
Concerten

Agenda April 2003 Verdere voorlopige planning

De volgende Info  verschijnt op 7 mei
Kopij inleveren voor 1 mei

REPETITIES:
Jeugddrumband: elke Woensdag 19.00 uur
Drumband: elke Woensdag 20.00 uur
Jeugdfanfare: elke Donderdag 18.00 uur
Fanfare: elke Vrijdag 20.00 uur

OVERIGE ACTIVITEITEN: 
Za 12 apr Proefexamens Praktijk 08:00

Docentenvergadering 09:45
Voorspelen leerlingen Spelthaen 
12:00

Zo 13 apr Palmzondagmis opluisteren 10:30
Zo 13 apr Onderling Solistenconcours 

Vereniging 14:00
Zo 27 apr Solistenconcours Hulsberg
Wo 30 apr Lampionnenoptocht 20:30
Za 03 mei Serenade Gouden Bruidspaar 

20:30
Zo 04 mei Voorjaarswandeltocht Trampelkeu
Za 17 mei Eucharistie m.m.v. Jeugdfanfare 

19:00
Za 24 mei Praktijkexamens Voorjaar

Docentenvergadering
Zo 25 mei Optocht St. Bavo Nuth 14:00
Zo 08 juni Communiekantjes begeleiden
Do 12 juni Aanmeldingsbijeenkomst 18:45
Zo 15 juni Kermis Bronkprocessie
Do 19 juni Kermis Groot-Haasdal
Za 21 juni Processie naar Meerssen

Serenade Gouden Bruidspaar 
20:30

Za 28 juni Serenade Erwin Kuipers en Daisy 
Troquet

Za 05 juli Kioskconcert na H.Mis 19:00
Vr 11 juli Vakantieconcert 20:00
Za 16 aug St Rochuskermis Klein-Haasdal
Zo 24 aug Verkoop Koosjiet-lote
Do 28 aug 25 jaar kindervakantiewerk
Za 30 aug Watertaorefièste
Zo 31 aug Watertaorefièste

Zo 07 sept Districtsfestival te Klimmen
Zo 14 sept Dag van de Blaasmuziek
Zo 21 sept Limburgse Finale Solisten
Za 04 okt Fanfare Promotie Concert met

Nieuwenhagerheide
Zo 19 okt Wandeltocht Trampelkeu
Zo 09 nov Concert Vriendenkring 

Crescendo 20:30
Za 15 nov Proefexamens Praktijk
Za 29 nov St. Caeciliafeest
Zo 14 dec Nederlandse Finale Solisten
Za 20 dec Praktijkexamens
Wo24 dec Nachtmis, Kerstkoper 21:30
Vr 02 jan Nieuwjaarsconcert 2004

voor de gehele fanfare-familie april 2003 no. 48
Uitgave onder verantwoordelijkheid van het bestuur. 
Coördinatie: Jean Thewessen tel. 045 404 9140; e-mail: jean.thewessen@home.nl
Website: www.schimmert.hafabra.nl

Uitnodiging
Op Palmzondag 13 april 2003 zal het ‘Eerste Onderlinge Solistenconcours’ van onze vereniging 
gehouden worden in het Gemeenschapshuis, aanvang 14:00 uur. Van debutant tot en met vrije 
divisie zijn er maar liefst 45 optredens gepland en zal er fel gestreden worden voor de 
‘Wisselbeker Solistenconcours Fanfare Sint Caecilia Schimmert 1845’. Ook de Jeugddrumband 
werpt zich in de strijd. Het geheel zal worden gejureerd door onze eminente ere-dirigent en 
landelijk erkend jurylid Noël Speetjens. Het complete Solistenconcours-programma is te 
raadplegen op onze website www.schimmert.hafabra.nl en wel in het Gastenboek. Door het 
aantal en het niveau van de deelnemers mag het Solistenconcours nu reeds geslaagd 
genoemd worden, met veel publiek erbij echter kan het een daverend succes worden.
Daarom: komt dat allen zien en zegt het voort! 

Afscheid Geert
Bij zijn afscheid had Geert lovende woorden voor de 
inspanningen, die deze club heeft geleverd tijdens 
het Limburgs en Nederlands kampioenschap. Ook 
heeft hij nog enkele leden en bestuursleden separaat 
bedankt voor de steun, die zij hem tijdens zijn 
dirigentschap in Schimmert hebben gegeven. 
Onzerzijds hebben wij de waardering voor het vele 
werk van Geert proberen uit te drukken door hem 
een herinnerings-medaille, een videoband van de 
laatste uitvoeringen en uiteraard een bos bloemen 
voor zijn vrouw Anjo aan te bieden. Na afloop werd 
nog enige tijd gezellig aan de bar doorgebracht. 

Geert, het ga je goed!!

Za 17 mei Eucharistie m.m.v. Jeugdfanfare 
19:00

Za 04 okt Fanfare Promotie Concert 
Nieuwenhagerheide

Zo 09 nov Concert Vriendenkring 
Crescendo met Genhout en 
Hoensbroek

Vakantie Korps
Na het vakantieconcert van 11 juli begint de 
zomervakantie van het korps. De eerste 
repetitie is weer op 22 augustus.



Secretaris ‘Vrienden van de Fanfare’ gedecoreerd

MULDER
LIFTSERVICE

Omlijsting Eucharistieviering Palmzondag
Op Palmzondag 13 april zal de Eucharistieviering van 11:00 uur omlijst worden door de 
drumband en de fanfare. Reeds vanaf 10:45 uur zal er gemusiceerd worden door beide 
geledingen. Na afloop zal het jaarlijkse bezoek gebracht worden aan het kerkhof, waarna 
aansluitend een nieuwe groepsfoto van de totale vereniging zal worden gemaakt.

Solistenconcoursen
Er zijn nog meer nieuwigheden als gevolg van het nieuwe reglement voor solistenconcoursen. 
Zo bepaalt de moeilijkheidsgraad van de solo de divisie waarin de solist moet uitkomen. 
Daarom werden enkele solisten in de 5e Divisie geplaatst, terwijl ze qua leeftijd (maximaal 12 
jaar) zouden voldoen aan de Jeugddivisie. Hun solo is dus te moeilijk voor deelname in de 
Jeugddivisie. Ook zijn er 5 i.p.v. 6 Beoordelingsrubrieken, waardoor het maximaal te behalen 
aantal punten 100 is. (Oude telling 120) De prijstoekenning geschiedt als volgt: 60 punten of 
meer = 3e prijs; 70 punten of meer = 2e prijs; 80 punten of meer = 1e prijs; 85 punten of meer 
1e prijs, met advies voor deelname in een of meer divisies hoger zoals aangegeven op het 
verslag van de jury; 90 punten of meer: 1e prijs met lof der jury en hetzelfde advies.
Op zondag 27 april  gaan 27 solisten van onze vereniging deelnemen aan het Solistenconcours 
te Hulsberg.

Drumband concert
In de drumbandwereld komen er steeds meer verenigingen die naast de reguliere marsen ook 
andere muziek ten gehore brengen. Ook in Schimmert is deze weg enkele jaren geleden 
ingeslagen met een accent op het melodisch slagwerk. De muziek die ten gehore wordt 
gebracht is van dien aard, dat het jammer is dat deze muziek alleen in tenten ten gehore wordt 
gebracht. Deze muziek verdient een andere omgeving. Vier verenigingen te weten Voerendaal, 
Obbicht, Nattenhoven en Schimmert hebben de handen in elkaar geslagen om concerten te 
organiseren voor deze drumbands in een omgeving waar deze muziek tot zijn recht komt. 
Zaterdag 4 april vond in dit kader het eerste concert plaats van Nattenhoven en Schimmert in 
de fraaie fanfarezaal van Meers. Nattenhoven beet de spits af waarbij naast het reguliere 
slagwerk enkele afrikaanse trommen, een afrikaans snaarinstrument en zelfs enkele malen 
stukjes werden gezongen. Een van de werken was een uitvoering van vier slagwerkers op 
toms. Al met al een zeer fraaie uitvoering. Na deze uitvoering was Schimmert aan de beurt. De 
bühne stond weer helemaal vol instrumentarium. Door het vele melodische slagwerk was de 
ten gehore gebrachte muziek heel anders dan de drumband van Nattenhoven. Ook hier 
luisterde het publiek ademloos naar de ten gehore gebrachte werken. Bij een van de werken 
werd gebruik gemaakt van de blaasinstrumenten die de aboriginals ook gebruikten. De twee 
Schimmertse “aboriginals” maakten veel indruk op het publiek. Al met al een zeer fraaie 
uitvoering van de drumband die een hartelijk applaus in ontvangst mocht nemen.

Alhoewel het aantal mensen dat op dit concert was afgekomen niet talrijk was, is dit initiatief 
een prima stap om ook het drumband gebeuren op goede locaties onder de aandacht te 
brengen. Het aanwezige publiek heeft genoten van zeer fraaie muziek. Ook is het geven van 
concerten voor de leden een stimulans en leerschool in de muzikale ontwikkeling. Wij zullen dit 
initiatief blijven steunen en kijken op welke wijze dit kan worden uitgebouwd.

Op woensdag 26 maart werd 
Ger Derks verrast door loco-
burgemeester Remy Sleijpen 
samen met wethouder Huub 
Kockelkoren en een 
afvaardiging van de 
verenigingen waarbij Ger actief 
betrokken is. Een groot 
gezelschap viel zijn woonkamer 
binnen. Ger is benoemd tot lid 
in de Orde van Oranje-Nassau 
voor zijn vele verdiensten bij de 
diverse verenigingen, 
waaronder ook onze Vrienden.

Hiernaast treft U een foto aan 
die precies weergeeft hoe Ger 
in het leven staat: meestal 
acterend op de achtergrond, 
rustig en relaxed, maar altijd 
bezig.

Ger, bedankt en geniet van 
deze blijk van waardering.

Uit de bestuursvergaderingen
Wij zullen proberen het districtsfestival van de LBT in 2004 in Schimmert te organiseren. Dit 
vindt in de regel plaats in september. Gekeken zal worden of dit kan worden gecombineerd met 
de Watertaorefièste.

Het besluit is genomen om leden die stoppen bij onze vereniging en die langer dan 10 jaar lid 
zijn geweest niet alleen te bedanken met een briefje. Deze leden zullen bij het eerst volgende 
St. Caeciliafeest worden uitgenodigd en in de “bloemetjes” worden gezet. Hiermee willen wij 
onze waardering voor deze leden laten blijken.

Omdat Hub Cortenraad en Jan Aarts zijn gestopt dienen diverse taken door anderen te worden 
overgenomen. Omdat de meeste bestuursleden al dermate veel werkzaamheden hebben uit te 
voeren is het niet eenvoudig de werkzaamheden te verdelen. Tijdens de jaarvergadering is al 
aangegeven dat wij zullen proberen ook mensen die nu nog niet actief zijn binnen onze 
vereniging te benaderen om een afgebakende taak op zich te nemen. In dat kader hebben wij 
Ed Loijens bereid gevonden het notuleren van de bestuursvergaderingen op zich te nemen.



Hoofdstraat 115 
6333 BH Schimmert

tel 045 4041731 fax 4042344

Langstraat 12
6333 CE Schimmert

Tel 045 4041641
fax 045 4042552

Torenstraat 1a
6333 BC Schimmert

tel 045 4041384
fax 045 4042689

Groot Haasdal 25a
6333 AV Schimmert

tel. 045 4049211
GSM 06 22493972



Kort verslag jaarvergadering vrienden van de fanfare
Op vrijdag 28 maart verzamelde zich om 19.00 uur een dertigtal vrienden bij de pastorie. Voor 
velen was de bezielende rondleiding door onze pastoor in het kloostertje, de sacristie en de 
pastorie een verrassing. In het kloostertje kwam de Montfortaanse geschiedenis aan bod, terwijl 
in de sacristie bleek dat we deze “bijbouw” te danken hebben aan pastoor Lemmens, die de 
oorspronkelijke sacristie te klein vond. Op de  pastorie werd duidelijk dat we in de pastoor een 
goede conservator hebben voor dit monument, dat zich nog nagenoeg in de oorspronkelijke 
staat bevindt, en de museumstukken. Nadat dit zeer interessante voorprogramma was 
afgesloten met een glaasje wijn togen we naar ’t Weverke voor de jaarvergadering.

Voorzitter André Soons maakte bij de opening melding van de zeer verhelderende uitleg bij de 
begroting van de fanfare, die onlangs door de penningmeester werd gegeven. Het blijkt dat de 
inkomsten van de vrienden een zeer belangrijk onderdeel van ruim 20% van de begroting 
uitmaken. Verder meldde hij de benoeming tot lid van de Orde van Oranje Nassau van 
secretaris Ger Derks, die hij dankte voor zijn inzet. Hij vond het opvallend dat Ger altijd 
secretariaatsfuncties vervult.

Na voorlezing werden de notulen van de vorige jaarvergadering goedgekeurd.

Bij de mededelingen kwam de voorzitter terug op het indringende gesprek met penningmeester 
Hans Slenter. De vorig jaar gevoerde discussie over de vorming van een reservepot is hiermee 
afgerond. Na het dure concoursjaar moet het mogelijk zijn de komende drie jaren de 
investeringen te beperken tot maximaal een bedrag van € 7.500 per jaar, waardoor de vrienden 
de mogelijkheid krijgen om een begin te maken met de vorming van een reservepotje. Verder 
wordt de mogelijkheid van incidentele sponsoring voor de aanschaf van instrumenten uiteraard 
open gehouden, evenals de benutting van fondsen. Voor de ontwikkeling in de melodische 
richting is de drumband al redelijk goed uitgerust, al ligt hier toch wel een kostbare marimba-
wens.

Voor de werving van vrienden/sponsoren is door ARC gratis een flyer ontwikkeld, die binnenkort 
gedrukt wordt. Het concept wordt door de aanwezigen goed ontvangen.

Verder informeert André bij contactpersoon Piet Frijns naar de gezondheidstoestand van Jean 
Thewessen, een van de motoren van de vrienden. Piet laat weten dat Jean iedere dag vooruit 
gaat, dat het de goede kant op gaat en dat hem op 10 april nog een stevige operatie wacht.

Verder meldt de voorzitter dat er nog gewerkt wordt aan het hanteerbaarder maken van het 
sponsorbord en dat tegenover een paar teruggetreden sponsors één nieuwe staat, van de Laar 
Constructies in Eindhoven (Leon Mevis).

Uit het jaarverslag over 2002 blijkt dat er sprake is van een vrij stabiele situatie, maar dat het 
van belang is om alert te blijven.

Het door penningmeester Jean Sieben samengestelde financieel jaarverslag wordt door hem 
toegelicht. De bijdragen van vrienden en sponsoren beliepen in het verslagjaar bijna € 13.000, 
hetgeen nauwelijks afwijkt van vorig jaar. Aan instrumenten en uniformen werd voor een bedrag 
van bijna € 12.000 besteed. 

Verder blijkt dat het aantal vrienden iets is teruggelopen tot 118, maar dat de gemiddelde 
bijdrage is opgelopen van € 52 tot € 59. Het aantal sponsoren bedroeg nog 26.

Guus Eijssen, die samen met Ilse Simons de kascontrole heeft uitgevoerd, brengt op zijn eigen 
humoristische manier verslag hiervan uit. De commissie heeft zich lineair, tabellarisch, 
horizontaal, verticaal door de cijfers heen geworsteld, hetgeen geleid heeft tot het voorstel om 
de penningmeester te dechargeren, hetgeen dan ook door de vergadering gebeurt. De nieuwe 
kascontrolecommissie wordt gevormd door Guus Eijssen en Noël Stassen.

In de rondvraag komt Peter Soons terug op de vorige jaarvergadering, waarin het overleg 
tussen de grote verenigingen aan de orde is geweest. Dit overleg, waarbij nu ook de turnclub 
betrokken is, loopt prima.

Verder komen er enkele suggesties voor het voorprogramma van de volgende jaarvergadering 
aan de orde, evenals het voorstel om parapluus aan te schaffen voor de fanfare.

Ook mag het bestuur van de vrienden complimenten in ontvangst nemen voor de serieuze 
aanpak.

Dat de communicatie tussen fanfare en vrienden nog beter kan blijkt uit de opmerking dat het 
jammer is dat de vrienden in de fanfare-info moeten lezen dat Sef Pijpers een onderscheiding 
ontvangt, waardoor je als vrienden deze waardering niet kunt onderstrepen. Hieraan wordt 
gewerkt.

Peter Soons meldt dat Sef Pijpers dit jaar 50 jaar dirigent is, hetgeen wellicht leidt tot een of 
ander optreden met de Schimmertse fanfare.

Ook wijst Peter erop dat we richting 160-jarig bestaan gaan. Hierover wil het bestuur van de 
fanfare graag van gedachten wisselen met het bestuur van de vrienden, dat heeft aangegeven 
als klankbord te willen fungeren.

Bij de afsluiting van de vergadering complimenteert André de Toneelclub met de film, hetgeen 
misschien nog vrienden oplevert. Verder dankt hij pastoor van Oss, de secretaris en de 
penningmeester. Ook gaat dank uit naar Jean Thewessen, René en Ilse Simons en Jean 
Sieben voor de verzorging van het prachtige medium fanfare-info.

Ten slotte stelt hij vast dat het aantal leden dat de jaarvergadering bezoekt groeit.


