
Agenda

De volgende Info verschijnt op 1april
Kopij inleveren voor 25 maart

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:
Di 08 mrt 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 26 mrt Serenade drumband Leveroy

20:00 (D)
Za 26 mrt Serenade Bea en Dion Soons

‘t Weverke 21:00
Za 09 apr Concert Bocholtz 20:00 (K)
Za 23 apr Extra Repetitie (D) 18:30 – 20:00
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 Extra Repetitie (D) 18:00 – 19:00
Zo 29 mei Drumbandconcert (D)
Zo 05 juni Concert Brassband Limburg

19:30 Schimmert,
20:30 Brassband Limburg

Zo 12 juni Slagwerkconcert (D)
Wo15 juni Ster Elektro Toer
Za 18 juni Serenade Gouden Bruidspaar 

19:00, Serenade Bruidspaar 
20:00
Zo 26 juni Extra Repetitie (D) 10:00 – 12:00

Zo 26 juni Concert Fanfare Meers Wolder
19:30 Schimmert
20:30 Meers

Zo 03 juli Concert Brabants fanfare orkest
Zo 10 juli Repetitie-zondag (D)
Za 23 juli Serenade Bruidspaar
Zo 31 juli Extra Repetitie (D) 10:00 – 12:00
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 thema ‘Water’
Zo 18 sep Finale Jonge Solisten
Ma 19 sep Extra Repetitie (D) 20:00 – 21:00
Di 20 sep Extra Repetitie (D) 20:00 – 21:00
Do 22 sep Extra Repetitie (D) 20:00 – 21:00
Vr 23 sep Extra Repetitie (D) 20:00 – 21:00
Za 24 sep Extra Repetitie (D) 20:00 – 21:00
Zo 25 sep Drumbandconcours Roggel
Zo 02 okt Concert in Meterik (K)

16:00 Meterik
17:00 Schimmert

CONCERTEN:
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
Zo 02 okt Concert in Meterik (K)
Vr 04 nov Jubileum Concert

voor de gehele fanfare-familie Maart 2005 no. 68
Uitgave onder verantwoordelijkheid van het bestuur. 
Coördinatie: Jose Eijssen tel. 045 404 9177; e-mail: info@eijssendairy.nl
Website: www.schimmert.hafabra.nl

Uitnodiging voor jaarvergadering Vrienden van de Fanfare

De jaarvergadering wordt gehouden op vrijdag 18 maart in het gemeenschapshuis.

Voorafgaand vindt er zoals gebruikelijk een andere activiteit plaats. Dit jaar brengen we om 
18.30 uur een bezoek bij instrumentenmaker van Laar in Margraten, de hofleverancier van onze 
fanfare. Vanwege de organisatie van het vervoer en het bezoek is het noodzakelijk vooraf te 
weten hoeveel mensen hieraan deelnemen. Dus graag opgeven vóór 12 maart bij Ger Derks, 
045-4041595. Degenen die meegaan worden om 18.00 uur op het Oranjeplein verwacht, zodat 
we van daaruit gezamenlijk kunnen vertrekken.

De vrienden en sponsoren die niet in de gelegenheid zijn om aan dit interessante 
voorprogramma deel te nemen, maar wel aan de jaarvergadering,
zijn om 21.00 uur welkom in het gemeenschapshuis.

De agenda van de jaarvergadering is als volgt:

1. Opening
2. Notulen jaarvergadering 2003
3. Jaarverslag 2004
4. Financieel jaarverslag 2004 en

verslag kascontrolecommissie
5. Vriend van het jaar
6. Mededelingen
7. Rondvraag
8. Sluiting

Hoe meer zielen hoe meer vreugd.



Aanbieding van een cheque van de Trampelkeu

Om te beginnen wensen de Trampelkeu alle aanwezigen en de gehele Fanfarefamilie een zalig 
nieuwjaar.
Ik denk dat 2005 voor de Fanfare en de Trampelkeu iets bijzonders heeft: 
- Onze fanfare bestaat dit jaar 160 jaar - wel weer een mijlpaal al wordt het niet echt als een 
jubileum gevierd- en 
- de Trampelkeu bestaan dit jaar 25 jaar, wel een echt jubileum dat, zo menen wij, ook wel 
gevierd mag worden. Er bestaan plannen om begin mei rond onze Lentetocht op 1 mei iets 
speciaals te organiseren voor de jeugd van Schimmert en er worden al gesprekken gevoerd om 
dit samen met het Oranjecomité te doen.
- Hoe was 25 jaar Trampelkeu?
Als we terugkijken op de Wandeltochten die we in die 25 jaar organiseerden, doen we dit met 
een gevoel van tevredenheid en voldoening.
De eerste Wandeltocht organiseerden we op 6 okt.1985 voor de actie “Kerkendak” en boekten -
onervaren nog - met hulp van velen uit de gemeenschap een prachtig financieel resultaat. Het 
was voor ons een goede basis om hiermee door te gaan, vooral gezien de tevredenheid van de 
wandelaars over het verloop. 
Daarna organiseerden wij tot nu nog 38 Wandeltochten op rij waarvan de opbrengst bestemd 
was voor de fanfare. Dat onze keuze op de fanfare viel was niet zo vreemd omdat wij als 
bestuursleden van de Trampelkeu tevens destijds eveneens bestuursleden van de fanfare 
waren. Tevens moesten wij – als bewust kleine Wandelclub - voor hulp bij wandeltochten 
kunnen terugvallen op een vereniging met gemotiveerde leden die in staat waren onze 
organisatie succesvol mee uit te voeren.
Op 2 tochten na waren ze allemaal succesvol. Een tocht werd afgelast vanwege de MKZ crisis 
en de tweede mislukking was het gevolg van het ongekend barslechte weer op die dag. 
36 Tochten waren dus succesvol, met als resultaat dat wij tot nu toe een bedrag van 91.500 
gulden oftewel 41.600 Euro hebben kunnen overdragen.
We hebben in de afgelopen 25 jaar een zeer goede naam opgebouwd bij wandelaren en 
collega-verenigingen. Ik wil hier wel uitdrukkelijk stellen dat de Trampelkeu haar goede naam in 
de verre omtrek zeker mede te danken hebben aan de hulp van en perfecte samenwerking met 
alle geledingen van de fanfare.
Dan willen we nu overgaan tot het aanbieden van de cheque en we hebben 3 redenen om wat 
meer te geven dan normaal:
1) Het vorige jaar is door omstandigheden geen afdracht geweest waardoor we dit jaar het 
dubbele van normaal kunnen geven. 
2) Ook voor het 160 jarig bestaan mogen we wel iets extra over hebben. 
3) We bestaan 25 jaar en daarom zouden we graag het hoogste bedrag uit onze bestaans-
geschiedenis aanbieden.
Om het verhaal kort te houden: Het is ons gelukt en we zijn er trots dat we - wel met de bodem 
van de kas inzicht - : een cheque kunnen aanbieden van € 8000,=  waardoor onze 
totaalbijdrage komt op bijna 50.000 Euro.
We weten dat het geld goed besteed wordt en we hopen hiermee kunnen bijdragen aan een 
blijvende bloei van onze fanfare.

FANFARE, BEDANKT
7 jan. j.l. was de dag van mijn afscheid aan de muziekschool Heerlen.
Deze mogelijkheid werd mij geboden, door gebruik te maken van de F.P.U. regeling voor 
ambtenaren bij de gemeente Heerlen. Er is mij gevraagd hierover iets op papier te zetten.

Mijn functie op de muziekschool Heerlen was docent trompet en stafdocent van de Ha-Fa
afdeling, welke bestaat uit 23 vakleerkrachten. Deze taken heb ik altijd met bijzonder veel 
genoegen vervuld. De verstandhouding tussen mij en mijn collega’s was heel fijn. Dit was dan 
ook te merken bij mijn afscheid.

Bij deze gedenkwaardige dag laat je nog eens alles de revue passeren.
In deze 40 jaar is er nogal wat veranderd. In 1965 begon ik als koperdocent, dat betekende dat 
je les gaf aan alle koperblaasinstrumenten. Dit wordt nu alleen gedaan door specifieke 
leerkrachten. Didactisch gezien is er ook veel veranderd. De Arban- Clodomir- en andere 
methodes hebben plaats gemaakt voor methodes die het speelplezier dienen. Hierin worden 
tevens alle muziekstijlen betrokken, van Klassiek tot Pop. Elk individu wordt hierdoor breder 
georiënteerd, en komt tevens ruimschoots aan zijn/haar trekken.

Om het geheel compleet te maken, wordt er een CD met orkest begeleiding bij geleverd. Er zijn 
nogal wat boeken over speeltechnieken op koperblaasinstrumenten geschreven door Hans 
Boschma. Hier heb ik persoonlijk samen wat workshops mee mogen doen. Met deze informatie 
heb ik veel van mijn leerlingen oplossingen kunnen bieden bij hun problemen.

Bij dit vak moet je enorm veel enthousiasme en doorzettingsvermogen hebben, om samen met 
de leerling er iets leuks van te maken. De kunst is een leerling de liefde voor de muziek zo bij te 
brengen, dat het een gemis is als er een dag niets mee wordt gedaan. Daar komt het karakter 
van de persoon nog bij en dat maakt dit vak zo bijzonder om te doen. De strategische visie van 
de muziekschool is zeer universeel. Er wordt ingespeeld op de behoefte van de tijd d.m.v. Big-
Bands, Popkoren, Cursus opnametechniek, Cursus Yoga en ademhalingstechniek, 
Wereldmuziek enz.

Het is geweldig als je oud leerlingen na 30 jaar een handje komen geven en vertellen welke 
mooie hobby ze eraan overgehouden hebben.

Het glaspaleis was afgeladen vol met ouders, leerlingen en 
besturen uit de Ha-Fa wereld. Hierbij was ook een afvaardiging van 
Fanfare St. Caecilia Schimmert, waarvoor mijn dank.

Eugenie en ik werden bedolven onder de bloemen, tekeningen 
kaarten en brieven, zelfs nog van de Limburgse Bond. Kort 
samengevat vele mooie woorden en prachtige muziek 
Jammer dat Richard geen vrij kreeg van zijn orkest, want Eugenie, 
Marc, de schoondochters en kleinkinderen hebben met mij 
genoten van deze geweldige dag.

Eugenie, Marc, Yvon, Jet, Richard, Lieve, en Noël Speetjens.

MULDER
LIFTSERVICE



Omlijsting Eucharistieviering Palmzondag
Op Palmzondag 20 maart zal de Eucharistieviering van 11:00 uur omlijst worden door de 
drumband en het korps. Reeds vanaf 10:45 uur zal er gemusiceerd worden door beiden. Na 
afloop zal het jaarlijkse bezoek gebracht worden aan het kerkhof om eer te brengen aan onze 
overleden leden. Aansluitend zal een nieuwe groepsfoto gemaakt worden.

Uitnodiging
Op Palmzondag 20 maart zal het ‘Derde Onderlinge Solistenconcours’ van onze vereniging 
gehouden worden in het Gemeenschapshuis, aanvang 14:00 uur. Van Jeugddivisie tot en met 
Vrije divisie zijn 41 optredens gepland en zal er fel gestreden worden voor de ‘Wisselbeker 
Solistenconcours Fanfare Sint Caecilia Schimmert 1845’, die verdedigd zal worden door de 
winnares van 2003 en 2004: Ardina Soons. Daarnaast worden er ook wisselbekers toegekend 
voor de 2e en 3e plaats in het eindklassement. Het geheel zal worden gejureerd door Noël
Speetjens. Komt dat allen zien en horen!

Oranje Wimpel voor St. Barbera Leveroy
Hierbij willen wij Henrico Stevens en de Drumband van de schutterij St. Barbara uit Leveroy van 
harte feliciteren met het behalen van de oranje wimpel op zondag 13 februari jongsleden in 
Nederweert met 91,15 punten en daarmee ook de dagzege, Proficiat!!
Hun optreden zag er goed verzorgd uit en er werd zeer muziekaal gespeeld in het prachtige 
stilstaande werk A Crystallized Memory van Vincent Cox. (Alleen jammer dat zulke mooie 
muziek in een sporthal gespeeld moet worden). Ook het marcherende werk Scottish Vitory II 
van Jo Zinzen werd prima vertolkt en zag er even strak en verzorgd uit als de opkomst van de 
drumband uit Leveroy.
Wat menigeen uit het Schimmertse natuurlijk ook is opgevallen dat er weer een dame tussen 
alle heren liep, ook haar willen wij natuurlijk feliciteren. Kortom een mooie prestatie en wellicht 
zien we elkaar op jullie receptie op zaterdag 26 maart.

50 jarige bruiloft bruidspaar Lucassen-Bouwens,
Zaterdag 19 febr. J.l. was voor ons een hele bijzondere en fijne dag.
Ook jullie als fanfare hebben daaraan bijgedragen. We hebben genoten van jullie serenade 
De toespraak van Peter was geen algemene toespraak maar had een persoonlijk tintje wat we 
wel fijn vonden.
Onze hartelijke dank hiervoor en we vonden het dan ook hartverwarmend.

Willy, en Frieda Lucassen-Bouwens, kinderen en kleinkinderen.

Extra repetities drumband:
In verband met de deelname aan het drumband concours te Roggel zijn de volgende extra 
repetities ingelast:

Za 23 apr 18.30-20.00 uur
Zo 29 mei       18.00-19.00 uur (onder voorbehoud)
Zo 26 juni     10.00-12.00 uur
Zo 31 juli        10.00-12.00 uur
Ma 19 sept 20.00-21.00 uur
Di 20 sept 20.00-21.00 uur
Do 22 sept 20.00-21.00 uur
Vr 23 sept 20.00-21.00 uur
Za 24 sept 20.00-21.00 uur.



De jaarvergadering (enkele korte impressies)
Op zondag 27 februari jl opent de voorzitter om 10.30 uur de jaarvergadering. Na een moment 
stilte in acht genomen te hebben ter nagedachtenis aan Gerrie Leunissen wordt de agenda 
afgewerkt. Tijdens de presentatie van de financiën wordt door de penningmeester zijn 
bezorgdheid geuit. Er liggen echter ook kansen voor de vereniging om extra inkomsten te 
genereren als wij er met zijn allen de schouders onder zetten. De kascommissie geeft 
vervolgens aan dat de penningmeester zijn zaken weer goed op orde heeft. 

Marjo Limpens en Dion Soons worden duidelijk “beloond” voor hun inzet en weer herkozen als 
bestuurslid. Jo Lemmens, Jan Theunissen en Jean Thewissen treden terug als bestuurslid en 
worden “verheven” tot erebestuurslid. Jean krijgt vanwege zijn 37 jarige staat van dienst het 
“bronzen Vaandel” uitgereikt. 

Besloten wordt in 2006 op concours te gaan (gebruikelijke 4-jarige cyclus). 

De werkgroep communicatie/PR heeft het bestuur geadviseerd een klankbordgroep in het leven 
te roepen waarin op een open wijze over het functioneren van de vereniging wordt gesproken. 
De vergadering omarmt dit initiatief en enkele leden melden zich spontaan aan. Gezocht wordt 
nog naar een bezetting over de volle breedte binnen de vereniging, zowel jong als oud. In het 
kader van het 160 jarig bestaansfeest wordt het concert op 04 november a.s. door het Douane 
Harmonie Orkest een van de hoogtepunten. 

De haalbaarheid voor de organisatie van een familiedag begint vorm te krijgen.

De voorzitter sluit de vergadering en dankt eenieder voor zijn/haar inbreng en spreekt de hoop 
uit dat de fanfare haar plaats binnen de Schimmertse gemeenschap verder zal continueren.

.

Carnaval 2005
De volgende generatie neemt de gelegenheid waar om alvast te wennen aan de grote 
instrumenten. Nog even oefenen...

Fanfare St. Caecilia concert zondag 13 maart

Op zondag 13 maart geeft onze fanfare samen met de fanfare Juliana Holtum een concert. Het 
concert wordt gehouden in het gemeenschapshuis te Schimmert. 

Fanfare St. Caecilia Schimmert opent het concert om 19.30 uur, daarna zal de fanfare Juliana
Holtum het concert voortzetten. Beide gerenommeerde korpsen staan garant voor een 
interessant programma.

Mede namens de fanfare Juliana Holtum nodigen we iedereen van harte uit voor dit prachtige 
concert.


