worden.
Dit jaar kunnen verenigingen, bedrijven en vriendenclubs
zich aan elkaar meten bij de Touwtrek-Competitie. De
competitie is ingedeeld in drie klassen, namelijk: klasse 1:
groep 6 t/m 8 basisschool; klasse 2: tot 16 jaar; klasse 3: 16
jaar en ouder. De teams moeten bestaan uit vijf deelnemers
en één volwassen coach. Het inschrijfgeld bedraagt ƒ 10,per team. De teams dienen voor 13.00 uur aanwezig te zijn.
Verder zijn er Diverse Attracties voor jong en oud op de
feestweide, waaronder een Rodeostier, een Ouderwetse
Kermis, het Bierschuifspel, Springkussen en de Speliobox.
De Dirgellander Musikanten, onder leiding van onze eredirigent Jeu Vroemen, en DJ Bas zullen samen zorgen voor
gezellige muziek.

Zondag 26 augustus Rondgang verkoop
Koosjiet-loten 12.00-14.00 uur

Traditioneel Weidefeest
Zondag 2 september
aanvang 12.00 uur entree vrij

Klassieke Tractorenshow
Touwtrek-competitie
Rodeostier
Koo-sjiete
Bierschuifspel
Ouderwetse kermis
Paard en wagen
Springkussen
Spelio-box
Ballonnenwedstrijd
(tot 13.00 uur)
kinderbuffet
Muziek van DJ Bas
en
De Dirgelländer Muzikanten

Tot op de wei!!!

MULDER
LIFTSERVICE

