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Zaterdag 07 oktober 20.00 uur
Schimmert en Aarlanderveen
in Gemeenschapshuis
Zaterdag 09 december
Schimmert met Nieuwenhagerheide
te Nieuwenhagerheide
Vrijdag 05 januari  20.00 uur
Nieuwjaarsconcert

REPETITIES:
Drumband: elke Woensdag 20.00 uur
Jeugdfanfare: elke Donderdag 18.00 uur
Fanfare: elke Vrijdag 20.00 uur
Zo 22 okt 10.30 Extra repetitie Pijpers

Overige activiteiten: 
Vr 06 okt Proefexamens theorie/gehoor
Za 07 okt Proefexamens Praktijk 

HaFaBra
Zo  08 okt Najaarskermis
Di 10 okt Verg. Com. Opleidingen
Zo  15 okt Wandeltocht Trampelkeu
Vr 27 okt HaFaBra-examens 

Theorie/gehoor
Za 28 okt Proefexamens Praktijk 

Graden

Za 04 nov Proefexamens Praktijk Graden
Za 04 nov Inleveren 

analyse-werkstukken D
Zo 05 nov 10.00 Extra repetitie Pijpers
Za  11 nov Praktijkexamens 

HaFaBra 2000
18 + 19 nov Cultureel Weekend
Za 25 nov Caeciliafeest
Zo 26 nov Sinterklaas inhalen
Za 02 dec Praktijkexamens Graden 2000
Zo 03 dec 10.30 Extra repetitie Pijpers
Zo  24 dec 21.30 Nachtmis Kerstkoper
Zo 11 feb 10.30 Jaarvergadering

Concerten

Agenda oktober2000 Verdere voorlopige planning

Opleidingsnieuws

Feest in onze 
fanfarefamilie

In de maanden oktober, november en december 
vinden er een reeks examens plaats. Op vrijdag 6 
oktober de proefexamens theorie/gehoor; op 
zaterdag 7 oktober de proefexamens praktijk 
HaFaBra; op vrijdag 27 oktober de HaFaBra-
examens theorie/gehoor; op zaterdag 28 oktober 
proefexamens praktijk Graden; op zaterdag 4 
november proefexamens praktijk Graden; tevens 
op 4 november in te leveren de werkstukken 
Analyse van de HaFaBra D-kandidaten 
theorie/gehoor/analyse; op zaterdag 11 november 
de praktijkexamens HaFaBra 2000; op zaterdag 2 
december de praktijkexamens Graden. Alle 
betrokken kandidaten kregen of krijgen tijdig een 
op naam gestelde informatie-brief. Deze brief moet 
door een van de ouders afgetekend worden voor 
gezien. Wij vragen met klem de informatie goed 
door te lezen. 
Examenbescheiden die te laat worden ingeleverd 
en/of niet aan de gestelde eisen voldoen kunnen 
niet in behandeling worden genomen. Het kan er 
toe leiden dat de kandidaat uitgesloten wordt van 
deelname, conform de voorschriften inzake de 
gang van zaken rond en bij de examens zoals 
opgesteld door/vanwege de inspectie KV/AK. We 
wensen alle kandidaten veel succes met hun 
voorbereidingen! 

4 november 19.00u
serenade in 
Gemeenschapshuis
voor Bruidspaar 
Yvonne Prevoo en 
Rodger Okkersen
Van harte proficiat!

CONCERTPROGRAMMA 
zaterdag 7 oktober Gemeenschapshuis

20.00 uur
Fanfare St. Caecilia 

Schimmert
o.l.v. Geert Jacobs

1. Conzensus Jan Van der Roost
2. Cathedral Kees Schoonenbeek
3. Pentagram Johan de Meij
4. Songs of the wizz  Quincy Jones / 

Charlie Smalls
arr. Peter Kleine 

Schaars
5. Simoraine Clive Barraclough

21.15 uur
Fanfare D.S.S.
Aarlanderveen

o.l.v. Danny Oosterman

1. Orgia Joaquin Turina
arr. Domingo Belled

2. English Heritage      George Lloyd
arr. Hans Breuls

3. Goldberg Aria  Johan Sebastian Bach
arr. Willy Hautvast

4. Ceremonial parade Huug Steketee
5. Song to the moon  Antonin Dvorák

arr. Domingo Belled



Kioskconcert

Finale Mgr. Ronckentoernooi

Shit.........file op de autoweg! En dat nog wel op Zondag 24 september, de dag van de finale
Mgr. Ronckentoernooi maar ook op “autoloze Zondag”.
Uiteindelijk kwamen we toch gelukkig nog op tijd in Grevenbicht. 
Het werd gehouden in het plaatselijk gemeenschapshuis “Oos Hoes”.
Na het inspelen in een bijgelegen ruimte ging ik vol goede moed de zaal in, een klein zaaltje 
dat driekwart gevuld was met publiek (helft van Schimmert)
Na oproep van de speaker kon ik de bühne op en de bugel stemmen met de piano, waarop 
René me zou begeleiden.
Na wat zenuwslopende minuten ging het belletje dat ik mocht beginnen met mijn solo. De 
uitvoering liep niet zo “gesmeerd” als op de repetitie, alhoewel het toch best goed ging.
Na mij waren nog 5 muzikanten in de tweede afdeling (11 in totaal). Van Schimmert was 
alleen  Thijs Lahaije nog in dezelfde afdeling. Daarna was de bekendmaking van de 
resultaten.
Ik was blij met mijn behaalde punten en de 2e plaats in de afdeling.

Benoit Gilissen 

“Er is mij gevraagd een reactie te geven 
op het kioskconcert.
Het is een mooi initiatief en verdient zeer 
zeker navolging. 
Bovendien werkte het weer in positieve 
zin mee en was de locatie naast de kerk 
een heel goede keuze.
Zelf was ik in de avondmis, terwijl ik naar 
buiten liep hoorde ik de fanfare spelen: 
prachtig!
De reacties van de mensen die met mij 
luisterden waren zeer positief.
“Dit moeten ze vaker doen!!”
Na afloop was het nog nagenieten van de 
zomeravond op het terras bij het 
Weverke.”

Carin Ritt

Fanfare St. Caecilia anno 1954
Het totale gezelschap bestond toen uit 28 
muzikanten. De bezetting zag er ongeveer als 
volgt uit:
8 bugels, 4 trompetten, 2 alto’s (de voorloper 
van de huidige hoorns), 3 trombones, 2 tuba’s, 2 
baritons, 1 sax sopraan, 1 sax alt, 1 sax tenor, 2 
bassen, 1 dikke trom en 1 kleine trom en het 
29e lid was de huidige drapeaudrager.
In die tijd organiseerde men nog de bekende 
weidefeesten. In die wei stond een open kiosk, 
zonder klankbord en elk deelnemend korps 
kreeg ongeveer 3/4 uur om te musiceren. De 
volgorde van optreden werd bepaald door de 
volgorde van binnenkomst. De tijd van 
binnenkomst werd open gesteld van 13.00 uur 
tot 14.00 uur. Bepalend was dat men de  
feestweide binnen trok al musicerend compleet 
met drapeau. Het aantal muzikanten dat hieraan 
deelnam was heel vaak maar een half korps of 
nog minder. Als die mars maar gespeeld was en 
de drapeau aanwezig dan telde de aankomst.
Om 14.00 uur werd een optocht gehouden met 
alle aanwezige verenigingen. Dit waren er op 
een heel gewoon jaarlijks weidefeest al gauw 
ongeveer acht. Om de drie mocht men 
musiceren en dat was natuurlijk een heel 
kabaal. Het ene korps hinderde het andere, 
doch dat was niet erg en men probeerde om 
gezamenlijk in de maat te lopen maar dat lukte 
niet altijd.
Bij terugkomst in de wei werd op genoemde 
open kiosk in de bekende volgorde 
gemusiceerd. De laatste vereniging was om  
ongeveer 21.00 uur aan de beurt en was dan al 
van voor 14.00 uur binnen.
Men luisterde toen ook al niet altijd naar de 
muziek van de collega’s en had over het 
algemeen meer interesse in het buffet. Dat 
hierdoor de muziek in de latere uurtjes niet zo 
best meer was nam iedereen voor lief.
Op die “concertwei” kon men kegelen, 
buswerpen, hengelen, met muntstukken gooien 
op pakjes cigaretten, schieten op rozen c.q. 
kaarten, het aantal erwten raden in een fles, de 
naam van een pop raden, etc.

Dat allemaal tegen een bepaalde kleine 
vergoeding.
De instrumenten werden per vereniging bij een 
boom of onder de kiosk bewaard. De drapeau 
werd er bij geplaatst en iedereen wist nu van 
welke vereniging die instrumenten waren. 
Koffers had men toen nog niet.
Dergelijke concertzondagen werden door alle 
verenigingen in de regio trouw bezocht. 10 tot 15 
zondagen, in het zomerseizoen, was men 
hierdoor bezet en dit waren verplichtingen over 
en weer.
Af en toe werd zo’n concertreeks afgesloten met 
een avondconcert door een of ander zeer 
gerennomeerd korps. Dit waren b.v. bij festivals 
de muziekkorpsen van de staatsmijnen o.a. van 
de staatsmijnen Maurits, -Emma of -Wilhelmina . 
De leden van deze verenigingen waren de beste  
muzikanten van de plaatselijke orkesten en 
genoten bepaalde privileges op hun werk.
Deze korpsen waren geüniformeerd en men 
keek daar echt met respect tegenop. In deze 
zelfde periode werden de meeste drumbands 
aan de korpsen toegevoegd. Tot die tijd 
marcheerde men op het ritme van die ene, soms 
twee kleine trommels. De dikke trom werd op 
een karretje meegevoerd dat getrokken werd 
door enkele jongens. Na afloop kregen die 
meestal enkele kwartjes of dubbeltjes voor dit 
werk. Vanwege dat betalen waren altijd 
voldoende gegadigden.
Bij sommige verenigingen werd die dikke trom 
door iemand op de rug gedragen. Dit was ook 
een “betaalde kracht” en die moest men niet 
vooraf betalen want dan zou het wel eens 
moeilijk kunnen zijn voor de tamboer om de trom 
altijd te raken.
Midden zestiger jaren waren praktisch alle 
korpsen geüniformeerd, de karretjes en de 
tromdragers waren er niet meer en de korpsen 
kwamen qua kwantiteit en kwaliteit in een 
stroomversnelling terecht.
Schimmert, juni 2000
Sjeng Mevis

Op het recentelijk uitgevoerde 
kioskconcert hebben we vele positieve 
reacties gekregen waarvan wij er graag 
een tweetal hier afdrukken

“Na een Zaterdag tuinieren besloten we om even 
naar het kioskconcert te gaan luisteren.
Dit begon na de mis van 19.00 uur en vele 
kerkgangers bleven gezellig staan om te luisteren 
naar de muziek van fanfare en drumband.
De kiosk die naast de kerk opgesteld  stond, was 
geheel gevuld met de muzikanten en de 
drumband stond ervoor opgesteld.
De verlichting zette niet alleen de muzikanten in 
de schijnwerper, maar deze keer ook de 
luisteraars.
Het werd een verrassend leuke gebeurtenis, met 
voornamelijk lichte muziek, die lekker in het 
gehoor ligt. Het soort muziek, waarbij je ook nog 
een praatje kunt maken met je buurman, zonder 
bang te zijn om iets te missen of de muzikanten te 
storen.
Ook de drumband liet enkele leuke marchen 
horen en lieten zich niet van de wijs brengen door 
de vrolijk rondrennende kinderen.De weergoden 
waren jullie zeer gunstig gestemd en dat alles 
tezamen, gaf een gemoedelijk “dorps”sfeertje.
De toehoorders hebben genoten van jullie muziek 
en getrommel en natuurlijk ook van het gezellig 
samenzijn, dat door menigeen later werd 
voortgezet op het terras bij het Weverke.
Het werd dus een gezellig en leuk avondje uit.
Voor herhaling vatbaar...!!”

Marlies Zeegers-Soons 



Hoofdstraat 115 
6333 BH Schimmert

tel 045 4041731 fax 4042344

Langstraat 12
633 CE Schimmert

Tel 045 4041641
fax 045 4042552

Torenstraat 1a
6333 BC Schimmert

tel 045 4041384
fax 045 4042689

Doe zaken met onze sponsorsDoe zaken met onze sponsors

Hoofdstraat 114
6333 BL Schimmert

tel. 045 404 9211
GSM 06 22493972



Watertaore-Fièste 2000

Bij een terugblik naar de Watertaore-Fièste 
2000 waren een tweetal zaken te 
onderscheiden, nl. het opbouwen en het 
feestweekend zelf.
Tijdens het opbouwen was de stemming niet 
opperbest, de ene regenbui volgde de ander 
op en er moest zelfs nog ter elfder ure een 
tentverhuurbedrijf gevraagd worden om een 
feesttent te plaatsen.
Ondanks het bezorgen van een worst bij 
pastoor van Oss, leek het erop dat het een 
groot fiasco zou worden.
Maar naarmate de avond vorderde werden de 
weergoden milder gestemd en kwam er een 
talrijk publiek luisteren naar de goed 
verzorgde muzikale klanken van Outside uit 
Arensgenhout. Ook waren belangstellenden 
aanwezig voor de “special act” van Wiel 
Nakken. Het werd een bijzonder gezellige 
zaterdagavond met een volle feesttent, zoals 
we in jaren geen gehad hebben. (als de tent 
maar klein genoeg is!!!)

Op Zondag was het weer nog vriendelijker 
(dus een worst bij pastoor brengen werkt!!!). 
Er kwam wederom een talrijk publiek voor een 
gezellig ouderwets weidefeest, met diverse 
attracties voor jong en oud maar natuurlijk ook 
voor het traditionele “koo-sjiete”.
Deze dag werd muzikaal uitstekend verzorgd 
door DJ Bas, met tussendoor een optreden 
van het duo “Taaj-Taaj”.
Het comité Watertaore-Fièste mag terugzien 
op een goed geslaagd feest, waarbij gebleken 
is dat een kleinschalige aanpak de juiste 
formule is die wij graag willen continueren.
Woorden van dank willen wij richten aan onze 
fanfare-leden, die door hun inzet hebben 
bijgedragen aan het welslagen van dit week-
end.
Eveneens een bijzonder dankwoord aan onze 
ponyclub voor het belangeloos beschikbaar 
stellen van hun locatie, want zonder deze 
prachtige “geste” zou het feest een mindere 
uitstraling hebben gehad.
Namens het comité Watertaore-Fièste,
Jo Lemmens

Voorverkoop kaarten
Cultureel Weekend 
18  - 19 november

Ben je ook weer van de partij?
Hoef je niet te helpen, 

wandel dan mee!!!
De prijswinnaar  John Offermans 1e prijs Koo-
Sjiete (ƒ 1000,=) toont het winnende lot aan 
Ronald Kuipers, comitélid.
Foto links: het was weer gezellig en druk 
op de Watertaore-Fièste. 

Foto’s Rob Creemers

De voorverkoop start op 16 oktober bij 
de volgende zaken:
Pascal Kuipers Rijdende Winkel 
Soons Doe het Zelf
Entreeprijzen
Voorverkoop ƒ 7,50 per evenement
Passe-partout ƒ 12,50 (alleen in de 
voorverkoop)
Aan de zaal ƒ 10,00 per evenement.
Kinderen tot 12 jaar ƒ 2,50
Entreeprijzen gelden ook voor onze 
eigen leden . 


