Agenda mei 2002
REPETITIES:
Jeugddrumband: elke Woensdag 19.00
Drumband: elke Woensdag 20.00
Jeugdfanfare: elke Donderdag 18.00
GEEN repetitie op donderdag 9 mei
Fanfare: elke Vrijdag 20.00
Repetities Pijpers Vrijdags 10-05;
07-06; 28-06.
OVERIGE ACTIVITEITEN:
Zo 05 mei Wandeltocht Trampelkeu
Di 07 mei Extra repetitie Korps
Zo 12 mei Solistenconcours Hulsberg
Bondsschuttersfeest
Ma 13 mei Bestuursvergadering 20.00
Di 14 mei Verg. Cie. Opleidingen
Vr 17 mei Huwelijk Marc Speetjens met
Yvonne Wolters
Za 18 mei Extra repetitie korps18.00
Zo 19 mei Afhalen Communicantjes
9.10 + opluisteren H.Mis
Do 23 mei Aanmeldingsbijeenkomst
Zo 26 mei Kermis 9.00 Bronkprocessie
Do 30 mei Optocht Gr.Haasdal 20.00

Verdere voorlopige planning
Za 01 juni

Processie naar Meerssen 6.30

Zo 02 juni
Zo 09 juni

Extra repetitie Korps 10.30
Extra repetitie Korps 10.30

Zo 09 juni

Drumbandconcert 15.00

Zo 16 juni
Zo 23 juni

Concert Voerendaal 19.00
Back in Time/Concertplanning

6 juli t/m 18 aug. Vakantie Basisonderwijs
Vr 12 juli
Vacantieconcert 20.00
13 juli t/m 22 augustus Vakantie Korps
Vr 16 aug St. Rochus Kl. Haasdal
Zo 25 aug Extra repetitie Korps 10.30
Zo 01 sept Watertaorefièste
Zo 01 sept Drumbandfestival Hulsberg
Zo 08 sept Extra repetitie Korps
Di 10 sept Extra repetitie Korps
14/15 sept Repetitie-weekend
Zo 22 sept Concert Neerbeek
Di 24 sept Extra repetitie Korps
Zo 29 sept Extra repetitie Korps
Di 01 okt
Zo 06 okt

Extra repetitie Korps
Concert Tilburg

Di 08 okt
Za 12 okt

Extra repetitie Korps
Concert met Horn

Zondag 16 juni Fanfare Promotie Concerten

Zo 13 okt
Di 15 okt

Rep. Oranjerie 10.00-11.30
Extra repetitie Korps

te Voerendaal 19.00

Za 19 okt

Concertplanning

Concerten
Donderdag 23 mei Jeugdfanfare tijdens
Aanmeldingsbijeenkomst

Zondag 23 juni Concert (voormiddag)

Zo 20 okt

Wandeltocht Trampelkeu
Concertplanning

Di 22 okt
Wo 23 okt

Extra repetitie Korps
Extra repetitie Korps

Vrijdag 12 juli Vacantieconcert
Zondag 22 september Concert te Neerbeek
Zondag 6 oktober Concert te Tilburg
Zaterdag 12 oktober Concert met Horn

Vr 25 okt Generale repetitie
Zo 27 okt BONDSCONCOURS 20.00

Zaterdag 19 oktober Concertplanning
Zondag 20 oktober Concertplanning

Volgende Info verschijnt op 7 juni
kopij voor 31 mei inleveren.

voor de gehele fanfare-familie
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Aanmeldingsbijeenkomst voor nieuwe leerlingen
drumband en fanfare op 23 mei
In september start de achttiende Basiscursus voor nieuwe leerlingen die een blaas- of
slagwerkinstrument willen leren bespelen. Aanmelding voor de Basiscursus is mogelijk
vanaf groep 4 van de Basisschool (schooljaar 2002-2003) en ouder. Op donderdag 23 mei
aanstaande is er van 18.45 uur-19.45 uur in het Gemeenschapshuis een
Aanmeldingsbijeenkomst voor kinderen, ouders en overige belangstellenden die
aanmelding als drumband- of fanfareleerling(e) overwegen óf gewoon meer willen weten
over de Opleidingen van onze vereniging. Tijdens deze bijeenkomst komen aan bod
informatie; muziek van Jeugdfanfare, Basiscursisten, Leerlingen; demonstratie slagwerk,
bugel met try-out en een vragenrondje. De kinderen van de Basisschool krijgen hierover
een informatiebrief met bon. Wilt U deze brief ook ontvangen of meer weten over de
Basiscursus dan kunt U daarvoor René Kicken, 404 22 00 bellen. Telefonisch aanmelden
via Marjo Limpens, 404 22 41. Nieuw is, dat iedereen die zich aanmeldt het gloednieuwe
informatie-boekje krijgt over onze Rijkserkende Opleidingen. Van harte welkom op 23 mei.
Samen muziek maken, da’s pas fijn!

Uitslagen voorronde Mgr. Ronckentoernooi
Op zondag 28 april namen 7 solisten van onze vereniging deel aan een voorronde van
het Mgr. Ronckentoernooi. Organisator was Harmonie Concordia en plaats van
handeling was ‘t Aad Raodhoes te Melick. Juryleden waren de heren Harry Wolters en
Frenk Rouschop. Hieronder de resultaten van de solisten in volgorde van optreden.
Afdeling 1 Benoit Gilissen
96 punten 1e prijs
Afdeling 3 Sander Willems
104 punten 1e prijs + Promotie
Afdeling 3 Leonne Delahaije
98 punten 1e prijs
Afdeling 3 Loek Willems
102 ½ punt 1e prijs +
Promotie
Afdeling 2 Kimberly Cox
97 ½ punt 1e prijs
Afdeling 2 Ramon Soons
98 punten 1e prijs
Afdeling 1 Ardina Soons
100 ½ punt 1e prijs
Een welgemeend proficiat aan alle solisten, hun ouders, docenten en begeleider!

Bondsschuttersfeest van
Schutterij St. Sebastiaan op zondag 12 mei
Traditiegetrouw zal onze fanfare bij de opening van het komende bondsschuttersfeest present zijn
om de volksliederen te spelen en de eregasten te begeleiden naar de plaats van het defilé.
Voor de goede orde volgt hier de volgorde van dit programma-onderdeel.
Vertrek vanaf het Oranjeplein om 14.00 uur.
Wij zullen tijdens het bondsfeest als laatste vereniging binnenkomen en ons opstellen aan de
rechterkant van de kiosk.
De opening is gepand op 14.30 uur.
Na de toespraak van de voorzitter van het bondsbestuur speelt de fanfare achtereenvolgens het
Wilhelmus en het Limburgs Volkslied.
Daarna is er nog een toespraak van waarnemend Burgemeester Nuytens en een gebed door
Postoor van Oss S.M.M.
Na de opening zal de fanfare als eerste vertrekken om de eregasten te begeleiden naar de
Bekerbaan voor het afnemen van het defilé.
Het is de bedoeling dat wij dan doorlopen naar het Oranjeplein om aldaar te wachten op het einde
van de optocht.
Nadat de laatste Schutterij gepasseerd is sluiten wij ons aan zodat de genodigden weer in optocht
achter de fanfare naar het sportcomplex begeleid worden.

Serenade voor
Gouden Bruidspaar
Jan en Netty
Vankan – Hausoul

Uit de bestuursvergaderingen van januari en februari :
• De slagwerkers van het korps krijgen zwarte hesjes.
• Dit jaar wordt op 14 en 15 september het fanfare weekend gehouden te Bleijerheide.
• Rob Vankan heeft zich aangemeld als lid van de commissie opleidingen.
• De uniformen houden onze aandacht in een vereniging met zoveel jonge muzikanten.
• Het St. Caeciliafeest van 1 december 2001 is geëvalueerd en voor 2002 wordt als datum
23 november vastgesteld.
• Het Nieuwjaarsconcert is geëvalueerd en voor 2003 wordt weer gezocht naar een leuk
programma.
• De werken voor het concours zijn ontvangen en het instuderen is begonnen.
• De jaarvergadering is voorbereid en de leden zal worden voorgesteld de contributie en
lesgelden elk jaar te indexeren.
• Er wordt gesproken over de kleding tijdens de carnavalsoptocht nu de schutterij voor de
prinsenwagen loopt. Besloten wordt de kleding niet aan te passen.
• Op palmzondag zal de groepsfoto worden gemaakt. Gezocht wordt naar een goede locatie.
• Er nemen 38 leden deel aan het solistenconcours te Hulsberg en 9 leden zullen de
voorronde van het Mgr. Ronckentoernooi te Melick bezoeken.
• De graden examens zijn gepland op 30 november en de ha-fa-bra-examens op 21
december 2002.
• Yvonne Prevoo is gestopt als lid van de vereniging.
• De leden die vaak absent zijn zullen een gesprek krijgen met enkele bestuursleden om te
achterhalen welke problemen er spelen en te bezien of deze opgelost kunnen worden.
• Er worden nieuwe truien voor de jeugdfanfare besteld met het originele fanfarelogo.
• Het draaiboek voor de Open dag is doorgenomen. De Open dag start om 15.00 uur.
• De jaarvergadering is geëvalueerd en de actiepunten zijn uitgezet.

Korte mededeling
Op zaterdag 20 april brachten we een
muzikale hulde in het Weverke aan Net en
Jan Vankan die daar hun 50 jarig
huwelijksfeest vierden.
Het bruidspaar is reeds lang een goede
supporter van onze fanfare door hun
lidmaatschap van de Vrienden. Wij wensen
hun nog vele gelukkige jaren toe.

Aan de leden van de Jeugdfanfare en de Fanfare wordt verzocht naar de wekelijkse
repetities ook de volksliederen, straatmarsen en de processiemarsen mee te nemen,
onder andere ter voorbereiding van het Bondsschuttersfeest, het afhalen van de
Communicantjes, de Bronkprocessie, de optocht naar Groot Haasdal en de Processie
naar Meerssen.
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50 jarig
priesterfeest
Pastor
André Lemmens
14 april 2002
De Euchariistieviering werd o.a. door
ons koperensemble opgeluisterd met
prachtige muziek. (Foto rechts)

Na de H. Mis volgde een
receptie in het
Gemeenschapshuis waar
wij hem een serenade
brachten;
voor hem een verrassing
die zeer gewaardeerd werd
getuige zijn dankwoord.

