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Uitgave onder verantwoordelijkheid van het bestuur. Coördinatie: Jean Thewessen

Zondag 26 maart 
Concert te Banholt met drumband
Zaterdag 20 mei 
Schimmert en Horst-America
in Hanenhof Geleen
Zaterdag 27 mei
Vriendenkring Crescendo 
Gemeenschapshuis
Vrijdag 07 juli
Vakantieconcert
Zaterdag 07 oktober
Schimmert en Aarlanderveen 
in Gemeenschapshuis
Zondag 10 december
Schimmert met Nieuwenhagerheide
te Nieuwenhagerheide

Repetities drumband: elke woensd. 20.00
behalve woensdag 01 mrt. in Remigiushuis 
Repetities jeugdfanfare: 

elke donderdag 18.00 uur
Geen repetitie op Donderdag 2 en 9 maart
Repetities fanfare: elke vrijdag 20.00 uur
Di 29 febr Gezamelijke repetitie (kerk)
Zo 05 mrt 10.10 Afhalen Prins André III + 
Carnavalsmis 
Ma 06 mrt  13.45 Carnavalsoptocht 4 x 11
Di 07 mrt Zate Hermeniekes
Do 09 mrt   Bestuursvergadering
Di 21 mrt 20.30 Vergadering Commissie 

Opleidingen

Di 11 april Extra repetitie Sef Pijpers
Zo 16 april Palmzondag 

opluisteren H. Mis 11.00
Vr 28 april Open Dag (gewijzigde datum)
Za 29 april Viering Koninginnedag + 

Lampionnenoptocht
Zo 30 april Uitstapje 
6 of 7 mei Solistenconcours te Hulsberg
Zo 07 mei Wandeltocht Trampelkeu
Di 16 mei Extra repetitie Sef Pijpers
Zo 21 mei Mgr. Ronckenvoorronde te 

St. Geertruid
Zo 11 juni Pinksteren Communicantjes
Za 17 juni Jeugdorkestentreffen Hulsberg
Zo 18 juni Kermiszondag Bronkprocessie
Do 22 juni 18.45 Aanmeldingsbijeenkomst
Do 22 juni Groot Haasdal 
Za 24 juni Processie naar Meerssen
Zo 25 juni Back in Time
1 - 2 - 3 september Watertaore-Fièste
Zo 10 sept Districtsfestival 

12.00 Repetitie kerstkoper, kerk
Zo 08 okt Najaarskermis
Zo 15 okt Wandeltocht Trampelkeu
Za 11 nov Praktijkexamens 

Graden/HaFaBra
18 - 19 nov Cultureel Weekend
Za 25 nov.St. Caeciliafeest
Zo 24 dec 21.30

Vigilie & Nachtmis Kerstkoper

KORTE MEDEDELING
Indeling 2e en 3e bugels op straat:
Tweede bugel: Leonne Delahaije, Chellie 
Soons, Véronique Cortenraad, Tamara 
Harmsen, Ramon Lucassen, Laurens 
Starmans.
Derde bugel: Lisanne Cortenraad, Marion 
Delahaije, Joep Hotterbeekx, Niels Keulers, 
Alain Soons, Ramon Soons, Sander 
Willems

ConcertenConcerten

Agenda maart 2000Agenda maart 2000 Verdere voorlopige planningVerdere voorlopige planning

Fanfare heeft nieuwe voorzitterFanfare heeft nieuwe voorzitter

Na precies 11 jaar en een dag als 
voorzitter de fanfare geleid te 
hebben, sloot Jo Lemmens deze 
voor hem en de gehele fanfare zo 
belangrijke periode af door de 
voorzittershamer door te geven aan 
de door het bestuur gekozen nieuwe 
voorzitter, Peter Soons.
Dit gebeurde tijdens de 
Jaarvergadering van 13 februari.
Wij zijn Jo veel dank verschuldigd 
voor zijn tomeloze inzet als voorzitter 
en zijn er gelukkig mee dat hij zich 
blijft inzetten voor de fanfare.
Peter, die voordat hij bestuurslid 
werd door het bestuur was benaderd 
voor de voorzittersfunctie, heeft 
tijdens een inwerkperiode van een 
jaar kunnen proeven aan het wel en 
wee van onze vereniging. 
Peter, wij wensen je veel wijsheid en 
succes toe in je nieuwe functie.



HerinneringenHerinneringen

Toen op de jaarvergadering van jl. zondag 
13 februari 2000 Jo Lemmens op waardige 
wijze afscheid nam en Peter Soons als 
voorzitter werd voorgesteld, dacht ik terug 
aan de vijf voorgangers van Jo waarmee ik 
als secretaris heb mogen samen werken 
voor “St. Caecilia”.
Met alle respect en een dank je wel voor 
Jo en een proficiat aan het adres van 
Peter wil ik al mijmerend over het verleden 
iets vertellen over hun voorgangers.
Sjeng Eurlings. Hij was de voorzitter toen 
ik in 1958 als muzikant-bestuurslid werd 
benoemd tot secretaris. Sjeng had deze 
functie overgenomen van Emile Eyssen in 
1954. Na een roerige periode in 1952 en 
1953 kwam de vereniging in rustiger 
vaarwater. Emile Eyssen werd later in het 
Ere-bestuur benoemd en beide voorzitters 
Sjeng en Emile gaven elkaar een stevige 
hand en pinkten enkele traantjes weg.
Sjeng was een “ietwat autoritaire 
voorzitter” doch had het fanfare-hart op de 
juiste plaats. Na die eerder genoemde 
periode was het niet gemakkelijk om de 
vereniging weer in het goede spoor te 
krijgen. De samenwerking met de overige 
bestuursleden was goed en we mogen 
zeker zeggen dat Sjeng een goeie
voorzitter is geweest.
Remy Herberighs was zijn opvolger in 
1961. Remy was een democraat in hart en 
nieren. Alvorens hij beslissingen nam of 
zelfs belangrijke voorstellen lanceerde, 
had hij al veel “info” verzameld bij oudere 
leden en bestuursleden. Hij ging niet over 
een nacht ijs en was zeven dagen in de 
week in de weer voor “zijn St. Caecilia”.

Noël Stassen werd voorzitter in 1972.
De verjonging brak door en de aanpak werd 
iets gewijzigd. De jonge ondernemer deed 
zijn intrede en op de gezonde basis, welke 
hij gevonden had, werd verder gebouwd. 
Het ledental groeide gestaag en de 
mondigheid van de leden nam toe, en dat 
werd door Noël als zeer positief ervaren. Er 
werd samen, door het bestuur en leden, 
beleid gemaakt en Noël was letterlijk en 
figuurlijk de grote leider die de vereniging 
nodig had. 
Jean Sieben kwam in 1978 aan het roer.
Op de ingeslagen weg van Noël werd 
doorgegaan. Jean was voorheen met Jacq
Huls het financiële brein van de vereniging. 
Hij was een druk iemand die alles voor de 
fanfare aan de kant zette. Een man die niet 
gauw bij de pakken ging neer zitten en dan 
uiteindelijk zei:”Dat moet kunnen”. 
In dialoog, met de reeds genoemde jeugd, 
werd hij gerespecteerd als voorzitter, als 
mens en harde werker.
Jean Thewessen nam de voorzittershamer 
op in 1983. Jean was de geroutineerde 
manager die na Jean Sieben ook het 
contact met de jongeren zeer op prijs stelde. 
In alle discussies, met de leden van het 
korps en drumband en de collega 
bestuursleden, was hij de rust zelf.
De vereniging was inmiddels uitgegroeid tot 
meer dan 70 muzikanten in het korps en 
meer dan 20 in de drumband.
De muzikale prestaties liepen parallel met 
de kwantitatieve uitbreidingen en het goed 
opgezette opleidingsapparaat was en is nog 
steeds de gezonde basis die borg staat voor 
de goede muziek van een gezonde 
vereniging.
Sjeng, Remy, Noël, Jean en Jean, ik denk 
met veel genoegen terug aan die tijd en ben 
blij dat ik als Ere-bestuurslid en als Vriend 
van de Fanfare nu nog binding heb met 
deze prachtige vereniging.
Februari 2000
Sjeng Mevis, oud secretaris.

Uit de Bestuursvergadering
van 10 januari 2000

Uit de Bestuursvergadering
van 10 januari 2000

• Zodra het beleid opleidingen is aangepast 
aan de nieuwste opleidingseisen van het 
NIB zal dit naar buiten worden 
gecommuniceerd.
• De taken van de bestuursleden zullen 
worden geëvalueerd/geherstructureerd.
• De absentiegegevens zullen worden 
afgedrukt op de contributienota’s.
• Geert Jacobs start met partijrepetities.
• Voor het publiceren van het jaarverslag, 
de taken van het bestuur en de 
telefoonnummers en dergelijke zal een 
“Fanfare-special” worden uitgegeven. De 
toegevoegde waarde van Blaozentaere is 
daardoor sterk verminderd. Met de redactie 
van Bloazentaere zal worden gesproken.

•Het Nieuwjaarsconcert is geëvalueerd. 
Het concept wordt gehandhaafd voor 
2001.
• Het vergaderrooster van de 
bestuursvergaderingen 2000 wordt 
vastgesteld.
• Gesproken wordt over de invulling van 
de jaarvergadering.
• De herkiesbaarheid van de aftredende 
bestuursleden wordt besproken en 
toegelicht.
• De bühne van het Gemeenschapshuis 
zal aangepast moeten worden bij 
concerten.

Tweede oplage 
Fanfare CD

Tweede oplage 
Fanfare CD

Op veler verzoek zal een 2e oplage 
van de Fanfare-CD Bondsconcours 
1998 / Kampioenswedstrijd 1999 
vervaardigd worden. De prijs per CD 
is ƒ 17,50. Als U een exemplaar wilt 
hebben kan dat als volgt: Bezorg voor 
1 april a.s. een gesloten enveloppe  
met erin het bedrag en erop naam, 
adres, telefoonnummer en gewenst 
aantal CD’s  bij René Kicken, 
Trichterstraat 6-A. Woont U ver buiten 
Schimmert bel dan 045-404 2200. 
Ook mensen die reeds op de 
wachtlijst voor een exemplaar staan 
moeten een enveloppe inleveren. 
Levertijd circa 1 maand i.v.m. 
BUMA/STEMRA-afwikkeling 
auteursrechten.
Met muzikale groeten,
René Kicken en Maurice Schneiders



Bij de FanfaarBij de Fanfaar
Nadat ik na twee maanden eindelijk de 
uitslag van het theorie examen had 
gekregen, wist ik dat ik op mocht voor het 
A-examen.
Op 27 november 1999 had ik dat examen 
samen met nog een hoop anderen. Ik was 
een van de laatste die moest spelen. 
Ramon Soons was voor me aan de beurt. 
Ik was wel een beetje nerveus toen ik 
moest komen maar toen ik eenmaal was 
aan het inspelen werd dit veel minder. Als 
solostuk had Meadowlark en een aantal 
etudes uit Getschell. Er was ook een 
examencommissie die heel serieus 
luisterde toen ik speelde. Naast de stukken 
spelen moest ik ook de toonladders en een 
beetje improviseren. 

Harry zei dat hij tevreden was.
Na het spelen was ik heel benieuwd 
naar de uitslag en hoopte dat die goed 
werd. De uitslag was goed en ik had het 
A-examen gehaald.
Ik mocht Vrijdag 7 januari 2000 voor het 
eerst naar de fanfare-repetitie. Ik vond 
dit heel leuk en had er ook wel zin in. 
In het begin moest ik nog een beetje 
wennen, maar dit duurde maar even. 
De eerste repetitie was spannend maar 
ook leuk. Ook kregen we het diploma en 
hebben alle nieuwen zich voorgesteld. 
Ik hoop op veel plezier met de fanfaar.

Sander Willems

De versterking van 
onze fanfare met 
liefst 7 geslaagden 
voor hun A-diploma.
V.l.n.r. 
Lisanne Cortenraad
Marion Delahaije
Alain Soons
Joep Hotterbeekx
Sander Willems
Ramon Soons
Niels Keulers

Foto Ton Hotterbeekx

Nogmaals Proficiat aan onze Jubileum-
Prins André III, zoon van Vorst  They  
(en van They en Betsy, beheerders van 
het Gemeenschapshuis,  
ons fanfarelokaal).

Muzikale hulde aan Prins André III door 
onze fanfare 
en de hopelijk vele Zate Hermeniekes
foto Lou Zeegers



Barry Kuipers -als nieuwe voorzitter van 
de commissie- licht de contouren van het 
feest 2000 toe. 
De inventarisatie van de instrumenten 
wordt actueel gehouden door Hans 
Slenter. Wijzigingen moeten zoveel 
mogelijk aan Hans worden doorgegeven.
Jo Vrancken licht toe dat hij over het 
appelen plukken heeft nagedacht, maar 
dat er enkele obstakels zijn. Ideeën zijn 
welkom. 
Het nieuwe opleidingsgebeuren wordt 
toegelicht en met name het invoeren van 
een gradensysteem. Door de gewijzigde 
NIB-normen worden graden ingevoerd 
na het 2e en 4e jaar van de 
praktijkopleiding. 
Na de 1e graad is toelating tot korps en 
drumband mogelijk.
Het beleid zal worden aangepast.
Met de Gemeente zijn wij in gesprek 
over de subsidie. 
Per abuis is geen goedkeuring gevraagd 
van de Algemene Vergadering over de 
wijziging van de opleidingskosten. De 
vergadering keurt het besluit alsnog 
goed. De vergoeding zal worden 
geïndexeerd.

.
Peter Soons neemt daarna het roer 
over en in zijn toespraak onderstreept 
hij  het woord “samen” , een belangrijk 
item binnen de vereniging, aldus Peter. 
Gelukkig maakt hij één uitzondering. 
Zijn traktatie aan de vergadering hoeft 
niet samen betaald te worden.
Vervolgens worden de aftredende 
bestuursleden Hub Cortenraad en Jan 
Theunissen herkozen.
Onder de mededelingen worden een 
aantal zaken besproken. Zo is het 
tambour-maître-schap overgegaan van 
Frans Sieben naar Jos Lucassen en zijn 
er goede afspraken gemaakt tussen Jos
en Henrico Stevens.
Op 30 april a.s. wordt een uitstapje 
georganiseerd of een familiedag. 
Nadere berichten volgen. Binnen de 
commissie Watertoarefieste hebben 
enkele mutaties plaatsgevonden. Nico 
Eurelings is gestopt als voorzitter van 
deze commissie en Jean Thewessen 
als lid van de commissie. Voor hun vele 
werk worden zij in de bloemen gezet. 
Eric Theunissen en Guido Pricken
zullen de vrijgevallen plaatsen opvullen.

Impressies uit de jaarvergadering 
van 13 februari 2000 

Impressies uit de jaarvergadering 
van 13 februari 2000 

In zijn openingswoord kijkt de voorzitter terug 
op het afgelopen jaar en blikt hij vooruit naar 
het nieuwe verenigingsjaar.
Het verslag van de vorige jaarvergadering 
wordt goedgekeurd en de penningmeester legt 
verantwoording af aan de vergadering over het 
financiële hoofdstuk. 
De kascontrole maakt duidelijk dat wederom 
geen fouten ontdekt konden worden. Guido
Pricken wordt tot nieuw lid van de kascontrole 
benoemd. Dankwoorden en applaus voor 
Hans Slenter en Jacq Huls spreken de 
waardering uit voor dit financiële duo.
De secretaris leest vervolgens haar jaarverslag 
voor. Het is weer een genot te beluisteren wat 
er zoal het afgelopen jaar is gebeurd. Ook 
Marjo Limpens krijgt een warm applaus van de 
vergadering voor haar voortreffelijke 
verslaglegging van deze geschiedenis van 
onze vereniging.
Dan komt er een historisch moment. 
Jo Lemmens draagt de voorzittershamer over 
aan Peter Soons. Jo spreekt dankwoorden uit 
aan diverse adressen en gaat zich nu binnen 
de vereniging met andere taken bezig houden. 
Hij biedt de vergadering tenslotten een koele 
dronk aan.
Vervolgens draagt hij de voorzittershamer over 
aan Peter Soons.
De eerste daad van Peter is het woord te 
geven aan Piet Ritt, die onze scheidende 
voorzitter bedankt voor zijn inzet in de 
afgelopen 11 jaren en 1 dag. Piet beschrijft 
enkele gebeurtenissen en hoogtepunten van 
deze achter ons liggende voorzittersperiode. 
Hij laat zijn dank ook uit gaan aan Marja, die 
achter de schermen het mogelijk maakte dat 
Jo deze belangrijke functie kon uitoefenen. 
Bloemen en een goede slok werden aan Jo en 
Marja aangeboden en de vergadering 
waardeert de inzet van beiden met een zeer 
lang en warm applaus.

Meegedeeld wordt verder dat 
Bloazentaere komt te vervallen en 
hiervoor “Fanfare-special” in de plaats 
komt.
Onderzocht wordt om de “Open dag” te 
verplaatsen naar 28 april.
Ed Soons licht de contouren toe van het 
“Cultureel weekend” op 18 en 19 
november a.s.
In de rondvraag worden nog diverse 
onderwerpen door de leden aan de orde 
gesteld. Zo wordt de boerenkapel bedankt 
voor haar inzet in het afgelopen jaar en 
wordt gesproken over het publiceren van 
de financiële cijfers.
Duidelijk wordt gemaakt, dat de nieuwe 
statuten niet hoog op de prioriteitenlijst 
heeft gestaan, maar dat hierop wordt 
teruggekomen.
Verder wordt Maurice Schneiders
gecomplimenteerd met het ontwerpen van 
de prachtige internet-site van de fanfare.
Aandacht wordt gevraagd voor het maken 
van een verenigingsfoto in het jaar 2000, 
voor het bij slecht weer begeleiden van de 
pelgrims naar Meerssen in de Basiliek 
van Meerssen, voor het helpen onder de 
pauze van de repetitie en tenslotte voor 
de podiumsituatie van het

Marjo tijdens de presentatie 
van haar jaarverslag.

Gemeenschapshuis. 
Gesteld kan worden dat we een  
goede en constructieve vergadering 
hebben gehouden met veel 
positieve inbreng.

Hub Cortenraad.


