
Concerten

Agenda oktober 2003 Verdere voorlopige planning

De volgende Info verschijnt op 5 november
Kopij inleveren voor 31 oktober

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

Verschoven Repetities:
19 Dec 2003 -> 21 Dec 2003
26 Dec 2003 -> 28 Dec 2003
12 Mrt 2004 -> 14 Mrt 2004
(K)=Alleen Korps (D)=Alleen Drumband

OVERIGE ACTIVITEITEN:
Za 12 okt Extra repetitie Korps te Nuth

Trefcentrum 17:30-18:30 (K)
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 

Gemeenschapshuis Schimmert
Zo 14 dec Nederlandse Finale Solisten
Za 20 dec Praktijkexamens
Wo24 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
Za 28 feb Serenade Gouden Bruidspaar

20:00 ‘t Weverke
Zo 29 feb Jaarvergadering 10:30
Zo 04 apr Palmzondag Opluisteren H.Mis, 

bezoek aan het kerkhof 
Zo 18 apr Concert Vriendenkring 

Crescendo in Houthem (K)

Vr 30 apr Koninginnedag Lampionnen-
optocht

Zo 02 mei Solisten Concours Hulsberg
Zo 02 mei Voorjaarswandeling Trampelkeu
Zo 30 mei Communicantjes begeleiden en

opluisteren H. Mis 09:10
Zo 06 juni Kermis Bronkprocessie
Do 10 juni Kermis Groot-Haasdal 20:00
Za 12 juni Processie Meerssen 6:30
Zo 20 juni Reservering feesten Gezamelijke

Verenigingen
Ma 16 aug St Rochuskermis Klein-Haasdal
Zo 29 aug Verkoop Koosjietlote
Za 04 sept Watertoare-fièste
Zo 05 sept Watertoare-fièste

voor de gehele fanfare-familie Oktober 2003 no. 53
Uitgave onder verantwoordelijkheid van het bestuur. 
Coördinatie: Jean Thewessen tel. 045 404 9140; e-mail: jean.thewessen@home.nl
Website: www.schimmert.hafabra.nl

Dag van de Blaasmuziek
Op 13 en 14 september j.l. werd voor de eerste keer de Dag van de Blaasmuziek 
georganiseerd, in en rond het vernieuwde Glaspaleis te Heerlen. De organisatie was in handen 
van de LBM. De bedoeling van dit evenement is om de Limburgse muziekverenigingen, naast 
de traditionele concoursen, zich te presenteren aan de bevolking. Dit gebeurde op zaterdag met 
optredens van enkele jazz-bands, o.a. De All Star Limburg Big Band, die de Jazz-liefhebbers 
een fantastische avond bezorgden .
De zondag werd geopend met een H.Mis in de St.Pancratiuskerk, uitgevoerd werd de “Messe 
Solennelle de Saint Cécile” van Charles Gounod, door Symphonic Impulse en het Gemengd 
Koor Doenrade.
Vervolgens werd er een “Street-Parade” gehouden richting binnenstad, waaraan ook door onze 
vereniging is deelgenomen. Daarna werd door diverse korpsen en ensembles op een 6-tal 
podia, verdeeld over de binnenstad gemusiceerd.
Voor de vele aanwezigen was het eens een andere manier van kennismaken met de 
blaasmuziek en muzikanten onderling, waarbij ons de weergoden bijzonder gunstig gestemd 
waren. 

Fanfare Promotie Concert te Nuth op zondag 12 oktober 
Op zondag 12 oktober a.s. zal er in het Trefcentrum in Nuth een concert worden gegeven door 
Fanfare St. Caecilia Schimmert en Fanfare Korps ‘Eendracht’ Nieuwenhagerheide.
Het concert begint om 19:00 uur en het korps van Schimmert zal onder leiding van Frenk
Rouschop het concert openen met de werken: Signature van Jan Van der Roost, The year of 
the Dragon van Philip Sparke en Armenian Dances van Alfred Reede. De fanfare van 
Nieuwehagerheide zal het concert voortzetten. Zij neemt op zaterdag 18 oktober deel aan het 
bondsconcours van de LBM  te Venlo. Onder leiding van Hardy Mertens worden de volgende 
werken uitgevoerd: The day thou gavest van Clement C. Scholfield, The Cauldron van 
Alexander Comitas en Diversions on a Bass Theme van George Lloyd.  
Wij heten u van harte welkom.

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
Zo 18 apr Concert Vriendenkring 

Crescendo te Houthem met
Hoensbroek en Houthem (K)

Nieuws uit onze
Fanfare-familie

Geboren:
Jet, dochter van Marc Speetjens en Yvonne 
Wolters. Ouders, van harte proficiat en veel geluk.



Uitslagen Finale Jonge Solisten
Op zondag 21 september namen 2 solisten van onze vereniging deel aan de Limburgse 
Kampioenswedstrijd, die gehouden werd in de grote en weldadig klinkende concertzaal van het 
Maastrichtse Conservatorium. Voor de organisatie tekende de Limburgse Bond van 
Muziekgezelschappen. Alex Schillings en Frenk Rouschop fungeerden als juryleden. Joël
Jacobs behaalde op bugel met ‘The Victor’ van R.M. Endresen maar liefst 92 ½ punt en werd 
met deze 1e prijs met lof der jury tevens Limburgs Kampioen in de vijfde divisie. Misschien was 
de titel van zijn solo ‘The Victor’ oftewel ‘De overwinnaar’ profetisch voor het behaalde 
kampioenschap… Joël werd omhangen met de gouden LBM-kampioensplak. Ardina Soons
kwam eveneens op bugel uit, maar in de derde divisie en verwierf fraaie 91 ½ punt voor haar 
vertolking van ‘Andante et Allegro’ van Guillaume Balay, zijnde een 1e prijs met lof der jury en
vice-kampioene. Aangezien zij pas kort voor deelname te horen kreeg, dat zij een ander werk 
moest uitkiezen (en instuderen) is haar uitvoering des te meer lovenswaardig! Wij feliciteren 
beide solisten, hun docent en begeleider met dit buitengewoon fraaie resultaat. Naar 
verwachting volgt een uitnodiging voor deelname aan de FKM Landskampioenschappen voor 
solisten op 14 december.

Puntenstaat en Beoordeling Finale Jonge Solisten Limburgse Bond van Muziekgezelschappen
Joël Jacobs Ardina Soons

Muzikale uitvoering 9 ½ 9 ½ 9 ½ 9 ½
Dynamiek en nuancering 9 9 9 9
Techniek en ritmiek 9 ½ 9 9 8 ½
Klankgehalte 9 9 ½ 9 ½ 9 ½
Zuiverheid 9 9 ½ 9 9
Totaal per werk: 46 46 ½ 46 45 ½
Totaal generaal: 92 ½ (1e Prijs met lof ) 91 ½ (1e Prijs met lof )

Kampioen LBM 5e Divisie Vice-kampioen LBM 3e Divisie
Juryleden: Alex Schillings en Frenk Rouschop

Enige krenten uit de opmerkingen in de juryrapporten.

Districtsfestival Klimmen 7 September

Netjes door de bocht tijdens het defilé.

Aan het districtsfestival werd deelgenomen door 22 verenigingen, die om 14.00 uur allen
deelnamen aan de optocht. Vóór de optocht waren publieksconcerten buiten op het plein en 
binnen in de zaal waren beoordelingsconcerten gepland gedurende de hele dag. Een groot deel
van de korpsen liet het concert beoordelen door een deskundige jury. De organisatie had 
ontzettend veel geluk met het mooie weer. 

Muziekfestival Harmonie Berggalm Noorbeek
Op zaterdag 20 september jl. bracht het korps een concert te Noorbeek. Het was de afsluiter 
van de zaterdagavond. Achtereenvolgens werden ten gehore gebracht:
• Signature van Jan Van der Roost
• The year of the Dragon van Philip Sparke
• Armenian Dances van Alfred Reede.
Uit het publiek kwamen spontane reacties en de totale uitvoering mocht er wezen! Proficiat
Frenk en muzikanten met dit fantastische concert.

Drumbandconcert te Leveroy
Op zaterdag 27 september jl. gaf onze drumband een concert te Leveroy.
Achtereenvolgens traden de drumband van Fanfare Eendracht Neer, drumband Fanfare St.
Caecilia Schimmert en de drumband van Schutterij St. Barbara Leveroy op. De korpsen 
brachten een afwisselend programma ten gehore en de klank in het gemeenschapshuis van
Leveroy was zeer goed te noemen.
Het was een schitterende locatie en de leden van de korpsen luisterden vol aandacht naar 
elkaar, het was muisstil gedurende de concerten. Zo’n concert is zeker voor herhaling vatbaar.

Over het optreden van Joël Jacobs: Zeer fraaie intro en 
een natuurlijke voordracht. Prima karakter in Allegretto. 
Zeer fraai optreden. Er zit veel goeds in je spel. Mijn 
compliment. (Alex Schillings) Mooi uitgespeelde lange 
zin, Joël. … een groot compliment voor je muzikale 
zeggingskracht en je fantastische klank. Prima, Joël! 
(Frenk Rouschop)

Over het optreden van Ardina Soons: Zeer fraaie muzikale intentie. Mooie voordracht. Je 
hebt talent volop. Fraai Allegro, mooie lichte articulatie. Puur in dienst van de muzikale 
bedoeling. Zeer fraaie presentatie. Mijn compliment. (Alex Schillings) Zeer fraai van 
klank; precies zoals een bugel moet klinken. Allegro mooi licht van articulatie. … Voor de 
rest een zeer muzikale uitvoering (nog iets meer flair) met een prachtige klank! 
Compliment. (Frenk Rouschop)
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Herfstwandeltocht op zondag 19 oktober 2003.
Het organiseren van de wandeltochten is door de jaren heen een welkome steun voor de 
fanfare geweest. De Trampelkeu zijn wij dan ook zeer dankbaar voor hun steun.
Het zijn wandeltochten die tot ver buiten de landsgrenzen bekent staan om hun professionele 
aanpak en hoge kwaliteit.
Om nu eens een indruk te geven wat er allemaal nodig is om een wandeltocht te organiseren 
de volgende opsomming:

Routes plannen, iedere keer een nieuwe route. Al deze kilometers worden nauwgezet 
gecontroleerd op exacte lengte en begaanbaarheid, waarbij uiteraard rekening wordt  
gehouden met het jaargetijde (lente en herfst)

Routes uitzetten, 10 mensen zijn de zaterdag voorafgaande aan de wandeltocht bezig met 
de route uit te zetten en duidelijk te markeren.

Rustplaatsen, deze worden zorgvuldig uitgekozen en optimaal ingericht voor een 
aangename verpozing. Behalve het vooraf inrichten, van toiletunit tot complete keuken, zijn ca 
30 personen van 7.00 uur tot 18.00 uur bezig om de gasten te verwennen.

Van koffie, thee, fris, vlaai, soep, barbecue en heerlijke broodjes tot een lekker verzorgd 
pilsje.

Route controle, om de wandeling optimaal te begeleiden zijn continue 3 mensen in het veld 
aanwezig om alles in goede banen te leiden.

Andere mensen zijn weer bezig met publicaties, verspreiding van reclame folders, contacten 
met de wandelbond, inrichten parkeerplaatsen etc.

Na afloop wordt natuurlijk alles weer keurig opgeruimd, zodat het na de tocht, niet merkbaar 
is dat meer dan duizend wandelaars hier heerlijk hebben gerecreëerd  in de natuur.
Zoals je kunt zien zijn er een heleboel vrijwilligers in de weer om hier een succes van te 
maken.
Daarom een oproep aan alle leden en vrienden, kom en geniet van deze prachtige tocht want  
“WANDELEN IS GEZOND” en dank aan de Trampelkeu die dit allemaal mogelijk maken.
Beste Fanfare-Familie
Sinds kort heb ik de mogelijkheid om contact te 
onderhouden met vrienden via e-mail.
Ik maak hier graag gebruik van om jullie allemaal te 
bedanken voor jullie belangstelling en 
beterschapswensen.
Ik was erg blij met de "'opkikkerkaart'" van de 
afgelopen week.
Het gaat met mij naar omstandigheden goed, alleen 
mijn longen zijn nog niet sterk genoeg om zonder 
hulp zelfstandig te functioneren. Het zal nog 
maanden duren voordat dit in orde is, maar het 
komt wel goed.
Ik word goed op de hoogte gehouden van alles wat 
gebeurt in de fanfare en ik groet jullie vanuit het 
AZM te Maastricht.

Jean

.


