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Voor de gehele fanfare-familie.Fanfare-info

UitnODiGinG JaarVerGaDerinG VrienDen Van De FanFare

De jaarvergadering van de Vrienden van de Fanfare zal op vrijdag 16 maart om 21:00 
uur plaatsvinden in de kelder van het Gemeenschapshuis. Zoals gebruikelijk is er weer een 
voorprogramma: voorafgaande aan de vergaderingen zal een bezoek worden gebracht aan 
het bedrijf RMP Grafmonumenten, één van de hoofdsponsoren van onze vereniging. Alle 
vrienden van de fanfare zijn van harte uitgenodigd voor dit bezoek en voor de jaarvergadering 
daar op volgend.

Vrienden (en eventueel leden) die aawezig willen zijn bij het bezoek worden om �9:00 uur 
verwacht bij RMP Grafmonumenten (De Steeg �5 te Schimmert).

De agenda punten van de vergadering zijn: 
�. Opening;     5. Financieel verslag 2006;
2. Mededelingen;    6. Vriend van het jaar;
3. Notulen jaarvergadering 2005;  7. Werving vrienden;
4. Jaarverslag 2006   8. Rondvraag;
    en verslag kascontrolecommissie;  9. Sluiting.
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Klaarzetten en OprUimen Van het inStrUmentariUm

Voor het opruimen ná de vrijdag repetities en voor het klaar zetten en inruimen in de auto bij 
alle uitvoeringen is er een groepsindeling gemaakt.
Elke groep zal gedurende een maand bovenstaande activiteiten uitvoeren inclusief de slag-
werkers. De slagwerkers zullen het slagwerk klaar zetten en samen met de aangewezen 
groep opruimen. De maanden juli en augustus worden vanwege de zomervakanties geclus-
terd. We starten hiermee in de maand maart. 
Volgend jaar komt iedereen in een andere maand aan de beurt.
Ben je verhinderd dan zorg je zelf toch gewoon voor een vervanging. 

maand maart  maand april
Léon Aelmans  Rob Creemers
Fransien Korink  Margo Lambrichts
Math Lemmens  Hans Lucassen
Chellie Soons  Dion Soons
Loek Willems.  Sander Willems.
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BlOaS miCh nOG inS naO hOeS
Gé Reinders m.m.v. Fanfare Schimmert

Blaosmuziek, daar begon ’t mee. Dit Limburgstalige lied, waarin Gé in 3 minuten en 32 se-
conden met een fanfare een bijna symfonische climax bereikt, is in Nederland uitgegroeid tot 
een klassieker. Door dit succes werd Gé steeds vaker gevraagd om op te treden met diverse 
orkesten, van dorpsharmonieën tot en met de Johan Willem Frisokapel en het Metropole 
Orkest. Hij bouwde op die manier een in-
drukwekkend repertoire op van zeer gevari-
eerde arrangementen. In zijn liedjes bezingt 
hij alledaagse onderwerpen dicht bij huis 
als leven en dood, liefde en de tuin, zonder 
daarbij platgereden paden te bewandelen.
Op vrijdag 1 juni a.s. zal onze fanfare samen 
met Gé Reijnders een concert verzorgen in 
de Stadsschouwburg te Sittard. Kaarten zijn 
reeds te bestellen via www.uitbalie.nl. 

JaarVerGaDerinG 

Het is weer tijd voor de gebruikelijke jaarver-
gadering van onze vereniging. 
Daarom nodigen wij hierbij alle leden uit om de 
jaarvergadering in grote getale bij te wonen. 
Het reilen en zeilen van het afgelopen jaar bin-
nen de vereniging komt aan bod, evenals de 
toekomstige activiteiten. We kunnen weer te-
rugkijken op een succesvol jaar waarbij onze 
Fanfare Limburgs Kampioen werd.
Deze jaarvergadering vindt plaats in het ge-
meenschapshuis op 25 maart om 10:30 uur.

We hopen jullie allen te kunnen begroeten en 
er een vruchtbaar en gezellig samenzijn van 
te maken.

Het bestuur. 
Kijk voor meer Carnavalsfoto’s onder andere op:
www.fanfareschimmert.nl, www.schimmert.com, 
www.taarbreuk.nl en www.detoarebloazers.tk.
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tOpFanFareS COnCerteren 11 maart te hOltUm.

Op zondag 11 maart a.s. zullen 2 topfanfares, beide onder leiding van Frenk Rouschop, 
concerteren in Holtum.

Onze fanfare zal onder meer ten gehore brengen: “Phantom of the Opera” van Andrew Lloyd 
Webber, “Marche au Supplice” van Hector Berlioz, “Ouverture to “The Gladfly” van Shostako-
vich en ”Madrigalum van Philip Sparke.

Muziekgezelschap Juliana, Holtum werd opgericht in �923 en bestaat uit een drumband en 
fanfareorkest. Reeds in �963 promoveerde het fanfareorkest naar de superieure afdeling 
van de L.B.M. en behaalde sindsdien diverse provinciale kampioenschappen en landelijke 
kampioenschappen. In 200� en 2005 nam de vereniging deel aan het W.M.C. te Kerkrade en 
in 2005 werd de fanfare �e in de �e divisie sectie fanfare, wereldkampioen met een record-
aantal punten van 96,83 punten.

Frenk Rouschop is reeds vanaf � december �994 dirigent van deze vereniging en onder zijn 
leiding zullen “Unita par sempre”, “Codon”, “Windows of the world” en nog een aantal andere 
werken ten gehore worden gebracht.

Programma:
�9.00 uur  Muziekgezelschap Juliana, Holtum
20.00 uur  Fanfare St. Caecilia, Schimmert

Het concert zal plaatsvinden in gemeenschapshuis “De Auw Sjoal”, Kleine Dries te Holtum.
De toegang is gratis, en we hopen U in grote getale te mogen ontmoeten.
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AGENDA 
repetitieS:
Drumband: elke Woensdag 20:00 
Jeugdfanfare: elke Donderdag �8:00
Leerlingenorkest: elke Donderdag �9:00 
Jeugddrumband: elke Vrijdag �8:45
Fanfare: elke Vrijdag 20:00  
 (K)=Alleen Korps (D)=Alleen Drumband

COnCerten:
Zo �� mrt Concert met Holtum 
  �9:00 Holtum 20:00 Schimmert
Za  05 mei Drumbandconcert (D)
Vr 0� jun Concert met Gé Reijnders
  Sittard 20:00 (K)
Zo  07 okt  Concert met St. Geertruid te  
  Eijsden (K)
Zo 04 nov Concert (K)
Zo 02 dec Drumbandconcert (D)

Volgende info verschijnt op 6 april
 uiterlijke inleverdatum 30 maart

aCtiViteiten 2007: GB= Gouden Bruiloft

Zo �� mrt Concert met Holtum 
  �9:00 Holtum 20:00 Schimmert
Vr 16 mrt Jaarvergadering Vrienden  
  19:00 rmp 20:30 Gem.huis
Zo 25 mrt Jaarvergadering �0:30
Zo 0� apr Palmzondag opluisteren H- 
  mis + bezoek kerkhof ��:00
Zo 0� apr Intern Solistenconcours �4:00
zo 15 apr 40 jr. jubileum pastoor van  
  Oss Feestmis 10:00
za 21 apr GB Cordeweners ‘t Weverke  
  19:30
Za 28 apr GB Creemers ‘t Weverke
Zo 29 apr Fanfare Familiedag
Ma 30 apr Lampionnenoptocht
Za  05 mei Drumbandconcert (D)
Zo 06 mei Lentetocht Trampelkeu
zo 06 mei Solistenconcours hulsberg 
Za �2 mei GB Lemmens ‘t Weverke
za 12 mei proefexamens & Voorspelen
Za �9 mei GB Lemmens ‘t Weverke
Zo 20 mei Bondsschuttersfeest
Vr 25 mei repetitie met Gé reijnders
Zo 27 mei Pinksteren (communicantjes)
Di 29 mei extra repetitie 20:00 (K)
Vr 0� jun Concert met Gé Reijnders
  Sittard 20:00 , �8.30 rep.(K)
Za 02 jun Kioskconcert na H.mis �9:00
Zo 03 jun Zomerkermis Bronkprocessie

aCtiViteiten 2007 (VerVOlG):
Do 07 jun Kermis Groot Haasdal
Za 09 jun Processie Meerssen 6:30
Vr �5 jun of Vr  22 jun Concert (K)
Za 23 jun GB Laumen ‘t Weverke 20:00
za 23 jun examens & Voorspelen
Zo 24 jun Finale Jonge Solisten LBM
zo 08 jul Drumbandfestival hulsberg 
  14:00 Optocht (D)
Do �6 aug St. Rochus Kl. Haasdal
Vr 3� aug tm Zo 02 sep Watertaore Fièste
Zo 09 sep Dag van de Blaasmuziek 
  Roermond
Zo  07 okt  Concert met St. Geertruid te  
  Eijsden (K)
za 13 okt GB Sjeng en mia mevis
Zo 2� okt Herfsttocht Trampelkeu
Za 03 nov  NK Solisten Blazers Vught
Zo 04 nov Concert (K)
za 10 nov proefexamens & Voorspelen
Za 24 nov St. Caeciliafeest
Zo 02 dec Drumbandconcert (D)
za 15 dec examens & Voorspelen


