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Jubileumconcert Pijpers
Na een goede voorbereiding werd op 25 april jl. aangetreden voor het jubileumconcert. In de 
fraaie zaal te Wolder waren vele mensen op dit concert afgekomen. Door de actie van het 
bestuur van de vrienden om alle sponsoren uit te nodigen voor dit concert waren vele 
sponsoren  aanwezig. Op deze wijze kunnen wij onze sponsoren bedanken voor hun financiële 
bijdrage.

Verdere voorlopige planning

Concerten

Agenda Mei 2004 Verdere voorlopige planning

De volgende Info verschijnt op 4 juni
Kopij inleveren voor 31 mei

Za 13 nov Voorspelen en Proefexamens
Zo 21 nov Intocht St. Nicolaas 
Za 27 nov St. Caeciliafeest
Zo 12 dec Kampioenswedstrijd Solisten 
FKM
Za 18 dec Voorspelen en Praktijkexamens
Vr 24 dec Nachtmis, Kerstkoper 21:30

2005
Vr 07 jan Nieuwjaarsconcert 2005
Zo 20 mrt Open Dag
Zo 01 mei Jubileumswandeltocht 

Trampelkeu
Zo 12 juni Jubileumconcert 160 jaar 

Fanfare
Zo 04 sep Watertoarefièste

REPETITIES:
Jeugddrumband: elke Woensdag 19.00 uur
Drumband: elke Woensdag 20.00 uur
Jeugdfanfare: elke Donderdag 18.00 uur
Geen repetitie 20 mei
Fanfare: elke Vrijdag 20.00 uur
Repetitie 14 mei -> 13 mei
(K)=Alleen Korps (D)=Alleen Drumband

OVERIGE ACTIVITEITEN:
Za 08 mei Serenade Gouden bruidspaar

‘t Weverke 19:45
Di 11 mei Vegadering Cie Opl 20:30
Do 13 mei Repetitie bij Soons (K)
Vr 14 mei Geen repetitie Korps
Za 29 mei Voorspelen en Proefexamens
Zo 30 mei Communicantjes begeleiden en

opluisteren H. Mis 09:10 (K)
Za 05 juni Kioskconcert
Zo 06 juni Kermis Bronkprocessie 08:30
Do 10 juni Kermis Groot-Haasdal 20:00
Vr 11 juni Geen repetitie Korps
Za 12 juni Processie Meerssen 06:30
Zo 27 juni Concert  Walram’s Genootschap

te Valkenburg 15:00 (K)
Do 01 juli Aanmeldingsbijeenkomst 18:45
Za 10 juli Voorspelen en Praktijkexamens
Zo 11 juli Districtsfestival Munstergeleen (D)
Vr 16 juli Vakantieconcert 20:00
Za 31 juli Serenade 40-jarig Bruidspaar
Ma 16 aug St. Rochuskermis Klein-Haasdal
Zo 29 aug Verkoop Koosjietloate
Za 04 sep Watertoarefièste
Zo 05 sep Watertoarefièste met 

Drumbandfestival
Zo 12 sep Dag van de Blaasmuziek LBM

geen deelname Schimmert 
Zo 19 sep Finale Jonge Solisten LBM
Zo 26 sep Jeugdorkestenfestival
Zo 17 okt Najaarswandeltocht Trampelkeu
Zo 07 nov FPC-concert Schimmert /Puth (K)

te Voerendaal vanaf 15:30(K)

Za 05 juni Kioskconcert
Zo 27 juni Concert  Walram’s Genootschap

te Valkenburg 15:00 (K)
Vr 16 juli Vakantieconcert 20:00
Zo 05 sep Drumbandfestival
Zo 26 sep Jeugdorkestenfestival
Zo 07 nov FPC-concert Schimmert/Puth

te Voerendaal vanaf 15:30(K)

Vakantie Korps
23 juli t/m 27 augustus 2004



Div Naam Instrument Uitgevoerd werk/Bijzonderheden Punten
8 Marc Penders kleine trom First Performance – Henrico Stevens 79/--
7 Janou Willems kleine trom First Performance – Henrico Stevens 80/--
6 Janneke Bessems bugel The Victor – R.M. Endresen 82/78
6 Bas de la Croix bugel The Young Genius – Clifford P. Barnes 80/78
6 Loek Daemen bugel Spica – H.A. VanderCook 85/84
6 Annemiek Hotterbeekx bugel Mercury – Edwin Franko Goldman 81/82
6 Bjorn Kikken bugel The Executant – R.M. Endresen 77/80
6 Angelique Korink bugel Beau Brummel – Forrest L. Buchtel 78/78
6 Rob Offermans kleine trom Go-Ahead – Henk Mennens 78/--
6 Tom Steijns bugel The Young Virtuoso – Clifford P. Barnes 81/80
6 Bas Vankan bugel Caprice – Albert Thiry --/81
6 Tom Vankan bugel The Young Virtuoso – Clifford P. Barnes --/82
6 Stan Willems bugel The Young Virtuoso – Clifford P. Barnes 80/83
5 Willem Bessems kleine trom Little March & Dance – Gert Bomhof 83/82
5 Tanja Frijns xylofoon Sonatina – Muzio Clementi 83/--
5 Wayne Schwachöfer xylofoon Eli Green’s Cake Walk – Sadie Koninsky 80/--
5 Christopher Starmans kleine trom Danza Dynamico – Gert Bomhof 83/--
5 Kirsten Vankan bugel Centaurus – H.A. VanderCook --/83
5 Chris Wiekken bugel Vega – H.A. VanderCook 84/84
5 Claudia Wiekken bugel Spica – H.A. VanderCook 82/85
4 Joep Hotterbeekx trombone Apollo – Forrest L. Buchtel 81/80
4 Joël Jacobs bugel Noël des Pâtres – Robert Clérisse --/83
4 Rickwin Janssen bariton Sarabanda and Gavotta – A. Corelli, arr. H. Voxman 86/82
4 Alain Soons bugel Caprice – Albert Thiry 82/80
4 Chellie Soons bugel Conversation for cornet – Clare Grundman 85/89
4 Guido Soons trombone Two Spanish Dances – Leroy Ostransky 83/85
4 Ramon Soons bugel Pièce pour Concours – Lucien Picavais 84/88
4 Loek Willems bugel Rigel – H.A. VanderCook 88/88
4 Sander Willems bugel Dialoog – G. Duijck 85/83
3 Tanja Frijns kleine trom Drum-Pleasure – Gert Bomhof 83/82
3 Lou Lemmens kleine trom Drum-Pleasure – Gert Bomhof 85/86
3 Marlou Meertens sopraansax. Complainte et Divertissement – René Mignion --/83
3 Ardina Soons bugel Duet met Chellie Soons
3 Chellie Soons bugel Uit ‘Six duo’s’: No.2 ‘Tempo di Polacca’ – Ernst Paudert 84/82
3 Stefan Ummels kleine trom Rondo – Gert Bomhof 82/--
3 Daniëlle Weerts trompet The Return – John Hartmann 80/80
2 Wilbert Meertens trombone Romance – Carl Maria von Weber 84/80
2 Ardina Soons bugel Fantaisie en mi bémol – J. Ed. Barat 89/89
0 Thera Garritsen marimba Monograph IV – Richard Gipson 84/87
0 Thera Garritsen xylofoon Duet met Judy Janssen
0 Judy Janssen marimba Anba – Nebojša Jovan Živković 88/--
0 Dion Soons sopraansax Duetten met Ron Prevoo
0 Ron Prevoo trompet Allegro-St.Jacome; Andante-Carnaud; Vivace-Bonnisseau nn/--

Legenda
Verklaring divisie-nummers: 8=debutanten, 7=leerlingen, 6=jeugd, 5, 4, 3, 2 = 5e, 4e, 3e, 2e divisie, 0=vrije 
divisie. Verklaring volgorde punten: voor de schuine streep Schimmert en na de streep Hulsberg.
Vanaf 80 punten 1e prijs. Hulsberg vanaf 85 punten promotie-advies. 90 Punten of meer: met lof der jury.

De fanfare begon de avond onder leiding van Frenk Rouschop en bracht een fraai en 
afwisselend programma. Een warm applaus viel hun ten deel.

Na enkele aanpassingen van de bühne was het tijd om te luisteren naar Southern Brass. Op 
een weergaloze wijze lieten zij het publiek genieten van zeer warme, vlotte en harmonieuze 
werken. Ongelooflijk wat deze muzikanten ten gehore brachten. Het geheel werd door Marc 
Speetjens op een leuke manier aangekondigd. 

Wederom moesten er enkele aanpassingen aan de bühne plaatsvinden. De fanfare zat weer op 
de plaats om nu onder leiding van de jubilaris Sef Pijpers het concert te vervolgen. Uiteraard 
werd Sef Pijpers met een flink applaus verwelkomd.
Na het eerste werk met alleen de fanfare kwam Southern Brass weer op de bühne om samen 
met de fanfare het volgende werk ten gehore te brengen. De uitvoering van  “Concerto for 
Brass Quintet and Fanfare” was een primeur. Dit werk was wel al uitgevoerd samen met een 
harmonie maar nog nooit in samenwerking met een fanfare. Als slot werd “Main Street” ten 
gehore gebracht. 

Na dit alles werden alle artiesten van deze avond nogmaals op de bühne gevraagd en bedankt 
voor hun bijdrage aan deze zeer geslaagde avond. Uiteraard werd een speciaal woord gericht 
tot de jubilaris Sef Pijpers. Een 25 jarig supervisorschap bij een vereniging is iets om een 
moment bij stil te staan. Als blijvend aandenken hebben wij Sef Pijpers op een repetitie in 
september 2002 het bronzen vaandel aangeboden, een zeer bijzonder kleinood dat wij aan 
mensen met bijzondere verdiensten voor onze vereniging aanbieden. Voor deze gelegenheid 
hebben wij een poster van dit concert ingelijst en aangeboden, een poster waar Sef Pijpers erg 
van onder de indruk was. De ontwerper van deze poster, een van onze sponsoren, was in de 
zaal aanwezig en ook hij werd bedankt. Al met al kunnen wij op een zeer geslaagde avond 
terug kijken. Een avond die zeker voor herhaling vatbaar is.

MULDER
LIFTSERVICE



Uitslagen Solistenconcoursen 4 april en 2 mei 2004
Zondag 4 april 2004 2e Onderling Solistenconcours Fanfare Sint Caecilia Schimmert.
Organisatie: Commissie Open Dag / Commissie Opleidingen.
Jurylid Noël Speetjens. Piano: René Kicken. 

Erelijst Solistenconcours Schimmert
Ardina Soons (bugel) wist met haar vertolking van ‘Fantaisie en mi bémol’ van J.Ed.Barat, 
waarvoor ze 89 punten kreeg, andermaal 1e te worden en daarmee winnares van de grote 
wisselbeker. Doordat Loek Willems (bugel) met 88 punten even hoog eindigde als het duo 
Thera Garritsen & Judy Janssen (xylofoon/marimba) werd de 2e plaats gedeeld. De 
bijbehorende wisselbeker zal in tijdsevenredigheid in hun bezit zijn.  Rickwin Janssen (bariton) 
werd met 86 punten 3e en ontving eveneens een fraaie wisselbeker.

Zondag 2 mei 2004 25e Solistenconcours Koninklijke Fanfare Sint Caecilia Hulsberg onder 
auspiciën van de R.K. Limburgse Bond van Muziekgezelschappen aangesloten bij de F.K.M. 
Juryleden: Noël Speetjens, Schimmert en Leon Adams, Ell. Concourspianist: René Kicken.

Laureaten Solistenconcours Hulsberg
Op zondag 2 mei bezochten 29 solisten en 1 duo van onze vereniging het befaamde 
Solistenconcours te Hulsberg en behaalden de navolgende fraaie plaatsen in het 
eindklassement na twee dagen met honderden deelnemers als beloning voor hun spel. 4e 
divisie: Ramon Soons en Loek Willems gedeelde 2e plaats, na loting Loek 3e plaats en Ramon
2e plaats. Chellie Soons winnares 4e divisie. 2e divisie: Ardina Soons winnares.

Met deze prachtige resultaten in zowel Schimmert als Hulsberg is een hartelijke gelukwens voor 
alle solisten, hun ouders, docenten Harry Schaeps, Bas Schobbers, Patrick Spelthaen, Henrico
Stevens en begeleider op zijn plaats.

Kort verslag jaarvergadering vrienden van de fanfare
Voorafgaand aan de jaarvergadering op 16 april werd er een bezoek gebracht aan de 
Bockenhof, waar we met ongeveer 25 vrienden ontvangen en rondgeleid werden, binnen en 
buiten, door Luciën Stassen. Een stukje Schimmertse historie is altijd interessant.

De vergadering werd door André geopend met een speciaal welkom aan steunpilaar Jean 
Thewessen, die na 1,5 jaar gelukkig weer present was. Verder memoreerde hij het bezoek van 
het bestuur van de vrienden bij de jaarvergadering van de fanfare. We hebben geconstateerd 
dat alles in goede handen is, dat er uiteraard discussies zijn en dat de vrienden eigenlijk 
onmisbaar zijn voor de fanfare, waar weinig financiële reserves zitten.

Na voorlezing van de notulen van de vorige jaarvergadering heeft de voorzitter nog enkele 
mededelingen.

· De flyer is er, maar heeft nog weinig respons opgeleverd.
· De sponsorgroep is echter wel flink uitgebreid dankzij de inspanningen van Jo Lemmens en 

Math Thewessen. Momenteel is het aantal 35. Het reclamebord en de materiaalwagen 
worden nog aangepast.

· Het overleg met de fanfare over de invulling van het programma b.g.v. het 160-jarig 
bestaan heeft nog niet tot concrete zaken geleid. Wel staat vast dat er iets gaat gebeuren 
in één of twee weekends.

· Voor het concert op 25 april in Wolder (Sef Pijpers) hebben zich ± 25 sponsoren gemeld.

Uit het door Ger voorgelezen jaarverslag blijkt dat ook 2003 weer een goed jaar is geweest, 
waarin een goede balans is gevonden in de verhouding en communicatie van de besturen van 
de fanfare en de vrienden.

Het door penningmeester Jean opgestelde financieel jaarverslag laat zien dat de bijdragen in
2003 € 12.366 hebben bedragen en dat we door de betaling van een trombone en een xylofoon 
€ 4.812 hebben uitgegeven aan instrumenten, zodat een goed begin kon worden gemaakt met 
het vormen van een reservepot. De gemiddelde bijdrage bedroeg excl. sponsoren € 52,54 per 
vriend.

Momenteel is er weinig behoefte aan instrumenten, maar er moet ook gedacht worden aan de  
drumband en uniformen.

Nadat Guus op zijn eigen manier verslag heeft uitgebracht van de kascontrole wordt Jean
gedechargeerd en bedankt. Het viel Guus zwaar om na twee jaar afscheid te moeten nemen 
van de kascontrolecommissie. Noël krijgt volgend jaar gezelschap van Eed Soons, die zich heel 
graag wil verdiepen in deze materie. Hij zal dan wel de dag vóór de jaarvergadering 
beschikbaar moeten zijn.

De voorzitter van de fanfare laat weten:

· dat het bestuur de basmarimba-wens van de drumband te duur vindt, maar dat er wel 
gekeken wordt naar de mogelijkheden van een marimba en een vibrafoon. Deze 
wensen houden duidelijk verband met de koers van de drumband.

· dat er een drumbandfestival gehouden gaat worden, waarbij een boekje verschijnt waarin 
ook de namen van de sponsoren worden vermeld. 



· dat iedereen positief is over het grote verenigingen-overleg, maar dat bij de organisatie van 
een evenement wel bemensing noodzakelijk is. Binnen de besturen is er onvoldoende 
menskracht.

· dat het idee van de paraplu’s bekeken is, maar dat het blazen met een paraplu heel lastig 
is en dat er te weinig bestuursleden zijn om naast iedere muzikant te lopen.

· dat er dank wordt uitgesproken aan het adres van de vrienden en dat een positief kritische 
houding gewaardeerd wordt.

· dat het concert in Wolder is opgepakt door de vrienden.

De reactie van André is dat wij dit graag doen voor de fanfare.

Eed heeft eens goed rondgekeken en constateert dat de groep aanwezigen niet groeit en dat  
grijsheidsgehalte en saaiheidsgehalte hoog zijn. Hij vindt het een taak van het bestuur om 
andere wegen in te slaan en de zaak met enige creativiteit te activeren. Hij lanceert het idee om 
“de vriend(in) van het jaar” in te stellen. Dit moet bij voorkeur iemand zijn die niet op de
voorgrond treedt. De verkiezing moet dan gegoten worden in het jasje van een loterij of 
festiviteit. Zelf wil hij de eerste vijf jaar niet in aanmerking komen.

André stelt voor om een commissie in het leven te roepen met Eed als voorzitter. Hij moet hem 
overigens gelijk geven in de constatering van het grijsheidsgehalte. Oud-leden zie je na verloop 
van tijd vaak weer afvallen. De harde kern is echter altijd aanwezig. Hij is van mening dat we 
niet slecht bezig zijn. Het gaat uiteindelijk om financiën en we proberen de groep uiteraard uit te 
breiden.

Als het idee van “vriend(in) van de fanfare” echt doorgaat ziet Sjeng wel graag dat we vóór 10 
uur klaar zijn, zodat de fanfare dan nog een “lang zal hij/zij leven” kan spelen.

De voorzitter bedankt de aanwezige harde kern van 22 personen (en drie afmeldingen) voor de 
opkomst en wenst de secretaris een goede fietsreis naar Rome en Sef een goede vut toe.

Drumband tijdens bezoek Kerkhof Palmzondag

Impressies Wandeltocht Trampelkeu

Jean is weer 
present

Eerst de worst 
testen

.


