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We wensen ons lid, Monique Diederen, Maurice en kinderen heel veel sterkte toe bij het 
verwerken van het verlies van Mike...
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Maria Hambeukers, Piet Ritt, Hans Slenter, 
Jean Steijns en Jo Vranken  zijn herkiesbare 
bestuursleden en worden door de verga-
dering duidelijk “beloond” voor hun inzet en 
weer herkozen als bestuurslid. 
Peter Verkoulen wordt vervolgens tot nieuw 
bestuurslid gekozen. De komende periode 
zal gebruikt worden om een nieuwe proce-
dure voor de verkiezingen uit te werken en 
in de statuten, naast nog enkele andere 
punten, te laten aanpassen.

De in het leven geroepen klankbordgroep 
wordt als positief ervaren. Diverse onder-
werpen zijn hierin bediscussieerd. 
De familiedag zal op �0 april a.s. worden ge-
houden.

Het jaar 2006 zal met name in het teken 
staan van het concours van het korps. 
Op 2� oktober a.s. is de dag van de waar-
heid. 

De voorzitter sluit de vergadering en dankt 
eenieder voor zijn/haar inbreng tijdens de 
vergadering maar ook tijdens het afgelopen 
verenigingsjaar en spreekt de hoop uit dat 
de fanfare haar plaats binnen de Schimmert-
se gemeenschap verder zal continueren.  

Ed Loijens

Op zondag 05 maart jl opent de voorzitter 
om �0.�0 uur de jaarvergadering. Na een 
moment stilte in acht genomen te hebben 
ter nagedachtenis aan erebestuurslid Louis 
Vankan wordt de agenda afgewerkt. Tijdens 
de presentatie van de financiële overzicht-
en blijkt dat met name door het resultaat 
van de Watertoare Fièste, Ster Elektrotoer 
en afspraken met de Vrienden de penning-
meester enigszins geruster door het leven 
kan gaan. Dit neemt niet weg dat zeer kri-
tisch naar de uitgaven gekeken zal worden 
en wij met zijn allen dienen te blijven werken 
aan de inkomsten. De kascommissie geeft 
vervolgens aan dat de penningmeester zijn 
zaken weer goed op orde heeft. 

Marjo Limpens geeft een uitgebreide op-
somming, ondersteund met foto’s, van de 
activiteiten die in het afgelopen jubileum-
jaar hebben plaats gevonden. Hieruit blijkt 
dat de vereniging bruist van de activiteiten 
en tijdens vele momenten haar opwachting 
maakt binnen de Schimmertse gemeen-
schap. Ook zijn prachtige successen geboekt 
op muzikaal gebied. Denk bijvoorbeeld aan 
het Limburgs- en Landskampioenschap van 
de drumband en het succes van de solisten 
tijdens het Landskampioenschap.

enKele KOrte imPreSSieS Uit De JaarVerGaDerinG
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afloop waren er vele positieve reacties te 
beluisteren: behalve dat iedereen op deze 
manier muzikaal volledig tot zijn 
recht komt, levert het ook een gevoel van 
samenhorigheid op door met elkaar in plaats 
van tegenover elkaar te musiceren. Wat ons 
betreft dus voor herhaling vatbaar en dank 
aan Kerkbestuur en aan de mensen die de 
avond vantevoren een paar uur in de Kerk 
aan het werk zijn geweest.

Na de H. Mis ging het naar het kerkhof: 
drumband, fanfare en een grote groep “aan-
hang”. Onze voorzitter Peter sprak een kort 
woordje, waarin hij hen die ons voorgingen 
bedankte en memoreerde dat wij de ver-
antwoordelijkheid hebben om onze mooie 
vereniging verder te dragen die zij op poten 
hebben gezet. Daarna volgde een muzikale 
ode door drumband en fanfare. Op het kerk-
hof speelt de fanfare altijd “Ich bete an die 
Macht der Liebe”. Deze muziek roept altijd 
herinneringen op aan onze overledenen en 
vooral ook de stilte na de muziek is indruk-
wekkend.

’s Middags was het dan weer tijd voor het 
Onderlinge Solistenconcours. Jurylid Noël 
Speetjens zat klaar om een keur aan solisten 
weer te beoordelen. René Kicken begeleid-
de de instrumentale solisten. Pascal Kuipers 
fungeerde als speaker en Ed Soons en ikzelf 
functioneerden als jury-secretaris. Er waren 
overigens mensen die vroegen of het wel 
eerlijk was dat ik zelf “in de jury” zat terwijl 
mijn eigen zoon ook deelnemer was. Uiter-
aard is Noël het enige jurylid: de secretaris 

Op 9 april was het weer Palmzondag. Het 
mag inmiddels wel een traditie genoemd 
worden dat we op die dag de H. Mis van 
��.00u opluisteren, gevolgd door een gang 
naar het kerkhof om onze overleden leden, 
familieleden en symphatisanten te her-
denken. In de middag vindt dan het interne 
solistenconcours plaats in het gemeensc-
hapshuis.

Tijdens het opluisteren van de H. Mis zaten 
fanfare en drumband in een “experimentele” 
opstelling: er waren kerkbanken verwijderd 
waardoor fanfare en drumband achter elkaar 
kunnen zitten. Een “must” als we allebei de 
muziek uit willen voeren die we graag willen, 
omdat we een hele reeks slagwerkinstru-
menten natuurlijk niet dubbel hebben. Na 

PalmzOnDaG 2006

Prachtige bloemstukken gemaakt door Jose Steijns
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telt alleen de door Noël gegeven punten op 
en schrijft ze op het diploma...

Het leuke van het interne solistenconcours 
is dat er zowel ver-gevorderde solisten zijn 
als ook leerlingen die pas een paar maan-
den bezig zijn. In deze laatste categorie was 
te zien dat de inspanningen van de afgelo-
pen jaren om meer leerlingen te werven voor 
onze vereniging, hun vruchten beginnen af 
te werpen. Iedereen doet zijn best en zeker 
ook in de categorie van de leerlingen nog 
zonder diploma was al heel aardige muziek 
te horen. 

Omdat de leerlingen in de jeugd-divisie in 
puntenaantal natuurlijk nooit op kunnen 
tegen onze gevorderde solisten die al na-
tionale kampioenstitels gewonnen hebben, 
was er dit jaar voor het eerst de “Meister 
Stassen” trofee voor de beste deelnemers in 
de jeugd-divisie. Deze wisseltrofee (�e, 2e 
en �e  prijs) is geschonken door de familie 
van onze oud-dirigent, bekend als “Meister” 
Stassen. De eerste uitgave hiervan werd ge-
wonnen door Koen Verkoulen op bugel. 

Tom Vankan op bugel en Rob Offermans op 
kleine trom behaalden de gedeelde 2e plaats 
en krijgen dus elk een half jaar de beker 
voor de 2e respectievelijk de �e prijs op hun 
slaapkamer te staan. 

Was er in de jeugd-divisie al heel aardige 
muziek te beluisteren, in de hogere divisies 
hoor je natuurlijk de complexiteit van de 
solo’s toenemen. Iedereen zoekt zijn gren-
zen op en soms bleek dat de complexiteit 
van de gekozen solo ook wel eens wat te 
hoog kan zijn. Maar ook dat is een zinvol 
onderdeel van de hele opleiding, al heb je 
als toeschouwer wel eens medelijden met 
degene die op dat moment op het podium 
staat.

Het totale concours werd voor de derde keer 
gewonnen door Ardina Soons, dit keer met 
9� punten en lof der jury. Een fantastische 
prestatie. De tweede plaats werd behaald 
door Chellie Soons en Sander Willems werd 
derde, allen op bugel. Proficiat aan alle win-
naars en aan hun docenten. En dank aan al-
len dat ze hun zenuwen durfden te trotseren 

om ons als publiek te laten 
horen wat ze al kunnen.
In totaal waren er �9 optre-
dens te beluisteren en heeft 
het publiek kunnen genieten 
van een mooi stukje mu-
ziek. Bedankt aan deelne-
mers en docenten en aan 
allen die dit weer mogelijk 
gemaakt hebben.

Peter Verkoulen
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De boog kan niet altijd gespannen zijn! Na 
een enerverende en slopende serie optre-
dens “In de hoofdrol met Johan Kuipers” op 
de carnavalszittingen in januari 2006 was 
het tijd voor de leden van Hofkapel Agrarius 
om de boog ook eens te ontspannen.

Er was met zorg een programma voorbereid 
voorzien van de noodzakelijke educatieve en 
culturele elementen. De avond ging van start 
op het kartcircuit vernoemd naar onze Lim-
burgse trots in de F�. Opmerkelijk was de 
“aanvallende rijstijl” van enkele dames van 
onze hofkapel. Het bleek voor een enkeling 
een eerste rijles te zijn, voor een ander een 
vertrouwd rondje scheuren. 
Na een boeiende kartheat was het tijd om 
de interne mens te versterken. Hierin was 
voorzien middels een smakelijke barbeque. 

De avond werd in stijl afgesloten met een 
bowlingcompetitie. Het bleek dat veel leden 
een aardig balletje uit de losse pols kunnen 
gooien, echter slechts zelden met het ge-
wenste resultaat. Dit verdient nog enige aan-
dacht voor de toekomst. 
Na de officiële sluiting van de avond in Echt 
werd door menigeen in stijl afgesloten bij 
‘t Weverke. Al met al een zeer geslaagde 
avond, die zeker voor herhaling vatbaar is. 
Al is het maar omdat de boog niet altijd ge-
spannen kan zijn.

Peter Frissen

UitStaPJe hOFKaPel aGrariUS 11 maart 2006

Volgende info verschijnt op 2 juni
 uiterlijke inleverdatum 26 mei

Vlnr Tom Vankan, Rob Offermans en Koen Verkoulen (winnaar jeugd-divisie)
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Divisie         punten
�  Joep Hotterbeekx Trombone Glen Eden – Chas W. Storm    80 
6  Yarno Drummen Kleine trom Moderato – G. Bomhof    77
6  Luca Aerts Bugel Blue Tulip – Fons van Gorp     78
2  Rickwin Poelma Bariton Variations on a Favorite Theme – C.M. von Weber  80
6  Angelique Korink Bugel The Young Virtuoso – Clifford P. Barnes   78
6  Lisa Laumen Bugel A Prayer – Edwin Franko Goldman    80
2  Guido Soons Trombone Cavatine – Camille Saint-Saens    8�
6  Jolein Laumen Kleine trom Allegro – G. Bomhof     79
6  Chajen Debije Bugel Blue Tulip – Fons van Gorp     78
6  Desiree Korink Bugel Evening Song – Edwin Franko Goldman   77
6  Chris Lemmens Bugel A Prayer – Edwin Franko Goldman    82
4  Claudia Wiekken Bugel Punchinello – H.A. VanderCook    82
6  Rob Offermans Kleine trom See you next – Henk Mennens    8�
6  Yamilla Drummen Bugel Blue Tulip – Fons van Gorp    77
6  Ralph Niesters Bugel The Victor – R.M. Endresen     80
6  Rimmi Limpens Bugel A Prayer – Edwin Franko Goldman    82
6  Marc Penders Kleine trom Travels – Henk Mennens    82
6  Loek Eurelings Bugel Blue Tulip – Fons van Gorp     8�
6  Robin Niesters Bugel The Young Genius – Clifford P. Barnes    72
6  Vera Soons Bugel A Prayer – Edwin Franko Goldman    79
6  Abel Vaessen Kleine trom Allegro – G. Bomhof     80
6  Bart Ouwehand Bugel Blue Tulip – Fons van Gorp     77
6  Tom Vankan Bugel Spica – H.A. VanderCook     8�
6  Koen Verkoulen Bugel The Young Artist – Clifford P. Barnes    84
6  Janou Willems Kleine trom Allegro Moderato – G. Bomhof    78
6  Lisa Laumen Bugel Duet met Vera Soons Three Songs - Traditional  77
6  Stan Willems Bugel Antares – H.A. VanderCook     77
5  Loek Daemen Bugel Orion – H.A. VanderCook     86
4  Janneke Bessems Bugel Punchinello – H.A. VanderCook    84
3  Joël Jacobs Bugel Orientale – J. Ed. Barat     87
�  Ramon Soons Bugel Dialoog – Guy Duijck     80
�  Loek Willems Bugel Concertino – Leroy Ostransky     86
�  Sander Willems Bugel Romance – Caesar Giovannini    88
�  Kirsten Vankan Bugel Orientale – J. Ed. Barat     84
3  Joël Jacobs Bugel Duet met Rickwin Poelma March - Patrick C. Brandon 82
�  Marlou Meertens Sopraansax. Concerto – Vincenzo Bellini, arr. Ber Joosen  8�
2  Lou Lemmens Kleine trom Moderato – Mitchell Peters    84
2  Ardina Soons Bugel Fantaisie-Caprice – Gabriel Parès    9�
2  Chellie Soons Bugel Fantaisie en Mib – J. Ed. Barat    89
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AGENDA 
rePetitieS:
Jeugddrumband: elke Woensdag �9:00
Drumband: elke Woensdag 20:00 
Jeugdfanfare: elke Donderdag �8:00 
Leerlingenorkest: elke Donderdag �9:00 
Fanfare: elke Vrijdag 20:00  
 (K)=Alleen Korps (D)=Alleen Drumband
aCtiViteiten 2006:
Za 22 apr Serenade 50 jarig priester- 
  feest gemeens.huis 20.00
Za 29 apr Lampionnenoptocht 
zo 30 apr extra repetitie 10:30 (K)
Zo �0 apr Familiedag ��.00
zo 07 mei extra repetitie 10:30 (K)
Zo 07 mei Voorjaarswandeling trampelkeu
Zo 07 mei Solistenconcours te Hulsberg
zo 14 mei extra repetitie 10:30 (K)
za 20 mei Proefexamens
Za 20 mei Serenade Judy en Ronald 
  �9.�0
zo 21 mei extra repetitie nuth 14:00 (K)
Zo 2� mei Concert Meers Schimmert  
  Locatie Nuth �5.00 (K)
Zo 04 jun Pinksteren communicantjes (K)
Vr 09 jun Serenade 60 jr. huwelijk
   Fam. Starmans �9:00
Za �0 jun Kioskconcert
Za  �0 jun Serenade Ilona en Cor �9.00
Zo �� jun Zomerkermis Bronkprocessie
Wo �4 jun Ster Elektrotoer �2:00 
Do �5 jun Kermis Groot Haasdal
Za �7 jun Processie Meerssen 6:�0
Za �7 jun 25 jarig jubileum speeltuin
zo 18 jun extra repetitie 10:30 (K)
Vr 23 jun Concert (K) nader te bepalen
za 24 jun Praktijkexamens
Za 24 jun Serenade 50 jr. huwelijk �9.�0

aCtiViteiten 2006 (VerVOlG):
zo 09 jul extra repetitie 10:30 (K)
Vr 14 jul laatste repetitie (K)
14 jul t/m 11 aug Vakantie korps (K)
Za �5 jul Serenade Pauline en Guido 
  20.00
Wo �6 aug Rochuskermis Kl. Haasdal
Za �9 aug Onthulling monument Op de  
  Bies Montfortanen
Vr 0� sep - 0� sep Watertaore-Fièste
Zo 0� sep Districtfestival LBT (D)
Za 09 sep Repetitieweekend (K)
Zo �0 sep Repetitieweekend (K)
Zo �0 sep Euregioparade LBT (D) 
Zo �7 sep Finale Jonge Solisten
Za 2� sep Concert met NJFO (K)
Zo 0� okt Concert met fanfare Herten
  Muziektheater  Roermond (K)
Zo �5 okt Concert met Monte Corona (K)
Zo �5 okt Najaarswandeling trampelkeu 
Vr 20 okt Generale repetitie
Za 2� okt Bondsconcours Oranjerie 
  Roermond �8.�0 (K)
Za 04 nov FKM Kampioenschappen 
  Solisten
Zo �9 nov Intocht St. Nicolaas
Za 25 nov St.Caeciliafeest
Zo 24 dec Nachtmis kerstkoper 2�:�0
COnCerten:
Zo 2� mei Concert Meers Schimmert  
  Locatie Nuth �5.00 (K)
Za �0 jun Kioskconcert
Vr 23 jun Concert (K) nader te bepalen
Za 2� sep Concert met NJFO (K) 
Zo 0� okt Concert met fanfare Herten
  Muziektheater  Roermond (K)
Zo �5 okt Concert met Monte Corona (K)
Za 2� okt Bondsconcours Oranjerie 
  Roermond �8.�0 (K)


