
Concerten

Agenda September 2003 Verdere voorlopige planning

De volgende Info verschijnt op 3 oktober
Kopij inleveren voor 26 september

REPETITIES:
Jeugddrumband: elke Woensdag 19.00 uur
Drumband: elke Woensdag 20.00 uur
Jeugdfanfare: elke Donderdag 18.00 uur
Fanfare: elke Vrijdag 20.00 uur
(K)=Alleen Korps (D)=Alleen Drumband

OVERIGE ACTIVITEITEN:
Zo 07 sept Districtsfestival te Klimmen (D)
Di 09 sept Vergadering Cie Opleidingen 20:30
Zo 14 sept Dag van de Blaasmuziek LBM

Optocht 13:00 Vertrek 11:45
Za 20 sept Concert Noorbeek 21:00 (K)
Zo 21 sept Finale Jonge Solisten LBM
Za 27 sept Drumbandconcert Leveroy (D)
Za 12 okt Extra repetitie Korps te Nuth

Trefcentrum 17:30-18:30 (K)
Za 12 okt Fanfare Promotie Concert te Nuth

Trefcentrum 19:00 (K)
Zo 19 okt Wandeltocht Trampelkeu
Zo 09 nov Concert Vriendenkring

Crescendo 20:30 (K)
Za 15 nov Proefexamens Praktijk
Zo 16 nov Bowlen Jeugddrumband/-fanfare
Zo 23 nov Intocht St. Nicolaas
Za 29 nov St. Caeciliafeest
Zo 30 nov Jeugdorkestenfestival
Zo 14 dec Nederlandse Finale Solisten
Za 20 dec Praktijkexamens
Wo 24 dec Nachtmis, Kerstkoper 21:30
2004
Vr 02 jan Nieuwjaarsconcert 2004
Di 06 jan Driekoningenoptocht (D)
Zo 22 feb Afhalen Prins Carnaval en H.Mis

Taarbreuk
Ma 23 feb Carnavalsoptocht
Za 28 feb Serenade Gouden Bruidspaar

20:00 ‘t Weverke
Zo 29 feb Jaarvergadering 10:30
Zo 04 apr Palmzondag

Zo 18 apr Concert Vriendenkring 
Crescendo in Houthem (K)

Vr 30 apr Koninginnendag
Lampionnenoptocht

Zo 02 mei Voorjaarswandeling Trampelkeu
Zo 02 mei Solisten Concours Hulsberg
Zo 30 mei Communicantjes begeleiden en

opluisteren H. Mis 09:10
Zo 06 juni Kermis Bronkprocessie
Do 10 juni Kermis Groot-Haasdal 20:00
Za 12 juni Processie Meerssen 6:30
Zo 20 juni Reservering feesten Gezamelijke

Verenigingen
Ma 16 aug St Rochuskermis Klein-Haasdal
Zo 29 aug Verkoop Koosjietlote
Za 04 sept Watertoare-fièste
Zo 05 sept Watertoare-fièste
Zo 26 sept Concert Vriendenkring

Crescendo in Schimmert (K)

voor de gehele fanfare-familie september 2003 no. 52
Uitgave onder verantwoordelijkheid van het bestuur. 
Coördinatie: Jean Thewessen tel. 045 404 9140; e-mail: jean.thewessen@home.nl
Website: www.schimmert.hafabra.nl

Kioskconcert
Op zaterdag 5 juli was er weer een kioskconcert na de H. Mis van 19:00 uur. Het is niet alleen 
een leuk evenement, het levert dankzij een sponsor ook nog een aardig bedrag op voor onze 
kas.

Ondanks de wind, meestal bij de kerk, waren er toch aardig wat mensen komen luisteren. De 
koffie met vlaai vond gretig aftrek en leverde ook nog enige inkomsten op, zeker omdat de 
koffie en vlaai door een horeca-gelegenheid vlak bij de kerk zijn gesponsord.

Weldoeners, publiek en muzikanten, bedankt en tot volgend jaar.

Onze Kiosk wordt niet alleen
voor het Kioskconcert gebruikt, 
maar doet ook dienst bij allerlei
andere activiteiten in onze
gemeenschap. Ook buiten
Schimmert is de kiosk gebruikt
o.a. ook bij het Schuttersfeest
te Eys

Zo 07 sept Districtsfestival te Klimmen (D)
Za 20 sept Concert Noorbeek 21:00 (K)
Za 27 sept Drumbandconcert Leveroy (D)
Za 12 okt Fanfare Promotie Concert met

Nieuwenhagerheide in 
Trefcentrum Nuth 19:00 (K)

Zo 09 nov Concert Vriendenkring 
Crescendo met Genhout en
Hoensbroek 20:30 (K)

Zo 30 nov Jeugdorkestenfestival Schimmert

Wij wensen Jean Thewessen
van harte beterschap !!



CD ‘IMAGES’ verschenen

Tijdens de snikhete zomervakantie kwam de compact disc ‘IMAGES’ gereed, met daarop fraaie 
concoursopnamen van de Drumband gemaakt te Velden en Maastricht én het
Landskampioenschapsoptreden van de Fanfare te Venlo. De boreling kreeg de naam ‘IMAGES’
oftewel ‘beelden’ vanwege het feit, dat nagenoeg alle muziekwerken te maken hebben met 
beelden zoals bijvoorbeeld het kleurrijke openingswerk Autumn Paintings (herfstschilderingen) 
van Gian Prince. Het slotwerk van Henk Badings heet zelfs Images! 

Met de uitlevering en verzending van de bestelde exemplaren is inmiddels begonnen. We 
danken allen die bijgedragen hebben aan de totstandkoming van deze CD. Reeds nu kwamen 
lovende recensies binnen van muzikale vakmensen, ook voor de mooie nabewerking door 
Studio A Recordings te Stein. 

Aangezien er nog slechts een klein aantal CD’s beschikbaar zijn voor de losse verkoop, willen 
wij de lezers van dit blad als eerste de gelegenheid geven alsnog een exemplaar van de CD 
‘IMAGES’ te bemachtigen. De prijs per exemplaar bedraagt € 8,00. Bij toezending per post 
€ 2,00 extra. U kunt zich hiervoor wenden tot René Kicken, telefoon (045) 404 22 00.  

Fanfare-Info worldwide gelezen...
Vanuit Rundu in Namibia bereikt ons het bericht dat zelfs daar de Fanfare-Info via het internet 
gelezen wordt. Els Kajwahula-Lucassen volgt zo het wel en wee van onze fanfare. Ook deze 
Info zal weer op internet verschijnen.

Districtsfestival Drumband
Op zondag 7 september zal onze drumband deelnemen aan het districtsfestival te Klimmen. 
Om 14:00 uur is de optocht met aansluitend defilé op het Vrijthof te Klimmen waaraan maar 
liefst 22 verenigingen deel zullen nemen. Om 17:30 uur is volgens de planning onze drumband 
aan de beurt om hun concert te geven. Heeft u zondag nog niks te doen, supporters zijn altijd 
welkom.

Dag van de Blaasmuziek
Op zaterdag 13 en zondag 14 september organiseert de LBM de “Dag van de Blaasmuziek” in 
Heerlen. Op zaterdagavond zijn er optredens van 20.00-02.00 uur op een centraal podium bij 
het Glaspaleis.

Op zondag 14 september is om 10.00 uur een H. Mis in de Pancratiuskerk.

Onze vereniging neemt die dag om 13.00 uur deel aan de Streetparade door ongeveer 1000 
muzikanten vanaf de Vlotstraat, Bekkerweg, Kruisstraat en de Geleenstraat naar het 
Pancratiusplein. 

Om 20.00 uur vindt de slotmanifestatie plaats op het centrale podium bij het Glaspaleis door de 
wereldkampioen Fanfare ‘Eensgezindheid’ Maasbracht-Beek.

Jeugdfanfare

In het kader van de viering van het 20 jarig bestaan van de Jeugdfanfare gaan we op 
zondagmiddag 16 november met de leden van de Jeugddrumband en de Jeugdfanfare samen 
bowlen en aansluitend een hapje eten. 

Voorts zal er op zondagmiddag 30 november een Jeugdorkestenfestival gehouden worden in 
het Gemeenschapshuis.

Basiscursus
Op dinsdag 2 september is de nieuwe Basiscursus 2003-2004 voor nieuwe drumband- en 
fanfareleerlingen begonnen. We heten Sanne Kikken, Rick Lemmens, Luuk Mevis, Ralph 
Niesters en Robin Niesters van harte welkom in onze vereniging en wensen hun veel muzikaal
plezier toe.

Deelname aan de Basiscursus is mogelijk vanaf groep 4 van de Basisschool en ouder. Wie 
alsnog wil instappen moet niet lang meer hellen, maar zo snel mogelijk René Kicken bellen, 
(045) 404 22 00.

Tijdens de Aanmeldingsbijeenkomst werd gesproken over de waarde van muzieklessen. 
Zodoende kwam een artikel in het Limburgs Dagblad van 31 mei 2003 ter sprake, waarvan we 
u de kern niet willen onthouden. ‘Conclusies na jarenlang wetenschappelijk onderzoek: 
Muziekles bij kinderen van zes tot twaalf jaar verbetert het sociaal gedrag, bevordert de 
schoolprestaties, stimuleert de intelligentie en vermindert concentratieproblemen. Muziek is het 
ideale medium om te werken aan persoonlijkheidskenmerken als expressiviteit, 
verdraagzaamheid, accuratesse en emotionele stabiliteit’.

Finale jonge solisten
De Finale Jonge Solisten wordt gehouden op zondag 21 september in de Concertzaal van het 
Conservatorium in Maastricht. De optredens zullen worden beoordeeld door de juryleden Alex 
Schillings en Frenk Rouschop. 

De finale kent één winnaar. Dit is de solist die, of het ensemble dat, het hoogste aantal punten 
behaalt ongeacht de afdeling waarin hij/zij deelneemt. Het conservatorium stelt voor de winnaar 
een studiebeurs beschikbaar bestaande uit één jaar gratis praktijkles bij een hoofdvakdocent. 

Namens onze vereniging nemen deel in de 5e divisie Joël Jacobs, die The Victor van R.M.
Endresen op de pupiter liggen heeft en in de 3e divisie Ardina Soons, die Andante et Allegro 
van Guillaume Balay gaat uitvoeren. Beide bugelspelers werden door de LBM uitgenodigd voor 
deelname op grond van het aantal behaalde punten tijdens een solistenconcours gehouden 
onder auspiciën van de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen in het eerste halfjaar van 
2003. Beiden waren succesvol op 27 april te Hulsberg. Wij wensen ook nu beiden veel succes 
toe!

MULDER
LIFTSERVICE



Langstraat 12
6333 CE Schimmert

Tel 045 4041641
fax 045 4042552

Hoofdstraat 115 
6333 BH Schimmert

tel 045 4041731 fax 4042344

Torenstraat 1a
6333 BC Schimmert

tel 045 4041384
fax 045 4042689

Groot Haasdal 25a
6333 AV Schimmert

tel. 045 4049211
GSM 06 22493972



25 Jaar Kindervakantiewerk Schimmert

Dankzij een unieke samenwerking met de fanfare hebben wij ons jubileum op een zeer 
bijzondere manier kunnen vieren. De hele feestweide met doolhof vormden voor ons een 
unieke en zeer feestelijke locatie voor ons 25-jarig jubileum.

Het was helaas wel erg spannend of donderdagavond het jubileum programma in de tent kon 
doorgaan. Er werd niet lang gepraat en met man en macht gewerkt om alles op tijd in orde te 
krijgen.

Voor ons vrijdagprogramma lieten de weergoden ons behoorlijk in de steek en was de tent 
helaas te klein. Gelukkig konden we uitwijken naar een perfect geschikte loods van André
Soons. 

Ondanks alles kunnen wij nu terugblikken op een geweldige 25e KVW. Naar onze mening zijn 
de watertorenfeesten ook zeer goed geslaagd. Het weer was zondag gelukkig best redelijk, er 
was voldoende belangstelling en de sfeer zat er goed in.

We vormden een fijn team en wisten er samen iets moois van te maken. BEDANKT!

De Hoofdleiding

Geen
commentaar

De geweldige act van het
straattheater trok veel publiek

Het bestuur gooide weer
alle kracht in de strijd…


