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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

Uitnodiging jaarvergadering VRIENDEN VAN DE FANFARE
De jaarvergadering 2007 wordt gehouden op vrijdag 14 maart in het gemeenschapshuis.
Zoals gebruikelijk is er weer een voorprogramma. Om 19.00 uur gaan wij op bezoek bij het
boerderijmuseum aan de Hoofdstraat. Hier zullen ongetwijfeld heel veel herinneringen boven
komen bij de senioren, terwijl jongeren zullen zeggen “o ging dat zo”.
De vergadering begint om 20.30 uur in het gemeenschapshuis.
Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Opening
Mededelingen
Notulen jaarvergadering 2007 d.d. 16 maart 2007
Jaarverslag 2007
Financieel verslag 2007 en verslag kascontrolecommissie
Deelname WMC
Rondvraag
Sluiting

We rekenen op een grote opkomst zowel bij het interessante bezoek aan het boerderijmuseum als bij de ongetwijfeld geanimeerde vergadering.
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Examen ervaring
Laatst heb ik mijn HaFaBra – examen B gehaald.
Ik moest een aantal theorielessen volgen bij René Kicken en daarna kregen we ook maak
– en leerhuiswerk op. Toen we het theorie proefexamen moesten maken, wist ik dat niet en
had ik dus niet geleerd. Hierdoor haalde ik een slecht punt. Daardoor werd ik nog zenuwachtiger voor het echte theorie-examen (dat achteraf best meeviel).
Verder heb ik ook nog een praktijk examen gedaan en daar ging het proefexamen ook helemaal niet goed, ik was nogal zenuwachtig. Maar ook het echte praktijkexamen ging veel
beter.
Dus ze zeggen niet voor niets: Een slechte generale is een goede voorstelling!
Janneke Bessems

Foto: geslaagden bij de diplomauitreiking

Even voorstellen
In november 2007 werd ik gevraagd om lid te worden van de Commissie Opleidingen.
Mijn dochter, Maartje, heeft nu 1 jaar bugelles van Harry Schaeps.
Zelf ben ik vele jaren lid geweest van de Harmonie Amicitia in Banholt, en speelde Hobo.
Tevens ben ik afgestudeerd aan het Conservatorium als docerend musicus piano.
Ik hoop dat ik een bijdrage kan leveren aan deze commissie.
Cécile Waelen
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De ‘high lights’ uit de jaarvergadering over 2007
Op zondag 24 februari 2008 is de jaarvergadering over 2007 gehouden. De opkomst was
nagenoeg gelijk aan voorgaande jaren. Voorzitter Peter Soons opent om 10.30 uur de vergadering en heet eenieder welkom. Tijdens de opening staat hij stil bij het overlijden van
erebestuurslid Jean Thewissen.
Er is weer veel energie gestoken in de voorbereiding. Peter Soons heeft een overzicht opgesteld met hierin opgenomen de acties en activiteiten die het bestuur afgelopen jaar heeft verricht. Peter Verkoulen presenteert met verve zijn financiële verantwoording “nieuwe stijl” over
2007 en de begroting over 2008. De financiële positie geeft aan dat de inkomsten best nog
wat mogen groeien en de uitgaven zo beperkt mogelijk moeten blijven. Een oproep aan allen om zich hiervoor in te blijven zetten. De kascontrole heeft de financiën scherp gescreend
maar niets afwijkends kunnen ontdekken. Het bestuur wordt dan ook decharge verleend.
Marjo geeft weer als vanouds een uitgebreid overzicht van wat zoal binnen de vereniging
heeft gespeeld maar ook externe activiteiten waarbij de fanfare betrokken is geweest. Barry
Kuipers heeft voor de ondersteunende foto’s gezorgd. Gezien de lengte van het betoog en
de ‘ademnood’ waarin Marjo af en toe terecht komt geven aan dat de vereniging bruist van
de activiteiten.
Jo Vrancken verlaat na bijna 10 jaar bestuurslid te zijn geweest de vereniging en wordt benoemd tot erebestuurslid. Jo en uiteraard ook zijn vrouw Jet worden bedankt voor hetgeen
zij tot nu toe voor de fanfare hebben gedaan. José Eijssen en Miel Weerts worden herkozen
als bestuurslid. Veel succes.
Voor de Watertoarefièste is een nieuwe locatie in beeld. Deze zal nu met de omwonenden
worden besproken. Het ‘koepoepen’ is uiteraard ook weer onderdeel van het programma.
Omtrent de deelname aan het WMC kan nog weinig worden medegedeeld aangezien de
WMC-organisatie zelf nog een groot aantal zaken moet uitwerken.
De Ster Electratoer wordt op vrijdag 20 juni a.s. voor het laatst binnen de kaders van de
Evenementen Groot Nuth (EGN) georganiseerd. EGN gaat namelijk veranderen van structuur. De 4 Schimmertse verenigingen hebben afgesproken desondanks verder te gaan en
uitbreiding met andere verenigingen moet mogelijk zijn.
Het bestuur zal op aandringen van de vergadering, ondanks de drukke agenda, op zoek gaan
naar invulling van de familiedag.
Tijdens de rondvraag worden nog diverse aspecten door de leden aan de orde gesteld. Zij
geven hiermede de grote betrokkenheid aan en dat is alleen maar toe te juichen.
Vervolg volgende pagina
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De voorzitter sluit de vergadering en dankt eenieder voor zijn/haar inbreng tijdens deze constructieve vergadering maar ook tijdens het afgelopen verenigingsjaar. Hij roept nogmaals
eenieder op om de mouwen mee op te stropen om de vereniging gezond te houden zodat wij
trots kunnen blijven op onze fanfare.
Ed Loijens

Instrumentarium
We hebben 3 mensen binnen ons korps bereid gevonden om de inventarisatie en het onderhoud van de instrumenten op zich te nemen. Dit is een zeer belangrijk werk als je kijkt
naar de waarde van ons instrumentarium. Vooral bij de jongere muziekanten is een goede
begeleiding van het onderhoud van groot belang.
Rob Creemers (043-3650561) zal dit doen voor het korps, Leon Dols (06 38319533) voor het
leerlingenorkest en Math Lemmens (06 12584472) zal zich bezighouden met het inventariseren van de spullen.
Indien iemand problemen, vragen of opmerkingen heeft over het instrumentarium heeft kan
hij of zij zich wenden tot de betreffende persoon.

Brand, het bier waar Limburg trots op is!
Zoals iedereen heeft kunnen zien (en vooral proeven!) werd er tijdens de laatste (wederom
succesvolle) editie van de Watertaore Fièste het bier geschonken waar Limburg trots op is,
Brand bier! Dit was niet alleen voor de bezoekers erg fijn, maar ook voor het organiserend
comité. Op 16 januari mochten we namelijk naar het walhalla van elke bierliefhebber om te
aanschouwen hoe het goudgele gerstenat al 668 jaar lang gebrouwen wordt.
Om 13:00 werd er verzameld op het Oranjeplein. Comitéleden en enkele vaste hulpkrachten
van de WTF kwamen bij elkaar met een leuk uitstapje in het vooruitzicht. Nadat de taxi’s het
plein gevonden hadden (waar ging die ene toch steeds naartoe??) ging de reis richting Wielder. Eenmaal aangekomen kregen we eerst een introductiefilm over de historie van Brand,
dat overigens pas sinds 1871 zo heet. De brouwerij bestaat al sinds 1340, maar pas bij de
overname van Frederik Brand kreeg het bier de naam Brand.
Na de film kregen we een rondleiding door de oudste brouwerij van Nederland, die tegenwoordig behoort tot een van de modernste van Europa. De techniek is hypermodern voor een
proces dat eigenlijk al eeuwenlang hetzelfde is. Men neme wat water, gerst, hop en gist. Gooi
dat bij elkaar, flink roeren en dan een paar weekjes wachten. Even filteren en klaar is Kees.
Onderweg kwamen we ook kratjes van Amstel tegen!

Nr. 98 | Maart 2008



Bleek dat Amstel ook af-en-toe (met eigen brouwmeester) bier komt brouwen omdat Brand
overcapaciteit heeft. Dat was een hele geruststelling!
Na een uurtje rondwandelen mochten we dan eindelijk gaan proeven waar het allemaal om
draait. We werden meegenomen naar “’t kelderke”, een gezellig cafeetje dat eigenlijk gewoon
bovengronds ligt. In een ambachtelijke ambiance konden we genieten van verschillende bieren van ’t vat en dat smaakt écht beter na zo’n rondleiding! Om vier uur was het feest afgelopen en werden we eruit gezet. Omdat de taxi pas om vijf uur zou komen hebben we nog even
de plaatselijke kroeg bezocht en heel “toevallig” hadden ze daar ook Brand van de tap.
Daarna met de taxi terug naar Schimmert die ons nog even trakteerde op een mergellandroute. Omdat je van bier drinken nu eenmaal honger krijgt werd besloten om nog even iets te
gaan eten. Goed plan, dus Nico belde meteen met ’t Weverke zodat Raymond de frietepan
alvast kon aanzetten. Zo gezegd zo gedaan, dus aangekomen bij de Wever konden we meteen aanvallen. Naarmate de biertjes vorderden werden de oogjes steeds kleiner. André en
Ronald probeerden Erwin (die al thuis was) nog zover te krijgen dat hij de keuj van André ging
voeren, maar dat feest ging niet door.
Het bier begon zijn tol te eisen en het groepje werd dan ook steeds kleiner tot er nog drie diehards over waren die het (naar wat ik gehoord heb, ik was al k.o.) nog erg gezellig hebben
gehad. Ze hebben zelfs de repetitie van de drumband nog even bezocht. Jos, Jan en Ronald,
RESPECT! Er gaat zelfs het gerucht dat een van deze drie (een bestuurslid, meer zeg ik niet)
’s nachts apart heeft moeten slapen…
Ik mag wel concluderen dat het een erg geslaagde dag was, zeker voor herhaling vatbaar! Dit
jaar Warsteiner op de Watertaore Fièste?
Mark Lardinois



Nr. 98 | Maart 2008

Omlijsting Eucharistieviering Palmzondag

Op Palmzondag 16 maart zal de Eucharistieviering van 11:00 uur omlijst worden door de
drumband en de fanfare. Reeds vanaf 10:45 uur zal er gemusiceerd worden door beide
geledingen. Na afloop zal het jaarlijkse bezoek gebracht worden aan het kerkhof om eer te
brengen aan onze overleden leden.

Zesde Onderlinge Solistenconcours

Op Palmzondag 16 maart zal het ‘Zesde Onderlinge Solistenconcours’ van onze vereniging
gehouden worden in het Gemeenschapshuis, aanvang 14:00 uur.
Van Jeugddivisie tot en met Vrije divisie zijn tientallen optredens gepland en zal er fel gestreden worden voor de ‘Meister Stassen Wisseltrofee’ bestemd voor de deelnemers in de
Jeugd-divisie; én de ‘Wisselbeker Solistenconcours Fanfare Sint Caecilia Schimmert 1845’,
bestemd voor de solisten die deelnemen in de Divisies 5 tot en met 1.
Wie worden de opvolgers van Marc Penders, Luuk Mevis, Koen Verkoulen, Chellie Soons,
Lou Lemmens en Sander Willems???
Het geheel zal worden gejureerd door Noël Speetjens. Komt dat allen zien en horen!

Concert 13 april in D’n Huppel te Ulestraten
Op zondag 13 april zal er een concert gegeven worden door Fanfare Concordia Ulestraten
en onze fanfare. Het concert begint om 12:00 uur en ons korps zal onder leiding van Frenk
Rouschop het concert openen. Fanfare van Ulestraten zal het concert voortzetten onder
leiding van Hub Nickel.
Wij heten U allen van harte welkom.

Klaarzetten en opruimen van het instrumentarium
klaarzetten en opruimen bij elke repetitie en bij alle uitvoeringen.
Maart:
René Kicken, André Lemmens, Ardina Soons, Jos Wiekken
Wanneer je verhinderd bent wil je dan voor een vervanger zorgen?
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AGENDA
REPETITIES:

Volgende info verschijnt op 28 maart
Uiterlijke inleverdatum 21 maart

Drumband: elke Woensdag 20:00
Jeugdfanfare: elke Donderdag 18:00
Leerlingenorkest: elke Dinsdag 18:50
Jeugddrumband: elke Vrijdag 18:45
Fanfare: elke Vrijdag 20:00
(K)=Alleen Korps (D)=Alleen Drumband

ACTIVITEITEN 2008:

Vr 14 mrt	Jaarvergadering Vrienden
		Gemeenschapshuis 20:30
Zo	16 mrt Palmzondag opluisteren
		
H.mis + bezoek kerkhof 11:00
Zo 	16 mrt Intern Solistenconcours 14:00
Zo	13 apr Concert D’n Huppel
		
Ulestraten 12:00 (K)
Wo 30 apr Lampionnenoptocht 20:30
Zo 04 mei Wandeltocht Trampelkeu
Zo 04 mei Solistenconcours Hulsberg
Zo	11 mei Pinksteren
		
(Communicantjes) (K) 9:10
Za	17 mei Kioskconcert na H.mis 19:00
Zo	18 mei Zomerkermis processie
Do 22 mei Kermis Gr. Haasdal 19:30
Za 24 mei Processie Meerssen 6:30
Za 31 mei - Zo 1 jun weekend v.d. Jeugd
Vr 20 jun Ster Elektrotoer
Zo 29 jun Familiedag
Zo 29 jun	Drumbandfestival Geulle (D)
Zo 29 jun Finale Jonge Solisten
Za	16 aug St. Rochus Kl. Haasdal 18:45
Vr 29 aug - Zo 31 aug Watertaore Fièste
Zo 14 sep Bondsfestival Jabeek district
		Heerlen (D)
Zo 21 sep F.P.C. concert 15.00-20.00 uur
Zo 05 okt Concert

VERVOLG ACTIVITEITEN 2008:

Zo	19 okt Wandeltocht Trampelkeu
Za 01 nov 	NKW Blazers te Vught
Za 01 nov Concert Fanfarezaal Elsloo
		
(met fanfare Millingen)
		19:00 - 23:00
Zo 23 nov Intocht St. Nicolaas
Za 22 nov St. Caeciliamis + feest 18:45
Wo 24 dec Kerstensemble 21:00

ACTIVITEITEN 2009:

Vr 02 jan	Nieuwjaarsconcert

CONCERTEN:

Zo	13 apr Concert D’n Huppel
		
Ulestraten 12:00 (K)
Zo 21 sep F.P.C. concert 15.00-20.00 uur
Zo 05 okt Concert
Za 01 nov Concert Fanfarezaal Elsloo
		
(met fanfare Millingen)
		19:00 - 23:00
Vr 02 jan 2009 Nieuwjaarsconcert

