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Website: www.schimmert.hafabra.nl

REPETITIES:
Jeugddrumband: elke Woensdag 19.00
Drumband: elke Woensdag 20.00 
Jeugdfanfare: elke Donderdag 18.00
2 januari  generale Nieuwjaarsconcert
Geen repetitie op 30 januari (zitting)
Fanfare: elke Vrijdag 20.00 
Geen repetitie op 31 januari (zitting)
OVERIGE ACTIVITEITEN: 
Za 21 dec Praktijkfexamens 

Graden/HaFaBra
Za 21 dec Docentenvergadering
Zo 22 dec Extra rep. Pijpers 10.30 elders
Zo 22 dec Verplaatste rep. Drumband 
Ma 23 dec Extra repetitie korps 20.00
Di 24 dec 21:30 Kerstkoper Nachtmis
Vr 27 dec Repetitie Pijpers
Zo 29 dec Verplaatste rep. Drumband
Zo 29 dec Extra repetitie korps elders
Ma 30 dec Extra repetitie korps elders
Do 02 jan Nieuwjaarswandeling Jeugdfanf.
Do 2 jan Repetitie Jeugdfanfare 18.00
Vr 03 jan Nieuwjaarsconcert 20.00
Zo 05 jan Repetitiedag
Ma 06 jan Driekoningenoptocht 

18.45 Drumband
Di 07 jan Extra repetitie elders
Vr 10 jan Repetitie Pijpers
Za 11 jan Serenade Gouden Bruidspaar

Aarts-Dreessens
Za 11 jan Extra repetitie + Serenade 
Zo 12 jan Concert
Ma 13 jan Extra repetitie Pijpers
Wo 15 jan Extra repetitie
Do 16 jan Extra repetitie
Vr  17 jan Generale repetitie
Za 18 jan Korte repetitie
Zo 19 jan Landskampioenschap Venlo
Vr 24 jan Receptie indien LandsKampioen
zo 26 jan Onthullen beeld rotonde
Do 30 jan Seniorenzitting Hofkapel
Vr 31 jan Carnavalszitting Hofkapel

Agenda januari 2003 Verdere voorlopige planning

Concerten

Zo 23 feb Jaarvergadering 10.30
Zo 02 mrt Carnavalszondag 

Prins afhalen+ Mis 
Ma 03 mrt Carnavalsoptocht
Di 04 mrt Zate Hermeniekes-concours
Zo 30 mrt Onderling Solistenconcours
Za 05 apr Drumbandconcert 
Zo 06 apr Concert Vriendenkring Crescendo
Zo 13 apr Palmzondag H.Mis opluisteren
Zo 13 apr Open Dag 2003
Zo 27 apr Solistenconcours Hulsberg
Zo 04 mei Wandeltocht Trampelkeu
17, 18 mei Jeugdorkestentreffen Maasbracht
Zo 25 mei Optocht St. Bavo Nuth
Zo 08 juni Communiekantjes begeleiden 
Zo 15 juni Kermis: Bronkprocessie
Do 19 juni Kermis Groot-Haasdal
Za 21 juni Processie naar Meerssen
Zo 22 juni Parochie tuinfeest
Do 28 aug 25 jaar kindervakantiewerk
Zo 31 aug Watertaorefièste
13,14 sept Dag van de Blaasmuziek

De volgende Info  verschijnt op 31 januari 
Kopij inleveren voor 25 januari

Vr 03 jan Nieuwjaarsconcert 20.00
Zo 12 jan concert 
Za 05 apr Drumbandconcert 
Zo  06 apr Concert Vriendenkring

te Schimmert met 
Ulestraten en Spaubeek

Zo  21 sep Concert St. Bavo  Nuth
Za 04 okt. FPC-concert 

Nieuwenhagerheide met Schimmert
Zo  09 nov. Concert Vriendenkring met

Genhout en Hoensbroek

Het bestuur wenst alle leden, 
erebestuursleden, dirigenten, 
eredirigenten, instructeurs en 

docenten, 
vrienden en sponsoren:

Prettige Kerstdagen 
en een voorspoedig  en 

gelukkig nieuwjaar
Allen onze hartelijke dank voor 

jullie steun en inzet in het afgelopen 
jaar.



MULDER
LIFTSERVICE

Op 3 januari 2003 houden we weer ons inmiddels traditioneel geworden Nieuwjaarsconcert. 
Het is een concert waarbij de bezoeker wordt getrakteerd op een mengeling van goede muziek en 
spectaculaire optredens. 
Ook dit jaar is er weer een gastoptreden. Het slagwerkensemble van de muziekschool Kumulus
onder leiding van Henk Martens zal dit jaar het Nieuwjaarsconcert afsluiten.
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. De jeugd zal het concert openen en u verrassen met speelse 
en leuke muziek. 
Ook het korps zal in de voorbereiding op het Landskampioenschap van de FKM voor de pauze voor 
het eerst haar concoursprogramma ten gehore brengen.
Na de pauze zal het concert in het teken staan van het slagwerk.
Onze eigen drumband en het slagwerkensemble van de muziekschool Kumulus met een 
gastoptreden van Renato Meli zullen u laten horen dat kwaliteit en spektakel goed samen kan gaan.

Het programma ziet er als volgt uit.
1. Jeugdfanfare onder leiding van René Kicken
2. Jeugddrumband onder leiding van Guido Pricken
3. Fanfare onder leiding van Geert Jacobs
Pauze
4. Drumband onder leiding van Henrico Stevens
5. Slagwerkensembleonder leiding van Henk Martens.

Met een gastoptreden van Renato Meli
Het concert wordt gehouden in het Gemeenschapshuis vanaf 20.00 uur.
Fanfare St. Caecilia Schimmert nodigt u van harte uit voor dit concert.

Nieuwjaarsconcert 2003 op vrijdag 3 januari

Op zaterdag 23 november, tijdens het drukke Caecilia week-end brachten we nog voor de 
mis van 19.00 uur met een praktisch volledige bezetting een serenade voor het diamanten 
bruidspaar Knols-Slijpen in zaal ‘t Weverke. Vanwege het vroege tijdstip was het nog niet 
zo druk in de zaal, waardoor wij de gelegenheid kregen met onze grote groep muzikanten 
de gehele ruimte te vullen, ook met onze muziek, hetgeen door de jubilarissen en familie 
zeer gewaardeerd werd.
Wij wensen beiden nog veel gelukkige jaren samen in een goede gezondheid.

In 2003 zullen de volgende HaFaBra-cursussen 
Theorie/Gehoor/Analyse gegeven worden: A,B,C,D. De A-
cursus wordt jaarlijks gegeven, de B- en C-cursus tweejaarlijks 
en de D-cursus uitsluitend  als er een of meerdere 
praktijkexamenkandidaten in het desbetreffende kalenderjaar 
zijn. Alle betrokkenen zullen in januari een informatiebrief 
ontvangen over de cursussen.
De voorspeelsessies van de leerlingen van Patrick Spelthaen
zijn verschoven van 21 december naar het voorjaar, wanneer 
er ook de doorgeschoven proefexamens en praktijkexamens 
van fanfare-leden plaats zullen vinden. Ook hier volgt tijdig een 
informatiebrief.

Ná het Nieuwjaarsconcert 
spelen die Jeugdfanfare-leden 
die met de Fanfare gaan 
deelnemen aan de FKM 
Landskampioenswedstrijd op 19 
januari tijdelijk niet mee in de 
Jeugdfanfare. Vanaf 23 januari 
zijn jullie weer welkom!

Zondag 8 december j.l. nam Sander in Hilversum deel aan het door de FKM 
georganiseerd solistenconcours in de derde divisie op het instrument bugel, Hij speelde 
de solo “Pièce pour Concours” van de componist Lucien Picavais. Met een score van 108 
punten (gemiddeld een 9) hoefde hij maar een solist voor te laten en werd hij met deze 
prestatie vice-landskampioen. Alleen de solist Wouter Verbaarschot behaalde 1,5 punt 
meer. De rapporten van de jury waren lovend. Teksten als “ik heb met plezier geluisterd, 
beheerst en muzikaal optreden, complimenten voor deze gloedvolle uitvoering en ik wens 
deze talentvolle muzikant veel succes voor de toekomst” spreken voor zich. 

Sander gefeliciteerd met dit zeer fraaie resultaat en ook een felicitatie voor de docent en 
de begeleider zijn op zijn plaats. 

Serenade Diamanten Bruidspaar Knols-Slijpen

Sander Willems succesvol op landelijk solistenconcours
Opleidingsnieuws

Jeugdfanfare



Hoofdstraat 115 
6333 BH Schimmert

tel 045 4041731 fax 4042344

Langstraat 12
633 CE Schimmert

Tel 045 4041641
fax 045 4042552

Torenstraat 1a
6333 BC Schimmert

tel 045 4041384
fax 045 4042689

Hoofdstraat 114
6333 BL Schimmert

tel. 045 404 9211
GSM 06 22493972



Koninklijke onderscheiding  
voor Ere-bestuurslid Jac Huls

De aanwezigheid van onze burgemeester op het Sint 
Caecilia feest was aangekondigd als een kennismakings-
bezoek maar al snel was duidelijk dat het een officieel 
bezoek betrof. Omdat de burgemeester het over van alles en 
nog wat had bleef het nog enige tijd onduidelijk wat de 
werkelijke reden was van zijn bezoek. Vanwege zijn vele 
verdiensten voor onze vereniging werd Jack Huls geridderd. 
Als penningmeester is hij vele jaren verantwoordelijk 
geweest voor het financiële reilen en zeilen van onze 
vereniging. Tevens mag zeker niet onvermeld blijven de vele 
jaren dat hij zich inzette als bestuurslid voor het 
gemeenschapshuis. 

Een koninklijke onderscheiding is een goede reden om een 
serenade te geven. De zondag na het Sint Caeciliafeest
werd Sinterklaas ingehaald en dit was een prima 
gelegenheid om ook op deze dag de serenade te brengen. 
Enig improvisatietalent was nodig om te zorgen dat de 
muzikanten werden beloond met een drankje.

Burgemeester  Binderhagel  spelt de versierselen op 
behorende bij de onderscheiding

De serenade aan huis 
op de Bekerbaan

De voorzitter spreekt lovende 
woorden tot de feesteling.

Vóór de serenade waren we zoals steeds 
present bij de intocht van Sinterklaas die 
we bij de Bokkenhof afhaalden. 

De koets met paarden  stond echter –
door een misverstand- te wachten bij de 
kapel in Groot Haasdal, waardoor de 
goede Sint het eerste gedeelte van de 
intocht te voet moest afleggen. En dat 
ging helemaal  zonder morren, de Goed-
Heiligman waardig. Het weer was ook zo 
mooi dat een wandelingetje in de 
winterzon weldadig aandeed.










	

