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REPETITIES:
Jeugddrumband: elke Woensdag 19.00 u
Drumband: elke Woensdag 20.00 uur
Jeugdfanfare: elke Donderdag 18.00 uur
Géén repetitie 1 maart
Fanfare: elke Vrijdag 20.00 uur
OVERIGE ACTIVITEITEN: 
Di 06 mrt Verg. Cie. Opleidingen 21.30
Do 08 mrt Verg. Cie. Open Dag 19.30
Zo 11 mrt Vernissage Expositie Gemeen-

schapshuis m.m.v. Bugelchoir 
en Saxofoonsextet

Ma 19 mrt Bestuursvergadering 20.00
Za 24 mrt Concert Jeugdfanfare 19.15 

te Berg & Terblijt
Zo 25 mrt Concert te Schin op Geul
Di 27 mrt Verg. Cie. Opleidingen 21.30

Zo 08 apr Palmzondag Eucharistie 11.00
Bezoek aan kerkhof Open Dag 2001 14.00
Di 17 apr Verg. Cie. Opleidingen 21.30
Za 21 apr Fanfare 25 jaar in 

Gemeenschapshuis
Zo 22 apr Saxofoonsextet H.Mis 11.00

samenwerking AHK Pasen
Za 28 apr Concert Jeugdfanfare

te Maasbracht (Spil)
Ma 30 apr Koninginnedag
Zo 06 mei Solistenconcours Hulsberg
Zo 06 mei Drumbandtreffen LBT M’tricht
Zo 06 mei Wandeltocht Trampelkeu
Zo 13 mei Moederdag
19 en 20 mei Concertreis Emmen
Do 24 mei Hemelvaartsdag
Zo 03 juni Pinksteren 1e Communicanten
Zo 10 juni Kermis / Bronkprocessie
Do 14 juni Groot Haasdal
Za 16 juni Processie naar Meerssen
Zo 17 juni Vaderdag Back in Time
Do 21 juni Aanmeldingsbijeenkomst
Zo 24 juni Repetitiedag drumband
28 juni t/m 22 juli WMC 2001 te Kerkrade

50-jarig bestaan, 14e WMC
Za 30 juni Begin school / fanfarevakanties
Do 16 aug Einde fanfarevak. St. Rochus
Zo 26 aug Drumbandfestival Meerssen
01+ 02 sep Watertaorefièste
Zo 02 sep Drumband Districtsfestival 

Brunssum
15+16 sep Repetitieweekend Drumband 
Zo 30 sep Concours Drumband
Za 13 okt Begin Herfstvakantie
Zo 14 okt Kermis
Zo 21 okt Wandeltocht Trampelkeu
Za 24 nov St. Caeciliafeest
Ma 24 dec 21.30 Nachtmis Kerstkoper
Vr 04 jan Nieuwjaarsconcert

Agenda maart Verdere voorlopige planning

Concerten

Zaterdag 24 maart Jeugdfanfare
Berg en Terblijt 19.15 uur
Zondag 25 maart Korps te Schin op Geul
Zaterdag 28 april Jeugdfanfare
Intern. Festival  Jeugdorkesten Maasbracht
19 / 20 mei Fanfare te Emmen
Zaterdag 09 juni Kioskconcert
Vrijdag 29 juni Vakantieconcert
Zaterdag 13 oktober Korps te Schimmert 
met Meterik

Opleidingsnieuws

Een verkorte Basiscursus is gestart op 10 
februari. We wensen de cursisten veel 
succes toe.

Hierbij een korte impressie van de besproken 
onderwerpen. Circa 65 mensen bezochten 
deze vergadering en werden op een duidelijke 
manier ingelicht over het afgelopen jaar en 
over enkele plannen voor het komende jaar.
Hans Slenter had de cijfers in grote lijnen aan 
het papier toevertrouwd waardoor zijn 
toelichting voor de aanwezigen beter te volgen 
was. Het boekjaar 2000 werd met een klein 
overschot afgesloten maar de prognose voor 
2001 laat een tekort zien in dezelfde omvang. 
Er is dus werk aan de winkel. De kascontrole-
commissie, bestaande uit Ron Prevoo en Hans
Lucassen (invaller voor Guido Pricken), heeft 
de boeken gecontroleerd en geaccordeerd.
Marjo Limpens liet in haar verhaal het jaar 
2000 weer de revue passeren. Alle gebeurte-
nissen binnen onze Fanfarefamilie (en dat zijn 
er heel wat) werden weer in herinnering 
geroepen. Een verhaal dat zeker op prijs wordt 
gesteld.
Drie bestuursleden te weten Jo Lemmens,
Marjo Limpens en Dion Soons waren aftredend 
en alle drie waren bereid zich herkiesbaar te 
stellen. 

Jaarvergadering

Een stemcommissie werd geformeerd en 
alle drie werden herkozen.
Door Henrico Stevens worden de plannen 
van de drumband voor het concours in 
september 2001 uit de doeken gedaan. Een 
volle agenda waar deze enthousiaste groep 
zich in zal vastbijten. We wensen hun heel 
veel succes en we zullen ze zeker 
ondersteunen. De vergadering heeft het 
voorstel voor deelname aan het concours in 
2002 voor het korps overgenomen. Bij 
afwezigheid van Geert Jacobs (door ziekte) 
heb ik geprobeerd zijn woordje, zoals hij de 
vrijdag voor de jaarvergadering het korps 
heeft toegesproken, aan de vergadering 
over te brengen. Of er een compositie-
opdracht zal worden verstrekt hangt af van 
de bedrijven die eventueel willen sponsoren. 
Een limiet is gesteld van het minimaal bij 
elkaar te brengen bedrag voor een 
dergelijke opdracht.
Na een intensieve voorbereiding door de 
Commissie Opleidingen wordt het voorstel 
om het beleid opleidingen te herzien door de 
vergadering unaniem overgenomen.

Lees verder op volgende pagina



De commissie concertreis 2001 licht bij 
monde van Pascal Kuipers het programma 
toe. Het kunnen twee leuke dagen worden 
met een programma voor ieder wat wils en 
voor kosten die zeer zeker in 
overeenstemming zijn met wat ervoor 
geboden wordt. De leden wordt gevraagd het 
uitgereikte inschrijfformulier in te vullen.
De jaarlijks terugkerende Watertoare Fièste 
zullen dit jaar op 1 en 2 september 
plaatsvinden. Het comité is weer druk aan het 
werk en Barry Kuipers licht toe aan welk 
programma wordt gedacht.
Ed Soons geeft, namens de Culturele 
Commissie, een inzicht in het verloop van het 
culturele weekend in 2000. Zelfs de zeer 
voorzichtige planning voor wat betreft het 
aantal toeschouwers is niet gehaald. Het is 
erg jammer dat een dergelijke activiteit 
onvoldoende belangstellenden trekt. De 
commissie is na een uitgebreide evaluatie tot 
de conclusie gekomen dat het niet zinvol is 
om het nog een keer te proberen. 

De risico’s hiervoor zijn te groot. Ed Soons, 
Piet Ritt, Jan-Tom Fernhout, Jo Vrancken,
Huub Cortenraad en Paul Willems bedankt 
voor jullie inzet.
Bij de mededelingen wordt aangegeven dat 
Jo Vrancken niet meer het aanspreekpunt is 
voor de organisatie van de Open Dag en dat 
dit wordt overgenomen door Dion Soons. 
Omdat er voor de rondvraag geen mensen 
zijn die nog vragen over hebben zou de 
vergadering kunnen worden gesloten ware 
het niet dat er nog iets te vieren is. Nicole
Ramakers is namelijk 25 jaar lid. Hierover 
elders in deze info meer.
Iedereen bedankt voor alles wat hij of zij het 
afgelopen jaar weer voor deze fanfarefamilie 
heeft betekend. Ook niet-leden die hun 
handen uit de mouwen steken bedankt en 
zeker een woord van dank aan onze 
partners die ons de ruimte geven om tijd vrij 
te maken voor onze vereniging.

Peter Soons

Vervolg Jaarvergadering

In overleg met Nicole hebben wij voor deze 
jaarvergadering gekozen om haar te huldigen 
voor het 25 jarig lidmaatschap. Nicole behoort 
tot de tweede lichting meisjes die toetraden tot 
onze fanfare. De opleiding door Piet Soons 
was voor haar dermate stimulerend dat zij is 
doorgegaan tot het C-Diploma. Vanaf 1976 als 
hoornist actief en in de regel opereert zij 
bescheiden en op de achtergrond. Haar 
muzikale kwaliteiten zijn niet alleen bij ons 
bekend want zij wordt door omringende 
korpsen regelmatig gevraagd om deze uit te 
helpen. Dat dit wel eens tot verwarring kan 
leiden bleek toen Nicole op een concert in 
Schimmert een verkeerd uniform aan had. 
Gelukkig staat Schimmert bij haar op de eerste 
plaats en deze kleine vergissing zij haar 
vergeven. 

Nicole Ramakers 25 jaar lid

Haar muzikale kwaliteiten zijn ook 
aangesproken door het jachthoornensemble 
waar zij op de feestdag van Hubertus aan de 
kapel in Groot Haasdal het jachtseizoen inluidt. 
Een beetje merkwaardige situatie voor iemand 
die poezen die verdwaalt bij haar aanlopen 
liefdevol opneemt. Ook was Nicole de eerste 
vrouwelijke instrumentale begeleider van het 
kinderkoor van juffrouw Mia, en speelt zij al 
vele jaren in het kerstkoper. Al met al een zeer 
verdienstelijk lid van onze vereniging en het 
zilveren bondsspeldje, de oorkonde en een 
bloemetje werden met veel genoegen aan
Nicole uitgereikt. Dat zij ook erg vereerd was 
bleek uit de geste om alle aanwezigen op de 
jaarvergadering een koele dronk aan te bieden.
Nicole nogmaals van harte gefeliciteerd.

Peter Soons

Uitnodiging
Expositie op Zondag 11 maart in het Gemeenschapshuis van 12.00 uur - 20.00 uur. 
Te zien zijn abstracte grafische werken van René Kicken uit de periode 1996 - 2001, veelal 
oliepastels en acryl-schilderijen. 
Deze feestelijke gebeurtenis zal muzikaal gelardeerd worden met een reeks optredens, 
waaronder het Bugelchoir en het Saxofoonsextet. 
Beleefd uitnodigend, Stichting Expositie Vernissage C.A.S. en René Kicken.

Jeugdfanfare

Op Zaterdag 24 maart 
gaat de Jeugdfanfare 
een concert geven te 
Berg en Terblijt, in zaal ‘t 
Vöske, Grote straat 8.
De Jeugdfanfare van 
Munstergeleen opent 
om 18.30 uur, om 19.15 
uur is Schimmert aan de 
beurt en om 20.00 uur 
besluit Jeugdharmonie 
Concordia als gastgeef-
ster de Jeugdorkesten-
concertavond. 
Een informatie-brief 
volgt tijdig.

Jeugdfanfare
luisterde H. Mis op

Op Zaterdag 17 februari 
luisterde onze Jeugd-
fanfare de Eucharistie-
viering van 19.00 uur op.
Ze deden dit op waardige 
wijze, de repertoirekeuze  
kwam goed over  en de 
gekozen werken werden 
ook zeer goed uitgevoerd.  
Het applaus was dan ook 
zeker verdiend.



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

Hoofdstraat 114
6333 BL Schimmert

tel. 045 404 9211
GSM 06 22493972



Door een noodlottig ongeval is ons 
dierbaar drumbandlid Dennis Cuijpers, op 
vrijdag 2 februari jongstleden overleden in 
de jonge leeftijd van 20 jaar.
Maandag 12 februari hebben we Dennis, 
op gepaste wijze, naar zijn laatste 
rustplaats begeleid.
Dennis was binnen de drumband vanaf de 
zomer van vorig jaar actief. De periode 
daarvoor was hij steeds aanwezig bij 
activiteiten en repetities als vaste 
supporter van Judy, zijn vriendin. Hij was 
bij alle activiteiten in de Schimmertse 
gemeenschap steeds aanwezig. Zeker 
voor een lid die buiten Schimmert geboren 
en woonachtig is, verdient hij hiervoor een 
grote pluim. De repetities vielen wel eens 
samen met zijn vele werkzaamheden en 
hobby’s die hij onderhanden had. 

Daar waar hij al eens wat later zou komen, 
meldde hij dat steeds tijdig en correct. 
Meestal was hij dan toch gewoon op tijd 
aanwezig. In de drumband viel hij op door zijn 
hartelijkheid en bescheidenheid. Nooit op de 
voorgrond maar toch duidelijk aanwezig. 
Eigenschappen die hem als persoon sierden. 
Zo leverde hij zijn bijdrage aan een goede 
sfeer binnen onze groep. 
Ondanks de korte periode dat we hem van 
nabij hebben mogen meemaken, denken we 
dat we hem van zijn goede kant hebben leren 
kennen en er een hechte band is ontstaan.
Het is moeilijk te beschrijven, welk gevoel van 
ongeloof, onmacht en verdriet de plotselinge  
boodschap van het overlijden van Dennis 
binnen de drumband teweeg heeft gebracht. 
Eens te meer daar ook zijn vriendin Judy 
binnen onze groep actief is. Hierbij was 
duidelijk zichtbaar hoe intens de relatie 
tussen deze twee verliefde mensen was. 
Was . . . . . . . . , want Dennis is niet meer en 
de familie en Judy zullen hun draad, de draad 
van het leven, met vele dankbare 
herinneringen aan Dennis weer moeten zien 
op te pakken. 
Geen gemakkelijke opgave dat is zeker. 
Wij wensen de familie veel sterkte toe en 
zullen Judy met woord en daad steunen om 
nieuwe kracht en energie voor het leven te 
hervinden.

Namens de drumband, 
Jos Lucassen

Prins Sander 1. 
Prinsenreceptie op 4 feb

De prinsenreceptie was weer een 
geweldige happening, want de geplande 
tijd moest ruimschoots overschreden 
worden om alle receptie-gangers de 
gelegenheid te geven om Prins Sander I, 
de hand te schudden.
Vele Schimmertse verenigingen, 
vrienden, kennissen en familie waren 
aanwezig om hun “geliefde” prins te 
feliciteren.
Zelfs het voltallige college van B&W was 
naar Schimmert getogen om haar 
felicitaties aan te bieden.
Ook de medemuzikanten lieten zich niet 
onbetuigd, door liefst 3 maal in 
verschillende samenstelling een muzikale 
hulde te brengen.
De prins werd overladen met cadeaus en 
hem werd zelfs een kip aangeboden, die 
ervoor moet zorgen dat er voldoende 
eieren zijn op carnavalsdinsdag voor zijn 
vrienden.
Prins Sander I heeft na afloop van de 
receptie het prinsenbal geopend met zijn 
prinses Claudia, waarna er nog een 
aantal gezellige uren volgden.
Het was een fantastische middag voor de 
carnavalsliefhebbers en vooral voor Prins 
Sander I en zijn familie.

Jo Lemmens

Uit de bestuursvergadering
van 11 december 2000

In dankbare herinnering:
DENNIS CUIJPERS

Verhuisd

Bestuurslid Sjir Kuipers is verhuisd 
naar Groot-Haasdal 8A. 6333 AW 
Tel. nummer is onveranderd 
gebleven 404 2180.
Bestuurslid Jan Aarts is eveneens 
verhuisd. Hij woont nu Hoofdstraat 
116 6333 BL. Tel. blijft 404 1890

• Het slagwerkinstrumentarium zal direct na een 
optreden moeten worden opgeborgen in het 
slagwerkhok. Er blijft nu te veel slingeren buiten 
het hok.
• Er worden enkele suggesties besproken voor het 
Nieuwjaarsconcert 2001.
• Aan Jeu Vroemen zal tijdens het Nieuwjaars-
concert het ere-dirigentschap worden uitgereikt. 
Noël Speetjens zal hierbij aanwezig zijn.
• De Vrienden van de Fanfare bieden symbolisch 
de door hun gesponsorde instrumenten en 
uniformen van het afgelopen jaar aan.
• Het beleid opleidingen en de wijze van 
afprocederen is besproken.
• Er is gesproken over de voorlopige invulling van 
de concertreis.
• De evaluatie door de commissie cultureel week-
end is teruggekoppeld. De commissie zal de 
haalbaarheid van de organisatie 2001 bekijken, 
mede gelet op het feit dat de organisatie de 
vereniging geen geld mag kosten. Het bestuur 
geeft hiervoor enkele suggesties.
• De voorlopige planning van de Watertaorefièste
is besproken.
• Het St. Caeciliafeest 2000 is geëvalueerd.
• De agenda van de jaarvergadering wordt 
definitief vastgesteld.
• Gesproken wordt over de eventuele 
concoursdeelname 2002.
• De hoge absenties op repetities en concerten is 
uitvoerig besproken. Het lidmaatschap van de 
vereniging heeft consequenties. 
• Het al of niet verstrekken van een compositie-
opdracht voor het komende concours wordt 
overwogen. Allereerst zullen enkele 
(rand)voorwaarden moeten worden ingevuld.
• Voor het bestuur en hun partners is op 20 januari 
2001 een spellenavond georganiseerd.


