
Concerten

Agenda maart 2003 Verdere voorlopige planning

De volgende Info  verschijnt op 9 april
Kopij inleveren voor 2 april

REPETITIES:
Jeugddrumband: elke Woensdag 19.00 uur
Drumband: elke Woensdag 20.00 uur
Jeugdfanfare: elke Donderdag 18.00 uur
Fanfare: 
In de maand Maart op Zondag 16 en 23 
10.30 uur
Vanaf 4 april elke Vrijdag 20.00 uur

OVERIGE ACTIVITEITEN: 
Zo 16 mrt Repetitie Korps
Zo 23 mrt Repetitie Korps en afscheid 

Geert
Vr 28 mrt Jaarvergadering Vrienden
Za 05 apr Drumbandconcert 
Zo 06 apr Concert Vriendenkring 

Crescendo
Za 12 apr Proefexamens Praktijk

Voorspelenleerlingen Spelthaen
Docentenvergadering

Zo 13 apr Palmzondag H.Mis opluisteren
Zo 13 apr Open Dag 2003 / Intern 

Solistenconcours
Zo 27 apr Solistenconcours Hulsberg
Wo 30 apr Lampionnenoptocht
Za 03 mei Serenade Gouden Bruidspaar
Zo 04 mei Wandeltocht Trampelkeu
17, 18 mei Jeugdorkestentreffen 

Maasbracht
Za 24 mei Praktijkexamens Voorjaar

Docentenvergadering
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
Za 05 juli Kioskconcert na H.Mis
Vr 11 juli Vakantieconcert

Za 16 aug St Rochuskermis Klein-Haasdal
Zo 24 aug Verkoop Koosjiet-lote
Do 28 aug 25 jaar kindervakantiewerk
Za 30 aug Watertaorefièste
Zo 31 aug Watertaorefièste
Zo 14 sept Dag van de Blaasmuziek
Zo 21 sept Concert St. Bavo Nuth
Za 04 okt Fanfare Promotie Concert 

Nieuwenhagerheide
Zo 19 okt Wandeltocht Trampelkeu
Zo 09 nov Concert Vriendenkring 

Crescendo
Za 29 nov St. Caeciliafeest

voor de gehele fanfare-familie Maart 2003 no. 47
Uitgave onder verantwoordelijkheid van het bestuur. 
Coördinatie: Jean Thewessen tel. 045 404 9140; e-mail: jean.thewessen@home.nl
Website: www.schimmert.hafabra.nl

Onze nieuwe dirigent, een korte voorstelling.

Mijn naam is Frenk Rouschop, ik ben geboren in het 
Limburgse St. Geertruid op 31 mei 1960. Op zeer 
jonge leeftijd kwam ik in aanraking met de 
blaasmuziek.
Gedurende een aantal jaren heb ik muziekonderwijs 
gevolgd aan de “Muziekacademie” te
’s Gravenvoeren. Aan het conservatorium in 
Maastricht zette ik mijn muzikale loopbaan voort met 
twee hoofdvakken te weten “trompet” en “algemene 
muzikale vorming”. Vanaf 1985 kwam het hoofdvak 
“Praktijkdiploma Hafabra-directie” erbij. Deze studie 
werd in twee jaar met succes afgerond. Vervolgens 
het hoofdvak “Uitvoerend Musicus Hafabra-directie”
met als docent de bij jullie goed bekende Sef Pijpers. 

Za 05 apr Drumbandconcert te Meers
met Schutterij Nattenhoven

Zo 06 apr Concert Vriendenkring 
Crescendo te Schimmert met 
Ulestraten en Spaubeek

Za 04 okt Fanfare Promotie Concert 
Nieuwenhagerheide

Zo 09 nov Concert Vriendenkring 
Crescendo met Genhout en 
Hoensbroek In 1990 heb ik deze studie afgesloten middels een examen met medewerking van de kapel van 

de Koninklijke Luchtmacht. Al tijdens mijn studie was ik werkzaam bij diverse orkesten door het 
hele land. Met diverse orkesten bezocht ik de concoursen van de verschillende muziekbonden 
en ook het WMC. Om mijn muzikale horizon te verbreden ben ik begonnen met de studie 
“Orkestdirectie” aan het conservatorium te Maastricht bij de bekende symfonische dirigent Jan 
Stulen. Ik verheug mij op de samenwerking met dit orkest en deze vereniging.

Frenk Rouschop



Bestelmogelijkheid CD “IMAGES”
De Vrienden van de Fanfare bieden de mogelijkheid om deze concoursen-CD van drumband 
en fanfare te bestellen tegen de voorintekenprijs van 8 Euro per CD. Bestellen gaat zo: door 
een gesloten enveloppe met het bedrag en erop naam, adres, telefoon, gewenst aantal CD’s, te 
geven aan of te deponeren in de brievenbus van René Kicken, Trichterstraat 6-A; óf door 
overmaking van het verschuldigde bedrag naar het rekeningnummer van de Vrienden van de 
Fanfare, Kruisstraat 15-A, 6333 CP Schimmert: 14.64.14.934 onder vermelding van uw adres. 
Sluitingsdatum intekening 2 weken na uitkomen van dit blad. De CD-oplage zal nagenoeg gelijk 
zijn aan het aantal intekeningen. Informatienummer: (045) 404 22 00.

Geslaagden Graden- en HaFaBra-examens
Op zaterdag 21 december werden de jaarlijkse praktijkexamens gehouden van onze 
Rijkserkende opleiding. Voor Graad I slaagden Marlou Meertens (sopraansaxofoon), Claudia
Wiekken en Bjorn Kikken (bugel), Rickwin Janssen (bariton). Graad III: Hans Lucassen (hoorn), 
Wayne Schwachöfer (kleine trom). Voor het HaFaBra A-diploma slaagden: Loek Daemen, 
Veerle Heiligers, Thuur Opgenoord, Chris Wiekken (allen bugel); Willem Bessems, Christopher 
Starmans, Stefan Ummels (allen kleine trom); Chantal Boosten (sopraansaxofoon). Pieter
Bessems (altsaxofoon) voor HaFaBra B. Rickwin Janssen, Bjorn Kikken, Lou Lemmens en 
Claudia Wiekken behaalden (tevens) hun Theorie/Gehoor-certificaat HaFaBra-A. Een 
welgemeende felicitatie voor jullie allemaal! Op vrijdag 7 februari werden de diploma’s, 
cijferlijsten en theoriecertificaten feestelijk uitgereikt in het Gemeenschapshuis in aanwezigheid 
van de talrijk opgekomen ouders.

Praktijkexamens voorjaar 2003
Op zaterdag 12 april zullen de Proefexamens afgenomen worden. Tevens 10 minuten-
voorspeelsessies non-examenkandidaten Patrick Spelthaen. Op zaterdag 24 mei zijn de 
Praktijkexamens Graden en HaFaBra gepland. Alle betrokkenen ontvangen tijdig een 
uitgebreide informatiebrief.

Solistenconcoursen
Op zondag 13 april wordt het 1e interne solistenconcours van onze vereniging gehouden, met 
als één van de doelstellingen aan de kandidaten de mogelijkheid te bieden podiumervaring op 
te doen. De indeling in afdelingen is nagenoeg gelijk aan die van het solistenconcours te 
Hulsberg, waaraan we op zondag 27 april zullen gaan deelnemen. Echter in Schimmert zijn er 2 
extra afdelingen: de Debutanten-divisie voor kandidaten die voor de allereerste keer deelnemen 
aan een solistenconcours en de Vrije divisie, die bestemd is voor alle volwassen kandidaten óf 
kandidaten die momenteel geen opleiding volgen.
Te Hulsberg kunnen deelnemers zich kwalificeren voor deelname aan de LBM Finale Jonge 
Solisten, oftewel de Limburgse Kampioenswedstrijd, die tot vorig jaar de naam “Finale Mgr. 
Ronckentoernooi” droeg. Hiermee vervallen de vroegere voorronden van het voormalige Mgr. 
Ronckentoernooi van de LBM. Nieuw te Hulsberg is de benaming van de afdelingen, die nu 
divisies gaan heten als gevolg van nieuwe regelgeving. 3e , 2e , 1e , Uitmuntendheid en Ere-
afdeling gaan nu 5e 4e 3e 2e en 1e Divisie heten. Alle leerlingen kregen in week 9 via hun 
docent een inschrijfformulier voor beide solistenconcoursen. Inleveren vóór 9 maart. Alle 
andere deelnemers kunnen bij René Kicken een inschrijfformulier en desgewenst repertoire-
advies verkrijgen. Nadere informatie volgt. 

Afscheid Geert Jacobs
Geert had te kennen gegeven dat hij zijn afscheid in Schimmert liever niet wilde combineren 
met de receptie ter gelegenheid van het Landskampioenschap. In overleg met Geert hebben wij 
afgesproken dat Geert, aansluitend aan de repetitie, op zondag 23 maart om 12.00 uur afscheid 
zal nemen van het korps. Uiteraard zijn mensen die betrokken zijn bij het wel en wee van onze 
fanfarefamilie welkom bij dit informele afscheid.

Foto’s Optocht

De drumband in de nieuwe kostuums

Ook de wimpel ging mee

MULDER
LIFTSERVICE



Doe zaken met 
onze sponsors 

!!!



De nieuwe dirigent is bekend, alleen kan er nog geen naam genoemd worden. De nieuwe 
dirigent moet een korps berichten dat hij stopt en wil dit zelf meedelen. Wel is duidelijk dat hij in 
de maand maart op de vrijdagavond verhinderd is en dat in maart de repetities wellicht op 
zondagmorgen gehouden zullen gaan worden. Zodra meer bekend gemaakt kan worden, zal dit 
worden meegedeeld.

De concertreis wordt toegelicht door Pascal Kuipers. De commissie stelt voor een reis te 
plannen in het najaar van 2004. Op de vraag of er dit jaar een familiedag georganiseerd wordt, 
is de vergadering van mening dat dit in 2003 overgeslagen kan worden in verband met de vele 
activiteiten die al weer op de agenda staan. Pascal Kuipers doet een beroep op de leden om 
nieuwe kandidaten voor deze commissie. Er zijn enkele leden van de commissie gestopt. Er 
melden zich op deze vergadering geen mensen en Pascal zal mensen benaderen.

Op de vorige jaarvergadering is afgesproken de contributie vooraf te heffen. In 2002 is dit niet 
gelukt. Voor 2003 en 2004 zal er een inhaalslag gemaakt worden om zodoende in 2005 vooraf 
te kunnen gaan heffen. In 2003 zullen dan ook 3 contributienota’s worden verzonden. De 
betrokkenen zullen goed worden geïnformeerd.

Afgelopen jaar werd een groepsfoto gemaakt. Het bestuur stelt voor de groepsfoto eens per 
twee jaar te laten maken. De vergadering vindt dat er dit jaar weer een nieuwe foto gemaakt 
mag worden gelet op de vele veranderingen in het korps en de directiewisseling. Op 
palmzondag wordt gepland een nieuwe groepsfoto te maken.

Door de tijdelijke afwezigheid van Jean Thewessen is de productie van de fanfare-info in 
handen van René Simons. De vergadering spreekt de dank uit aan René voor dit werk.

In de rondvraag wordt aandacht gevraagd voor het concert van 6 april en de daaropvolgende 
activiteiten. Door de komst van de nieuwe dirigent zal het concert van 6 april zeker niet ingevuld 
kunnen worden. Met de Vriendenkring Crescendo zal hierover worden gesproken.

Ook wordt aandacht gevraagd voor de absenties op straat. Door hiervan geen registratie bij te 
houden zou de indruk kunnen ontstaan dat hieraan minder belang wordt gehecht, terwijl de 
dienstbaarheid aan de gemeenschap toch een belangrijke pijler is van onze vereniging. Het 
bestuur onderstreept deze opmerking helemaal en zal op dit punt haar verantwoordelijkheid 
nemen, zij het dat er ook oog moet zijn voor de ontwikkelingen in de huidige maatschappij. De 
aantallen zullen worden bijgehouden en regelmatig zal aandacht hieraan worden besteed.

Uit de vergadering wordt aandacht gevraagd voor het compleet in uniform naar buiten toe 
optreden. Let er op dat de pet en andere zaken niet worden vergeten.

Met de opmerking dat de drumband in Hulsberg een prijs had gewonnen en na het aanbieden 
van een koele dronk door de erebestuursleden sluit de voorzitter met diverse dankwoorden 
deze jaarvergadering met de Christelijke Groet.

Enkele impressies uit de jaarvergadering van 23 februari 2003
Bij de opening constateert de voorzitter dat de opkomst wat minder is dan verleden jaar. Hij blikt 
vervolgens terug op 2002 en haalt daarbij het behalen van het Limburgs Kampioenschap en 
Nederlands Kampioenschap in de herinnering op. 

Het financieel gebeuren wordt op overzichtelijke wijze gepresenteerd door Hans Slenter. De 
financiën blijven de aandacht vragen. De kascommissie heeft geen fouten kunnen ontdekken 
en de vergadering dechargeert vervolgens de penningmeester voor het gevoerde financieel 
beleid. Jacq Huls is per 1 februari 2003 gestopt met het financiële werk en de vergadering 
bedankt Jacq met een hartelijk applaus.

Marjo Limpens laat met haar jaarverslag het afgelopen verenigingsjaar de revue passeren.  Het 
was weer een enerverend jaar met een prachtige vastlegging door Marjo.

De voorzitter vertelt de vergadering dat de gezondheidstoestand van Jean Thewessen
langzaam aan de beterende hand is. Hij wenst Jean veel beterschap en zijn familie veel sterkte 
toe.

De aftredende bestuursleden Fon Heuts, Peter Soons, Jean Thewessen en Jos Wiekken
worden herkozen voor een nieuwe bestuursperiode.

De voorzitter deelt de vergadering vervolgens mee dat Jan Aarts als bestuurslid stopt evenals 
Hub Cortenraad. De voorzitter stelt vervolgens de vergadering voor Jan Aarts en Hub
Cortenraad te benoemen tot erebestuursleden. De vergadering onderstreept de voordracht en 
de benoeming met een zeer warm applaus.

Het vinden van nieuwe bestuursleden is geen gemakkelijke opgave. Mensen willen wel voor de 
vereniging werken, maar niet als bestuurslid. Dit omdat de tijd die nodig is om deze functie goed 
in te vullen voor de meeste mensen een te grote opgave is. Het bestuur zoekt naar oplossingen 
om op cruciale plaatsen ondersteuning te zoeken, eventueel door externen. De voorzitter vraagt 
de vergadering hierover eens na te denken en eventueel met aanvullende oplossingen te 
komen.

Eric Theunissen licht de organisatie van de Watertaorefièste 2003 toe. Voor 2003 wil de 
commissie het weidefeest goed uitbouwen en onderzoekt zij de mogelijkheden voor de 
zaterdagavond. Dit jaar zal in verband met het 25-jarig bestaan van kindervakantiewerk 
hiermee samengewerkt worden. Barry Kuipers en Jan Aarts hebben zich bedankt voor de 
commissie en ontvangen hiervoor een bloemetje. Het nieuw lid Leon Dols wordt veel succes 
toegewenst.

Vervolgens blikt de voorzitter terug naar de bijeenkomst met de leden, waarbij de koers van de 
vereniging werd besproken. De geluiden van de leden zijn goed beluisterd, maar waren erg 
divers. Hiermee kan niet altijd op een democratische wijze worden omgegaan. Vanuit het 
bestuur zal met de geluiden zo goed als mogelijk rekening worden gehouden. Dit punt zal in 
beweging blijven ook in de toekomst.


