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Wij wensen U fijne feestdagen en een gezond 2005

We zouden het fijn vinden U te mogen ontvangen bij ons nieuwjaarsconcert op 7 jan 2005 om 
19.30 uur.

Bestuur en leden.

Agenda

De volgende Info verschijnt op 28 januari
Kopij inleveren voor 23 januari

Zo 22 mei Bronkprocessie
Do 26 mei Kermis Groot-Haasdal 
Za 28 mei Processie Meerssen
Zo 29 mei Drumbandfestival Nieuwstadt 
(D)
Zo 05 juni Concert Brassband Limburg
Zo 12 juni Slagwerkconcert (D)
Zo 26 juni Concert Fanfare Meers FPC
Zo 03 juli Concert Brabants fanfare orkest
Zo 10 juli Repetitie-zondag (D)
Zo 21 aug Verkoop Koosjietlaote
Za 27 aug Repetitieweekend (D)
Zo 28 aug Repetitieweekend (D)
Za 03 sep Watertaore fièste
Zo 04 sep Watertaore fièste
Zo 11 sep Dag van de Blaasmuziek te 

Valkenburg met als thema 
‘Water’

Zo 18 sep Finale Jonge Solisten
Zo 25 sep Drumbandconcours Roggel
Zo 02 okt Concert in Meterik (K)
Vr 04 nov Concert
Zo 11 dec Kampioenswedstrijd Solisten FKM

CONCERTEN:
Vr 07 jan Nieuwjaarsconcert 2005
Zo 13 mrt Concert Fanfare Holtum 19:30
Zo 20 mrt Intern Solistenconcours
Za 09 apr Concert Bocholtz 20:00 (K)
Zo 05 juni Concert Brassband Limburg
Zo 12 juni Slagwerkconcert (D)
Zo 26 juni Concert Fanfare Meers FPC
Zo 03 juli Concert Brabants fanfare orkest
Vr 04 nov Concert
Zo 02 okt Concert in Meterik (K)

REPETITIES:
Jeugddrumband: elke Woensdag 19.00 uur
Drumband: elke Woensdag 20.00 uur
Jeugdfanfare: elke Donderdag 18.00 uur
Do 06 jan -> Di 04 jan
Fanfare: elke Vrijdag 20.00 uur
Vr 24 dec -> Do 23 dec
Vr 31 dec -> Do 30 dec
Do 6 jan Extra Repetitie Korps
(K)=Alleen Korps (D)=Alleen Drumband

OVERIGE ACTIVITEITEN:
Za 18 dec Voorspelen Praktijkexamens
Zo 19 dec Kampioenswedstrijd Solisten FKM
Do 23 dec Repetitie Korps ipv Vr 24 dec
Vr 24 dec Nachtmis, Kerstkoper 21:30
Do 30 dec Repetitie Korps ipv Vr 31 dec

2005

Di 04 jan Repetitie Jeugdfanf. ipv Do 6 Jan
Do 06 jan DrieKoningen optocht 19:30 (D)
Do 06 jan Extra Repetitie (K)
Vr 07 jan Nieuwjaarsconcert 2005 19:30
Vr 21 jan Diploma-uitreiking examens 
22:00
Zo 23 jan Solistenconcours LBT Heerlerbaan
Zo 06 feb Afhalen Prins carnaval en 

opluisteren H.Mis Taarbreuk
Ma 07 feb Carnavalsoptocht
Zo 27 feb Jaarvergadering
Zo 13 mrt Concert Fanfare Holtum te

Schimmert 19:30
Vr 18 mrt Jaarvergadering Vrienden 
Zo 20 mrt Eucharistie Palmzondag 11:00
Zo 20 mrt Open Dag + Intern Solisten-

concours + Groepsfoto
Za 09 apr Concert Bocholtz 20:00 (K)
Zo 24 apr Solistenconcours Hulsberg
Za 30 apr Koninginnedag Lampionnen-

optocht
Zo 01 mei Jubileumwandeltocht 

Trampelkeu
Zo 15 mei Begeleiden Communicantjes +

opluisteren Eucharistie



SJUMMERT GEUF GAAS

Op 22 november heb ik, samen met Ramon Lucassen, voor het eerst meegedaan met het 
‘Sjummerts vasteloavend leedjesconcours’. 

Het was een geweldige ervaring, het publiek ging volledig los. 

Hoe ik hiertoe gekomen ben? 

Tijdens het cabaret in Meerssen, ontstond in de orkestbak het idee om een liedje te schrijven 
voor het Sjummerts Leedjesconcours. 

Samen met Harmen Ghijsen uit Meerssen ben ik begonnen met het bedenken van het liedje.

Het thema was snel gevonden: het zou over ‘Sjummert’ gaan en iets met ‘Gaas’. Met behulp 
van mijn keyboard werd de melodie van het lied al snel gevonden en ook de bijbehorende tekst 
ontstond spontaan. Maar de opgenomen kwaliteit beviel ons nog niet.

Aan het eind van de zomer had ik de mogelijkheid om een goede synthesizer aan te schaffen. 
Dit was de tweede start van het liedje. De instrumenten klonken veel natuurgetrouwer en de 
zang kon goed worden opgenomen. 

Een paar familieleden wilden het liedje eens horen en waren meteen enthousiast. Dit gaf de 
doorslag. We besloten het erop te wagen!!!

Doordat Harmen Ghijsen uit Meerssen komt, beheerst hij het Sjummerts niet zoals verwacht 
wordt. Maar gelukkig vonden we in Ramon een echte Sjummertenaer.

We waren pas echt tevreden na de opname in de studio van Guido Frissen. Door toevoeging 
van een tweede stem en het gitaar spel van Guido was het eindresultaat wat we ervan gehoopt 
hadden. Guido bedankt!

De avond van het konkoers kwam sneller dan verwacht. Het optreden zelf was geweldig. 
Tijdens de optredens ging de zaal volledig los en ontstond er een lange polonaise.

De jury “beloonde” ons met de ‘Woorsj’ van wel 5 kilo. We zijn er erg blij mee, maar we vinden 
het wel jammer dat de fanfare het nummer niet zal spelen tijdens de carnavalsmis en de 
optocht: er staat ook een mooie trombonesolo in. 

Het was een zeer leuke ervaring om eens iets totaal anders te doen op muziekgebied. En het 
heeft zeker aangezet tot het schrijven en bedenken van meer liedjes. 

Sjummert geuf gaas. Alaaf!

Harmen, Ramon en Wilbert

Diverse Nieuwtjes

- Onze trombonist Wilbert Meertens nam op 20 november met ‘Sjömmert gaef gaas’ deel aan ’t 
twiède Sjömmerts Vastelaoves-Leedjes Konkoer en werd samen met Ramon Lucassen en 
Harmen Ghijsen bekroond met de Presentatie-prijs.

- Op zaterdag 18 december zullen 16 kandidaten deelnemen aan Graden & HaFaBra-
Praktijkexamens in het Gemeenschapshuis, waar iedereen om 17:30 uur welkom is bij de 
bekendmaking van de resultaten.

- Diezelfde dag en op dezelfde plaats zal ons lid Ed Soons soleren op altsaxofoon tijdens het 
jaarlijkse Schimmertse Kerstconcert, dit maal ten bate van het KinderVakantieWerk. Aanvang: 
20:00 uur.  

- Cultureel Centrum ‘Den Durpsherd’ is op zondag 19 december het strijdtoneel van de FKM 
Kampioenswedstrijd Solisten 2004 waaraan deelnemen Ardina Soons, Chellie Soons en Loek 
Willems. Wij wensen hen veel succes.

- Op 24 september kregen alle fanfare-leden op naam een nieuwe repertoirelijst, met het 
verzoek alle overige werken a.u.b. zo spoedig mogelijk in te leveren middels de bijgevoegde 
map. Vergeten? Lijst kwijt? Map kwijt? Meld je bij Fon Heuts en lever in elk geval vóór 1 januari 
2005 in.

Opleidingsnieuws

Vanaf januari worden weer HaFaBra-cursussen Theorie/Gehoor/Analyse gegeven. De A-cursus 
wordt (bijna) 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 krijgen een informatiebrief over de cursussen. Willen alle leerlingen (of hun 
ouders) die dat nog niet deden een e-mail-bericht sturen naar r.j.a.kicken@planet.nl Liefst met 
vermelding van het e-mail-adres van jezelf én dat van je ouders. Sinds november wordt 
opleidingsinformatie ook op deze wijze uitgewisseld met leerlingen, ouders en docenten. Zo 
hopen we als Commissie Opleidingen nog beter van dienst zijn.

Op zoek naar een cadeau?

Op meerdere CD’s zetten leden van onze vereniging hun beste muzikale beentje voor:
- IMAGES, met onze drumband en fanfare in topvorm tijdens concoursen. Verkrijgbaar bij René
Kicken, 045-404 22 00.
- ‘Sjömmerts Vastelaoves-Leedjeskonkoer 2004’, te bekomen bij Soons Doe Het Zelf en het 
Gemeenschapshuis.  
- ‘NAVIDAD’, Kerst-cd van Antonia van der Beesen en René Kicken, verkrijgbaar bij Antonia, 
045 – 404 9120.

MULDER
LIFTSERVICE



St. Caeciliafeest

Op zaterdag 27 november vierden wij ons traditionele St. Caeciliafeest. We begonnen om 19.00 
uur met een H. Mis opgeluisterd door drumband en korps. De geselecteerde teksten pasten 
zowel in de adventviering maar hadden ook betrekking op het functioneren van onze vereniging 
en de plaats van muziek in een gemeenschap. Na deze viering mochten wij vele mensen 
ontvangen op ons feest. Met koffie en een koekje werden de gasten welkom geheten.

Enkele mensen werden in de bloemen gezet vanwege hun jubileum of vanwege het feit dat zij 
na vele jaren van trouwe dienst om verschillende redenen afscheid hebben genomen van onze 
vereniging. Sjors Kieboom en Roel Wachelder kregen deze herinneringsmedaille. Sjors was 
helaas verhinderd maar wij hebben hem deze medaille overhandigd. De eerste jubilaris was 
Judy Janssen. Zij is 10 jaar lid van onze drumband en kreeg de bijbehorende versierselen 
opgespeld. Leon Dols was de tweede jubilaris. Hij is 25 jaar lid van de bond en hiervan 4 jaar lid 
van onze vereniging. De overige jaren heeft hij ingevuld bij Genhout en Beek. De derde jubilaris 
van vanavond was Hans Lucassen. Ook hij is 25 jaar lid en al deze jaren heeft hij ingevuld bij 
onze vereniging. Voor de partners, voorzover van toepassing, was er een bloemetje. Na deze 
huldigingen werden de jubilarissen gefeliciteerd en kon het feest beginnen.

Op de gezellige tonen van het orkest werd gedanst. Voor de jongeren waren enkele 
sjoelbakken en tafelvoetbalspellen georganiseerd. De dames van het bestuur aangevuld met 
enkele andere dames hadden voor broodjes gezorgd die er vlotjes ingingen. Naast de 
gebruikelijke tombola, met dank aan de sponsoren die de prijzen ter beschikking hebben 
gesteld, was er dit jaar een optreden van een duo bandparodisten. Een zeer professioneel 
ingestudeerde act waar enkele leden bij werden betrokken. Opvallend was dat met name veel 
erebestuursleden mochten meewerken. Ook het kersverse bestuurslid Miel viel in de smaak bij 
de artiesten en mocht tot groot genoegen van de meeste aanwezigen deel nemen aan het 
optreden. Een daverend applaus viel het duo ten deel. Het feest ging verder en werd tot in de 
late uurtjes voortgezet. We kunnen weer terug kijken op een geslaagd feest en danken de 
mensen van de organisatie en iedereen die op welke wijze dan ook heeft geholpen. 

Vrienden van de Fanfare

Het bestuur van de Vrienden van de Fanfare wil graag alle vrienden en sponsoren danken voor 
hun financiële bijdragen van het afgelopen jaar, waardoor 2004 wederom een goed jaar 
genoemd mag worden. Naast deze ondersteuning zijn de betoonde belangstelling en sympathie 
van grote waarde. Op deze manier blijft een 160 jaar oude vereniging springlevend en van grote 
betekenis voor onze gemeenschap.

Verder maken we van de gelegenheid gebruik om u allen een zalig kerstfeest en een heel goed 
2005 toe te wensen. Een jaar waarin u alle gelegenheid krijgt om in het kader van de muzikale 
viering van het 160 jarig bestaan van mooie muziek te genieten.

Voor uw agenda kunt u alvast noteren dat de jaarvergadering van de vrienden zal worden 
gehouden op vrijdag 18 maart. Nadere bijzonderheden volgen, met name ook over het 
voorprogramma.

Nieuwjaarsconcert 2005

Op vrijdag 7 januari hebben wij weer ons traditionele nieuwjaarsconcert. De zaal is open vanaf 
19.30 uur en wij trakteren u graag op een kopje koffie of thee met een wafel.  Deze 
concertavond start om 20.00 uur met een optreden van de jeugdfanfare. Na dit optreden zal de 
drumband enkele werken ten gehore brengen en het korps zal het programma besluiten. Dit 
alles zal rond 22.00 uur zijn afgelopen. Hierna is er voldoende tijd over voor de uitwisseling van 
de beste wensen en samen te proosten op het nieuwe jaar. Wij hopen net als andere jaren vele 
mensen te mogen ontmoeten.

Nieuw bestuurslid voelt zich al thuis

Ons nieuwe bestuurslid Miel Weerts voelt
zich al helemaal thuis in onze fanfare-
familie zoals hier te zien is op deze foto
van het zeer gezellige St. Caeciliafeest.



.

Sinterklaas had stiekem, maar ondanks dat is hij een heer,
naar binnen gegluurd bij de repetitie van de vorige keer

Hij constateerde:” Eigenlijk niets mis
of het moet zijn dat ik me vergis.”

Ja, natuurlijk, een beter repetitiebezoek kan altijd
en meer thuis oefenen ... aoch es ‘t neet geit.

Weet je, het gaat eigenlijk niet om het geld
maar toch is dat ook een beetje wat telt

Er is namelijk geen geld in overvloed
dus past Hans op wat men ermee doet

Peter en Dion proberen mensen duidelijk te maken
dat repetities verzaken

betekent dat de uitleg moet worden herhaald
En dus het streven -vooruit te gaan- niet wordt gehaald.

Piet heeft de Sint een keer gemeld:
“Dit jaar worden we afgehaald op Mareveld

en de fanfare heeft geoefend in lopen op straat
Ik hoop dat het dit jaar beter gaat”

Maar helaas dat ging nog niet helemaal goed
Een keer herhalen is wat het hem doet.

Frenk, vind de Sint, is toch een apart figuur
Op de bok ... vol vuur

Fanatiek en niet stil te krijgen
staat hij kletsmajoors te dreigen

“t komt allemaal op z’n oren
hij wil dat kabaal absoluut niet horen

zo kan hij toch niet werken
laat hij het niet meer merken.”

Hij eist wel heel erg veel, vooral voor de jongste leden
is stil zitten, mond houden en opletten, wat ze net op school nog deden.

Voor Frenk zijn deze eisen minimaal
zo, en niet anders, wordt een muziekstuk ... een verhaal.

Ontspannen op een repetitie komt er niet altijd van
Maar een goed concert  compenseert dat dan.

Zo, nu gaat de Sint er weer van door
Misschien tot het volgend jaar, hoor!

De Sint.

Op 21 november was het weer zover. Traditioneel getrouw werd Sint met fanfare en koets 
ingehaald, een mooie tocht zelfs door de nieuwste straten van Schimmert. Ondanks dat de zon 
ons ’s middags in de steek liet en het daardoor wel erg koud werd, stonden er vele mensen 
langs de route. Vervolgens werd iedereen in een heerlijk warm gemeenschapshuis verwelkomd 
door Burgemeester Binderhagel. De fanfare speelde nog enkele sinterklaasliedjes, waarna de 
kindertjes van 1,2 en 3 jaar niet langer hoefden te wachten. Ze werden door Sint en pieten goed 
verwend,,ook mochten ze zelf nog even musiceren. Daarna moesten Sint en pieten weer snel 
verder in deze voor hen zeer drukke tijden.

Het Sint Nicolaas comite

Limburgse Kampioenschappen te Brunssum

Zondag 28 nov. heeft Henrico Stevensdeelgenomen aan de Limburgse kampioenschappen met 
de drumband St. Barbara Leveroy.
Zij behaalden 93.84 punten met lof en werden daarna Limburgs Kampioen.

Noorbeek moesten ze verslaan, maar met een beetje hulp van onze drumband is hen dat ook 
goed gelukt.
Noorbeek behaalde 90.05 punten met lof.

Hartelijk gefeliciteerd en heel veel succes wensen je het bestuur en de leden op 13 februari a.s. 
met de deelname aan de Nederlandse Kampioenschappen.


