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Voor de gehele fanfare-familie.Fanfare-info

in memoriam Fon heutS (1949 – 2013)

Op zaterdag 23 november hebben wij afscheid genomen 
van Fon. Bijna 50 jaar lid van onze fanfare. Als muzikant 
begonnen, toen hij vanwege lichamelijke beperkingen niet 
meer kon musiceren is hij, 22 jaar geleden, bestuurslid 
geworden. De fanfare was zijn lust en zijn leven. In een 
moeilijke periode was de fanfare de rots waar hij zich aan 
vasthield. Altijd bereid om te helpen en we deden nooit te-
vergeefs een beroep op Fon. Sterker nog, je hoefde Fon 
niet te vragen hij meldde zich al aan vóór de vraag gesteld 
was. Of het nu ging om het gemeenschapshuis te openen, 
stoelen klaar te zetten, drukken van affiches en entreekaar-
ten, partituren verzorgen, noem het maar op. Fon regelde 
dit perfect. Altijd rustig, maar zeker nooit op de voorgrond 
heeft hij veel werk verzet. 

Hij sukkelde al langer met zijn gezondheid en ook hier was 
de drang om naar het gemeenschapshuis te komen en te 
zorgen dat er kon worden gerepeteerd voor hem de drijfveer 
om weer snel op de been te zijn. Frappant voorbeeld van zijn drijfveer was enkele weken 
geleden. Op een maandag werd hij meer dood dan levend naar het ziekenhuis gebracht, wij 
alles geregeld om het gemeenschapshuis te runnen. De week erna werd hij op donderdag uit 
het ziekenhuis ontslagen en het eerste wat hij deed was bellen naar Marjo om te zeggen “je 
hoeft voor morgen niets te regelen want ik ben er weer”. Typisch Fon. Helaas is dit alles nu 
voorbij. We bedanken Fon voor alles wat hij voor ons heeft gedaan. We zullen hem missen. 
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hallo!

Ik ben Jens Eggen. Ik speel op de bugel sinds mei. 
Daarvoor had ik blokfluit les. Allebei van Els Claes-
sens. Nu heb ik even les van Manon, omdat Els 
geopereerd is. Het zijn allebei hele leuke juffen. Ik 
vind bugelspelen erg leuk omdat ik dan straks ook 
in de grote concerten kan spelen. Samen met mijn 
vriend Raf heb ik al geoefend voor Kerstmis: Jingle 
Bells. Dat willen we op school gaan spelen.

Groeten van Jens Eggen

herFStwandeltoCht trampelkeu

Zondag 20 oktober was de herfstwandeltocht van dit jaar. Het was een dag met wisselende 
bewolking en ’s middag af en toe een spat regen, maar het was niet koud. Als de zon zich 
liet zien was het zelf lekker om buiten te zitten. Er hebben 1280 wandelaars ingeschreven 
en het was een fantastische aanblik om al die “Trampelèère” door het veld te zien lopen. 

Bij de familie Schneiders – Lipsch op 
Raar waren we te gast met onze enige 
controlepost Hartelijke dank voor hun 
gastvrijheid en volgens ons hebben ze 
ook genoten. Omdat er nu maar een 
controlepost was, konden we erg re-
laxed werken en waren er constant wel 
meer dan honderd deelnemers op de 
post aanwezig. Een gezellige drukte 
dus. Maria en Ludi hebben alle wor-
sten “opgebraden” en zijn daarna nog 
aan de hamburgers gegaan. Alle hulp-
troepen, hartelijke dank voor jullie hulp. 

Door de “Keu” en jullie allemaal werd dit wandelfestijn ondertussen voor de 57e keer mogelijk 
gemaakt. Op naar de volgende.

WSV De Trampelkeu Sjömmert
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Sla je Slag
 
Het was een leuke dag in het weekend. Het was in de middag, het was de leukste dag, want 
het was “sla je slag”! En ik mocht op de rototoms spelen. Etiën speelde een ritme en wij 
speelden het na. Ik vond het leuk en ik wil 4 jaar later met pappa en de rest van de fanfaar 
het WMC winnen!
 
Groetjes, Gie Prevoo

 
 

Het was erg leuk en leerzaam. We moesten Etiën nadoen, als we dat goed konden deden we 
samen met de drumband mee. Volgens mij hadden alle kinderen het naar hun zin.
Toen we klaar waren mochten we alle instrumenten van de drumband uitproberen.
Het was erg leuk!
 
Groetjes, Lieke Vanhommerig

geboorte daan

Donderdag 5 september om 18:05 is onze fanfare-familie 
alweer uitgebreid, en wel met Daan! Daan is het zoontje 
van Mark en Thera Lardinois en het kleine broertje van 
Milo. De kleine bink woog bij de geboorte 3935 gram en 
was 55cm groot. Al een flinke kerel!

Mark en Thera, van harte gefeliciteerd en we wensen jul-
lie veel geluk met jullie twee kereltjes. 
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liSa laumen nederlandS kampioen

uitslag nederlands kampioenschap knFm-Vnm blazers solisten en ensembles 2013 

Zaterdag 5 oktober 2013 in de Fentener van Vlissingenzaal van het Utrechts Conservatorium. 

Op zaterdag 5 oktober nam Lisa Laumen als soliste van onze vereniging deel aan het Neder-
lands Kampioenschap van de Koninklijke Nederlandse Federatie van Muziekverenigingen en 
de Verenigde Nederlandse Muziekbonden voor Blazers solisten en ensembles voor het jaar 
2013. Plaats van handeling was het Utrechts Conservatorium. 

Nadat Lisa op zondag 30 juni 2013 door het winnen van de 4e Divisie tijdens de LBM Finale 
Jonge Solisten Limburgs Kampioen werd, viel de eervolle uitnodiging in de brievenbus voor 
deelname aan de Nationale Kampioenswedstrijd. Zo werd na de zomervakantie de uit te 
voeren solo weer ter hand genomen en werden tijdens de wekelijkse lessen samen met de 
docent Harry Schaeps de laatste puntjes op de i gezet.

Lisa Laumen voerde op bugel het werk Introduction, Theme and Variations opus 6 uit, dus 
een jeugdwerk van de Belgische toondichter Louis J. Canivez. Kort na haar optreden werden 
de uitslagen bekend gemaakt. 
In Lisa’s Divisie (4) namen zes solisten deel, en na elke uitslag steeg de spanning verder.
82, 83, 85, 88, 89 punten…. Groot applaus: Lisa Laumen, 90 punten 1e Prijs met Lof der 
Jury én Nederlands Kampioen!!! Naast medaille en roos ontving zij een uiterst fraaie staande 
transparante Kampioens-plakette!

Wij feliciteren onze soliste Lisa Laumen; haar docent Harry Schaeps; en pianist René Kicken 
met dit fraaie muzikale resultaat. Veel succes verder gewenst!
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Sint hubertuS en de wonderbaarlijke wederopStanding

Dit jaar was dit jaar de H. Mis aan de Hubertuskapel te Groot Haasdal extra feestelijk omdat 
het weer op een zondag viel. Zowel het Gemengd Kerkelijk Zangkoor Sint Remigius als de 
Hubertushoorns van de Fanfare waren te gast. Tot enkele uren vóór de dienst was het weer 
nog bar en boos, met de hulp van alle heiligen was het echter droog tijdens de viering. De 
Hubertushoorns, bestaande uit Bas Ritt, Matthijs Buijsen, Sander van Kan en Jeroen Buijsen 
speelden de sterren van de hemel. Van heinde en verre waren veel mensen gekomen om de 
dienst bij te wonen. Het koor en de Hubertushoorns waren erg blij met het feit dat ze konden 
plaatsnemen op een gigantische zeilwagen van Kuijpers Cargo Service. Na het gebeuren 
werden we bij Maria en Ludi Hambeukers onthaald op warme dranken met broodjes en kwa-
men zo weer op kamertemperatuur… Daarbij kwam ons ook een verhaal rond Hubertus in 
Groot Haasdal ter ore. Vlak bij de Hubertuskapel woonde Math Weusten, die veel landarbeid 
deed. Hij overleed en terwijl de huisarts nog in de keuken met naasten zat te praten ging 
plotseling de schuifdeur open en stond de overledene weer levend voor hen. Ze waren allen 
als aan de grond genageld…
Had Sint Hubertus nou voor deze opstanding gezorgd, óf Sint Rochus, omdat hij inmiddels 
verhuisd was naar Klein Haasdal? We zullen het wel nooit te weten komen… 

Hubertushoorns 2013 v.l.n.r. Jeroen Buijsen,
Sander van Kan, Matthijs Buijsen, Bas Ritt
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AGENDA 
repetitieS:
Drumband: elke Woensdag 20:00 
Leerlingenorkest: elke Zondag 10:30-11:00 
Jeugdfanfare: elke Zondag 11:00-12:30
Fanfare: elke Vrijdag 20:00
(K)=Korps (D)=Drumband (J)=Jeugdfanfare

aCtiViteiten 2013: 
Za 30 nov Praktijkexamens
Vr 20 dec geen repetitie (k)
Ma 23 dec Extra repetitie 20:15 (D)
Di 24 dec Kerstensemble 21:30
Vr 27 dec geen repetitie (k)
Ma 30 dec Extra repetitie 20:15 (D)

aCtiViteiten 2014: 
do 09 jan inhaalrepetitie 20:00 (k)
Vr 10 jan Nieuwjaarsconcert 20:00
Zo 19 jan inhaalrepetitie 10:30 (k)
Vr 24 jan geen repetitie (k)
do 30 jan t/m zondag 02 feb. Zittingen
ma 03 mrt Carnavalsoptocht
Za 22 mrt Reünie drumband (D)
Zo 23 mrt jaarvergadering   
  gemeenschapshuis 10:30
Zo 13 apr Palmzondag Kerk 10:45
Zo 08 jun pinksteren 1e Communie 9:10
Zo 15 jun kermis processie 8:15

tip:
Kijk voor meer foto’s op onze website:
www.fanfareschimmert.nl


