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Inclusief Agenda; verschijnt maandelijks
uitgave onder verantwoordelijkheid van het bestuur. Coördinatie: Jean Thewessen

Zondag 27 juni 
Back in Time 
Zondag 7 november
Vriendenkring concert
Zondag 28 november
Jeugdorkestenfestival
Zondag 19 december
Concert Schouwburg Sittard
Zondag 02 januari
20.00  Nieuwjaarsconcert

Repetities drumband: Elke woensd. 19.30  
Repetities jeugdfanfare: Elke donderd. 18.00
behalve rep. van 10 juni is op Vrijdag 11 juni
Repetities fanfare: Elke vrijdag 20.00
Zondag 30 mei Bronkprocessie 9.00 
Donderdag 03 juni Groot Haasdal 20.00
Zaterdag 05 juni Processie  Meerssen

vertrek kerk 6.30
Dinsdag 08 juni 20.30 Verg. Com. Opl. 
Donderdag 17 juni 18.45 Aanmeldings-

bijeenkomst nieuwe leerlingen
Zaterdag 26 juni Examens HaFaBra

theorie/gehoor
Zondag 27 juni Back in Time

Verdere voorlopige planning
Ma 16 aug St. Rochus Klein Haasdal
3, 4, en 5 september Watertaorefièste
Di 14 sep 20.30 Verg. Com.opleidingen
Za 09 okt HaFaBra-Proefexamens

praktijk
Zo 17 okt Wandeltocht “Trampelkeu”
Di 26 okt 20.30 Verg. Com.opleidingen
Di 09 nov 20.30 Verg. Com.opleidingen
Za 20 nov Caeciliafeest

19.00 H. Mis 20.30 Feest
Zo 21 nov St. Nicolaas inhalen
Za 27 nov HaFaBra-Praktijkexamens
Zo 28 nov Jeugdorkestenfestival 

ConcertenConcerten

Agenda juni 1999Agenda juni 1999

Resultaten solistenconcours HulsbergResultaten solistenconcours Hulsberg

Afdeling leerlingen:
Marion Delahaye 97 pnt., 
Niels Keulers 98 pnt. + beker,
Alain Soons 96 pnt., 
Ramon Soons 101 pnt. + beker.
Afdeling jeugd:
Leonne Delahaije 97 pnt., 
Wayne Schwachöfer 96 pnt., 
Laurens Starmans 98 pnt., 
Daniëlle Weerts 97 pnt., 
Sander Willems 98 pnt., 
Chellie Soons 102 pnt. + beker, 
Joep Hotterbeekx 97 pnt.

3e afdeling:
Benoit Gilissen 99 pnt., 
Karlijn Lahaye 98 pnt., 
Thijs Lahaye 100 pnt. + plaquette, 
Wilbert Meertens 98 pnt., 
Ardina Soons 104 pnt. + beker, 
Kimberly Cox 99 pnt., 
Minette Willems 98 pnt., 
Guido Soons 102 pnt. + beker.
2e afdeling:
Karen Reul 96 pnt., 
Björn Schoonbroodt 98 pnt., 
Sander Willems 98 pnt.
Afdeling uitmuntend:
Sjors Kieboom 100 pnt.

Nieuwe instructeur DrumbandNieuwe instructeur Drumband

Tot nieuwe instructeur van de drumband 
is benoemd  Henrico Stevens, in onze 
fanfare geen onbekende vanwege zijn 
functie als docent  slagwerk.
Wij wensen hem een succesvolle 
toekomst met onze drumband.

Henrico aan de slag tijdens zijn 
eerste repetitie met onze drumband.

Op Zondag 2 mei bezochten 23 solisten 
van onze fanfare het solistenconcours te Hulsberg. 

We feliciteren alle solisten van harte met de behaalde resultaten.



Dit jaar zal het feest op een andere locatie gehouden (moeten) worden. We zijn tot de 
conclusie gekomen dat er maar 1 alternatieve locatie is, namelijk het verhard terrein op 
het sportcomplex Waterkoel. 
In goed overleg met de voetbalclub kunnen we beschikken over deze plaats.
We hebben ervoor gekozen om er een tent neer te zetten van 30 x 30 meter in plaats van 
de daar gebruikelijke 30 x 40 meter. 
Het programma ziet er als volgt uit: 
Zondag 29 augustus: verkoop Koosjiet-loten. 
Vrijdag 3 september: Janse Bagge Bend met in het voorprogramma Outside,. 
Zaterdag 4 september: Breultaler Express. 
Zondag 5 september: Klassieke Tractorenshow, Fancy Fair, Koosjiëte, Llazz, Quality
Sound. 
Voor de vrijdag- en zaterdagavond vindt er een voorverkoop plaats. 
Aan de leden wordt vriendelijk verzocht om bovengenoemde data vrij te houden. Samen 
kunnen we er ook dit jaar weer een fantastisch feest van maken. 
Het Watertaore-Fièste-comitee: Jan Aarts, Nico Eurelings (voorzitter), Barry Kuipers, 
Erwin Kuipers, Ronald Kuipers, Jo Lemmens, Math Lemmens, Hans Slenter, Jean
Thewessen, Sander van Kan.

De 3e editie van de Watertaore-Fièste.De 3e editie van de Watertaore-Fièste. De Janse Bagge Bend
is De moeder van alle dialect-bands en 
bestaat uit:
Henk Steyvers - zang, gitaar
Wil van der Biesen - drums
Eric Lambermon - toetsen
Ton Meisen - trombone, percussie, zang
Hen Pustjens - basgitaar
Hen Omloo - trompet, trombone, zang
Wim Crijns - bariton, alt + tenorsax
John Gerrits - trompet
Peter Peters - sologitaar, zang

De Breultaler Express is begin 1999 met een 
nieuw concept van start gegaan.
Een groep muzikanten die kan terugkijken op een 
jarenlange ervaring en een gedegen achtergrond. 
De groep profileert zich als een van de Top-bands uit 
Limburg. De showelementen en afwisseling in het 
programma zullen elke bezoeker boeien. 
Het repertoire is afgestemd op een zeer breed 
publiek en is allround: zoals nummers van de 
Schürzenjäger, Klostertaler, maar ook disco, golden 
Oldies en andere muziekstijlen komen aan bod. 
Kortom De Breultaler Express staat garant voor een 
allround programma en een flitsende show.

De instructeur van de drumband Hans Croes stopt. Inmiddels is tot nieuwe 
instructeur benoemd Henrico Stevens.
• Het beleid straatoptredens is bijgewerkt. De presentatie op straat blijft een blijvend 
aandachtspunt.
• De LBM heeft gereageerd op het voorstel van de NIB voor een 100 punten 
waarderingssysteem voor de concoursen. Conclusie LBM: het is een slecht voorstel.
• Noël Speetjens gaat minder opleidingen verzorgen en hiervoor in de plaats komt
Patrick Spelthaen.
• De fanfare-info’s zullen ruimer verspreid worden.
• Leden die 5 dagen voor de inleverdatum hun materialen voor solistenconcoursen 
niet hebben ingeleverd bij René Kicken, zullen door Piet Ritt worden benaderd. De 
omzettingen binnen het korps zijn besproken en de daaruit voortvloeiende 
opleidingen. Ook over de kosten van de opleidingen is gesproken. Er zal voor de 
komende vergaderingen een voorstel worden uitgewerkt. Tenslotte kwamen de 
groepsrepetities ter sprake.
Vervolg: zie volgende pagina

Uit de bestuursvergadering van 19 april 1999:Uit de bestuursvergadering van 19 april 1999:

Vervolg: uit de bestuursvergadering….
•De open dag is geëvalueerd. Er zijn enkele suggesties gedaan door de commissie 
open dag. Deze zullen voor 2000 verder worden uitgewerkt.
• Guido Pricken oefent op vrijdagavond met enkele leden van de drumband aan de 
loopmarsen.
• Peter Soons is benoemd in het D.B.
• Er is een commissie culturele evenementen opgericht en hun voorstellen zullen 
worden uitgewerkt.
• De route bij de kermis te Groot-Haasdal verandert niet.


