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Zondag 02 januari 14.00
Nieuwjaarsconcert
Zondag 09 januari  15.00
Saxofoonsextet (‘t Weverke)
Zondag 26 maart 
Concert te Banholt 
Zaterdag 20 mei 
Schimmert en Horst-America
in Gemeenschapshuis
Zaterdag 27 mei
Vriendenkring Crescendo 
Gemeenschapshuis
Vrijdag 07 juli
Vakantieconcert
Zaterdag 07 oktober
Schimmert en Aarlanderveen 
in Gemeenschapshuis

Repetities drumband: elke woensd. 19.30 
uitgezonderd wo 5 jan. vervalt
Repetities jeugdfanfare: elke Donderdag 

18.00 vanaf 13 januari 
Dond. 06 jan vervalt i.v.m. Driekoningen
Repetities fanfare: elke vrijdag 20.00

Zo 02 jan Nieuwjaarsconcert 14.00
Do 06 jan Driekoningenoptocht 

drumband 18.30 
Vr 07 jan Uitreiking diploma’s  en

theoriecertificaten.
Zo 16 jan Nieuwjaarswandeling 

Jeugdfanfare vertrek 13.00 

Zo 13 febr Jaarvergadering
Zo 05 mrt Begeleiden prins Carnaval 

naar de kerk +  spelen H.Mis
Ma 06 mrt Karnavalsoptocht
Di 07 mrt Zate Hermeniekes
Vr 14 april Open Dag
Zo 16 april Palmzondag 

opluisteren H. Mis 11.00
Zo 30 april Uitstapje 
Zo 07 mei Wandetocht Trampelkeu
Zo 11 juni Pinksteren Communicantjes
Do 22 juni Groot Haasdal
Za 24 juni Processie naar Meerssen
1 - 2 - 3 september Watertaore-Fièste

ConcertenConcerten

Agenda januari 2000Agenda januari 2000 Verdere voorlopige planningVerdere voorlopige planning

Uit de bestuursvergadering van 22 november 1999Uit de bestuursvergadering van 22 november 1999

• Met de Gemeente Nuth wordt gesproken over een nieuwe subsidieregeling.
• Gediscussieerd wordt over herzieningsvoorstellen voor de 
opleidingsstructuur van onze vereniging.
• De bühne in Hoensbroek was te klein voor ons concert. Dit zal in de 
komende vergadering van de Vriendenkring Crescendo worden besproken.
• Het bestuur kiest unaniem Peter Soons tot nieuwe voorzitter met ingang van 
13 februari 2000 (jaarvergadering).
• De agenda van de jaarvergadering is in concept gereed en zal na de 
bestuursvergadering van januari 2000 worden uitgereikt.
• Sander van Kan wordt doorgeschoven naar 1e hoorn en over de 
slagwerkbezetting van het korps wordt gesproken.
• Aan de absenties op repetities zal nog meer aandacht worden geschonken.
• De fanfare-info zal maandelijks aan de heer Beckers (correspondent van de 
Limburger) worden toegezonden.
• Jean Thewessen neemt in de toekomst alle publicaties in het parochieblad 
voor zijn rekening.

Op 12 december was het zover. Het 
concert!
We moesten vijf stukken spelen. Het 
waren hele mooie stukken, die we nog 
niet zo vaak gespeeld hadden.
Er zaten niet zoveel mensen in de zaal in 
het gemeenschapshuis. Gelukkig was 
mijn familie er wel. De tijd vloog om.
Voor ons speelde de drumband van 
Ulestraten. Die speelden niet zo ’n
interessante stukken. Onze nummers 
waren veel mooier.
Toen we klaar waren ben ik meteen naar 
huis gegaan, want het was best laat voor 
de Zondag.
Wayne Schwachöfer

Verslag drumbandconcertVerslag drumbandconcert

OpleidingsnieuwsOpleidingsnieuws

Op Vrijdag 7 jan. as zullen tegen 21.30 u. in het Gemeenschapshuis de 
diploma’s en theorie-certificaten feestelijk worden uitgereikt aan de geslaagde 
kandidaten. Wij nodigen een ieder uit hierbij acte de présence te geven. 
Van harte welkom! 



Verslag concert stadsschouwburg SittardVerslag concert stadsschouwburg Sittard

Zondag 19 december, het optreden van onze fanfare in de schouwburg in Sittard.
Op deze enigszins winterse late zondag namiddag trad eerst fanfare St. Caecilia 
Guttecoven onder leiding van dirigent Salden op.
Daarna onze fanfare onder leiding van Geert Jacobs, dit in het kader van de “Acte 
de Presence IV “ concerten, na eerst het programma van fanfare St. Caecilia 
Guttecoven gehoord te hebben. Ook hierbij al met veel Schimmertse
belangstelling, kwam onze fanfare aan de beurt.
Samen hebben wij mogen vaststellen dat ons korps onder leiding van Geert weer 
fijne muziek heeft laten horen in deze riante omgeving.
Het samenspel van de fanfare in “Rhapsody for Trombone and Brass Band” met 
gastsolist Sandor Hendriks mag zeker apart vernoemd worden.
De mening van velen is dat dit zeker voor herhaling vatbaar is.
Samen mogen wij concluderen dat zowel voor het korps, alsook voor de vele 
vrienden van onze vereniging, die samen naar Sittard zijn geweest, deze grijze 
kille zondagavond toch een fijn gevoel heeft gegeven.

Jo Vrancken

In telegramvorm wat reacties van leden van de Jeugdfanfare naar 
aanleiding van het gehouden Festival. Dus geen doorwrocht verhaal, maar 
een bonte bundel van uitspraken.
Leuk, moet vaker gebeuren, alleen de jeugd wordt wat oud. 
Een Jeugdorkestenfestival is geen veteranenfestival. Het festival zelf was 
leuk, onder andere vanwege de stukken die werden gespeeld. Sommige 
stukken zoals Ross Roy van Jacob de Haan passen misschien niet zo bij 
een Jeugdorkest. Sommige orkesten waren qua bezetting geen 
Jeugdorkest. Van mij mag Schimmert wel eens wat vaker wat organiseren 
zoals een Jeugdorkestenfestival, uitstapje, en dergelijke. Toen wij 
speelden was er nog niet zoveel publiek in de zaal en al helemaal niet van 
de eigen vereniging. Sommige andere orkesten luisterden bijna niet naar 
de andere deelnemers voor en na hun eigen optreden. Ik vond het 
optreden (spelen) leuk. Het bestuur was er wél. De orkesten hadden soms 
moeilijke stukken. Sommigen klaagden over de toestanden in de kelder. 
Voor Joëlle Bruls en Jorn Lucassen was het optreden van de Jeugdfanfare 
hun debuut, terwijl Leon Aelmans al sinds ruim 16 jaren als Bes-bassist
meespeelt bij uitvoeringen van de Schimmertse Jeugdfanfare. Ik vond het 
leuk verschillende stukken die we met de fanfare spelen te horen spelen 
door andere orkesten. Mij trof vooral de gezelligheid: steeds andere 
groepjes waar je bij stond en mee aan het praten was. Jaarlijks houden. 
Fijn zoveel mensen. Er waren aardig grote bezettingen. 1x per jaar 
organiseren. De andere Jeugdorkesten hadden een oudere bezetting qua 
leeftijd. Graag voor het eigen Jeugdorkest nog leukere stukken. 
Jeugdorkestenfestival was leuk opgezet, genoeg orkesten, we hadden zelf 
geen onaardige stukken. Het sjiekste stuk daarvan vond ik Latin Brass van 
Jack Michael. 

René Kicken

Verslag Jeugdorkestenfestival 28 nov.’99Verslag Jeugdorkestenfestival 28 nov.’99


