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Concert St. Geertruid
Zondag 21 Maart zal ons korps een concert geven in de Fanfarezaal in St. Geertruid welke is 
gelegen aan de Dorpsstraat 29. Het concert start om 18.00 uur met een optreden van het 
jeugdkoor en het kerkelijk zangkoor. Aansluitend rond de klok van 19.00 uur zal de fanfare St. 
Gertrudis een concert verzorgen onder leiding van dirigent Jean Cosemans. Onze fanfare kan 
rond de klok van 20.00 uur haar concert verzorgen.

St. Gertrudis staat aan de vooravond van haar eeuwfeest en toch is deze 98-jarige nog altijd 
springlevend! Het iets meer dan 1.400 inwoners tellende Zuid-Limburgse dorp St. Geertruid
brengt namelijk een vereniging van meer dan 100 personen op de been !

De vereniging bestaat uit een fanfare-orkest en drumband die elk op hun beurt hun muzikale 
mannetje staan. Zo behaalde onze de drumband onder leiding van instructeur Frans Muyrers in 
maart van 2003 de Nationale FKM-titel melodisch slagwerkensemble met een puntenaantal van 
97,58%!. Terwijl de fanfare onder muzikale leiding van Jean Cosemans sinds 1987 uitkomt in 
de superieure afdeling (1e divisie). 

Naast een prominente plaats voor de concertpraktijk wordt er binnen de vereniging ook veel 
aandacht geschonken en waarde gehecht aan buitenoptredens. 

Dat deze combinatie van concerten/buitenoptredens alom wordt gewaardeerd blijkt uit de vele 
uitnodigingen die onze vereniging ontvangt. Zo werd er in de afgelopen jaren deelgenomen aan 
diverse buitenlandse festivals in o.a. België (Harelbeke, Oostende, Leuze en Izegem), 
Oostenrijk (Hopfgarten) en Tsjechië (Praag en Zlin). Voor 2004 is er in het 
Hemelvaartsweekend een bezoek aan het Musikfestival Nordrhein Westphalen in het Duitse 
Olpe gepland.

Uiteraard is de vereniging present bij de opluistering van de lokale gebeurtenissen.

Concerten

Agenda Maart 2004 Verdere voorlopige planning

De volgende Info verschijnt op 2 april
Kopij inleveren voor 28 maart

Za 04 sep Watertoarefièste
Zo 05 sep Watertoarefièste met 

Drumbandfestival
Zo 12 sep Dag van de Blaasmuziek LBM te 

Venlo
Zo 19 sep Finale Jonge Solisten LBM
Zo 17 okt Najaarswandeltocht Trampelkeu
Zo 07 nov FPC-concert Schimmert /Puth te

Voerendaal vanaf 15:30 (K) 
Za 13 nov Voorspelen en Proefexamens
Zo 21 nov Intocht St. Nicolaas
Za 27 nov St. Caeciliafeest
Zo 12 dec Kampioenswedstrijd Solisten 
FKM
Za 18 dec Voorspelen en Praktijkexamens
Vr 24 dec Nachtmis, Kerstkoper 21:30
Vr 07 jan Nieuwjaarsconcert 2005

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
12 Mrt 2004 -> 14 Mrt 2004
(K)=Alleen Korps (D)=Alleen Drumband

OVERIGE ACTIVITEITEN:
Di 09 mrt Vergadering Cie.Opleidingen 20:30
Zo 21 mrt Concert St. Geertruid 20:00 (K)
Za 27 mrt Solistenconcours Banholt 

(Slagwerkers)
Zo 04 apr Palmzondag H. Mis 10:45

Intern Solistenconcours 14:00
Vr 16 apr Jaarvergadering Vrienden van de

Fanfare
Zo 18 apr Concert Vriendenkring 

Crescendo in Houthem  20:00 (K)
Zo 25 apr Jubileumconcert Pijpers te Wolder

met Brassquintet 18:30 (K)
Vr 30 apr Koninginnedag

Lampionnenoptocht
Zo 02 mei Voorjaarswandeling Trampelkeu
Zo 02 mei Solistenconcours Hulsberg
Za 29 mei Voorspelen en Proefexamens
Zo 30 mei Communicantjes begeleiden en

opluisteren H. Mis 09:10 (K)
Za 05 juni Kiosk-concert
Zo 06 juni Kermis Bronkprocessie 08:30
Do 10 juni Kermis Groot-Haasdal 20:00
Za 12 juni Processie Meerssen 06:30
Zo 20 juni Reservering feesten 

Gezamenlijke Verenigingen
Zo 27 juni Concert  Walram’s Genootschap

te Valkenburg 19:00 (K)
Za 10 juli Voorspelen en Praktijkexamens
Vr 16 juli Vakantieconcert 20:00
Ma 16 aug St. Rochuskermis Klein-Haasdal
Zo 29 aug Verkoop Koosjietloate

Zo 21 mrt Concert St. Geertruid 20:00 (K)
Zo 18 apr Concert Vriendenkring 

Crescendo in Houthem 20:00 (K)
Zo 25 apr Jubileumconcert Pijpers te 

Wolder met Brassquintet 18:30 (K)
Za 05 juni Kiosk-concert
Zo 27 juni Concert  Walram’s Genootschap

te Valkenburg 19:00 (K)
Vr 16 juli Vakantieconcert 20:00
Zo 07 nov FPC-concert Schimmert/Puth te

Voerendaal (K)

Vakantie Korps:
23 juli t/m 27 augustus 2004



MULDER
LIFTSERVICE

Onze groep was in de optocht weer heel kleurrijk….

Serenade Gouden Bruidspaar Hub en Jet Snellings-Goossens

Omlijsting Eucharistieviering Palmzondag
Op Palmzondag 4 april zal de Eucharistieviering van 11:00 uur omlijst worden door de 
drumband en de fanfare. Reeds vanaf 10:45 uur zal er worden gemusiceerd. Na afloop zal het 
jaarlijkse bezoek gebracht worden aan het kerkhof om eer te brengen aan onze overleden 
leden.

Uitnodiging
Op Palmzondag 4 april zal het ‘Tweede Onderlinge Solistenconcours’ van onze vereniging 
gehouden worden in het Gemeenschapshuis, aanvang 14:00 uur. 
Van debutant tot en met vrije divisie zijn er vele optredens gepland en zal er fel gestreden 
worden voor de ‘Wisselbeker Solistenconcours Fanfare Sint Caecilia Schimmert 1845’, die 
verdedigd zal worden door de winnares van 2003: Ardina Soons. Nieuw dit jaar is, dat er ook 
wisselbekers toegekend zullen worden voor de 2e en 3e plaats in het eindklassement. Het 
geheel zal worden gejureerd door onze ere-dirigent en landelijk erkend jurylid Noël Speetjens. 
Door het aantal en het niveau van de deelnemers mag het Solistenconcours nu reeds geslaagd 
genoemd worden, met veel publiek erbij echter kan het een daverend succes worden. Daarom: 
komt dat allen zien en zegt het voort!

Prins Ivo trakteert in de oprit op ‘un drupke’



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
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Enkele impressies uit de jaarvergadering van 29 februari 2004
Peter opent de vergadering en meldt dat dit toch wel een bijzondere dag is, 29 februari is het 
maar eens in de vier jaar en dan ook nog net op deze dag de jaarvergadering. Hij heet in het 
bijzonder Ed Loijens welkom die onze bestuursvergaderingen notuleert, een grote afvaardiging 
van ons erebestuur en een afvaardiging van het bestuur van de Vrienden van de Fanfare. 
Helaas moeten wij constateren dat de opkomst dit jaar weer slechter is dan vorig jaar.
Het financieel verslag wordt heel duidelijk gepresenteerd door Hans Slenter. De financiën 
blijven onze aandacht vragen. Leden kunnen o.a. een bijdrage leveren door zo goed mogelijk 
mee te werken bij activiteiten en de repetities zo goed mogelijk te bezoeken, zodat extra 
repetities zo min mogelijk plaats hoeven te vinden.
De kascontrolecommissie doet verslag van de controle en stelt vast dat de penningmeester 
alles tot in de punten heeft verzorgd. Hans wordt decharge verleend.
Marjo Limpens leest het jaarverslag voor en daarbij wordt een fotopresentatie gehouden om het 
verhaal te verlevendigen. Er gebeurt nogal wat in zo’n jaar, dat wordt weer eens duidelijk als je 
zo’n verslag hoort.
De voorzitter bedankt René Simons voor zijn medewerking aan de Fanfare-info.
Het aftredend bestuurslid Jan Theunissen wordt herkozen voor een nieuwe bestuursperiode.
Wij hebben in het afgelopen jaar enkele mensen bereid gevonden om een bepaalde taak van 
een bestuurslid voor zijn rekening te nemen, te weten:
Ed Loijens notuleert de bestuursvergaderingen, Peter Verkoulen maakt samen met Dion Soons
de concertplanning en Rob Vankan neemt de inning van de contributie en lesgelden voor zijn 
rekening.
Sjir Kuipers stopt na deze vergadering als bestuurslid van onze vereniging. De voorzitter stelt 
de vergadering voor hem te benoemen tot erebestuurslid. Deze voordracht en de benoeming 
worden met een applaus bekrachtigd.
Het bestuur heeft José Eijssen bereid gevonden plaats te nemen in ons bestuur en zij wordt 
door de leden bijna unaniem gekozen. Zij zal zich vooral gaan bezighouden met de PR en de 
Fanfare-Info. José wordt gebeld en zij komt naar de vergadering om zich voor te stellen en het 
vervolg van de vergadering bij te wonen. Wij heten haar welkom in ons midden en wensen haar 
veel succes!
Eric Theunissen licht namens het Comité Watertaorefièste de organisatie van de 
Watertaorefièste 2004 toe. Op zaterdag zal weer de Janse Bagge Bend optreden en op zondag 
organiseren wij naast het Koosjiete het Districtsfestival van het district Heerlen, een 
drumbandfestival waaraan naar schatting zo’n 20 drumbands zullen deelnemen. Er is die dag 
een optocht met defilé en er vinden concerten plaats in het gemeenschapshuis en in de tent of 
op het feestterrein. We zullen dus veel leden nodig hebben om te werken, gevraagd wordt om 
dit weekend vast te reserveren voor onze vereniging, werkschema’s zullen tijdig worden 
uitgereikt. Math Lemmens is gestopt als lid van het Comité en er zijn drie nieuwe leden 
toegevoegd, te weten: Hans Lucassen, Bas Ritt en Ilona Soons.
De LBM organiseert weer “de Dag voor de Blaasmuziek” op zondag 12 september 2004 te 
Venlo. Als we deelnemen, zullen we meelopen in de Streetparade. Of we ons hiervoor aan-
melden zal in stemming worden gebracht op de repetities van het korps en de drumband.

Dion zal met Frenk het repertoire voor het straatgebeuren bespreken, omdat leden van mening 
zijn dat dit repertoire meer aandacht verdient.
José Eijssen en Ed Loijens zullen een plan van aanpak gaan maken voor onze PR-activiteiten. 
Peter Soons vraagt of een drumbandlid en een korpslid interesse hebben om hieraan mee te 
werken. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Peter.
We nemen het besluit dat een lid zich ook bij Jos Wiekken dient af te melden voor 
straatoptredens.
Taken van Sjir Kuipers worden verdeeld over de volgende personen:
- Beheer instrumenten: Fon Heuts
- Lief en leed: Jean Steijns
- Aandacht bij begrafenissen en bruiloften: Jo Lemmens
Bestuur zal zich verder verdiepen in de mogelijkheden voor het organiseren van een LBM 
concours in 2007 en dit weer terugkoppelen naar de leden.
In het afgelopen jaar hebben gesprekken plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van de 
GOS, Schutterij, Voetbalclub, Turnclub en Fanfare om te kijken of wij samen een Schimmerts
evenement kunnen organiseren in de maand juni. Hiervoor hadden wij in de 
evenementenkalender al 20 juni geclaimd, maar dat is niet haalbaar gebleken. 
Peter vraagt of iemand bereid is om namens de fanfare zitting te nemen in deze club.
Heb je interesse, meld je dan bij Peter of Marjo.
Uit de vergadering wordt aandacht gevraagd voor uniform, zwarte schoenen en pet.
Ook wordt aandacht gevraagd voor op een te vroeg tijdstip concerteren op zondag. Peter 
Verkoulen legt uit dat Frenk bijna nooit op de zaterdag kan en wij kunnen vanwege de vele 
jonge leden niet concerteren om bijv. 21.00 uur. Wel wordt natuurlijk geprobeerd met iedereen 
zoveel mogelijk rekening gehouden. Geen makkelijke klus gelet op de vele verschillende 
agenda’s.
We zullen moeten zorgen voor een invaller als Jean Soons verhinderd is als vaandeldrager.
De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun bijdrage en bedankt ook de achterban.
We hebben dit jaar onze doelstellingen gehaald, we hebben een
groeiend aantal vrienden en uit vele positieve reacties kunnen we 
concluderen dat we op de goede weg zijn.

Sjir Kuipers  
laatste
vergadering

José Eijssen
welkom als

nieuw bestuurslid


