Agenda oktober
REPETITIES:
Jeugddrumband: elke Woensdag 19.00
Drumband: elke Woensdag 20.00
Jeugdfanfare: elke Donderdag 18.00
Fanfare: elke Vrijdag 20.00
OVERIGE ACTIVITEITEN:
Zo 30 sep Concours Drumband 12.45
Zo 07 okt Repetitie Pijpers vervalt
Zo 07 okt Receptie Drumband:
bij goed resultaat 15.00
Di 09 okt Verg. Cie. Opleidingen 20.30
Za 13 okt Concert Korps Schimmert
Zo 14 okt Kermis
Zo 21 okt Wandeltocht Trampelkeu

Wij wensen onze drumband
op a.s. Zondag 30 september
om 12,45 uur op het
Bondsconcours te Velden
heel veel succes toe!

Verdere voorlopige planning
Di 13 nov
Zo 18 nov
Za 24 nov
Zo 25 nov
Zo 02 dec
Vr 21 dec
Ma 24 dec
Zo 30 dec

Wo 02 jan
Vr 04 jan
Zo 06 jan

Verg. Cie. Opleidingen 20.30
Repetitie Pijpers 10.30
St. Caeciliafeest
Inhalen Sinterklaas
Repetitie Pijpers
Kerstborrel
21.30 Nachtmis Kerstkoper
Saxofoonsextet (Weverke)
(b.g.v. Sing A Song
Oudejaarsconcert)
Nieuwjaarswandeling Jeugdfanfare
Nieuwjaarsconcert
Driekoningenoptocht 12.00

Concerten
Zaterdag 13 oktober Korps te Schimmert
met Meterik
Zaterdag 3 november Korps te Schimmert
met Walram’s Genootschap Valkenburg
en Harmonie De Drie Horens Horn.
Zaterdag 24 november Opluisteren St.
Caeciliamis 19.00
Zaterdag 8 december Korps met PuthSchinnen in het Asta-Theater te Beek

We hebben er tevens het
volste vertrouwen in, dat we
op 7 oktober voldoende
argumenten hebben om er
tijdens de receptie een groot
feest van te kunnen maken.
Nogmaals,
veel succes!!!

De volgende Info verschijnt op
2 november
Kopij aanleveren voor 26 oktober

voor de gehele fanfare-familie
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Repetitie-weekend Drumband

Het eten was weer prima en nadat zich
iedereen had opgefrist, werd er een gezellige
avond van gemaakt met muziek van Dj
Na een zeer geslaagde repetitiedag voor de
Ramon en waar Bacchus goed aan zijn
vakantie, konden we nu onze blik gaan richten op
trekken kwam.
het repetitie-weekend.
Na een korte nachtrust werd op de zondag
Na de nodige voorbereiding door drumbandleden
weer verder gegaan met de repetities.
en enkele fans, vertrok de bonte stoet richting
Ondanks de vermoeidheid (lees: katers) werd
Sippenaeken. Nadat Oud-Valkenburg was
er m.i. toch weer goed gerepeteerd.
getrakteerd op een claxonconcert sloot ook
Na een zeer geslaagde en leerzame
ondergetekende aan richting grensstreek.
looprepetitie kwam langzaam het moment,
Op de plaats van bestemming aangekomen, waar
dat we de dag met een concertje gingen
het ontbijt reeds klaarstond, was iedereen meteen
afsluiten. Vanuit Schimmert hadden
enthousiast over de schitterende omgeving en de
verschillende mensen de weg naar
perfecte onderkomens (bedankt Jos voor de
Sippenaeken gevonden en dat is iets wat we
gouden tip !!). Een deel van het instrumentarium
van Gian Prince niet kunnen zeggen. Hij
stond al klaar , zodat we na de kamerindeling
schrijft fantastische muziek, maar een
meteen aan de slag konden. Iedereen had er zin
routebeschrijving is heel andere koek.
in en er werd dan ook hard gewerkt, zo hard zelfs
Nadat iedereen op het tandvlees de twee
dat ik het tijdschema bijna vergat, maar de
concourswerken had gespeeld, was het meer
organisatie (ook wel leiders/lijders genoemd) tikte
dan geslaagde weekend voorbij.
mij zeer terecht op de vingers.
Graag wil ik iedereen bedanken voor de
Na een uurtje pauze met wederom een goed
steun en inzet tijdens dit weekend. Ik hoop en
gevulde tafel, ging de repetitie weer verder.
verwacht, dat dit weekend bijdraagt aan een
De repetities waren voor mijn gevoel in een vloek
mooie prestatie tijdens het concours.
en een zucht voorbij (niet al te letterlijk nemen
Tot slot wil ik iedereen van de vereniging
s.v.p.) Om weer even bij te komen had de
vanaf deze plaats oproepen om ons tijdens
organisatie een mooie wandelroute uitgedacht. Ik
het concours zo veel mogelijk te supporteren,
dacht dat dit voor sommigen het zwaarste
deze steun kunnen we zeker gebruiken !!!!
moment van het hele weekend was.
Rico Stevens

Hoofdprijswinnaar Koosjiete
De hoofdprijs is gevallen op
het lotnummer 1259 dat in
het bezit bleek te zijn van
Dries Souren, een goede
supporter van onze fanfare.
Hij heeft zelfs een keer,- toen
onze drapeaudrager Jean
Soons ziek was- zijn taak
overgenomen. Het is reeds
lang geleden, dat dit
gebeurde: bij een serenade
voor Pastoor Beckers.
Bij de foto: Barry Kuipers
overhandigt de prijswinnaar
de 10 biljetten van ƒ 100,=

Serenade voor bruidspaarBruls:
65 jaar getrouwd
Op 25 augustus togen
we naar de Odiliakliniek
in Geleen om het
bruidspaar een
serenade te brengen.
Dit is de 3e serenade
dat we deze jubilarissen
mochten brengen.
Toen ze 50 jaar en 60
jaar getrouwd waren
waren we ook van de
partij.
Jo Lemmens sprak de
feestelingen toe en zei
te hopen dat we over 5
jaar weer van de partij
zullen zijn..
Het was die avond zo
warm dat de
muzikanten de jas
thuis konden laten.

21 oktober is het weer zo ver: onze jaarlijkse Najaars-wandeltocht. Dit jaar zal het financiële
resultaat voor de fanfare sterk achterblijven bij de succesvolle voorgaande jaren. De Mond en
Klauwzeer Crisis was er de oorzaak van dat we de eerste keer in ons bestaan, onze vorige
wandeltocht - de 33e tocht, de Lentetocht gepland op 5 mei- moesten aflassen.
Dit is wel een goed argument om er nu zeker alles aan te doen om deze tocht extra te doen
slagen. Naast een goede inzet van de mensen die meehelpen is het tevens zaak zoveel
mogelijk reclame te maken bij vrienden en bekenden om die dag mee te lopen.
Wij zullen -met jullie hulp- zorgen voor een goed voorbereidde en verzorgde tocht.
Zorgen jullie mee dat er zoveel mogelijk mensen meelopen, dan kunnen we hopelijk de schade
tot een minimum beperken.

Namens Het Watertaore-FièsteComité wil ik alle bestuursleden en
leden bedanken voor hun inzet op
De Watertaore-Fièste. Ondanks het
slechte weer mogen we toch
terugkijken op een geslaagde dag.
Van vele bezoekers kregen we
complimenten over de organisatie en
de aankleding van de feestweide. De
bloemstukken, gemaakt door Gerrie
Leunissen, maakten het geheel
compleet. De touwtrekcompetitie en
de Rodeostier waren door de ludieke
manier van presenteren door Nico
Eurelings absolute klappers. De
Koosjiet-kaarten waren allemaal
weer verkocht, de HLM was zeer
goed vertegenwoordigd met ruim
vijftig tractoren en De Dirgellandermuzikanten zorgden in de tent voor
een gezellige sfeer. Voor de jeugd
waren er volop leuke attracties op de
feestweide aanwezig. Kortom een
geslaagd feest, alleen jammer van
de regen.
Als afsluiting wil ik dit jaar ook de
leden van het Watertaore-Fièstecomité (Jan Aarts, Sander van Kan,
Erwin Kuipers, Ronald Kuipers, Jo
Lemmens, Math Lemmens, Guido
Pricken, Hans Slenter, Eric
Theunissen) bedanken. Naast de
vele vergaderuurtjes wordt door jullie
kosten nog moeite gespaard om het
feest weer te doen slagen.
Verlofdagen opnemen voor het
opbouwen en afbreken is na zes jaar
meer regel dan uitzondering.
Hopelijk kunnen en mogen we De
Watertaore-Fièste nog jaren met
plezier organiseren. BEDANKT!!!
Barry Kuipers

Impressies Watertaore-Fièste 2001

Reclame, posters, bill-boards, GOS folder. Ziet er
goed uit. Locatie prima; gezellige wei in 't centrum
schuin tegenover de Leeuw. Weerman
zaterdagavond meldt gunstig koo-sjiete weer in
Schimmert. Inderdaad, zondagmiddag 2 uur,
miezerig ....... sjiet waer. Kraampjes matig bezocht;
oude tractoren alweer een jaar ouder. Rodeo stier
maakt in de tent vele nummertjes. René regelt op
afstand.
Ballonnen hoog ....... tot in de bomen van tuin
apotheek of ver richting Griezegrubben.
Twee of drie koeien met paraplu in wei met rondom
sponsorborden. Geen groen gras. Shit wat een
weer, om ziek of gek van te worden. Boeh, boeh,
.........gekke koeienziekte. In de tent leutere over
koetjes en kalfjes; oude koeien uit sloot halen.
Schijten van nattigheid; wat 'n ellende. Weer om 'n
week lang week te schijten. Wat een gedoe, .......
Liza en Truitje in de wei in de regen
naast...springkussen ....... en stier John is binnen.
Consumpties: nog niet nat genoeg zeker.
Gezondheid!
Liza en Truitje schijten uit verveling 6 kavels tegelijk
vol. Uitgepoept en f 1.500,-- prijzengeld verdeeld.
Touwtrekken: 13.00 uur één team (wij dus) en 3
bekers pronken op jury-tafel. Zit dus snor; 14.00 uur
3 teams en 3 bekers. Nog steeds o.k. Bekers zijn
even groot. Start wedstrijden met 8 teams en 3
bekers. Kans kleiner ........ doch goed getraind geeft
trèkdoeve hoop.
Wedstrijdleider Nico; hoofdscheidsrechter
biologische Jo. Neutraal? Bezeikde boel, nog meer
nattigheid. Belangenverstrengeling. Geen geleende
leden? Wat een wonder! Laat deze beker aan ons
voorbijgaan.
Verleiding niet kunnen weerstaan. Poedelprijs;
gerechtigheid.
Feest in tent ....... nostalgie.....Trompetenecho ......
Ouderwetse frühshoppensfeer.
Geen appelsap voor coach. Nederland niet naar
WK, maar wij komen terug!
Bedankt ......... gezellig weer.
Groetjes,
Reislijder trèkdoeve.
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