Verdere voorlopige planning

Agenda november
REPETITIES:
Jeugddrumband: elke Woensdag 19.00
Drumband: elke Woensdag 20.00
Jeugdfanfare: elke Donderdag 18.00
Fanfare: elke Vrijdag 20.00
OVERIGE ACTIVITEITEN:
Za 03 nov 09.00 St.Hubertusmis met
Hoornensemble van de fanfare
Za 03 nov 19.00 Concertavond te
Schimmert
Za 10 nov Proefexamens Praktijk
Graden en HaFaBra
Di 13 nov Verg. Cie. Opleidingen 20.30
Zo 18 nov Repetitie Pijpers 10.30
Ma 19 nov Bestuursvergadering 20.00
Wo 21 nov Generale repetitie drumband
Zo 25 nov Inhalen Sinterklaas door Schutterij
Zo 25 nov 11.20 Deelname Drumband aan
Limburgse Kampioenschappen

Extra repetities drumband
Tijden: zondags van 10.00 - 12.00
door de week 20.00 - 22.00
Zo 04 nov tevens van 12.30 - 13.00
marcheren in sporthal Joffert Voerendaal
Zo 11 nov tevens van 11.00 - 12.00
marcheren in Geusselt Maastricht
Zo 18 nov tevens van 13.00 - 14.00
marcheren in sporthal Joffert Voerendaal
Di 20 nov repetitie
Wo 21 nov Generale Repetitie 20.00
Za 24 nov Korte repetitie/bijeenkomst
Zo 25 nov Limburgs Kampioenschap
Maastricht 11.20 uur
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(gewijzigde datum i.v.m.
Drumband-kampioenschap)
19.00 St. Caeciliamis
20.30 St. Caeciliafeest
Repetitie Pijpers
Praktijkexamens Graden 2001
Bestuursvergadering
Vergadering Cie. Opleidingen
Kerstborrel
Praktijkexamens Graden 2001
leerlingen Patrick Spelthaen
HaFaBra-Praktijkexamens 2001
21.30 Nachtmis Kerstkoper
Saxofoonsextet (Weverke)
(b.g.v. Sing A Song
Oudejaarsconcert)
Nieuwjaarswandeling Jeugdfanfare
Nieuwjaarsconcert
Driekoningenoptocht 12.00

voor de gehele fanfare-familie
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Concerten
Zaterdag 3 november Korps te Schimmert
met Walram’s Genootschap Valkenburg
en Harmonie De Drie Horens Horn.
Zaterdag 1 december Opluisteren
St. Caeciliamis 19.00
Zaterdag 8 december Korps met
Puth-Schinnen in het Asta-Theater te Beek
Nieuws uit onze
fanfarefamilie

Geboren:
Emma, dochter van
Manon en Leon Dols
Van harte Proficiat !
De volgende Info verschijnt op 7 december
Kopij aanleveren voor 30 november

Na het grote succes op het LBT Bondsconcours te Velden op 30 september werd de
Drumband feestelijk afgehaald door de Fanfare

Serenade voor Jo en Marja
Lemmens-Logister
Op 6 oktober jl. mochten Marja en ikzelf
ervaren wat het betekent om muzikaal in
de bloemetjes te worden gezet. Op die dag
vierden wij ons 25-jarig huwelijk en werden
wij “verrast” met een serenade. Wij hadden
zelfs de primeur, aldus voorzitter Peter
Soons, sinds het nieuwe beleid in het
brengen van serenades voor eigen leden.
Het was een positieve emotionele ervaring
voor ons beiden en heeft zeer zeker
bijgedragen aan een onvergetelijk feest.
Hartelijk bedankt!!
Marja en Jo Lemmens.

Praktijkexamens op komst
Op zaterdag 10 november zullen tussen 8:00 en
15:00 een 35-tal kandidaten hun Proefexamen
Praktijk Graad/HaFaBra afleggen. Een van de
doelen van het Proefexamen is om na te gaan hoe
ver je staat op weg naar het komende
Praktijkexamen Graad/HaFaBra. Uiteindelijk dient
het Proefexamen drie doelen: bescherming van de
leerling, van de docent en bescherming van de
vereniging. Tijdens het Proefexamen worden niet
gedaan op gehoor naspelen, prima vista spel en
solo met piano-begeleiding. De uitslag van het
Proefexamen zal schriftelijk aan de kandidaat en
de ouders meegedeeld worden. De geslaagden
mogen deelnemen aan het Praktijkexamen.
Op zaterdag 8 december zullen de
Praktijkexamens Graden 2001 worden afgenomen.
Op zaterdag 22 december vinden de
Praktijkexamens Graden 2001 plaats van de
leerlingen van Patrick Spelthaen. Verder worden
op die dag de HaFaBra Praktijkexamens 2001
afgenomen. Alle betrokkenen ontvingen een
uitgebreide informatiebrief over de komende
Praktijkexamens en de geldende inlevertermijn van
de Examenbescheiden. We wensen allen veel
succes met alle voorbereidingen!
Commissie Opleidingen

Sint Caeciliafeest
op 1 december i.p.v.

Concours-CD Drumband
Naar aanleiding van de uiterst succesvolle
deelname aan het LBT Bondsconcours te Velden
op 30 september van onze drumband o.l.v.
Henrico Stevens zal er een CD gaan verschijnen.
Daarop onder andere de zeer fraaie opnamen
van het roemruchte concoursoptreden.
Ná de deelname aan de Limburgse
Kampioenschappen in de Geusselt te Maastricht
zal worden bekend gemaakt wat de definitieve
inhoud van de CD zal gaan worden en op welke
manier men kan intekenen. Inmiddels hebben
informeel al zovelen een exemplaar besteld, dat
de CD-uitgave in elk geval doorgang zal gaan
vinden.

Concert met Meterik
Voor een goed gevulde zaal verzorgden de
korpsen van Meterik en Schimmert een uitstekend
concert. Beide korpsen staan onder leiding van
Geert Jacobs. Schimmert beet het spits af met
een zeer gevarieerd programma. Na een korte
pauze die met name door Geert werd gebruikt om
zich te verfrissen trad Meterik in het strijdperk. Zij
moesten het weekend na dit concert naar het
bondsconcours. Voor veel mensen in de zaal
werden enkele bekende stukken gespeeld. We
konden genieten van een goed verzorgd stuk
muziek en dat zij op de goede weg waren is
gebleken op het bondsconcours waar zij een zeer
mooie eerste prijs hebben behaald met maar liefst
320,5 punten. Het applaus van het publiek na
afloop van de beide concerten was een teken dat
de mensen genoten hebben.

24 november

Een uitstekend Tsjechisch orkest
droeg er ook aan bij dat het een
grandioos feest werd.

We vieren het feest van onze patrones op zaterdag 1 december -uitgestelde datum i.v.m. deelname
Drumband aan Limburgse kampioenschappen op 25 november. Begonnen wordt met een Eucharistieviering
om 19:00 uur, die zal worden opgeluisterd door de drumband en de fanfare. De leden worden geacht om
18:45 uur speelklaar aanwezig te zijn, aangezien er óók voor de mis zal worden gemusiceerd. De drumband
zal ons nog eens laten genieten van de uitgevoerde werken tijdens voornoemde kampioenschappen: Close
Up van Jo Zinzen en het driedelige Autumn Paintings van Gian Prince. Voor de fanfare zijn werken van César
Franck, Franz Schubert, Engelbert Humperdinck (1854-1921), John Bacchus Dykes, Wim Laseroms en
anderen voorzien. Ditmaal zal de fanfare plaats nemen bij het orgel en de drumband aan de overzijde.
Ná de Eucharistieviering is er gelegenheid voor een kledingwissel. Om 20:30 uur start in het
Gemeenschapshuis de jaarlijkse Sint Caecilia-feestavond. Een persoonlijke uitnodiging voor de complete
fanfare-familie volgt.

Serenade Annie en Louis Vankan-Troquet
Op zaterdag 15 september brachten wij, tijdens de receptie van Annie en Louis Vankan bij
gelegenheid van hun 50-jarig huwelijk, een serenade. Zij vierden een dubbel feest want Annie en
Louis waren niet alleen 50 jaar getrouwd maar Louis was ook 40 jaar lid van onze fanfare.
In deze periode was hij niet alleen muzikant maar ook werkend bestuurslid. Ook Annie komt veel
lof toe. Annie heeft deze hobby altijd ondersteund en zoals wij allemaal weten is het zonder de
steun van de partner niet mogelijk een dergelijke hobby vol te houden. In de feesttenten was
Annie een van de keukenprinsessen die ervoor zorgden dat de mensen na een goede dronk ook
nog van een smakelijke hap konden genieten.
Al met al twee mensen die onze
fanfare-familie een warm hart
toedragen en waar wij met veel
plezier deze serenade hebben
gegeven. Onder het spelen van
een leuke mars werd de insigne
die hoort bij een 40 jarig
lidmaatschap op de revers van
Louis gespeld. Annie kreeg een
bloemetje en samen een doosje
bonbons. Het is wel maar één
doosje maar wij zijn ervan
overtuigd dat mensen die 50
jaar lief en leed met elkaar
hebben gedeeld ook zonder
problemen deze bonbons
samen kunnen delen.

Wandeltocht
Na de afgelaste wandeltocht in het voorjaar dreigden de weergoden dit jaar roet in
het eten te gooien maar een beetje wind uit de goede hoek zorgde voor fantastisch
wandelweer. De route was zoals gebruikelijk gevarieerd en voerde door de mooie
omgeving die zo kenmerkend is voor ons dorp. Prima verzorgde rustplaatsen
maakten het feest compleet. Maar liefst 1500 mensen hebben deelgenomen
waaronder deze keer opvallend veel mensen uit Schimmert. Ook veel leden van
onze Fanfare met hun partners en kinderen, voor zover zij niet aan het werk waren,
waren van de partij. De mensen van de Trampelkeu liepen dan ook, terecht, de hele
dag met stralende gezichten rond. Ik denk dat wij met zijn allen de Trampelkeu geen
groter plezier kunnen doen dan onze waardering voor hun werk te laten blijken door
massaal mee te lopen. Iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan deze zeer
geslaagde dag bedankt.

Opening Expositie 75 jaar Kerk

Op 21 september j.l. verzorgde onze fanfare de muzikale omlijsting bij gelegenheid van
de Opening Expositie Kerk. Voor deze uitzonderlijke gelegenheid mochten onze
muzikanten centraal vanaf het hoofdaltaar musiceren.
Foto: Lou Zeegers

“Ons eerste bondsconcours !!
30 september 2001.”

Van boven naar beneden:
Het applaus na het
optreden en daarna vol
verwachting afmarcheren.
De spanning is er af.
Rico heeft echter ook nu
nog zijn handen vol....

Het begon allemaal om 8.30 uur in het
gemeenschapshuis. Want daar moesten we nog even
inspelen, en om 9.30 uur vertrok de bus naar: ons
eerste bondsconcours in Velden.
In de bus was het reuze gezellig, er werd geslapen en
veel gekletst, maar toch barste iedereen van de
zenuwen. Om ca. 11.00 uur kwamen we eindelijk in
Velden aan. We gingen naar binnen en daar moesten
we direct naar de kleedkamer om daar onze spullen
te leggen. We mochten even een kijkje nemen in de
hal waar wij zodadelijk moesten spelen. We gingen
daarna even naar het cafeetje om nog iets te drinken.
Maar toen was het 12.45 uur en moesten we spelen.
Iedereen stond te trillen op zijn benen. We moesten
ons opstellen en gingen in opmars naar voren.
Iedereen op de tribune begon te klappen. Toen
gingen we spelen en vooral wij waren reuze
zenuwachtig omdat het onze eerste keer was.
Ondanks dat ging het spelen super goed.
We marcheerden daarna af en toen begon iedereen
nog harder te klappen, en dat gaf je een goed gevoel!
Een tijdje daarna was de prijsuitreiking. Daar stonden
alle drumbands naast elkaar opgesteld. Toen kwamen
de punten!!!!!!! Iedereen barste opnieuw van de
zenuwen. Zouden we Thorn verslagen hebben en
mogen we naar de Limburgse
kampioensschappen??????. Die gedachten gingen
door ons hoofd.
Toen kwamen onze punten en dat was 94 punten
voor het stilstaand werk en 91,5 punten voor het
marcherend werk. En toen dachten we: die hebben
we wel!! En iedereen begon te huilen van geluk.
Daarna gingen we de hal uit en stonden alle
supporters (zeker half Schimmert) ons op te wachten
om ons te feliciteren.
Daarna gingen we met de bus naar huis en daar heeft
de fanfare ons een serenade gebracht.
Dit was ons eerste concours en het was een groot
succes. We hopen dat we ook zoveel geluk hebben
bij de Limburgse kampioenschappen!!!
De jeugdleden, Lou, Tanja en Maud.

Lovende
woorden van
onze voorzitter
tijdens de
receptie gingen
gepaard met
een attentie
voor de beide
leiders.

Het ludieke
optreden van
een groep uit
onze drumband
na de receptie
toonde weer
andere
kwaliteiten die
je ook niet zou
willen missen.
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