Agenda december
REPETITIES:
Jeugddrumband: elke Woensdag 19.00
Drumband: elke Woensdag 20.00
Jeugdfanfare: elke Donderdag 18.00
Fanfare: elke Vrijdag 20.00
OVERIGE ACTIVITEITEN:
Za 08 dec Praktijkexamens Graden 2001
Za 08 dec Concert Asta Beek
Do 13 dec Bestuursvergadering
Ma 17 dec Hoorngroep-repetitie 19.30
Di 18 dec Vergadering Cie. Opleidingen
Vr 21 dec Kerstborrel
Za 22 dec Praktijkexamens Graden 2001
leerlingen Patrick Spelthaen
Za 22 dec HaFaBra-Praktijkexamens 2001
Docentenvergadering
Ma 24 dec 21.30 Nachtmis Kerstkoper
Zo 30 dec Saxofoonsextet (Weverke)
(b.g.v. Sing A Song
Oudejaarsconcert)

Verdere voorlopige planning
Wo 02 jan
Vr 04 jan
Zo 06 jan
Vr 18 jan

Nieuwjaarswandeling Jeugdfanfare
Nieuwjaarsconcert
Driekoningenoptocht 12.00
Diploma-uitreiking 21.30

Concerten
Zaterdag 8 december Korps met
Puth-Schinnen in het Asta-Theater te Beek
Vrijdag 4 januari Nieuwjaarsconcert

voor de gehele fanfare-familie
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Opleidingsnieuws Praktijkexamens

Op zaterdag 8 december zullen van 8:00 tot
17:00 uur de Praktijkexamens Graden 2001
worden afgenomen. Zo kort mogelijk ná
afloop van de examens zullen de
kandidaten telefonisch op de hoogte van de
uitslag worden gesteld. 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
Diploma-uitreiking
afgenomen. Een en ander vindt plaats van
08:00 tot 17:00 uur. Om 17:30 uur zullen de
Op vrijdag 18 januari 2002 worden de
uitslagen en puntentotalen bekend gemaakt
diploma’s, beoordelingsformulieren en theorieworden door de voorzitter van de fanfare, de
certificaten van zowel de Graden-examens als
heer Peter Soons, van zowel de
de HaFaBra-examens van 8 en 22 december
Praktijkexamens Graden, de
uitgereikt in het Gemeenschapshuis tegen
Praktijkexamens HafaBra als van de
21:30 uur. We hopen de kandidaten, ouders en
HaFaBra theorie/gehoorexamens. Het wordt
andere belangstellenden te mogen begroeten
ten zeerste op prijs gesteld als naast de
bij deze feestelijke gebeurtenis. We verzoeken
kandidaten ook de ouders en andere
om daarbij tijdig aanwezig te zijn.
belangstellenden hierbij aanwezig zijn. We
wensen allen veel succes met alle
Cursus HaFaBra theorie/gehoor A
voorbereidingen!
Na de jaarwisseling gaat een nieuwe A-cursus van
start voor kandidaten die in 2002 hun HaFaBra
Praktijkexamen A zullen gaan afleggen. Aanmelding
De volgende Info verschijnt
geschiedt door de docenten. Alle kandidaten krijgen
op 4 januari
tijdig bericht over het wat waar wanneer en hoe,
Kopij aanleveren
inclusief opgave van de voor de lessen benodigde
voor 24 december
lesmaterialen.

Wij wensen alle leden, bestuursleden,
erebestuursleden, dirigenten,
eredirigenten, instructeur en
docenten,
vrienden en sponsoren:
Prettige Kerstdagen
en een voorspoedig en gelukkig
Eurojaar 2002
Wederom onze hartelijke dank voor
jullie steun en inzet in het afgelopen
jaar.

Serenade bij Hoofdsponsor Limburgs Land
tijdens opening “Limbutgs Land” rundvee-bedrijf
in Klein Haasdal.
Op zondag 23 september j.l. is het nieuwe
melkveehoudersbedrijf van de familie Eijssen in
Klein Haasdal door de burgemeester van Nuth,
de heer Cox, officieel geopend. Dit ging gepaard
met een feestelijke serenade van onze drumband
en fanfare St. Caecilia.
De dag werd georganiseerd door de agrarische
jongeren van ALK-Heerlen en iedereen was
welkom.

Jean Soons 50 jaar
Drapeaudrager
Tijdens het St. Caeciliafeest werd Jean
Soons gehuldigd omdat hij zijn 50 jarig lid is
van onze vereniging. Jean draagt al die
jaren de drapeau en er zijn zo ver als wij
weten geen personen die 50 jaar de
drapeau gedragen hebben. De drapeau of
het vaandel is de trots van een vereniging
of land. Bij de olympische spelen zijn de
zeer duur betaalde sporters apetrots als zij
met de vlag het stadion mogen binnen
lopen. De vlag of drapeau is een belangrijk
symbool en ook degene die deze vlag
draagt is van groot belang. Met waardigheid
en trots wordt dit vaandel door hem al 50
jaar gedragen. Deze drapau heeft Jean zelf
in 1970 samen met Piet Frijns, voorzitter
van het comité 125 jaar, en Sjeng Mevis
indertijd secretaris, in Breda uitgezocht.

Na meer dan 25 jaar waren er enkele delen
versleten en uiteraard moest dit piekfijn in
orde zijn voor dit feest. Dit is gelukt met name
door Elly Eurelings die veel van het goudwerk
heeft vervangen. Jean heeft zelf de kosten
gesponsord. Naast het dragen van de
drapeau is hij ook altijd paraat als er iets moet
worden opgebouwd en ook voor het
rondbrengen van blaadjes is hij altijd wel te
vinden. Kortom niets is hem te veel als er iets
voor onze vereniging moet worden gedaan.
Ook Finy werd in de hulde betrokken en zij
sloot de huldiging af met een zeer leuk versje
op rijm. Na het opspelden van de gouden
insigne en een bosje bloemen voor Finy werd
de trotse jubilaris door eenieder gefeliciteerd.
Peter Soons, voorzitter

Hier hebben ook veel mensen
gebruik van gemaakt, gezien de
grote belangstelling, zelfs de
gouverneur van Limburg was
gesignaleerd. Samen met het mooie
weer zorgde dit voor een zeer
geslaagde en gezellige dag.
Namens AJK-Heerlen wil ik iedereen
bedanken die een bijdrage aan deze
dag geleverd heeft, met name een
hartelijk woord van dank aan de
drumband en fanfare, aangezien het
zonder hen niet zo’n feestelijke
happening had kunnen worden.
Ettien Eijssen, AJK-Heerlen.
St. Hubertusmis Groot-Haasdal
Jaarlijks wordt op 3 november - de feestdag
van St. Hubertus -, patroon van de jagers,
een H. Mis opgedragen aan de
Hubertuskapel in Groot-Haasdal. Dit is een
initiatief van de Schimmertse
Jagersvereniging en de Buurtvereniging. Op
het einde van de mis worden gezegende
broodjes uitgedeeld.
De belangstelling was zo groot dat men
vreesde niet voldoende te hebben aan 220
stuks.
De fanfare leverde ook weer haar aandeel
door fraaie toepasselijke muziek, vertolkt
door de hoorngoep o.l.v. René Kicken

Limburgs kampioenschap 2001
Zondag 25 november
Na wekenlang intensief repeteren en marcheren
brak er voor ons weer een spannende dag aan.
Om 08.30 uur in de ochtend inspelen in het
gemeenschapshuis, waarna we om 9.45 uur met
knikkende knieën en zenuwen richting Maastricht
vertrokken. Spannend, niet alleen voor onze
drumband, maar ook voor onze geduchte
concurrent St. Michaël Thorn. Veel tijd om na te
denken was er niet, want vrijwel meteen na
aankomst was ons optreden gepland. Een tribune
vol publiek en applaus zorgde voor de nodige
nervositeit. Onze opkomst was strak, disciplinair
en onoverwinnelijk. Dit bleek ook tijdens het
stilstaande werk. Ondanks de kleine tegenslagen
die de afgelopen tijd hebben plaatsgevonden
binnen ons groepsproces was dit voor een
buitenstaander niet hoorbaar. Diepgang,
muzikaliteit en emoties kwamen tot uiting tijdens
de herfstschilderingen, gecomponeerd door Gian
Prince.

Ook het marcherend gedeelte verliep niet slecht doch de
muzikaliteit in de mars verliep niet helemaal gelijk. Nog geen
anderhalf uur later kwam de prijsuitreiking.
Velen van ons hadden de concurrent gehoord en waren
behoorlijk onder de indruk. Dat het een “nek aan nek race”
zou worden was klinkklaar. Shit, een verschil van 0,33 punt
was genoeg om de titel niet mee naar Schimmert te nemen.
Echter ondanks de ervaren concurrent waren we blij met
deze uitslag en voelden we ons absoluut niet verloren. Onze
drumband zit nog in een groeiproces met jonge leden en dit
gaf ons weer een duwtje in de goede richting. Uiteindelijk
werden we in Schimmert warm verwelkomd door de Fanfare
en de Sint met zijn Pieten. Zelfs onze instructeur heeft de
Sint zijn baard van dichtbij mogen zien. Tot in de late uurtjes
hebben we gefeest en zijn tot de conclusie gekomen dat
onze groep een leuke hechte band heeft, die onze
tegenstander over 4 jaar “een poepie zal laten ruiken”.
Ook willen we langs deze weg Herman, Henry, Henk, Paul
en Erwin bedanken voor hun tomeloze inzet die zij hebben
geleverd. Tenminste één fanfarelid weet nu wat marcheren
is!!!
Bedankt …..
En Jos, we hopen dat we jou weer snel in ons midden
hebben.
Paulien en Bianca
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