Agenda
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:
Za 09 apr Concert Bocholtz 20:00 (K)
Za 23 apr Extra Repetitie (D) 18:30 – 20:00
Zo 24 apr Solistenconcours Hulsberg
Zo 24 apr Drumbandfestival Obbicht (D)
Za 30 apr Koninginnedag Lampionnenoptocht
Zo 01 mei Jubileumwandeltocht
Trampelkeu (Serenade vervalt)
Zo 15 mei Begeleiden Communicantjes +
opluisteren Eucharistie
Za 21 mei Proefexamen en Voorspelen
Za 21 mei Kioskconcert
Zo 22 mei Bronkprocessie
Do 26 mei Kermis Groot-Haasdal
Za 28 mei Processie Meerssen 6:30
Zo 29 mei Extra Repetitie (D) 18:00 – 19:00
Zo 29 mei Drumbandconcert (D)
Zo 05 juni Concert Brassband Limburg
19:30 Schimmert,
20:30 Brassband Limburg
Zo 12 juni Slagwerkconcert (D)
Wo 15 juni Ster Elektro Toer
Za 18 juni Serenade Gouden Bruidspaar
Selder-Jongen 19:00, Serenade
Bruidspaar Sander van Kan en
Claudia van Oppen 20:00
Za 25 juni Praktijkexamen en Voorspelen
Zo 26 juni Extra Repetitie (D) 10:00 – 12:00
Zo 26 juni Concert Fanfare Meers in Wolder
19:30 Schimmert 20:30 Meers
Zo 03 juli
Concert Brabants fanfare orkest
Zo 10 juli
Repetitie-zondag (D)
Za 23 juli Serenade Bruidspaar Peter
Frissen en Nicole Palmen 19:30
Zo 31 juli
Extra Repetitie (D) 10:00 – 12:00
Vr 05 aug Serenade Gouden Bruidspaar

Di 16 aug St.Rochus kermis in KleinHaasdal 18:45
Zo 21 aug Verkoop Koosjietlaote
Za 27 aug Repetitieweekend (D)
Zo 28 aug Repetitieweekend (D)
Vr 02 sep Watertaore fièste
Za 03 sep Watertaore fièste
Zo 04 sep Watertaore fièste
Za 10 sep Open Monumentendag
Zo 11 sep Open Monumentendag
Zo 11 sep Districtsfestival te Itteren
Zo 11 sep Dag van de Blaasmuziek te
Valkenburg thema ‘Water’
Zo 18 sep Finale Jonge Solisten
Ma 19 sep Extra Repetitie (D) 20:00 – 21:00
Di 20 sep Extra Repetitie (D) 20:00 – 21:00
Do 22 sep Extra Repetitie (D) 20:00 – 21:00
Vr 23 sep Generale Repetitie (D) 20:00 –
21:00
Za 24 sep Extra Repetitie (D) 20:00 – 21:00
Zo 25 sep Drumbandconcours Roggel
Zo 02 okt Concert in Meterik (K) 16:00
Schimmert 17:00
Za 22 okt Serenade
Vr 04 nov Jubileum Concert
Zo 20 nov Intocht St.Nicolaas
Zo 27 nov Limburgse Kampioenschap
LBT
Za 10 dec St.Caecilia feest
Zo 11 dec Kampioenswedstrijd Solisten
FKM

CONCERTEN:
Za 09 apr Concert Bocholtz 20:00 (K)
Za 21 mei Kioskconcert
Zo 29 mei Drumbandconcert (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 02 okt Concert in Meterik (K)
Vr 04 nov Jubileum Concert
De volgende Info verschijnt op 29 april
Kopij inleveren voor 22 april

voor de gehele fanfare-familie
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Trampelkeu vieren 25 jarig bestaan
Zoals bekend vieren de Trampelkeu dit
jaar hun 25 jarig bestaan.
De 40ste wandeltocht en de herfsttocht
staan dan ook in het teken van dit
jubileum.
Graag doen we weer een beroep op de
gehele fanfare om mee te helpen – door
te werken of te wandelen – om ook deze
wandeltocht weer tot een succes te
maken.
I.v.m. ons jubileum zullen we samen met
het Oranjecomité op Koninginnedag
tevens een aparte wandeltocht voor de
Schimmertse jeugd organiseren.
Details hierover worden via een Gos-folder
in Schimmert verspreid.

Winnaars ‘Derde Onderling Solistenconcours’ 20 maart

Eucharistieviering Palmzondag en bezoek Kerkhof.

De navolgende solisten werden winnaar van de wisselbekers voor de 3e, 2e en 1e plaats in het
eindklassement. Joël Jacobs, Chellie Soons en Ardina Soons (allen bugel) eindigden gelijk met
88 punten op de 3e plek en zullen daarom de wisselbeker elk 4 maanden in huis hebben;
Rickwin Janssen (bariton) en Ramon Soons (bugel) behaalden beiden 89 punten. Bij een gelijk
aantal punten beslissen bepaalde beoordelingsrubrieken, waardoor Rickwin 2e en Ramon 1e
werd met zijn vertolking van Orientale van J. Ed. Barat en daarmee glunderende eindwinnaar.
Noël Speetjens fungeerde als jurylid. We feliciteren alle 40 deelnemers, hun docenten en hun
ouders.

Op Palmzondag 20 maart werd door het korps
en de drumband de H. Mis prachtig
opgeluisterd.
Het was een sfeervolle dienst met prachtige
muziek van de drumband en het korps. De
kinderen waren in grote getale aanwezig met
fraai versierde takken. Traditiegetrouw werden
op het kerkhof de overleden leden muzikaal
geëerd.
Daarna werden er groepsfoto’s gemaakt bij de
kerk. Deze foto’s zijn over enkele weken te
bekijken en te bestellen.

Op zondag 24 april gaan 25 solisten deelnemen aan het befaamde Lei Extra solistenconcours
te Hulsberg. We wensen alleen veel succes toe. Zodra de tijden van optreden bekend zijn
zullen alle betrokkenen worden geïnformeerd.

Serenade St.Barbara Leveroy

Fanfare St. Caecilia concert 9 april
Op zaterdag 9 april geeft onze fanfare samen met de fanfare St. Caecilia Bocholtz een concert.
Dit concert wordt gehouden in de Harmoniezaal Dr. Nolensstraat 7 te Bocholtz.
Fanfare St Caecilia Schimmert opent het concert om 20.00 uur daarna zal de fanfare van
Bocholtz het concert voortzetten
De twee fanfares zullen een mooi afwisselend programma ten gehore brengen. Mede namens
de fanfare St. Caecilia Bocholtz nodigen we iedereen uit voor dit prachtige concert.

Concert Fanfare Juliana Holtum en Fanfare St. Caecilia Schimmert.
Op 13 maart gaven de beide Fanfares een concert in het gemeenschapshuis te Schimmert. De
korpsen brachten een prachtig programma ten gehore.De leden van beide korpsen en de
belangstellenden luisterden vol aandacht naar elkaar. Zo’n concert is zeker voor herhaling
vatbaar.

Zaterdag 26 maart bracht de Drumband een serenade bij St. Barbara Leveroy, die geleid door
Henrico en met hulp van Bianca de Oranje Wimpel hebben veroverd.
MULDER
LIFTSERVICE

Vervolg Jaarvergadering Vrienden
Voorzitter Peter van de fanfare dankt de vrienden van de fanfare voor hun bijdragen, die 12%
van de begroting uitmaken. Hij constateert dat er een behoorlijk reservepotje is gevormd, maar
dat anderzijds de reguliere inkomsten van de fanfare niet toereikend zijn. Hij ziet ook
verschuivingen optreden van inkomsten van de Watertaore fièste naar de vrienden. Hij wil
hierover overleggen met de vrienden samen met de penningmeester.
Verder laat Peter weten dat het grote verenigingenoverleg niet goed van de grond is gekomen,
maar dat er nu via de gemeente de Ster Electrotoer is neergelegd, die gezamenlijk is opgepakt.
Er is een stichting gevormd, die zich in drie commissies gaat bezig houden met de organisatie
van een etappefinish en een tijdrit op 15 juni. De finish is in Groot Haasdal en de start van de
tijdrit is op het Oranjeplein. Het is de bedoeling om hieraan nog andere activiteiten te koppelen
zoals een dikke bandenwedstrijd. Ook voor volgend jaar is dit evenement vastgelegd.
Deze belangrijke samenwerking tussen de verenigingen wordt door André toegejuicht.

Serenade Bea en Dion
Zaterdag 26 maart bracht het korps een serenade bij het 25-jarig huwelijk van Bea en Dion
Soons. Beiden genoten zichtbaar van de uitvoering.

Rondvraag
Jo Frijns denkt dat het goed is om volgend jaar de jaarvergadering een half uur te vervroegen
gezien het te verwachten verslag van de kascontrolecommissie.
José Eijssen heeft het idee dat ze een sponsor mist en dat ze niet de beschikking heeft over
alle logo’s. Dit wordt opgepakt ook met het oog op het sponsorbord.
Wat schreef de jury op 19-12-2004 (FKM Kampioenswedstrijd HaFaBra-Solisten)?
[Redactie: Door plaatsruimtegebrek kon deze bloemlezing uit de juryrapporten niet eerder geplaatst
worden]

Over Chellie Soons uitvoering werd geschreven: Krachtig begin. Zeer muzikale voordracht.
Fijne toon. Fraai klinkende laagte ook. Goede opvatting inzake tempi en nuancering. Bedankt
voor het fijne optreden. (Rob Goorhuis); Inleiding is overtuigend. Technisch doorgaans goed
beheerst. Intonatie doorgaans goed. Onderlinge zuiverheid is goed en de toonkwaliteit is mooi.
Lento cantabile is mooi van voordracht en nuancering. (August Thissen)
Loek Willems las het volgende: Fraai gearticuleerd spel. Mooie toonvorming!!! Prachtig dolce.
Goede dynamische schakeringen. Muzikaal van voordracht. Goede karakters. Coda niet
helemaal gaaf. Verder heel fijn!! Prachtig geluid. Dank je wel voor je optreden en hopelijk tot
ziens! (Rob Goorhuis); Inzet is overtuigend. Technisch doorgaans goed beheerst. Dynamische
uitwerking is naar tevredenheid. Mooie bugelklank. Onderlinge zuiverheid is naar wens. Tempokeuze is akkoord. Een mooie totaal-uitvoering met muzikale voordracht. (August Thissen)
In Ardina Soons’ jury-rapporten: Goed begin. Misschien zou een beetje vibrato alles nog
zangeriger maken. Verder goed van toon en frasering en aangenaam om naar te luisteren.
Verzorgd spel. Werk aan ademtechniek, articulatie (legato) en frasering. Succes en Proficiat!
(Jacques Claessens); Sfeervolle opening. Goed karakter. Goed spel. Goede techniek. Goed
naar slot toegewerkt!! Compliment en Succes. Ga aan je ademhaling werken, dit geeft ook ‘rust’
!

Sponsoring Autoruitservice Ti Glas Elsloo
Is uw autoruit beschadigd als gevolg van steenslag of anders en u ziet een sterretje of barst,
neem dan zo snel mogelijk contact op met Autoruitservice Ti glas Elsloo.
Indien u een ruitschade constateert neemt u telefonisch contact op met ons (046-428 04 30) en
wij regelen dan alles. U maakt een afspraak met ons, brengt de auto en krijgt gratis vervangend
vervoer of wij komen de auto bij ophalen repareren of vervangen u ruit en brengen hem weer
terug. Na reparatie of vervanging regelen wij de betaling rechtstreeks met uw verzekering.
Als u uw autoruit laat repareren of vervangen bij ons, dan sponsoren wij uw fanfare met een
extra bedrag per vervanging of reparatie. En niet alleen van uw autoruit, maar ook van degene
die u naar ons verwijst geven wij extra sponsoring naar uw vereniging.

Autoruitservice Ti glas
Business Park Stein 131, Elsloo
046-428 04 30

Verslag jaarvergadering vrienden van de fanfare
Voorprogramma
Voorafgaand aan de jaarvergadering bezochten we met 25 belangstellenden
instrumentenmaker Hub van Laar in Margraten. Het was werkelijk heel interessant om te zien
hoe uit een dun plaatje koper door de handen van een gedreven vakman een bugel of trompet
ontstaat. De bevlogenheid en de passie van Hub van Laar, die dag en nacht met zijn vak bezig
is, spatten ervan af. Een man die op 10-jarige leeftijd al wist dat hij niets anders wilde worden
dan instrumentenmaker, die zelf vindt dat hij de tijd die hij op de MTS heeft doorgebracht beter
had kunnen besteden aan het maken van instrumenten. De bekendheid van de van Laar-bugel
of trompet is niet meer beperkt tot Limburg, maar reikt ver over de landsgrenzen. Alles draait
om de klank. Bij de geringste oneffenheid zal het (half)product onherroepelijk de weg naar
schroothandelaar Dotremont gaan. Al met al een magnifieke beleving.
Terug in Schimmert konden we vóór aanvang van de jaarvergadering nog volop genieten van
de repetitie van de fanfare. Met 27 fanfarevrienden zijn we daarna aan de vergadering
begonnen.
Opening
Voorzitter André is blij met de grote opkomst en met name met het aantal aanwezige dames.
Samen met de Trampelkeu doen we het uiteindelijk voor de mensen waarnaar we zo juist
hebben geluisterd. Het is goed om nog eens een extra inspanning te leveren om het aantal
vrienden uit te breiden. Verder wijst hij nog op het 160-jarig bestaan van de fanfare in 2005.
Omdat hij toevallig een vriendin had ontdekt in de zaal wilde Sef wel eens weten of anderen
zich ook hadden gehouden aan de vorig jaar gemaakte afspraak dat iedereen een vriend of
vriendin zou meebrengen naar de jaarvergadering. Vorig jaar is dit helaas niet aan de orde
geweest.
Notulen vorige jaarvergadering en jaarverslag 2004
Nadat secretaris Ger de notulen van de vorige jaarvergadering heeft voorgelezen wordt hij
bedankt voor de complete weergave en kan hij meteen doorgaan met het voorlezen van het
jaarverslag 2004, waaruit blijkt dat het bestuur de suggestie van “vriend van het jaar” nog
steeds in beraad heeft. Verder wordt ons bezoek aan de jaarvergadering van de fanfare
gememoreerd evenals het speciale concert b.g.v. het zilveren jubileum van Sef Pijpers.
Financieel jaarverslag 2004
Omdat de kascontrole niet de dag vóór de jaarvergadering heeft plaatsgevonden maar een dag
eerder hoopt penningmeester Jean dat de controleurs zich wel nog kunnen herinneren wat ze
gedaan hebben nu het al zo lang geleden is. Uit het financiële jaarverslag blijkt dat de bijdragen
in 2004 nagenoeg gelijk zijn gebleven aan het jaar daarvoor. Omdat er alleen een marimba is
aangeschaft voor € 5.500 en er nauwelijks onkosten zijn geweest buiten die voor de fanfare-info
hebben we onze wens om iets te doen aan de vorming van een reservepotje kunnen
waarmaken. Ondanks het feit dat de drumband dit jaar en de fanfare volgend jaar op concours
gaan zijn er geen grote wensen op het gebied van instrumenten.
Namens de kascontrolecommissie laat Noël weten dat de twee leden hun best gedaan hebben
.om iets te vinden, maar helaas. Hij vindt dat we zuinig moeten zijn op deze penningmeester.

Het andere commissielid Eed complimenteert de penningmeester. Als man zonder enige
ervaring is hij vorig jaar onder druk van de vergadering gezwicht en heeft hij deze job aanvaard.
Gelukkig werd hij gekoppeld aan een zeer ervaren iemand. Desondanks heeft hij zich toch
grote zorgen gemaakt. Zondagnacht heeft hij nauwelijks geslapen en gewacht op een
telefoontje van de penningmeester. Hij heeft drie dagen verlof genomen en op 16 maart is hij
om tien vóór acht vertrokken van de Klever zonder te weten waar de penningmeester woont.
Zo’n groot huis had hij overigens niet verwacht.
Eenmaal binnen is hij in de salon opgewarmd en daarna doorgegaan naar het domein van
Jean. Tafel vol met klappers en papieren, prachtig uitgewerkt, perfect. Met koffie en cake is hij
door de materie heen gekomen. Hij zag dat Noël heel rustig bleef en dacht dit moet goed zijn.
Het was handgeschreven werk, heel kleine lettertjes, maar Jean heeft goed uitgelegd wat er
stond.
Uiteindelijk dan toch maar een handtekening gezet en Noël ook daarna. Eed is nu ingewijd en
heeft graag een compagnon die hij nu kan gaan inwijden. Nog een laatste opmerking: gezien
de tijdsinvestering moet er iets tegenover staan. Piet Ritt is de man die door Eed ingewijd gaat
worden. Jean wordt gedechargeerd en bedankt.
Vriend van het jaar
is het volgende agendapunt, dat door Eed vorig jaar op tafel is gelegd. André zet uiteen dat dit
onderwerp iedere bestuursvergadering aan de orde is geweest. Het bestuur komt er maar niet
uit. Allereerst rijst de vraag of het ook een vriendin kan zijn. Als criterium zou je kunnen
aanhouden dat hij of zij de jaarvergadering moet bezoeken, terwijl de hoogte van de bijdrage
geen rol mag spelen. Verder is er het probleem dat de fanfare vanwege de voorbereiding van
palmpasen geen tijd heeft om de lang zal hij/zij leven in te studeren. Ook zou je een quiz of iets
dergelijks kunnen houden.
Eed legt nog één keer uit wat zijn bedoeling is. Zijn idee is om er iets leuks van te maken, om
de groep uit te breiden, om meer bekendheid eraan te geven, om de betrokkenheid te
vergroten.
Hierin kan het bestuur zich vinden. De vraag is of er leden zijn die zich hierover willen buigen.
Eed gaat erover denken samen met Jan Bessems, Jos Mevis, Phil Knols en André. Er wordt
geen budget beschikbaar gesteld en de commissie valt onder de directe verantwoordelijkheid
van het bestuur.
Bij de mededelingen wordt het programma van 160 jaar fanfare doorgenomen. Bijzondere
aandacht wordt besteed aan 4 november, als het douaneorkest komt spelen. Op die dag staan
ook het monument ter herinnering aan de afbraak van het klooster en eventueel de film van de
afbraak op de agenda. Het is de bedoeling om die dag het karakter van een reünie te geven.
Verder komt het afscheid van drie bestuursleden van de fanfare aan de orde: Jo Lemmens, Jan
Theunissen en Jean Thewessen. Jean en Jo zijn ook bij het bestuur van de vrienden en blijven
dit ook, niet meer als afgevaardigde van het bestuur maar als gewoon lid. Miel Weerts neemt
naast Piet Ritt de plaats van afgevaardigde in. Voor ons zijn deze contacten heel belangrijk.
Er wordt gemeld dat de website van de fanfare een upgrading ondergaat, waarbij de flyer van
de vrienden wordt toegevoegd.

