Agenda November 2003
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
Verschoven Repetities:
19 Dec 2003 -> 21 Dec 2003
26 Dec 2003 -> 28 Dec 2003
12 Mrt 2004 -> 14 Mrt 2004
(K)=Alleen Korps (D)=Alleen Drumband
OVERIGE ACTIVITEITEN:
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 vertrek 14:45
gemeenschapshuis
Za 29 nov St. Caeciliafeest
Zo 30 nov Jeugdorkestenfestival
Zo 07 dec Nederlandse Finale Solisten
Za 20 dec Praktijkexamens
Wo 24 dec Nachtmis, Kerstkoper 21:30

2004
Vr 02 jan
Di 06 jan
Zo 22 feb
Ma 23 feb
Za 28 feb
Zo 29 feb
Zo 21 mrt
Zo 04 apr
Zo 18 apr
Zo 25 apr
Vr 30 apr
Zo 02 mei

Nieuwjaarsconcert 2004
Driekoningenoptocht (D)
Afhalen Prins Carnaval en
opluisteren H.Mis Taarbreuk
Carnavalsoptocht
Serenade Gouden Bruidspaar
20:00 ‘t Weverke
Jaarvergadering 10:30
Concert St. Geertruid 20:00 (K)
Palmzondag
Concert Vriendenkring
Crescendo in Houthem (K)
Jubileumconcert Pijpers te Wolder
met Brassquintet 18:30 (K)
Koninginnedag
Lampionnenoptocht
Voorjaarswandeling Trampelkeu

Verdere voorlopige planning
Zo 02 mei
Zo 30 mei
Zo 06 juni
Do 10 juni
Za 12 juni
Zo 20 juni
Ma 16 aug
Zo 29 aug

Solistenconcours Hulsberg
Communicantjes begeleiden en
opluisteren H. Mis 09:10
Kermis Bronkprocessie
Kermis Groot-Haasdal 20:00
Processie Meerssen 6:30
Reservering feesten
Gezamenlijke Verenigingen
St. Rochuskermis Klein-Haasdal
Verkoop Koosjietlote

Concerten

voor de gehele fanfare-familie
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Wandeltocht
Zo 09 nov

Zo 30 nov
Vr 02 jan
Zo 21 mrt
Zo 18 apr
Zo 25 apr
Zo 07 nov

Concert Vriendenkring
Crescendo met Genhout en
Hoensbroek 20:30 (K)
Jeugdorkestenfestival Schimmert
Nieuwjaarsconcert 2004
Concert St. Geertruid 20:00 (K)
Concert Vriendenkring
Crescendo in Houthem (K)
Jubileumconcert Pijpers te
Wolder met Brassquintet 18:30 (K)
FPC-concert Schimmert en Puth

Nieuws uit onze
Fanfare-familie
Geboren:
Aemée, dochter van Frenk Rouschop en
Hilde Coolen
Sanne, dochter van Carolien Stassen en
Paul Prevoo
Lieve, dochter van Richard Speetjens en
Maike Grobbenhaar
Ouders, van harte proficiat en veel geluk.
De volgende Info verschijnt op 5 december
Kopij inleveren voor 30 november

Op zondag 19 oktober 2003 was het weer tijd voor de traditionele herfstwandeling
georganiseerd door de Trampelkeu. De weergoden waren de organisatie en de wandelaars
gunstig gezind. Onder zeer mooie weersomstandigheden namen meer dan 1250 mensen deel
aan deze wandeling. De zon zorgde ervoor dat de door nachtvorst witte velden snel ontdooiden.
Goed verzorgde rustplaatsen en zeer mooie routes bevestigen het positieve beeld dat de
meeste wandelaars hebben van de wandeltochten die de Trampelkeu organiseren. Diverse
leden van de fanfare hebben met veel plezier de mensen van de Trampelkeu geholpen.
Allemaal bedankt voor jullie inzet.

Bowlen Jeugddrumband/Jeugdfanfare
Op zondag 16 november gaan we van 13:00 – 14:00 uur bowlen te Valkenburg. Aansluitend
zullen we elders een hapje gaan eten. Alle betrokkenen krijgen tijdig informatie over vertrektijd,
vertrekplaats, vervoer en wat dies meer zij.

Jeugdorkestenfestival
Het Jeugdorkestenfestival in het kader van de viering van het 20-jarig bestaan van de
Jeugdfanfare zal plaatsvinden op zondagmiddag 30 november aanstaande in het
Gemeenschapshuis. Via het Parochieblad zullen de deelnemers en de aanvangstijden bekend
worden gemaakt, aangezien het programma nog moet worden samengesteld.

Concert Nuth
In het kader van de Fanfare Promotie Concerten hebben op 12 oktober in het Trefcentrum te
Nuth de fanfares van Nieuwenhagerheide en Schimmert geconcerteerd. Schimmert beet de
spits af en trakteerde de aanwezige muziekliefhebbers op een gevarieerd concert. Een groots
applaus liet blijken dat het publiek het concert waardeerde. Nieuwenhagerheide voerde het
programma uit dat zij de week erna op het bondsconcours ten gehore zouden brengen. Ook dit
programma viel in de smaak. De muzikanten en dirigenten waren te spreken over de kwaliteit
van de uitvoering. Het in grote getale opgekomen publiek, niet alleen supporters van beide
fanfares maar ook vele mensen uit Nuth en omgeving, heeft genoten van enthousiaste en
gedreven muzikanten die hun beste beentje voor willen zetten. Al met al een prima promotie
voor de fanfare muziek.

Federatieve Kampioenswedstrijd Blazers 2003
Joël Jacobs en Ardina Soons ontvingen een eervolle uitnodiging om deel te nemen aan de
Nederlandse Finale Solisten van de FKM, die op zondag 7 december 2003 (gewijzigde datum)
gehouden zal worden in den Durpsherd te Berlicum, nabij Den Bosch. Beiden zullen gaan
deelnemen. Wij wensen hun veel succes met de voorbereidingen en het optreden.

Uit de bestuursvergadering
Door het bedanken of ziekte van enkele bestuursleden komen wel veel acties bij een kleine
groep binnen het bestuur te liggen. Om de mensen niet te overbelasten, met alle consequenties
van dien, zal een herverdeling van de activiteiten of andere oplossingen besproken dienen te
worden. Een nadere analyse van het takenpakket dient dan ook uitgevoerd te worden.
Vervolgens kan dan ook gericht gezocht worden naar eventuele nieuwe bestuursleden c.q.
mensen die de fanfare willen helpen.

St. Caecilia-feest
Het St. Caecilia-feest komt er weer aan. Op 29 november starten wij met een H. Mis om 19.00
uur waarbij de muziek door drumband en fanfare zal worden verzorgd. Na deze H. Mis
ontvangen wij de ereleden, eredirigenten, leden, vrienden van de fanfare en overige
genodigden, uiteraard samen met hun partners in het gemeenschapshuis. Enkele jubilarissen
zullen in de bloemetjes worden gezet. Tussen de twee ronden van de bekende tombola is er
ruimte voor een verrassend optreden van een artiest. Voor de jeugdige leden zijn er enkele
sjoelbakken en het geheel zal worden opgeluisterd door het orkest Stanza. We hopen dat vele
mensen de weg naar de kerk en het gemeenschapshuis kunnen vinden om samen als fanfare
familie een gezellige feest te vieren.

MULDER
LIFTSERVICE

