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Fanfare St. Caecilia Schimmert
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Fanfa
Voor de gehele fanfare-familie.

Uitgave onder verantwoordelijkheid van het bestuur. Coördinatie: José Eijssen, tel. 045 404 9177
Email: fanfare-info@fanfareschimmert.nl • Website: www.fanfareschimmert.nl

Turndemonstratie op het Oranjeplein
Turnclub Excelsior heeft op zaterdag 2 juni een turndemonstratie gegeven op het Oranjeplein. Het was de bedoeling de mensen te laten zien hoe leuk turnen is.
De meiden lieten enkele oefeningen zien op de balk, en de jongens toonden hun kunsten op
de brug en de paddestoel. Wij vonden het leuk om de mensen een beeld te geven van wat wij
zoal doen op trainingen en wedstrijden.
Gelet op de reacties
van het publiek was
de demonstratie zeer
geslaagd.
Turnvereniging
Excelsior Schimmert
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Muziek is meer dan de noten
Alle muziek heeft emotie in zich. Dat is al eeuwen zo en dat is denk ik de reden voor het bestaan van muziek als fenomeen. Wellicht speelt de oorspronkelijke emotie van de componist
mee wanneer een muziekstuk wordt uitgevoerd. De uitvoerende musicus dient zich wel open
te stellen voor die emotie, zich door die emotie laten meevoeren. De kracht van de fanfare
vind ik steeds weer de open- en eerlijkheid waarmee gemusiceerd wordt. Dat slaat direct over
op het publiek waarvoor je optreedt. De voorstelling met Gé Reinders was dan ook subliem.
De inhoud van de liedjes liet niets te raden over en
de muziek sloot daar wonderlijk bij aan. Jullie moeten
dat op het podium ook gevoeld hebben. Er zal in de
zaal menig traantje gerold zijn maar er is ook hartelijk
gelachen. Het musiceren of acteren is een middel om
basaal te communiceren met het publiek. Met andere
woorden van ziel tot ziel. Wanneer die boodschap
klopt, zoals hij vrijdagavond deed, maakt het niet uit
dat het wel eens niet perfect stemt of dat niet overal
gelijk gespeeld wordt. Het publiek, inclusief mijzelf,
heeft een geweldige performance ervaren. Blijf zo
eerlijk en vol overgave musiceren. Dankjewel,
Jan Knooren

Gé is een genie
Afgelopen vrijdag hebben we in de stadsschouwburg in Sittard kunnen genieten van een
uitzonderlijk concert van onze fanfare met Gé Reinders. De muziek van Gé was mij tot nog
toe alleen bekend van zijn Cd.’s En mijn mening over de stem van Gé was niet zo positief.
Van meerdere mensen hoorde ik soortgelijke opmerkingen.Tot we hem live meemaakten en
ontdekten dat er zoveel meer speelt als een stem. Gé is in een woord een genie, zijn vakmanschap, enthousiasme en vooral zijn uitzonderlijke gave hoe zijn conferences pratend en
zingend op het publiek over te brengen. En dan met zo’n fanfare die de sterren van de hemel
speelde. Je kon ook Gé Reinders zien genieten van het prachtige spel van onze fanfare.
Dat alle aanwezigen hadden genoten bewees het langdurige ovationeel applaus van een
bomvolle schouwburg .
Muzikanten bedankt en het bestuur eveneens voor het initiatief. Weer een geweldig stukje
fanfarepromotie.
Jean en Phiel Thewessen
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FANTASTISCH
Gé Reinders en St. Caecilia Schimmert bezorgden ons een
fijne muziekavond.
Hieruit blijkt dat ook in een niet concoursjaar Schimmert niveau kan handhaven.
Dit is op de eerste plaats te danken aan Frenk.
Een felicitatie voor Frenk, de solisten en het hele korps is dan
ook op zijn plaats.
Zeker is hier op zijn plaats een dank je wel aan de werkers
achter de schermen.
Die zagen we al om 13.30 uur sjouwen met van alles en nog
wat om dit allemaal mogelijk te maken.
St. Caecilia in zijn totaliteit proficiat en ga zo door.
Mia en Sjeng Mevis.

LEUK OM TE DOEN
Vrijdag 2-6-2007 hadden we een optreden met Gé Reinders in de Stadschouwburg te Sittard.
We hebben veel gerepeteerd voor dit optreden.
Het was leuk om te doen omdat het eens iets anders was dan normaal. Ik vond dat Gé het
leuk aan elkaar kletste. Het publiek reageerde ook
heel enthousiast.
Tom Vankan
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VERSLAG “Blaos mich nog ins nao hoes”
Gé Reinders met Fanfare St. Caecilia Schimmert
37 Voorstellingen in tweede seizoen 2006-2007; één na laatste in Schouwburg Sittard-Geleen met fanfare St. Caecilia Schimmert.
Voorbeschouwing: Tja, Gé Reinders …niet direct mijn favoriet. Aparte manier. Soms ’n heel
verhaal in korte zin. Knap, doch om voor een kaartje in de rij te staan…mwah!
Enkele reacties uit de pers over het lopende seizoen: - Een feest waar teksten en melodieën,
arrangementen en vertelsels, maar vooral intensiteit en uitstraling je meezuigen in de muziek. - Het levert zorgvuldig gearrangeerde kippenvelmomenten op. – Een typisch Limburgs
product van de hoogste kwaliteit. – Gé Reinders weet op een onnavolgbare wijze nostalgie,
grapjes en mooie melodieën aan elkaar te breien en dat alles te omweven door de zoetgevooisde klanken van een blaasorkest. – Furore met blaasmuziek.
Nog wat rondsurfen op de Reinders-website; de PR van de fanfare werkt uiteindelijk aanstekelijk. Speciale actie voor sponsoren en vrienden. Mail naar Sef Kuipers; reserveren avondje
schouwburg voor € 10.
Generale repetitie op 25 mei in gemeenschapshuis. Belangstelling valt tegen. Gé Reinders,
gewone Roermondse jongen, geen toeters en bellen en geen kapsones. Repetitie onverwacht verrassend. Fanfare goed voorwerk verricht, slechts hier en daar wat opmerkingen,
aanpassingen, aantekeningen en solisten opstaan. Dirigent Frenk haalt er alles uit. Gé emotioneel door warme klanken van dit korps. Puike interpretaties van arrangementen. Applaus na
eerste lied; nog nooit meegemaakt op een generale. Dat belooft wat! Inspannend; vermoeiend. Pauze? Hoe zo? Wij zullen doorgaan! ’t Is al over tien uur. Generale is klaar. Nog enkele
mededelingen en succes. Tot zaterdag in Sittard. René bestijgt de bok om nog een tweetal
werkjes voor de 1e communie te repeteren. Ja, dit hoort er ook bij! Toch?
Uitzending L1-radio met Ste. Cecile Eijsden. Bijna hetzelfde repertoire als Schimmert.; had
er meer van verwacht. Zelf niet in juiste stemming? Hoor liever fanfare. Of moet je er lijfelijk
bij zijn? Optreden vrijdag 1 juni 20.00 uur: Buiten, boven ingang schouwburg lichtbak met
wandelende tekst in rode letters, de programmering komende dagen. Dus ook - Gé Reinders;
blaos mich nao hoes met Fanfare Schimmert-. Eén na laatste voorstelling in de één na laatste
rij van de DSM- zaal in vak E rij 18 stoel 10. Links, rechts, voor en achter; allemaal bekenden
uit het Taarbreukriek. Volle bak, althans in de benedenzaal. Licht dimt tot donker. Gé, in casual kleding, legt rode draad van de avond uit: jaargetijden.
Openingslied en aansluitend soliste Ardina Soons; pffff….…wie sjoan! Opkomst dirigent Frenk Rouschop onder applaus. Liedjes worden toegelicht en ingeleid o.a.: Versailles (Rolduc),
Aad waere mit dich, Van Horens (familienaam van de mam), As de blajer valle, Processie,
Hangmat, Eder keteer (trein), Veurjaor, Blaosmeziek, Jozef en Caecilia, Sjloetingstied, en
D’n Haof. Het lied “Processie” met de marsmuziek als toepasselijk voorproefje op eigen processie naar Oensel en Gekruis a.s. kermiszondag; bij ons geen baldakijn maar aangepaste,
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moderne verrijdbare hemel. Tussendoor wel pauze! Warm onder het balkon. Consumptiebon
€ 1,70. Wijn 2x. (fl. 7,50). Het zij zo; wij vertoeven niet in Schimmert.
Aankondiging laatste lied om 22.05 uur. Bedankt; tot ziens. D’n Haof. Klappen, buigen, Zugabe: Sjloetingstied. Gé en Frenk podium af; recht staan, klappen, weer terug: Aad waere
mit dich. Einde 22.35 uur; licht aan, podiumspot uit. Consumptiebonnen opmaken; thuis even
voor 00.00 uur.
Beleving: Ongelooflijke avond, ontroerend. Ook de werken uit het eigen repertoire van de
fanfare. De hele ambiance en entourage; korps in wisselend diffuus licht, achterwand volledig
filmscherm met aangepaste figuren en bewegende kleuren; soms zelfs life.
Gé Reinders veelzijdig zanger en muzikant, gitaar, mondharmonica, piano, mondfluiten.
Werkte veel samen met ons aller
Toon; merkbaar. Ode aan Gé: huh
van James Brown. Afwezigen hebben iets moois gemist! Mijn twijfels
in voorbeschouwing zijn weggenomen. Persoonlijke toevoeging aan
reacties uit de pers: WANNEER
WEER?
Dank voor initiatief; dank aan uitvoerenden van uniek project.
Guus Eijssen
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Verhuisbericht
Watertaore Fièste 2007

De voorbereidingen voor de Watertaore
Fièste 2007 zijn al weer enige tijd in volle
gang! In het weekend van 31 augustus en
1 en 2 september zullen een hoop artiesten
de revue passeren en worden er weer vele
activiteiten voor jong en oud georganiseerd.
Dit jaar heeft er een belangrijke verandering
plaatsgevonden: de Watertaore Fièste zijn
verhuisd! Na jaren trouwe dienst te hebben
gedaan, is de wei (gelegen aan de Hoofdstraat) van de familie Eijssen ‘ingeruild’ voor
een hypermoderne en volledig nieuwe loods
aan de rand van Schimmert! Om precies te
zijn de loods van Loonbedrijf Timmers, gelegen aan de Kleverstraat in Groot Haasdal.
Loonbedrijf Timmers stelt de loods gratis
aan ons ter beschikking voor het organiseren van dit jaarlijkse evenement. Wij zijn
Loonbedrijf Timmers dan ook zeer dankbaar
voor de geweldige mogelijkheid die zij ons
bieden. De loods biedt niet alleen ruimte aan
veel toeschouwers (± 1800), ook zijn faciliteiten zoals water en stroom in ruime mate
aanwezig. Daarnaast is de bereikbaarheid
voor leveranciers en artiesten perfect en
niet afhankelijk van de altijd onvoorspelbare
weersomstandigheden. Nabij gelegen weilanden kunnen dienstdoen als parkeergelegenheid, waarmee ook het parkeerprobleem
wordt ondervangen. Wij hopen dan ook op
een lange en goede samenwerking, zodat
wij nog jaren mogen en kunnen profiteren
van deze toplocatie!

Als kleine, doch welgemeende tegenprestatie hebben wij het bestuur van de Vrienden
van de Fanfare verzocht Loonbedrijf Timmers toe te voegen tot de groep van Hoofdsponsoren van onze fanfare. De vrienden
hebben hier direct gehoor aan gegeven en
Loonbedrijf Timmers zal dan ook vanaf nu
zichtbaar zijn op het sponsorbord, de website en natuurlijk in de Fanfare-Info!

Tot slot natuurlijk een bijzonder woord van
dank aan de familie Eijssen voor het jaren
ter beschikking stellen van de wei aan de
Hoofdstraat. We konden bij hen altijd terecht
voor water, stroom en allerhande klussen
en bijkomende benodigdheden! Onze dank
is dan ook groot, want zonder al deze zaken die we altijd gratis en voor niets konden
gebruiken, zou het jaarlijks organiseren van
een dergelijk evenement niet mogelijk zijn.
Daarnaast ook dank aan Ivo en Ettien, bij
wie we zowat in de achtertuin gebivakkeerd
hebben en aan alle andere omwonenden bij
wie we terecht konden voor water, stroom,
etc. Allemaal van harte bedankt!!!
Het comité
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UITSLAGEN DEELNEMERS SOLISTENCONCOURS HULSBERG
Divisie									
Punten
J
Desiree Korink
Bugel
Beau Brummel – Forrest L. Buchtel		
80
J
Luuk Mevis
Kleine tr. Tambouresque – E. de Cloedt-J. Dekesel		
82
J
Marc Penders
Kleine tr. Funkster – Jay Wanamaker			
80
J
Vera Soons
Bugel
At the Ball – Forrest L. Buchtel			
80
J
Koen Verkoulen
Bugel
The Young Maestro – Clifford P. Barnes		
82
J
Abel Vaessen
Kleine tr. Duet met Janou Willems			
77
Janou Willems
Kleine tr. Canon 3: Rim Click Fun – Gert Bomhof			
5
Chris Lemmens
Bariton The Young Virtuoso – Clifford P. Barnes		
82
5
Rob Offermans
Kleine tr. Solo 25 – Gert Bomhof			
77
4
Janneke Bessems Bugel
Caprice – Albert Thiry			
83
4
Loek Daemen
Bugel
Pulchinello – H.A. VanderCook			
88
4
Joep Hotterbeekx Tromb. Cavatine – Jules Demersseman		
80
4
Alain Soons
Bugel
Dialoog – Guy Duijck			
81
4
Tom Steijns
Bugel
The Executant – R.M. Endresen		
78
4
Claudia Wiekken
Bugel
Mira – H.A. VanderCook			
85
4
Stan Willems
Bugel
Pulchinello – H.A. VanderCook			
84
3	
Joël Jacobs
Bugel
Concertino – Leroy Ostransky			
84
2
Lou Lemmens
Kleine tr. 4th of July – Jay Wanamaker			
84
2
Marlou Meertens
Sopr.sax. 4me Fantaisie – H. Escudié, arr. L. Blaauw
81
2
Chellie Soons
Bugel
Concert Study – Alexander Goedicke		
92
2
Sander Willems
Bugel
Fantaisie en Mib – J. Ed. Barat			
85
1	
Wilbert Meertens
Tromb. Trombone Concerto – Nicolai Rimsky-Korsakoff
80
1	
Rickwin Poelma
Bariton The Beautiful American – J. Hartmann		
82
1	
Ardina Soons
Bugel
Suite – Paul Bonneau (pianist: Marc Kalkhoven)
93

Eindklassement na twee dagen Lei Extra Solistenconcours te Hulsberg:
- Loek Daemen tweede plaats 4e divisie met 88 punten.
- Chellie Soons winnares 2e divisie met 92 punten & 1e prijs met lof der jury.
- Ardina Soons 2e plaats 1e divisie met 93 punten & 1e prijs met lof der jury.
- Tom Peeters (Helden) Altsaxofoon eindwinnaar concours met 95 punten.
Alle eindwinnaars van de divisies ontvingen een fraaie beker als aandenken.
Een welgemeende felicitatie voor alle solisten, hun docenten en ouders!
In het eindklassement voor de verenigingsbeker eindigde Schimmert met een haarlengte
verschil achter Tegelen: 273 tegen 273,5 punten!
Inmiddels is bekend geworden dat op zondag 24 juni Ardina Soons en Chellie Soons op
uitnodiging gaan deelnemen aan de Finale Jonge Solisten van de LBM, die gehouden zal
worden in de concertzaal van het Conservatorium te Maastricht. Wij wensen hen daarbij veel
succes met de voorbereidingen en het optreden!
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Wandeling Trampelkeu op 6 mei
De wandelroutes gingen deze keer in de richting van Spaubeek met de mooie omgeving daar
als aantrekkingskracht.
In de speeltuin en bij de fam. Kösters in Spaubeek werden we gastvrij ontvangen en waren
de posten weer ouderwets gezellig ingericht.
De wandelzondag was de laatste droge, mooie dag van deze lange hete “voorzomer” periode, dus het weer werkte ook mee.
Alleen was de bloesem al door het warme weer in de voorgaande weken ondertussen verdwenen.
Het was vreemd, dat de wandelaars minder bleven “plekke”, zoals we normaal gewend zijn
en er was voor de helpers geen moment van echte stress.
Iedereen vond dat er ontspannen en gezellig gewerkt was.
Alle (trouwe) helpers wederom van harte bedankt.
Het opbouwen, werken gedurende de tocht en het opruimen, het verliep weer geweldig.
Bedankt allemaal en op naar de volgende tocht op 21 oktober.
Bestuur trampelkeu

10
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DANKBETUIGING
Graag willen wij de Fanfare en
Drumband bedanken voor de
serenade op ons 50 jarig huwelijksfeest op 12 mei
Bedankt!
Gerard en Fien LemmensGoossens.

GOUDEN HUWELIJKSFEEST RIA EN TON LEMMENS-HOUTVAST
Het is heel bijzonder!
Wij zeggen het honderdmaal!
Wat er door je heen gaat als de fanfare met zo velen voor je staan.
Wij, en ons hele gezin waren zeer onder de indruk.
De prachtige woorden van Peter Soons, de bloemen en vooral de muziek.
Onze hartelijke dank aan bestuur en alle leden.
Ton en Ria Lemmens - Houtvast
Kinderen en Kleinkinderen
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Mijn eerste H. Communie (1)
Eindelijk was het dan zover.
Na veel voorbereidingen en oefenen mocht ik op 27 mei mijn eerste H. Communie
ontvangen.
Papa stond extra vroeg op om snel de koeien te melken. Mama hees ons al in de nieuwe
kleren en daarna samen naar school, waar ook de fanfare stond te wachten.
Maar helaas de weergoden lieten ons in de steek, zodat Peter Soons besloot niet onder muzikale begeleiding naar de kerk te gaan ( ze zeggen wel ik ga voor jouw door het vuur) maar
toen het regende ging het niet door.
Maar toch niet getreurd bij binnenkomst in de kerk hebben ze het dat dik en dubbel goedgemaakt, met een mooie processiemars.
Wij mochten nog een extra rondje door de kerk maken, zo kon iedereen tenminste mijn nieuwe pakje goed zien.
Het was een zeer mooie mis,
zeker toen de fanfare nog ging
spelen:”je hebt een droom”
Dit sloot mooi aan op ons
thema.
Mijn zinnetjes die ik moest
oplezen gingen gelukkig ook
goed, ze gingen natuurlijk
over planten en dieren, (mij
op het lijf geschreven).
Toen we de kerk verlieten
begon de worst die we naar
pastoor hadden gebracht toch
eindelijk te werken:
het was droog buiten.
De fanfare kon er nu niet meer omheen en begeleidde ons met een mooie marsmuziek terug
naar school, waarna ze nog lang zullen leven voor ons allemaal hebben gespeeld.
Namens al mijn klasgenootjes wil ik jullie hier heel hartelijk voor bedanken.
Hopelijk mag ik nu snel komen oefenen bij jullie fanfare.
Tot gauw, en anders zien jullie me wel een keer op de tractor langs rijden.
Bert Lemmens

12
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Mijn eerste H. Communie (2)
Zondag 27 mei deed ik mijn 1e communie. Om 9 uur moesten we al op school zijn. Om 9.30
uur gingen we met een roos in de hand onder de paraplu naar de kerk. Door het slechte weer
zat de fanfare ons al in de kerk op te wachten. Onder begeleiding van hun muziek mochten
we een paar rondjes door de kerk lopen.
Ik mocht het kannetje water naar meneer pastoor brengen. Toen kreeg ik mijn eerste hostie
en speelde de fanfare twee mooie muziekstukken.
Na de mis gingen we onder begeleiding van de fanfare naar het schoolplein het was nu gelukkig droog. Hier kregen we nog een serenade. Toen gingen we naar huis en kon het feest
beginnen.
Het bestuur van de fanfare kwam me feliciteren en pappa vond het heel leuk om met hun te
kwepsen.
Tim Eurelings

GEBOREN
En hier is dan de langverwachte eerste foto van de
jongste telg uit onze fanfare familie, Juul! Juul is
het dochtertje van onze slagwerkster Bianca Hambeukers en Denis Eijssen en is geboren op 30 mei
jongstleden.
Langs deze weg willen wij Bianca en Denis van
harte feliciteren met deze wolk van een dochter en
heel veel geluk wensen!

Nr. 92 | Juni 2007

13

klankbordgroep
Op 3 oktober 2005 zijn wij als klankbordgroep de eerste keer bij elkaar gekomen. De leden
van de klankbordgroep zijn: Erwin Kuipers, Fransien Korink, Alain Soons, Judy Janssen, Dion Soons, Jos Wiekken, Joël Jacobs, Kirsten Vankan en Peter Soons. Als eerste hebben wij
onderwerpen benoemd waar wij over zouden willen praten. Een zeer gevarieerd pallet aan
onderwerpen is aan de orde geweest zoals de jeugdfanfare, opleidingen (theorie en praktijk),
omzettingen in korps, repetitieweekend, opzet intern solistenconcours etc. Sommige suggesties zijn opgepakt en inmiddels doorgevoerd zoals de categorie indeling bij het intern solistenconcours waarbij de beginnende muzikanten hun eigen bekers kunnen winnen. Een ander
punt is de bühnedienst die inmiddels goed werkt. Suggestie om zang of een andere solist
toe te voegen is met het concert samen met Gé Reinders ingevuld en wellicht voor herhaling
vatbaar. Zo zijn er ook toelichtingen gegeven op stappen of keuzes die door het bestuur zijn
gemaakt. Vanuit de klankbordgroep zijn ook punten aangekaart die door het bestuur wellicht
beter op een andere wijze zouden kunnen worden opgepakt of gecommuniceerd.
Tijdens de laatste bijeenkomst hebben wij samen gesproken over het functioneren van de
klankbordgroep. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat het goed zou zijn als de groep zou
worden uitgebreid waardoor een nog betere afspiegeling van de diverse groepen (instrumentengroepen en leeftijdsgroepen) zou worden bereikt. Hiertoe willen wij een oproep doen
aan de leden om zich te melden als deelnemer van de klankbordgroep. De groep komt drie
tot vier keer per jaar bij elkaar, een bijeenkomst die circa 1 uur duurt. Bedoeling is om zaken
die leven bij de leden aan de orde te stellen en te kijken op welke plek binnen de vereniging
uitvoering zal worden gegeven als het voorstel wordt overgenomen. Het is dus niet de bedoeling dat de leden van de klankbordgroep eventuele voorstellen zelf moeten uitwerken (mag
uiteraard wel). Indien jij interesse hebt om mee te praten meld je bij een van de mensen van
de klankbordgroep. Uiteraard kun jij voor een verdere toelichting over wat wij doen of onderwerpen waar je van denkt dat het zinvol is deze binnen de klankbordgroep te bespreken ook
terecht bij de mensen van de klankbordgroep. Wij zijn benieuwd naar jullie reactie.
Klankbordgroep

Klaarzetten en opruimen van het instrumentarium
Wanneer je verhinderd bent moet je wel voor een vervanger zorgen.
Maand Juni
Janneke Bessems, Léon Dols, Annemiek Hotterbeekx, Rodger Okkersen, Guido Soons
Maand Augustus
Loek Daemen, Nico Eurlings, Ramon Soons

14
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FOTO’S PROCESSIE
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AGENDA
REPETITIES:

Drumband: elke Woensdag 20:00
Jeugdfanfare: elke Donderdag 18:00
Leerlingenorkest: elke Donderdag 19:00
Jeugddrumband: elke Vrijdag 18:45
Fanfare: elke Vrijdag 20:00
(K)=Alleen Korps (D)=Alleen Drumband

ACTIVITEITEN 2007: GB= Gouden Bruiloft

Vr	15 jun Concert te Schimmert (K)
		18:30 rep., 20:00 Wijnandsrade
		
21:00 Schimmert
Wo 20 jun Ster Elektrotoer ‘s middags
Za 23 jun Examens & Voorspelen
Za 23 jun GB Laumen ‘t Weverke 20:00
Za 23 jun Serenade Paul en Ine
		
Willems 20:30
Zo 24 jun Finale Jonge Solisten LBM
Vr 29 jun GB Bouwens ‘t Weverke
		
19:30
Vr 29 jun	Laatste repetitie voor
		
vakantie 20:00 (K)
Zo 08 jul Drumbandfestival Hulsberg
		14:00 Optocht (D)
Vr 27 jul GB Limpens, tijd onbekend
Do	16 aug St. Rochus Kl. Haasdal 19:00
Vr 17 aug	Eerste repetitie na
		
vakantie 20:00 (K)
Zo 26 aug Verkoop Koosjietloate 12:00
Vr	31 aug Watertaore Fièste
Za 01 sep Watertaore Fièste
Zo 02 sep Watertaore Fièste
Zo 09 sep Dag van de Blaasmuziek
		
Roermond (K)
Zo 07 okt Concert te Eijsden (K)19:30
		
Schimmert 20:30 St. Geertruid
Za	13 okt GB Sjeng en Mia Mevis

In juli zal er geen Fanfare-info verschijnen.
We wensen iedereen een fijne vakantie toe!

Volgende info verschijnt op 17 augustus
uiterlijke inleverdatum 10 augustus

ACTIVITEITEN 2007 (VERVOLG):

Zo 21 okt Herfsttocht Trampelkeu
Za 03 nov NK Solisten Blazers Vught
Zo 04 nov Concert te Stramproy (K)
		15:00 - 19:00
Za	10 nov Proefexamens & Voorspelen
Za 24 nov St. Caeciliafeest
Zo 02 dec Drumbandconcert (D)
Za	15 dec Examens & Voorspelen
Ma 24 dec Kerstensemble 21:30

CONCERTEN:

Vr	15 jun Concert te Schimmert (K)
		
20:00 Wijnandsrade
		
21:00 Schimmert
Zo 07 okt Concert te Eijsden (K)19:30
		
Schimmert 20:30 St. Geertruid
Zo 04 nov Concert te Stramproy (K)
		15:00 - 19:00
Zo 02 dec Drumbandconcert (D)

