
voor de gehele fanfare-familie 23 aug 2002 no. 41
Uitgave onder verantwoordelijkheid van het bestuur. 
Coördinatie: Jean Thewessen tel. 045 404 9140 fax 404 9142; e-mail: jeanthe@xs4all.nl
Website: www.schimmert.hafabra.nl

REPETITIES:
Jeugddrumband: elke Woensdag 19.00
Drumband: elke Woensdag 20.00 
Jeugdfanfare: elke Donderdag 18.00
Start repetities op Donderdag 5 sep.
Fanfare: elke Vrijdag 20.00 
OVERIGE ACTIVITEITEN: 
Zo 25 aug Extra repetitie Korps 10.30
Zo 25 aug Verkoop loten koosjiete
Zo 01 sep Watertaorefièste
Zo 01 sep Drumbandfestival Hulsberg
Ma 02 sep Groepsrepetitie saxen 19.30
Do 05 sep Verg. Cie. Open Dag19.30
Vr 06 sep Repetitie Pijpers
Zo 08 sep Extra repetitie Korps 10.30
Di 10 sep Extra repetitie Korps 20.00
Wo 11 sep Verg. Cie. Opleidingen 20.30
Vr 13 sep Repetitie Pijpers
14/15 sep Repetitie-weekend
Zo 22 sep Concert Neerbeek 20.00  
Zo  22 sep 

Finale Mgr. Ronckentoernooi
Di 24 sep Extra repetitie Korps 20.00
Vr 27 sep Repetitie Pijpers
Zo 29 sep Extra repetitie Korps 10.30

Agenda september 2002 Verdere voorlopige planning

Concerten

Zondag 22 september Concert te Neerbeek 
20.00 uur
Zondag 6 oktober Concert te Tilburg 14.30
Zaterdag 12 oktober Concert met Horn
Zaal  “De Spil” te Maasbracht Aanvang 20.30 
Zaterdag 19 oktober Concerten te  Slenaken
Zaal “Berg en Dal” van 17.00 –20.00 uur
Schimmerts optreden 19.00 uur

Di 01 okt Extra repetitie Korps 20.00
Zo 06 okt Concert Tilburg 14.30 
Di 08 okt Extra repetitie Korps 20.00
Wo 09 okt Verg. Cie. 
Opleidingen 20.30
Vr 11 okt Repetitie Pijpers 20.00
Za 12 okt Concert met Horn 20.30
Zo 13 okt Rep. Oranjerie 10.00-11.30 
Di 15 okt Extra repetitie Korps 20.00 
Za 19 okt Concert Slenaken 19.00
Zo 20 okt Wandeltocht Trampelkeu
Ma21 okt Repetitie Pijpers 20.00
Di 22 okt Extra repetitie Korps 20.00
Wo 23 okt Extra 
repetitie Korps 20.00
Vr 25 okt Generale repetitie Korps
Zo 27okt Bondscocours 20.00
Zo 03 nov Hubertushoorns Kapel 
Haasdal
Vr 08 nov Gouden Bruidspaar
Za 23 nov St. Caeciliamis 19.00 

Caecilia-Feest 20.30
Za 30 nov Praktijkexamens 2002
Za 21 dec Praktijkexamens 2002
Di 24 dec 21:30 Kerstkoper Nachtmis

2003
Vr 03 jan Nieuwjaarsconcert
Zo 27 apr Solistenconcours Hulsberg
Za en Zo 13 en 14 sep

Dag van de Blaasmuziek LBM
Zo 21 sep Concert St. Bavo Nuth

Volgende Info 

verschijnt op 27 sept. 

Kopij inleveren voor de 21e

Watertaore-Fièste zondag 1 september
voor programma enz.: zie  hartpagina’s 



Serenade voor de 
E.H.B.O.

Bij gelegenheid 
van hun 50 jarig 
jubileum op 
zaterdag 1 juni

Jubilarissen, 
bestuur en leden, 
van harte proficiat 
en dank voor het 
vele nuttige werk 
in die 50 jaar bij 
de vele 
festiviteiten en 
gelegenheden in 
onze  
Gemeenschap

Concert in Tilburg

Op zondag  6 oktober aanstaande maakt ons fanfareorkest haar debuut in de
landelijk spraakmakende concertserie “Verrassende Ontmoetingen” in Concertzaal Tilburg. 
Ter gelegenheid hiervan pakken wij graag even uit met een prachtige aanbieding. 
We hebben speciaal voor u een feestelijk en hartverwarmend zondagmiddagconcert 
samengesteld.
Aan dit concert werkt naast onze fanfare de Koninklijke Harmonie 'St. Cecilia'  uit Schijndel

mee. De entreeprijs voor deze concertmiddag bedraagt € 9,50 maar wij kunnen de kaarten 
aanbieden voor € 8,00.  De kosten voor de bus bedragen € 12,00, zodat u een totaalbedrag 
betaalt van € 20,00 voor deze gezellige dag.
We vertrekken om ca. 9.00 uur en de terugreis zal beginnen om ca. 18.00 uur. 
Voor aanvang van het concert bestaat de mogelijkheid om het gezellige centrum van Tilburg te 
verkennen, omdat de uitvoering pas start om 14.30 uur.
Kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij de Firma Soons en op onze wekelijkse 
repetitieavond in het Gemeenschapshuis. 
De start van de verkoop van de kaarten wordt binnenkort aangekondigd in het Parochieblad.
Niet alleen de muziekuitvoeringen zijn het bijwonen waard, maar ook het concertgebouw is de 
moeite waard om te bezoeken en te bezichtigen.
Jo Coenen, onze rijksbouwmeester, is de architect van de in 1996 geopende concertzaal. 
Naast de concertzaal ontwierp hij ook het aangrenzende conservatorium en de dansacademie. 
De concertzaal is opvallend door een speelse vormgeving waarin glooiende wanden, houten 
lamellen en glas een belangrijke rol spelen. De nu al veel geroemde concertzaal biedt ruimte 
aan meer dan achthonderd muziekliefhebbers. Evenals de buitenkant van het gebouw, is ook 
het interieur het bewonderen waard. Zo heeft de architect Jo Coenen getekend voor de ranke 
concertzaalstoelen met ventilatie en verwarming in de rugleuning. De zaal heeft geen balkons, 
maar galerijen die in een golvende beweging langs de gehele zaalwand lopen. Het lichtontwerp 
van de zaal is van de hand  van de kunstenaar Piet Struycken. Plafond en wanden worden 
gedomineerd door computergestuurde rode, gele, groene en blauwe lampen, die gecombineerd 
een bijna wit licht kunnen geven. Gevangen achter melkwitte plastic van de wanden zorgen zij 
voor een feestelijke verlichting, zo kleurrijk als de regenboog.
Hou de informatie in het parochieblad a.u.b. in de gaten, want het aantal beschikbare 
kortingskaarten is beperkt. 
Heeft u nog vragen, bel dan even met het secretariaat, tel. 4042241 
Heeft u nog vragen, bel dan even met het secretariaat, tel. 404224

Repetitieweekend 14 en 15 september

Op zondag 15 september 2002 zal het korps de concourswerken ten gehore 
brengen als afsluiting van het repetitieweekend in: 

Centrum Bleyerheide 
Pannesheidestraat 71 
6462 EB KERKRADE

U bent van harte welkom om dit concert bij te wonen om 14.00 uur
Wij hopen U te mogen begroeten.



MULDER
LIFTSERVICE



De Watertaore-Fièste 2002

Fanfare St.Caecilia wil u via deze weg van harte uitnodigen op De Watertaore-Fièste
2002. Dit jaar zal het feest weer plaatsvinden op het weiland, schuin tegenover het 
Gemeenschapshuis, aan de Hoofdstraat.

Zondag 25 augustus zullen leden van onze fanfare tussen 12.00 en 14.00 uur 
bij u aan de deur komen voor de verkoop van de koosjiet-loten. Voor slechts € 2,50,-
per lot maakt u maar liefst kans op € 450,- of € 300,-. 

Zondag 1 september: Traditioneel Weidefeest.
Gezien het daverend succes van het afgelopen jaar wordt ook dit jaar een 
Touwtrekcompetitie gehouden. De competitie is als volgt ingedeeld: Klasse 1: tot 16 
jaar en Klasse 2: 16 jaar en ouder. De teams moeten bestaan uit vijf deelnemers en één 
volwassen coach. Aanvang touwtrekken 14.00 uur. Het inschrijfgeld bedraagt € 5,00 per 
team. Aanmelden kan ook nog op 1 september tussen 12.30 en 13.30 uur op het 
feestterrein.

Verder zijn er Diverse Attracties voor jong en oud op de feestweide, waaronder een 
Demonstratie Hondentraining, Ouderwetse Kermis, Schiettent, Springkussen en 
natuurlijk niet te vergeten het Koo-sjiete!

Voor de inwendige mens is er een goed verzorgd drink- en eetbuffet.

De Heeren van de Pretbent uit Nijmegen zullen tijdens deze middag met hun muziek 
de hele feestweide op z’n kop zetten. Het moet gek lopen willen de voetjes niet van de 
vloer komen! 

Tot op de wei!!!

Programma Watertaore-Fièste
Zondag 1 september aanvang 13.00 uur entree  vrij

Traditioneel Weidefeest

Koo-sjiete

Demonstratie Hondentraining

Touwtrekcompetitie

Ouderwetse kermis

Muziek van DJ Bas en

Foto’s van de Watertaore-Fièste 2001


	

