
Concerten

voor de gehele fanfare-familie Juli 2003 no. 51
Uitgave onder verantwoordelijkheid van het bestuur. 
Coördinatie: Jean Thewessen tel. 045 404 9140; e-mail: jean.thewessen@home.nl
Website: www.schimmert.hafabra.nl

Agenda Juli 2003 Verdere voorlopige planning

De volgende Info verschijnt op 5 september
Kopij inleveren voor 30 augustus

Za 28 feb Serenade Gouden Bruidspaar
Zo 29 feb Jaarvergadering 10:30 
Zo 18 apr Concert Vriendenkring 

Crescendo in Houthem (K)
Vr 30 apr Koninginnedag Lampionnen-

optocht
Zo 02 mei Voorjaarswandeling Trampelkeu
Zo 26 sept Concert Vriendenkring

Crescendo in Schimmert (K)

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
(K)=Alleen Korps (D)=Alleen Drumband

OVERIGE ACTIVITEITEN:
Vr 11 juli Vakantieconcert 20:00

Diploma-uitreiking HaFaBra
Za 16 aug St Rochuskermis Klein-Haasdal
Zo 24 aug Verkoop Koosjiet-lote
Do 28 aug Kindervakantiewerk Lampionnen-

optocht 20:00 bij Basisschool
Za 30 aug Watertaorefièste
Zo 31 aug Watertaorefièste
Zo 07 sept Districtsfestival te Klimmen (D)
Di 09 sept Vergadering Cie Opleidingen 20:30
Zo 14 sept Dag van de Blaasmuziek
Za 20 sept Concert Noorbeek 21:00 (K)
Zo 21 sept Finale Jonge Solisten LBM
Za 27 sept Drumbandconcert Leveroy (D)
Za 12 okt Fanfare Promotie Concert te Nuth

Trefcentrum 19:00 (K)
Zo 19 okt Wandeltocht Trampelkeu
Zo 09 nov Concert Vriendenkring

Crescendo 20:30 (K)
Za 15 nov Proefexamens Praktijk
Zo 16 nov Bowlen Jeugddrumband/-fanfare
Zo 23 nov Intocht St. Nicolaas
Za 29 nov St. Caeciliafeest
Zo 30 nov Jeugdorkestenfestival
Zo 14 dec Nederlandse Finale Solisten
Za 20 dec Praktijkexamens
Wo 24 dec Nachtmis, Kerstkoper 21:30
2004
Vr 02 jan Nieuwjaarsconcert 2004
Di 06 jan Driekoningenoptocht (D)
Zo 22 feb Afhalen Prins Carnaval en H.Mis

Taarbreuk
Ma 23 feb Carnavalsoptocht

Zo 07 sept Districtsfestival te Klimmen (D)
Za 20 sept Concert Noorbeek 21:00 (K)
Za 27 sept Drumbandconcert Leveroy (D)
Za 12 okt Fanfare Promotie Concert met

Nieuwenhagerheide in 
Trefcentrum Nuth 19:00 (K)

Zo 09 nov Concert Vriendenkring 
Crescendo met Genhout en 
Hoensbroek 20:30 (K)

Zo 30 nov Jeugdorkestenfestival Schimmert

Watertaore Fièste 2003

Zaterdag 30 augustus: Janse Bagge Bend en intermezzo DJ Bas

Zondag 31 augustus: Touwtrek-competitie

Live Blaasmuziek

Koosjiete

Straattheater

Luchtkussen

DJ Bas

Goed verzorgd eet- en drinkbuffet

Barbecue

Tot ziens op het feestweide !

Felicitatie voor geslaagden
We wensen alle geslaagden van harte proficiat met het behalen van hun diploma van het 
voortgezet onderwijs.
Tevens wensen we aan alle lezers van Fanfare-info een fijne en energiebrengende zomertijd 
toe. Dank voor ieders inzet in welke vorm dan ook voor onze vereniging.

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

Vakantie Drumband
De zomervakantie begint na de repetitie van 
9 juli. De eerste repetitie is op 20 augustus.

Geboren:
Maxime, dochter van Roel en Nicole Wachelder
Van harte proficiat aan de ouders

Nieuws uit onze
Fanfare-familie



Contributie
Het betalen van contributie zal, naar ik aanneem, niet iedereen als muziek in de oren klinken. 
Echter contributie, lesgelden, e.d. zijn noodzakelijk om de schoorsteen van onze fanfare 
brandende te houden.
Onlangs heb ik de taak op mij genomen zorg te dragen voor het innen van deze zaken. 
Binnenkort zal de nota voor het eerste halfjaar 2003 bij jullie in de bus vallen. Conform de 
jaarlijkse indexering zijn de tarieven voor 2003 als volgt:

Contributie per halfjaar (jonger dan 21 jaar) € 19,00
Contributie per halfjaar (21 jaar en ouder) € 38,50
Lesgeld per halfjaar € 93,00
Basiscursus per halfjaar € 44,00

Hafabra A examen € 12,50
Hafabra B examen € 17,00
Hafabra C examen € 24,50
Hafabra D examen € 37,00

Mochten na de ontvangst van de nota eventueel nog vragen zijn, bel mij dan even.
Rob Vankan (045-4042217)

Processie naar Meerssen

Ook dit jaar werd de traditie om de sacramentsprocessie naar Meerssen op te luisteren met 
muziek weer ingevuld. Onder een fraai opkomende zon en met een lekkere temperatuur werd 
de tocht gestart. Pastoor van Oss werd door een rugblessure verhinderd om mee te gaan. 
Verscheidene parochianen liepen met ons mee (of wij met hun) en het was al met al een 
aardige stoet. In Meerssen werden wij verwelkomd door de deken en zijn gevolg die ons 
begeleidde naar de fraaie basiliek. Na een viering, opgeluisterd door het Schimmertse koor 
werd er een kopje koffie met vlaai, of iets anders gedronken. Bij de terugtocht naar Schimmert 
scheen het zonnetje nog steeds en kwamen enkele zweetdruppeltjes te voorschijn. Het is altijd 
weer een fijne ervaring dat wij tradities blijven respecteren en dat er vele mensen, ondanks het 
in deze periode altijd drukke programma van onze fanfare, er weer bij waren.

Winnaars Wisselbekers Jeugdfanfare-seizoen 2002-2003
Tijdens de snikhete Aanmeldingsbijeenkomst voor nieuwe leerlingen op 12 juni werd Loek 
Willems (bugel) winnaar van de grote Jeugdfanfare-Wisselbeker. Joël Jacobs (bugel) en 
Rickwin Janssen (bariton) werden verblijd met de wisselbekers voor de 2e en 3e plaats. Er 
vonden afwisselende optredens plaats van Basiscursisten, Jeugddrumband en Jeugdfanfare. 
Daarnaast was er volop actie voor en door kinderen die de Basiscursus willen gaan volgen. 
Aanmeldingen voor de nieuwe Basiscursus 2003-2004 zijn nog mogelijk tot 21 augustus 
aanstaande. Voor nadere informatie kunt u met René Kicken bellen, 404 22 00. Samen muziek 
maken, da’s pas fijn!

Finale jonge solisten
Op zondag 21 september vindt in het Conservatorium te Maastricht de ‘Finale jonge solisten’
plaats. Joël Jacobs, die te Hulsberg in de Jeugddivisie maar liefst 88 punten behaalde en 
Ardina Soons die in de derde divisie 87 punten in de wacht sleepte, werden door de LBM voor 
deze Limburgse Kampioenswedstrijd uitgenodigd. Nadere informatie volgt.

Nagekomen uitslag HaFaBra-Praktijkexamen
Loek Willems bugel B 48,5 punten, gemiddeld 8,08.

Serenade bij Gouden Bruidspaar Meessen-Notten
Het echtpaar Meessen kreeg een muzikale hulde bij gelegenheid van hun 50-jarig huwelijk op 
21 juni 2003. Het echtpaar was zichtbaar in zijn nopjes. Nogmaals van harte proficiat.

MULDER
LIFTSERVICE



Doe zaken met 
onze sponsors 

!!!



Pinksteren 2003
Een hele hoop voorbereiding ... en dan begint eindelijk de communiedag met heel benauwd 
weer. Na een heel snel ontbijt naar de kapper en naar school.

Om negen uur aanwezig zijn, want de fotograaf moet nog foto’s maken. De fanfare is ook al 
gedeeltelijk aanwezig ... in die hitte met de jas aan. Als ik om me heen kijk zie ik dat elke moeder 
van een communiekind een jasje of zo aan heeft, de pappa’s zijn ook allemaal in pak, dus zo 
raar dat de fanfare jasjes aan heeft is het eigenlijk niet.. Waar blijft meneer pastoor........... 

Eindelijk begint de stoet te lopen. Door alle drukte sta je er eigenlijk niet bij stil hoe belangrijk 
zo’n communiefeest eigenlijk is, maar na de plechtige klanken van Regina Pacis (meen ik) 
ontstaat er het gevoel dat er iets bijzonders gaat gebeuren. Uiteraard ben ik extra trots omdat 
onze fanfare voor zo’n gevoel zorgt. En dan in de kerk: de communie.
Direct na de inzet van “de kleine dingen” werd het onrustig in de banken van de communicantjes. 
Ik meende te zien dat er aan het zingen waren, ze genoten. Wij trouwens ook.
Daarna die swingende versie van de leeuwenkoning. Gewoon weer wat afwisseling in de mis.
Het was fantastisch.

Ik wil dan ook jullie allemaal van harte bedanken voor het afhalen van de communiekinderen en 
het opluisteren van de mis.

Fransien Korink.

Processie, Kermis Groot Haasdal en Serenade bruidspaar

Nico en Janet stralend als 
Burger-Koningspaar

In de mooie tuin van Wiel en Gerry Leunissen 
werden we weer geweldig ontvangen.

Zaterdag 28 juni brachten wij het kersverse
echtpaar een serenade in een gezellig
feestpaviljoen achter hun pas verbouwde huis.
Dat Erwin zijn zaakjes goed kan regelen, bleek ook 
weer op deze dag. Er werd volop gefeest tot in de 
kleine uurtjes.
Proficiat en veel geluk.

“Lang zullen ze leven” gespeeld door het korps voor de communicanten van 2003, in een warme 
zomerzon.


