
Agenda

De volgende Info verschijnt op 6 maart
Kopij inleveren voor 27 februari

REPETITIES:
Jeugddrumband: elke Woensdag 19.00 uur
Drumband: elke Woensdag 20.00 uur
Jeugdfanfare: elke Donderdag 18.00 uur
3 en 10 februari geen repetitie
Fanfare: elke Vrijdag 20.00 uur
(K)=Alleen Korps (D)=Alleen Drumband

OVERIGE ACTIVITEITEN:
Do 03 feb Carnavalsavond Jeugddrumband 

& Jeugdfanfare ‘t Weverke 
Zo 06 feb Afhalen Prins Marc IV en 

opluisteren H.Mis Taarbreuk 
10:00 ‘t 
Weverke
Ma 07 feb Carnavalsoptocht 13:30 

Gemeenschapshuis
Za 19 feb Serenade Gouden Bruidspaar 

19:30
Zo 27 feb Jaarvergadering 10:30
Ma 28 feb Vergadering Cie. Opl. 20:30
Zo 13 mrt Concert Fanfare Holtum te

Schimmert 19:30
Vr 18 mrt Jaarvergadering Vrienden 
Zo 20 mrt Eucharistie Palmzondag 11:00
Zo 20 mrt Open Dag + Intern Solisten-

concours + Groepsfoto
Za 09 apr Concert Bocholtz 20:00 (K)
Za 23 apr Solistenconcours Hulsberg
Zo 24 apr Solistenconcours Hulsberg
Zo 24 apr Drumbandfestival Obbicht (D)
Za 30 apr Koninginnedag Lampionnen-

optocht
Zo 01 mei Jubileumwandeltocht 

Trampelkeu + Serenade
Zo 15 mei Begeleiden Communicantjes +

opluisteren Eucharistie
Za 21 mei Kioskconcert
Zo 22 mei Bronkprocessie
Do 26 mei Kermis Groot-Haasdal 
Za 28 mei Processie Meerssen 6:30
Zo 29 mei Drumbandconcert (D)
Zo 05 juni Concert Brassband Limburg

19:30 Schimmert,
20:30 Brassband Limburg

Zo 12 juni Slagwerkconcert (D)
Za 18 juni Serenade Gouden Bruidspaar +

Serenade Bruidspaar
Zo 26 juni Concert Fanfare Meers FPC
Zo 03 juli Concert Brabants fanfare orkest
Zo 10 juli Repetitie-zondag (D)
Zo 21 aug Verkoop Koosjietlaote
Za 27 aug Repetitieweekend (D)
Zo 28 aug Repetitieweekend (D)
Vr 02 sep Watertaore fièste
Za 03 sep Watertaore fièste
Zo 04 sep Watertaore fièste
Za 10 sep Open Monumentendag
Zo 11 sep Open Monumentendag
Zo 11 sep Districtsfestival te Itteren
Zo 11 sep Dag van de Blaasmuziek te 

Valkenburg met als thema 
‘Water’

Zo 18 sep Finale Jonge Solisten
Zo 25 sep Drumbandconcours Roggel
Zo 02 okt Concert in Meterik (K)
Vr 04 nov Concert
Zo 20 nov Intocht St. Nicolaas
Zo 27 nov Limburgs Kampioenschap LBT
Zo 11 dec Kampioenswedstrijd Solisten FKM
Za 24 dec Nachtmis, Kerstkoper 21:30

CONCERTEN:
Vr 07 jan Nieuwjaarsconcert 2005
Zo 13 mrt Concert Fanfare Holtum 19:30
Zo 20 mrt Intern Solistenconcours
Za 09 apr Concert Bocholtz 20:00 (K)
Za 21 mei Kioskconcert
Zo 29 mei Drumbandconcert (D)
Zo 05 juni Concert Brassband Limburg
Zo 12 juni Slagwerkconcert (D)
Zo 26 juni Concert Fanfare Meers FPC
Zo 03 juli Concert Brabants fanfare orkest
Vr 04 nov Concert
Zo 02 okt Concert in Meterik (K)

voor de gehele fanfare-familie Januari 2005 no. 67
Uitgave onder verantwoordelijkheid van het bestuur. 
Coördinatie: José Eijssen tel. 045 404 9177; e-mail: info@eijssendairy.nl 
Website: www.schimmert.hafabra.nl

Trampelkeu bieden “zware” cheque aan

Jaarvergadering 27 februari  om 10:30 uur
Op 27 februari a.s. vindt de jaarvergadering plaats om 10:30 uur in het gemeenschapshuis. We 
zullen samen terugkijken naar hetgeen in 2004 allemaal heeft plaatsgevonden en de plannen 
die wij hebben voor 2005 toelichten. Wij hopen vele leden te mogen verwelkomen omdat jullie 
op deze wijze invloed kunnen uitoefenen op de zaken waar wij ons als vereniging mee bezig 
houden.



IN MEMORIAM  Gerry Leunissen † 15 januari 2005

Gerry was ruim 22 jaar lid van onze vereniging. De fanfare had een speciale plaats in haar 
leven. Op latere leeftijd is Gerry nog begonnen, samen met haar zoon Remi, met het bespelen 
van haar favoriete instrument de hoorn. Zoals de meeste muzikanten wel weten is het geen 
makkelijke opgave om op latere leeftijd het bespelen van een blaasinstrument onder de knie te 
krijgen. Ondanks veel doorzettingsvermogen en veel oefenen bleek de opgave toch te moeilijk. 
Wel was Gerry inmiddels aangestoken door het fanfarevirus en toen zij enige tijd later werd 
gevraagd of zij een bestuursfunctie zou willen invullen hoefde zij zich niet lang te bedenken. 
Vele jaren heeft zij als bestuurslid met veel toewijding gewerkt voor onze vereniging. Na dit ca. 
10 jaar te hebben gedaan is zij gestopt. Zij werd voor haar vele verdiensten benoemd tot 
erebestuurslid. Een actief erebestuurslid want Gerry bleef haar groene vingers inzetten voor 
onze vereniging. Bij de Watertaore Fieste en concerten werd nooit tevergeefs een beroep op 
haar gedaan om met mooie bloemstukken alles te verfraaien. In september was Gerry nog 
paraat om de tent en de kiosk heel sfeervol aan te kleden. Het wijwatermonumentje op het 
kerkhof was op palmzondag een lust voor het oog dank zij Gerry. Bij de kermis in Haasdal is de 
tuin van Gerry en Wiel, na het sluiten van de laatste cafe, de plek waar wij als fanfare welkom 
zijn om deze traditionele tocht naar Groot Haasdal af te sluiten. We worden met open armen 
ontvangen. Gerry is op zaterdag15 januari, na een kort ziekbed nog vrij plotseling gestorven. 
De uitvaart op donderdag 20 januari is Gerry door de fanfare en drumband op een zeer 
passende wijze ingevuld. We wensen Wiel, de kinderen en de kleinkinderen veel sterkte om dit 
verlies samen te kunnen dragen. Gerry namens de hele fanfarefamilie bedankt voor alles wat jij 
voor ons hebt betekend.

Hofkapel Agrarius 
Ongelooflijk, niet te bevatten. Na jaren van excerceren, gewaerkes poetsen, schietoefeningen, 
opticienbezoeken en tekehangen is dan eindelijk het onmogelijke gelukt. Met een welgemikt 
schot, schoot ik het laatste veertje van de vogel en werd ik koning van deze geweldige 
vereniging: Schutterij St. Agrarius. 
Dat valt nog niet mee, koning zijn. Nu is het zilver poetsen, nog meer opticienbezoeken, 
bloemschikken, nog meer tekehangen en zorgen dat de commandante niet achter je staat. Nee, 
het leven van de schuttenkoning gaat niet over komk… euh sanseveria’s. 
Ik heb het niet goed gezien, maar ik heb me laten vertellen dat de jongens en meiden van de 
schutterij het goed gedaan hebben op de zittingen in het dorp. Mooie formaties, het doel 
bereikt. Ik heb zelfs gehoord dat onze commandante voor deze gelegenheid de galapluim op 
zijn hoed gezet had. Het publiek laaiend enthousiast, loon naar arbeid. 
Ja, onze schutterij doet altijd haar best, maar dit jaar had ze toch voornaam haar best gedaan. 
Ik vond het dan ook vreemd van Pièrke (2e commandant) te horen dat we er toch uitliggen. En 
dat schutterij St. Agrarius zich voor volgend jaar zelfs een nieuwe camouflage moet verzinnen 
om überhaupt weer mee te mogen doen. 
Dit terwijl ik toch zeker weet dat ik weer die veer geraakt heb..! 

Alaaf,

Namens de gehele club: de Sjael.  

MULDER
LIFTSERVICE



Uitslagen FKM Kampioenswedstrijd HaFaBra-Solisten 
Op zondag 19 december namen 3 solisten van onze vereniging op bugel deel aan de 
Landskampioenswedstrijd, die gehouden werd in de theaterzaal van “Den Durpsherd” te 
Berlicum door de Federatie van Katholieke Muziekbonden in Nederland. Chellie Soons voerde 
‘Introduction, Theme and Variations’ van L. Canivez uit en kreeg 87 punten en werd hiermee 
vice-kampioene; Loek Willems stal de show met Caprice van Albert Thiry. 89 punten waren zijn 
loon, waarmee hij Nederlands Kampioen FKM solisten 2004 werd. Beiden kwamen uit in de 4e

Divisie. Ardina Soons soleerde in de 2e Divisie en werd met 87 punten vice-kampioene FKM 
door het uitvoeren van ‘Rhapsody for Flugelhorn” van André Waignein. Voor de tweede keer in 
de geschiedenis van onze vereniging werd een solist FKM Landskampioen, en daar bovenop 
nog eens twee vice-kampioenes!

Wij feliciteren Chellie, Loek en Ardina; hun docenten Harry Schaeps en Patrick Spelthaen en 
begeleider met dit buitengewoon fraaie resultaat. Vrucht van toewijding.

Praktijkexamenuitslagen Graden & HaFaBra

Janneke Bessems bugel I 42,5 punten, gemiddeld 7,08
Rob Offermans slagwerk groep I kleine tromI 42,0 punten, gemiddeld 7,00
Tom Steijns bugel I 45,5 punten, gemiddeld 7,58
Tom Vankan bugel I 44,0 punten, gemiddeld 7,33
Loek Daemen bugel II 43,0 punten, gemiddeld 7,16
Rickwin Janssen bariton II 51,5 punten, gemiddeld 8,58
Christopher Starmans slagwerk groep I kleine tromII 44,0 punten, gemiddeld 7,33
Stefan Ummels slagwerk groep I kleine tromII 47,0 punten, gemiddeld 7,83
Niels Keulers bugel III 41,5 punten, gemiddeld 6,91
Alain Soons bugel III 42,5 punten, gemiddeld 7,08
Loek Willems bugel III 54,0 punten, gemiddeld 9,00
Hans Lucassen hoorn IV 47,0 punten, gemiddeld 7,83
Chellie Soons bugel IV 54,0 punten, gemiddeld 9,00
Tanja Frijns slagwerk groep III mallets A 41,0 punten, gemiddeld 6,83
Joep Hotterbeekx trombone B 45,5 punten, gemiddeld 7,58
Guido Soons trombone C 51,0 punten, gemiddeld 8,50

Bedankt Fanfarefamilie.
Ik heb besloten om met ingang van de jaarvergadering terug te treden als bestuurslid van onze 
fanfare. Een normale beslissing denk ik voor iemand van mijn leeftijd en na een periode van 
ruim 37 jaar bestuur. Met genoegen kan ik terugkijken op een prachtige tijd waarin zich in onze 
fanfare een geweldige ontwikkeling heeft voorgedaan. Ik vind het geweldig dat ik daaraan mijn 
aandeel heb mogen en kunnen leveren. 
Vanaf de zijlijn zal ik de toekomstige gang van zaken in onze Fanfare graag stimulerend blijven 
volgen. Maar dat is niet de hoofdzaak waarover ik vandaag iets wil zeggen.
De laatste twee jaar was voor mij en mijn hele gezin een niet zo makkelijke tijd. Gelukkig ligt dat 
weer achter ons dank zij de steun van velen. Tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en de 
revalidatie daarna hebben wij ongelooflijk veel daadwerkelijke steun en blijken van 
belangstelling vanuit alle geledingen van de fanfare en drumband ondervonden.
Ik wil dan ook graag bij deze gelegenheid de gehele Fanfarefamilie van harte bedanken, zowel 
Bestuur, Dirigenten, Leden, Erebestuursleden, Vrienden van de fanfare en zeker niet op de 
laatste plaats de Trampelkeu. Het was voor mij en Phiel en de kinderen hartverwarmend te 
merken dat we zoveel vrienden hebben.
Wij hopen nog lang van deze vriendschap te kunnen genieten en onze waardering hiervoor te 
laten blijken en we prijzen ons gelukkig nog steeds bij deze prachtige fanfarefamilie te behoren.

Jean Thewessen en familie.

Aanbieden Marimba door de Vrienden van de Fanfare
Tijdens het nieuwjaarsconcert boden de “Vrienden van de fanfare” een Marimba aan. Dit 
melodisch klankinstrument was al te horen tijdens de optredens van de drumband en het korps 
en zal zeker van pas komen tijdens de komende concerten.

Er werd tevens van de gelegenheid gebruik gemaakt om de sponsors en vrienden te bedanken 
voor hun bijdrage in het afgelopen jaar aan onze mooie vereniging die het waard is om 
ondersteund te worden. Naast de financiële steun wordt de belangstelling voor de fanfare ook 
ten zeerste gewaardeerd en horen sponsors en vrienden tot de grote “fanfare-familie”.

Sef Kuipers

Contributie 2005
Per halfjaar Per examen
Contributie < 21 jr EUR 20,00 Hafabra A EUR 12,50
Contributie ≥ 21 jr EUR 39,50 Hafabra B EUR 17,50
Lesgeld EUR 96,50 Hafabra C EUR 25,50
Basiscursus EUR 45,50 Hafabra D EUR 38,00



.

Het Nederlands kampioenschap
Naar de dag van het Nederlands kampioenschap had ik helemaal toegeleefd en erop gehoopt 
dat de Schimmertse muzikanten goed zouden afsluiten.

De dag begon met een lange reis naar Berlicum. Eenmaal daar aangekomen zou de loting om 
10 uur moeten beginnen. Maar één of andere pipo van het fkm (volgens René), was een half 
uur te laat. Toen de loting uiteindelijk was begonnen werd bekend dat ik als 1e en Chellie als 7e

moest van onze afdeling (vierde afdeling). Eerst dacht ik:  “niet de beste loting”, maar ja een 
loting is een loting. Na de loting ging ik gelijk inspelen, de tijd vloog om. Even nog wat 
oefeningetjes met Harry, een paar noten spelen en ik kon al het podium op. In één keer stond ik 
daar en zag het publiek. Ik dacht: “nu moet het gebeuren en hopelijk met een goed resultaat”. 
Op het podium moest iedereen nog een paar minuutjes wachten en werden we overspoeld met 
belachelijke vragen van de aankondigster. Dat werkte me alleen maar op mijn zenuwen.  Maar 
toen die lange minuten voorbij waren, kon ik eindelijk afstemmen en beginnen. De eerste noten 
nog een beetje aarzelend maar daarna gewoon voluit gespeeld.

Nadat ik de eerste noot had gespeeld kwam zo weer de
laatste, de tijd was om gevlogen leek het. Na het spelen 
stelde de omroepster nog wat van die domme vragen, die 
ze bij iedereen deed herhalen. Toen was het al weer 
voorbij. Toen ik van het podium afging was Harry me nog 
wat zekerheid aan het geven dat het echt goed was 
gegaan en ik dacht: “Als Harry het zegt zal het wel goed zijn”.
Als 7e moest Chellie spelen. Haar werden dezelfde vraagjes 
gesteld die nergens op sloegen, maar kon daarna ook 
beginnen. Na Chellie haar fantastische optreden was het 
wachten op de uitslag samen met de aanwezige 
Schimmertse supporters. Na een poosje werd iedereen op 
het podium geroepen. De eerste punten werden gegeven 
en als voor laatste en laatste die van chellie en mij. Chellie 
werd naar voor geroepen met maar liefst 87 punten. Daarna 
was ik aan de beurt en kreeg te horen dat ik 89 punten had. 
Voor mij was dit een hele verrassing want ik had het niet 
gedacht. Met deze 89 punten was ik tevens Nederlands 
kampioen. Met dit resultaat thuis aangekomen werd er 
natuurlijk een feestje gebouwd. 

Loek Willems

Driekoningen
Ik vond het leuk, omdat ik het een hele leuke inhoud vond.
Ik vond het ook heel vaak grappig en dan konden hun zich
toch zelf inhouden om zelf niet te lachen. Dat vond ik ook goed. Je kon zien dat het veel werk 
had gekost, want ze konden het uit hun hoofd. Ik vond het decor ook mooi. Alleen vond ik dat je 
sommige personen niet goed kon verstaan. Er waren ook heel veel dingen bijv. een kruiwagen, 
een trap, een deur en een boom. Jeroen Soons

Nieuwjaarsconcert 2005
Bij aankomst in het Gemeenschapshuis werden onze gasten verwelkomd met een kopje koffie 
(aangeboden door het gemeenschapshuis) met een wafel (aangeboden door Nora koekjes). De 
“oud prinsen” namen de bediening van onze gasten voor hun rekening. Onze dank hiervoor. 
Het nieuwjaarsconcert werd opgeluisterd door de jeugdfanfare, de drumband en het korps. Vele 
mensen waren op dit concert afgekomen en met zeer gevarieerde muziek werd het publiek 
vermaakt. Tussen de bedrijven door werden wij verrast met enkele mooie giften. 
De Trampelkeu boden ons een zeer fraaie cheque aan met een waarde van maar liefst
€ 8000,= een ongelofelijk mooi bedrag. 
De tweede fraaie gift kwam van onze Vrienden. Zij boden ons een nieuwe marimba aan die 
zowel door de drumband alsook door het korps gebruikt zal worden. Bij de drumband zal de 
marimba zeer intensief worden gebruikt. Zij bereiden zich immers voor op deelname aan het 
bondsconcours eind september. Zij zullen deelnemen aan het podiumconcert. 
Even na tienen was het muzikale gebeuren afgerond en werd nog enige tijd gezellig 
nageborreld. We kunnen weer terugkijken op een zeer geslaagde avond. 
Het is altijd weer een genoegen om te zien hoeveel mensen genieten van hetgeen wij op het 
podium ten gehore brengen. Iedereen die op welke wijze dan ook heeft meegewerkt aan het 
slagen van deze avond bedankt. 

Diversen

- Afgelegde fanfare-partijen graag zo spoedig mogelijk inleveren bij Fon Heuts.

- Instrumenten-registratie-informatieformulier graag inleveren bij Hans Slenter.

- Iedereen in opleiding die dat nog niet deed: stuur e-mail naar r.j.a.kicken@planet.nl


