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Met trots en vreugde vieren wij 
het 100-jarig bestaan van onze 
Fanfare St. Cornelius. Sinds die 

100 jaar luistert onze fanfare alle kerke-
lijke en gemeenschappelijke gebeurtenis-
sen op. Dat doen we uiteraard bij feeste-
lijke alsook bij minder leuke 
gebeurtenissen. 

Als we mogen terugdenken aan het jaar 
1919 toen onze fanfare werd opgericht 
dan moeten we deze mannen, van het 
eerste uur, toch dankbaar zijn dat zij 
zoveel inzet en doorzettingsvermogen 
gehad hebben om een muziekvereniging 
zoals die van ons, welke op de dag van 
vandaag nog springlevend is, op te rich-
ten en in stand te houden. 

Bij deze mijlpaal in het leven van 
St. Cornelius mogen we dan ook de 
voornaamste muzikale leiders die 
St. Cornelius gehad heeft niet vergeten. 
Denk aan o.a. directeur Schroder, de 
heer Vanmeulebroek en zeker ook 
de heer Hein Boermans, die onze 
vereniging tot in de top van de muziek-
verenigingen hebben gebracht. Dit  
uiteraard zonder de overige leiders 
tekort te doen.

Ook willen wij bij deze gelegenheid even 
stil staan bij en denken aan de bestuurs-
leden die onze fanfare gehad heeft en 
nog steeds heeft. Dit voor hun grote inzet 
en het vele werk dat zij voor onze fanfare 
hebben gedaan en nog doen. Denk zeker 
aan onze huidige jubilaris de heer Guus 
Smeets die dit jaar 75 jaar lid van onze 
vereniging is. Speciaal willen wij een 
moment stil staan bij onze overleden 
leden en bestuursleden. Zeker uit mijn 
periode als bestuurslid en voorzitter. 

Hierbij denk ik in het bijzonder aan 
oud-voorzitter en penningmeester de 
heer Hub Maessen en secretaris de heer 
Jan Frijns. 

Heel veel lof en dank wil ik bij deze uit- 
spreken naar onze huidige muzikanten. 
Zij zijn toch diegenen die onze Fanfare  
St. Cornelius uitdragen en vertegenwoor-
digen. Zij zijn het, die samen met onze 
gedreven dirigent Paul Oligschläger, de 
muzikale prestaties neerzetten waar wij 
en de hele gemeenschap trots op zijn. 
Op deze wijze brengt het korps heel veel 
luisterplezier, wat ook te zien is op de 
concerten die St. Cornelius geeft die 
steeds door een groter publiek bezocht 
worden. Dit in het dorp als daarbuiten tot 
zelfs in het buitenland toe.

Tot slot wil ik dan ook de hoop uitspreken 
dat onze huidige muzikanten, de liefde 
en de gedrevenheid om muziek te ma-
ken blijven behouden om zo onze mooie 
vereniging in stand te houden en door te 
geven aan ons nageslacht.

Ik wil U allemaal uitnodigen om ons 
jubileumfeest samen te vieren, en tevens 
wil ik U bedanken voor Uw steun die 
nodig is om dit feest mogelijk te maken.

Gerrit Van Wissen
Voorzitter Fanfare St. Cornelius

voorwoord
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u FestiValterrein
Vanaf donderdag 19 september is de weide 
gelegen naast het voetbalveld omgetoverd 
tot feestpaviljoen en festivalterrein. Kom je 
met de auto, dan zijn er een aantal parkeer-
plaatsen beschikbaar naast het terrein. Dit 
zal met bordjes aangegeven worden. Ook 
voor de bezoekers die met de fiets komen is 
er ruimte gereserveerd.  

u Pinnen maG!
Geen contant geld in huis en geen pin- 
automaat in de buurt? Geen probleem!  
Het hele weekend kun je met je pinpas 
betalen. Wel zo makkelijk!

u CorneliuslounGe
Naast een gevarieerd programma voor jong 
en oud, is er ook een lekker divers aanbod 
in eten. Een vers broodje Limburger of toch 
gewoon een lekker frietje met mayo en 
uitjes? De keus is aan jou!  
Op zondag is het aanbod nog diverser en 
kun je lekker gevarieerd eten. Neem zeker 
even een kijkje aan de Corneliuslounge en 
laat het je smaken. 

u Drankje erbij?
Naast een koud Leeuw pilsje is uiteraard 
ook het Sjins Speciaalbier verkrijgbaar 
tijdens het weekend. Een helder blond 
biertje, dat zich lekker laat drinken, ge-
naamd Sjang, is aanwezig samen met zijn 
grote broer Pie, een donkerbruin kruidig 
speciaalbiertje. Kun je geen genoeg krijgen 
van deze lekkere biertjes? Kijk dan op onze 
website om te zien waar je deze biertjes 
kunt kopen. Naast verschillende alcoholi-
sche dranken is er ook een uitgebreid 
aanbod van alcoholvrije drankjes. Op het 
festivalterrein staan verscheidene barren 
waar je terecht kunt. 

u WaterProoF ProGramma
Het festival gaat te allen tijden door. Op het 
festivalterrein zijn meerdere overdekte 
locaties. Zo ben je beschermd tegen de 
regen, maar ook tegen de zon.

u kiDs blij, jij blij!
Na een spannende junglerun even bijko-
men in de frutselhoek waar de ballonnen-
clown zijn kunstjes laat zien. Daarna snel 
door naar de brandweer voor een demon-
stratie en een rondje op de carrousel. En 
vervolgens niet vergeten nog even in de 
megazandbak te gaan spelen. Voor de 
kinderen is er op zondag een kinderkermis 
aanwezig. Zo heb je als ouder ook even je 
handen vrij voor een lekker drankje en een 
dansje bij een van de vele optredens dit 
weekend. 

u Denk aan je oren!
Wij vinden het belangrijk dat jullie ook in 
de toekomst nog van (onze) muziek kunnen 
genieten. Daarom houden wij ons aan de 
dB-limieten. Toch is het belangrijk om jouw 
oren én die van de kleine gastjes met 
oordoppen te beschermen of ze soms even 
rust te gunnen. Zoek af en toe een rustiger 
plekje op en trakteer je zelf op een heerlijke 
Pie of Sjang. 

Festival
inFormatie
Welkom op het 100% Fanfare 
100% Sjin festivalweekend! 

in dit boekje vind je alles wat je moet 
weten: dagprogramma’s, bandbio’s, 
blokkenschema, plattegrond, maar ook 
alle festivalinformatie om het maximale 
uit dit weekend te halen. naast de optre-
dens is er namelijk nog veel meer leuks te 
beleven! Dat vind je op deze pagina’s, net 
zoals een aantal praktische zaken. 

Fanfare St. Cornelius bestaat 100 jaar!  
En dat vieren we met het hele dorp, want  
de steun van het dorp is onmisbaar voor 
onze vereniging. 100% Fanfare staat voor 
100% Sjin! 

u prograMMa

u DONDErDAG 19 septeMber
 20.00 UUr
 100% concert 
	 met	de	Marinierskapel	der	Koninklijke	
	 Marine.	

u VrIJDAG 20 septeMber 
 19.30 UUr
 100% fanfare st. cornelius 
	 met	Wahnsinn	en	de	Sjinäöster	

u ZATErDAG 21 septeMber
 20.00 UUr
 100% fiëste 
	 met	de	Janse	Bagge	Bend,	Tonca	
	 en	The	Pigeons.

u ZONDAG 22 septeMber
 VANAF 11.00 UUr
 100% festival
	 Laat	je	verrassen	door	muziek	van	alle	
	 genres,	een	heuse	marsparade	en	nog	
	 veel	meer!	Afsluiting:	Wir	sind	Spitze.

100% 
inFormatie
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oPriChtinG
In 1919, om precies te zijn op 15 augustus 
1919, werd onze Fanfare St. Cornelius in 
Schin op Geul opgericht door enkele he-
meldragers uit de “groote bronk”. Men was 
ontevreden over het feit dat de parochie 
voor het opluisteren van de jaarlijkse bronk 
afhankelijk was van muziekkorpsen uit de 
buurt. Men wilde de vereniging de naam 
“Fanfare de Geulgalm” geven maar de 
heilige, die in de kerk in het bijzonder werd 
vereerd, de H. Cornelius, won het pleit en 
zodoende ontstond de naam “Fanfare St. 
Cornelius”. Ze begon als een heel kleine 
vereniging in een klein dorp. Met muzikan-
ten in hun zondagspak die een paar jaar 
nadien een blauwe pet gingen dragen. Hun 
voornaamste taak bestond uit het opluiste-
ren van de processie en andere kerkelijke 
activiteiten. Maar in de loop van de bijna 
100 jaren van ons bestaan is St. Cornelius 
gestaag langs de muzikale ladder omhoog 
geklommen en tenslotte uitgegroeid tot 
wat we nu zijn: een van de voornaamste 
muziekgezelschappen in heel de omgeving 
en in heel Limburg.

muzikaal niVeau
De fanfare maakt deel uit van de Limburgse 
Bond van Muziekgezelschappen (LBM) die 
een indeling in afdelingen kent afhankelijk 
van het muzikale niveau. Onze fanfare heeft 
in de loop der jaren – op de concertafdeling 
na – alle afdelingen doorlopen. De 1e con- 
coursdeelname vond plaats in 1928 te 
Boxtel met een tweede prijs in de 3e afde-
ling. Sedert 1975 speelt de fanfare in de 
1e divisie (voorheen afdeling superieur). 
Graag delen we u mede dat we meerdere 
keren landskampioen zijn geworden: 

blauWe WimPel
December 1968 in de afdeling  
uitmuntendheid 
 
Witte WimPel
Januari 1976 in de ere afdeling 

oranje WimPel 
Januari 1985 in de superieure afdeling  
(nu 1e divisie)

oranje WimPel
Maart 1996 in de superieure afdeling 
(nu 1e divisie)

Daarmee is onze fanfare een van de 
weinige korpsen met drie kampioens- 
wimpels, oranje – blanje – blue, die voor 
een fanfareorkest te behalen zijn.  

Wij dragen deze wimpels dan ook met trots 
aan ons vaandel. De afgelopen jaren heeft 
de fanfare herhaaldelijk meegedaan tijdens 
bondsconcoursen en heeft meer dan eens 
een eerste prijs met lof der jury behaald.

DrumbanD
In 1954 werd de fanfare verrijkt met een 
drumband. Het voornaamste doel was op 
straat en tijdens marswedstrijden meer 
cachet te geven aan de fanfare. Vanaf 1973 
ging de drumband regelmatig en met 
succes deelnemen aan concoursen met als 
een van de hoogtepunten het behalen van 
het Limburgs kampioenschap in de eredivi-
sie in 1990 te roggel. Door de vele triomfen 
en het steeds hogere niveau van musiceren 
is de drumband niet alleen een graag 
geziene gast bij marswedstrijden, maar 
treedt deze ook met veel succes op tijdens 
concerten van de fanfare.

Deelname WmC
De drumband en het muziekkorps hebben 
beide in respectievelijk 1997 en 2001 mee- 
gedaan aan het Wereld Muziek Concours 
(WMC) in Kerkrade. Hier hebben zij mee- 
gestreden op het wereldtoneel van de 
amateur blaas- en slagwerkmuziek. Voor 
een kleine gemeenschap als Schin op Geul 
hebben de drumband en het muziekkorps 
het dorp goed weten te vertegenwoordigen 
en goede resultaten behaald. 

100% door de jaren heen
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100% FanFare 100%sjin
De fanfare en de drumband spelen een 
belangrijke rol in onze dorpsgemeen-
schap. De mensen van oud-Valkenburg 
en schin op Geul met haar buurten 
kunnen rekenen op ons optreden bij 
o.a. de processies, de kindercommunie,  
koningsvogelschieten, carnavalsoptoch-
ten, inhalen sint nicolaas en oranje- 
optocht. Daartegenover staat dat de 
dorpsgemeenschap bijdraagt in de 
algemene kosten door deelname aan 
de jaarlijkse donateursactie en de ver-
schillende andere acties. 

Ook is de fanfare aanwezig tijdens diverse 
kerkdiensten en andere feestelijke gebeur-
tenissen zoals jubilea en koninklijke 
onderscheidingen en biedt de fanfare de 
dorpsgemeenschap jaarlijks concerten aan. 
Daarnaast worden jaarlijks diverse concer-
ten elders gegeven. 

het programma van de fanfare
bestaat uit: loopmarsen - processiemarsen 
- concertmarsen - populaire werken -  
musicals - moderne muziek - religieuze 
muziek - werken met solisten - originele 
fanfaremuziek. 

Doel Van onze FanFare
Het doel van onze fanfare is natuurlijk het 
gezamenlijk musiceren. Als lid en leerling 
steek je vooral door het samen musiceren 
heel veel op. Je leert door te oefenen en te 
luisteren steeds beter muziek te maken.  
Je gaat muziek beter begrijpen en zult 
leren er van te genieten. Op die manier is 
muziek maken gezond voor lichaam en 
geest. Naast de muziek zorgt een vereniging 
ook voor vriendschap. In onze vereniging 
heerst een gezellige sfeer en er wordt naast 
het muzikale ook gezorgd voor plezier en 
ontspanning. Kortom blaasmuziek en 
Fanfare St. Cornelius zijn zeker de moeite 
waard. 

Foto’s: Roel van Weersch
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19-20-21-22 SEPTEMBER
SCHIN OP GEUL

 
concert
100%

20.00 uur
Feestpaviljoen
Mauritiussingel Schin op Geul

TICKETS & INFO: WWW.FANFARESCHINOPGEUL.NL

Marinierskapel
der Koninklijke
Marine

DONDERDAG 19 SEPTEMBER

Tickets tevens verkrijgbaar: 
Bie d’r Bekker en het Geboew 

De marinierskapel der koninklijke
marine is een van de drie professionele 
harmonieorkesten van de nederlandse 
krijgsmacht. De marinierskapel staat 
onder leiding van chef-dirigent en
artistiek leider arjan tien. 

Met hun gevarieerde programma laat de 
Marinierskapel zowel de klassiek georiën-
teerde luisteraar alsmede de aanbidder
van het moderne genre aan hun trekken 
komen. Zo ligt het accent voor de pauze 
vaak op de symfonische blaasmuziek met 
solisten uit eigen gelederen en na de pauze 
speelt de kapel in bigbandopstelling en 
wisselen jazz, pop en entertainment elkaar 
af. Een hele eer om ze in ons jubileumjaar 
in Sjin op bezoek te hebben. 

weissheimer kaPel
Na de Marinierskapel is het de beurt aan
de Weissheimer kapel. De Weissheimer 
kapel is dé kapel van Partij-Wittem. 
De kapel brengt je met hun gevarieerde 
muziek in de “Stimmung” en zorgt er met 
hun muziek voor dat dat lekkere biertje in 
je handen net nog ff wat beter smaakt. 
De kapel staat onder leiding van onze eigen 
dirigent Paul Oligschläger 
en maakt dit
weekend twee
keer zijn 
opwachting.

marinierskaPel 
der koninklijke marine

fanfareschinopgeul.nl |  11
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100% sjin in beeld
in samenwerking met kunstenaar 
jef boosten hebben we een pen-
tekeningenactie op touw gezet. 

Jef heeft in de afgelopen periode al 
vele prachtige pentekeningen 
gemaakt van favoriete plekjes in en 
rond Sjin. Zo staan er karakteristieke 
plaatsen op de tekening, maar ook 
Sjinse huizen waar de eigenaar van 
de tekening bijzondere herinnerin-
gen aan koestert. Door het laten 
maken van een tekening, uiteraard 
tegen een gereduceerd tarief, steun 
je de fanfare. 

Spijt er van dat je geen eigen
pentekening hebt laten maken? 
Dat hoeft helemaal niet! 

u nog het hele jaar is het moge-
lijk om een originele jef boosten 
pentekening tegen een geredu-
ceerd tarief te laten maken. 

Kijk op onze website hoe je aan zo’n 
mooie pentekening kunt komen.

Adams Musical Instruments
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een gezellige feestavond voor iedereen 
die zin heeft in een feestje! De muzikale 
omlijsting wordt vanavond verzorgd door 
de sjinäöster en de band Wahnsinn. 

Uiteraard is het ook een mooie gelegenheid 
voor oud-leden en – betrokkenen van de 
fanfare om elkaar nog eens te zien en 
mooie herinneringen op te halen. 
Om het feest der herkenning compleet te 
maken zullen de Sjinäöster als vanouds de 
aanwezigen in de feeststemming brengen 
waarna de band Wahnsinn het over zal 
pakken en de avond naar een hoogtepunt 
zal brengen.

Een eeuwfeest is natuurlijk niet compleet 
zonder jubilarissen. Naast de fanfare die 
100 jaar bestaat, zijn er ook twee leden
die dit jaar hun jubileum vieren. 
Een mooie gelegenheid om deze jubilaris-
sen te komen feliciteren en daarna met ze 
mee te feesten. 

u 100 jaar FanFare is 100% sjin!
u start aVonD: 18.30 uur

Om 18.30 uur starten we met een interne 
huldiging. Wil je ons komen feliciteren? 
Dat vinden we hartstikke leuk! De receptie 
begint om 19.30 uur. Om 21.00 uur barst 
het feest los met de Sjinäöster en Wahnsinn. 
De avond is vrij toegankelijk. 

thomas CamPs 
12,5 JAAr LID

Guus smeets 
75 JAAr LID

vrijdag 20 sePtember 2019
100% FanFare st. Cornelius

wahnsinn
De naam Wahnsinn is allesomvattend en 
niet te vermijden. Wahnsinn staat al meer 
dan 10 jaar bekend om zijn muzikale 
liveshows, gebracht door acht rasmuzikan-
ten, welke als een orkaan over het publiek 
denderen (letterlijk). En met liveshow 
bedoelen we ook écht live: geen bas uit 
keyboards, geen tuba uit accordeons, geen 
electrodrums, nee helemaal niks van dat 
alles, dat is pas liefde voor muziek! Iedere 
sound die je hoort komt uit het instrument 
dat daarvoor gemaakt is! Het repertoire 
kenmerkt zich als Volkstümlich, Schlager,  
Alpenparade, Ober-bayerisch, Glansparade, 
Hüttenfest, Polka en Steirisch; van Après-ski 
tot Feestmuziek, van Polka tot Golden 
Oldie, alle remmen gaan los! Een strakke 
blazerssectie (die erotische Kapelle), über-
dikke drum ’n bass sounds, pompende tuba 
solo’s, vette gitaren en stralende accordeon-
licks, overgoten met een heerlijke süße soße 
von 4 Wiener Sängerstimmen! Uiteraard zal 
de kenmerkende witte vleugel niet ontbre-
ken tijdens een party met Wahnsinn. 
Auf geht’s los! O’zapft ist! Bis Wahnsinn!

sjinäöster 
Na een pauze van een aantal jaren hebben 
de Sjinäöster, dé kapel van Sjin, zich voor
de gelegenheid weer samengepakt. 
Ouderwets genieten met de Sjinäöster. 
Kun je geen genoeg van ze krijgen? 
Zondagmorgen brengen ze ons weer in de 
feeststemming tijdens het Frühschoppen.
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Gaat het bij je kriebelen om ook samen 
met ons muziek te maken? kom dan eens 
langs bij een repetitie. iedereen is wel-
kom. jong, oud, beginnende muzikant, 
ervaren muzikant, kom erbij kom erbij!

Doe mee!
De fanfare repeteert iedere donderdag 
van 20.00 uur tot 22.00 uur in het Geboew.  
Kom gerust eens een keer luisteren of 
proefdraaien of gezellig een pilsje met ons 
drinken na de repetitie. Liever trommelen? 
Dat kan samen met de drumband die 
iedere maandag van 20.00 uur tot 21.30 uur 
in het Geboew repeteert. 
Naast muzikanten zijn we ook altijd op 
zoek naar vrijwilligers die onze fanfare 
willen helpen en ondersteunen met 
bijvoorbeeld werken op Pinkpop en oud 
papier en oud ijzer ophalen. Lijkt het je leuk 
om mee te helpen? Meld je aan bij een van 
onze leden.

100% gezelligheid 
bij de FanFare

Welkom!

schneider           fehr&
H o u t b l a a s i n s t r u m e n t e n  &  F r e n c h  H o r n s

w w w. s c h n e i d e r - f e h r. c o m

Grond- Weg- & Rioleringswerken
Sier- & Natuursteenbestratingen

Transport & Handelsonderneming J & J Theunissen
Retersbekerweg 44, 6343 PK Klimmen

tel. 045 574 8015 
j.theunissen@xs4all.nl
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100% vriend 
van de FanFare
De vrienden van de fanfare dragen onze 
vereniging fi nancieel een warm hart toe. 
zij vinden het belangrijk om het muzikale 
culturele erfgoed te behouden voor ons 
dorp. 

Daarnaast is deze groep vrienden een 
hechte groep volgers van alle activiteiten 
die onze fanfare ontplooit. Het lidmaat-
schap bedraagt € 250,- per jaar. 
Wil je vriend worden, meld je dan bij een 
van onze bestuursleden.

VrienDenloterij
Hou je wel van een gokje en wil je 
daarbij onze vereniging steunen? Meld 
je dan aan bij de Vriendenloterij en geef 
aan dat je meespeelt voor onze Fanfare 
St. Cornelius. 50% van jouw inleg gaat 
direct onze clubkas in. Dit zorgt voor 
een mooi sponsorbedrag waarvoor wij 
je zeer dankbaar zijn! En wie weet win 
je ook nog een mooie prijs met je 
deelname aan de loterij. 

De Vriendenloterij zet zich in voor een 
sportieve en gezonde samenleving. 
Daarom steunt zij goede doelen op het 
gebied van gezondheid en welzijn. 
Naast vaste goede doelen, kunnen deel-
nemers van de loterij ervoor kiezen om 
vriend te worden van hun eigen club of 
vereniging. 

WWW.VrienDenloterij.nl

onze fanfare, de Fanfare St. Cornelius Schin 
 op Geul, bestaat honderd jaar. Opgericht 
in 1919 zijn we nu honderd jaar verder en 

de fanfare bloeit nog altijd in volle glorie. Het is 
een grote prestatie honderd jaar vol te maken, 
niet alleen in een mensenleven, maar ook in het 
verenigingsleven. Het is dan ook vanzelfsprekend, 
dat dit niet onopgemerkt voorbij mag gaan. 

De fanfare is een vereniging, die het hele dorp 
raakt en dus wordt dat gevierd met iedereen die 
de fanfare een warm hart toedraagt: leden, oud-
leden, vrijwilligers, sponsoren en alle inwoners van 
Schin op Geul. 

Het moet een onvergetelijk jaar worden. Dat werd 
ingezet met een geweldig geslaagd galaconcert 

in het Openluchttheater in Valkenburg op 15 juni jl. waaraan ook 
alle Sjinse verenigingen meewerkten: een mooi staaltje van saam-
horigheid. Hoogtepunt moet echter de feestweek worden van 
19 t/m 22 september. Een feest met veel muziek en met, als abso-
lute top, het optreden van de Marinierskapel. Muziek is alles voor 
een fanfare en ik hoop, dat het dat ook voor alle mensen mag zijn. 
Wat is het leven en zeker het dorpsleven zonder muziek?

Ik spreek dan ook de wens uit, dat 2019 voor de fanfare een succes-
vol feestjaar mag zijn, dat de mensen via de muziek dichter bij 
elkaar brengt. Ik hoop, dat de fanfare ons dorpsleven nog lang met 
muziek mag opluisteren en wens de fanfare daarbij veel succes toe.

Dr.ir. jan Van Wersch
Beschermheer

100 jaar FanFare

woord van onze
besChermheer

18 | 100% fanfare
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muziek leren maken?
Wil je een instrument leren bespelen en 
samen muziek maken? Dat kan bij de 
fanfare! Je start met muzieklessen op het 
instrument dat je leuk lijkt. Één keer per 
week krijg je les van een vakdocent. Als 
een aantal basisvaardigheden geleerd zijn 
proberen we een groepje van jeugdleden 
te vormen, zodat jullie samen muziek leren 
maken. Ook mag je mee lopen op straat. 

Om elkaar beter te leren kennen doen we 
ook regelmatig leuke activiteiten samen 
met onze jeugdleden. Zo zijn we al vaker 
gaan zwemmen, bowlen, klimmen, naar 
een pretpark geweest en hebben we nog 
véééééél meer gedaan.

Lijkt het bespelen van een instrument je 
leuk of willen je ouders graag meer weten 
over de opleiding?  
Neem dan contact op met Esther Honings: 
info@fanfareschinopgeul.nl

 

100% jeugdlid
19-20-21-22 SEPTEMBER

SCHIN OP GEUL
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Janse 
Bagge
Bend

100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%

Janse 
BaggeBagge

100%100%100%100%100%100%

20.00 uur
Festivalterrein
Mauritiussingel
Schin op Geul

20.00 uur20.00 uur20.00 uur20.00 uur20.00 uur20.00 uur20.00 uur

The Pigeons

ZATERDAG 21 SEPTEMBER
fi este

Tickets tevens verkrijgbaar: 
Bie d’r Bekker en het Geboew 

Tonca

¨

TICKETS & INFO: WWW.FANFARESCHINOPGEUL.NLHave fun!



22  |  100% fanfare 100% sJin

tonCa 
tonCa betekent vooral Feest! Daarom 
werd tonCa al snel door het publiek 
betiteld als “Dé feestband van het Wilde 
zuiden!”

Knettergek, lekkere muziek en vooral één 
ding is zeker: er wordt pas gestopt als de 
hele tent op z’n kop staat. Het leven is een 
feest en dat is ook precies waar het om 
draait bij deze feestband. Volgens de  
Toppers is TONCA net iets té bling bling, 
volgens de dames van K3 is het gewoon 
te kinderachtig en volgens de mannen van 
rammstein mag het ook wel ietsje minder 
heftig. Kortom een hilarisch feest der her-
kenning dat je gezien en gehoord moet 
hebben!!

TONCA werd opgericht in oktober 2003 en 
bestaat uit vijf muzikanten die al heel wat 
jaren meedraaien in de meest 
verschrikkelijke muziek- 
circuits. Het uit- 
gebreide 
repertoire is 
gebaseerd op 
fouter dan 
fout aange-
vuld met 
alles wat een 
feest nodig 
heeft.

the Pigeons
De band “the pigeons” is een formatie 
ontstaan begin 2019. Met een stabiele, 
harde, Sjinse kern van Milan Stassen op 
drums, Jeroen Gerekens op gitaar en
David Smeets op de bas, is de band een 

fundament voor een jukebox aan classy 
covers als bluesrock nummers, hard-

rock, heavy metal en pink-
popklassiekers. In 2019 zijn 
deze gasten aangevuld 
door rick van Weersch op 
gitaar en Christian Urbach 
als zanger. Deze vijf 

duiven breken gega-
randeerd de tent af.

janse bagge bend
janse bagge heeft in de afgelopen decen-
nia ongeveer elke feesttent en sporthal 
van binnen gezien, zelfs verschillende 
theaters werden "unplugged" bezocht. 
een van de hoogtepunten was natuurlijk 
het optreden tijdens het Pinkpopfestival 
in 1983. en nog steeds maken de negen 
mannen van de janse bagge bend de 
podia van limburg en omstreken onveilig. 

De Janse Bagge Bend is al sinds 1983 
actief in de Limbopop. Ze mag met recht 
“de mooder van de Limburgse dialect-pop” 
genoemd worden. In dat jaar maakten ze 
hun eerste singletje “Sollicitere” en in een 
paar weken tijd stoomde het nummer door 
naar de 8e plaats in de Nederlandse hit- 
parade. 
Momenteel zijn ze bezig met hun “Kort bie 
d’n tap toer”. Behalve feesttenten en grote 
hallen worden nu ook kroegen en zalen 

bezocht. Kenmerkend zijn: het lage geluids-
volume, klein podium en vooral de inter- 
actie met het publiek. Na jaren op podia te 
hebben gestaan met dranghekken voor de 
bühne en security in de ruimte ervoor, wil 
de band nu weer “back to the roots” net 
zoals het jaren geleden begonnen is. Deze 
opzet heeft er recent voor gezorgd dat er 
twee live CD’s van de band uitkwamen met 
een stomend optreden in Janse Bagge 
traditie op de ene CD en een theater optre-
den in al zijn intimiteit op de andere. Een 
kleine hit met het nummer “Dea is niet 
draan gewaes” plaatste de band in 2011 
weer midden in de publiciteit. Van stoppen 
is vooralsnog geen sprake.
In 2019 viert de band haar 40-jarig jubileum 
met theateroptredens en nieuwe nummers. 
Waarom ook niet: er zit nog steeds geen 
sleet op de formule en weer een nieuwe 
generatie heeft Janse Bagge ontdekt.  
Dus inmiddels is een show van de mannen 
echt iets voor jong én oud.
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zaterdag 21 sePtember 2019
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in 1979 besloten 18 muzikanten, vrijwel 
allen lid van Fanfare st. Cornelius, tot 
het oprichten van een blaaskapel. 
Vanaf het eerste begin bleek dat vooral 
de midden-europese blaasmuziek deze 
sjinäöster muzikanten op het lijf was 
geschreven. 

Hun repertoire bestond dan ook voor een 
belangrijk deel uit de zogenaamde Eger- 
länder muziek en andere Joegoslavische 
en Tsjechische muziek.
Ook de “Volkstümliche” muziek in een 
bigbandbezetting werd een onderdeel van 
hun programma. Door eigen arrangemen-
ten beheersten ze ook de dansmuziek en 
het populaire “Limburgse leed”.  
Kortom een veelzijdige blaaskapel die 
garant stond voor top amusement. 

Op het gebied van de blaasmuziek vorm-
den zij een zeer sterk muzikaal collectief 
dat werd gekenmerkt door een grote 
virtuositeit. Spectaculaire solo’s werden 
afgewisseld met humoristische acts, terwijl 
vocale variaties werden geboden door een 
trio, duo en een zangeres.

Hun optredens vonden voornamelijk plaats 
in onze regio, maar ook tot ver daarbuiten 
in België en Duitsland hebben de Sjinäöster 
optredens verzorgd. Een hoogtepunt was 
ongetwijfeld de uitgifte van de eigen 
muziekcassette “Oos Melodie” en een 
tweetal verzamelcd’s.

kamPioenen
In 1990 namen de Sjinäöster voor het eerst 
deel aan een concours voor blaaskapellen. 

Op deze Open Zuid-Nederlandse kam- 
pioenschappen behaalden ze het hoogste 
aantal punten van het gehele concours 
zodat ze de wisselbeker in ontvangst moch-
ten nemen. In 1991 namen ze deel aan de 
Grote Gouden Jubileum Trofee en ook bij 
dit internationale gebeuren behaalden ze 
het hoogste aantal punten. In 1992 werd 
de wisselbeker voor de Zuid-Nederlandse 
kampioenschappen met succes verdedigd. 
Voor een unieke prestatie werd gezorgd in 
1993 toen zij voor de derde achtereen- 
volgende keer de wisselbeker in de wacht 
sleepten. De wisselbeker kwam nu definitief 
in hun bezit en pronkt sindsdien in de 
rijkgevulde prijzenkast.

Na 20 succesvolle jaren werd in 1999 het 
20-jarige bestaan gevierd. Echter, korte tijd 
daarna zorgden werkzaamheden, gezins-
aanpassingen en andere omstandigheden 
er voor dat er te weinig tijd overbleef voor 
repetities en optredens. Dit betekende 
het einde van de Originele Sjinäöster 
Muzikanten.

100% sjinäöster
Maar het bloed kruipt waar het niet gaan 
kan en Fanfare St. Cornelius is ontzettend 
trots dat de Sjinäöster zich voor het 
100-jarig jubileum van de fanfare weer 
bij elkaar gepakt hebben en tijdens dit 
jubileumfestival weer een goede muziek 
en sfeer op de bühne zullen brengen.

mergellandkaPel
De mergellandkapel uit slenaken is een 
van de oudste kapellen uit de regio. hun 
aanwezigheid op deze septemberzondag 
in sjin maakt de frühschopervaring 
compleet. 

Het repertoire van de kapel heeft zich in de 
afgelopen jaren sterk uitgebreid. Naast de 
bekende, vele welhaast klassieke “Egerlän-
ders” heeft de kapel momenteel ook veel 
Tsjechische nummers op haar programma 
staan. Daarnaast maken ze ook Dixieland-
nummers, rock ’n roll, Zuid-Amerikaanse 
sambamuziek en zelfs swingende Bigband-
muziek. De kapel heeft een zeer gevarieerd 
repertoire waarbij eenieder, jong en oud, 
aan zijn trekken komt. De Mergellandkapel 
staat onder leiding van dirigent Paul 
Oligschläger.

weissheimer kaPel 
De Weissheimer zijn op de zondag geen 
onbekenden meer in sjin. Op donderdag 
19 september zijn ze de eerste keer te 
horen in Sjin tijdens het feestweekend.

100% FrühsChoPPen

de originele sjinäöster muzikanten

Vanaf 11.00 uur Spek en ei

ORIGINELE

MUZIKANTEN
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100% kinderkermis

100% wedstrijd
Doe mee & win!

Welke instrumenten zijn VerWerkt in ons loGo?
Lever op de festivalzondag je tekening én goede antwoord vóór 16.00 uur in 
bij de bonnenkassa en wie weet win jij de prijs van de dag! 

  Ballonnenclown
Brandweerdemo’s
     Frutselkraam
Megazandbak
        Junglerun
  Schmink
   Zweefmolen
 

Alles kids!

ANTWOOrDEN: NAAM: 

ADrES: 

WOONPLAATS:

11.00 - 18.30 uur
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 De VolGenDe VereniGinGen
nemen Deel aan De marsParaDe:

1 Schutterij St.Mauritius Strucht
2 Harmonie Amicitia Vilt
3 Drumband Sint rochus Hulsberg
4 Harmonie van het Koninklijk Walram’s 
 Genootschap, Valkenburg
5 Tamboerkorps Sint rosa, Sibbe
6 Fanfare Les Amis réunis, ransdaal
7 Nachtwachtgilde, Berg en Terblijt
8 Fanfare St. Clemens, Arensgenhout
9 Drumband van de harmonie 
 St. Gertrudis, Wijlre 
10 Combinatie Harmonie Kurkapel 
 Falcobergia, Valkenburg / Harmonie 
 St. rosa, Sibbe
11 Koninklijke fanfare Sint Caecilia, 
 Hulsberg
12 Klaroenkorps Amicitia, Banholt
13 Combinatie Harmonie Sint Agatha, 
 Eys / Koninklijke fanfare Sint Joseph, 
 Heerlerheide / Fanfare Kunst & 
 Vriendschap, Partij-Wittem
14 Fanfare St. Cornelius, Schin op Geul

naChtWaChtGilDe, 
berG en terblijt (7)
Het Nachtwachtgilde uit Berg en Terblijt, 
opgericht in 1963, beeldt het wereld-
beroemde schilderij “de Nachtwacht” van 
rembrandt van rijn uit in levende lijve. 
Ook is de ca. 60 leden tellende vereniging 
actief tijdens schuttersfeesten van de bond 
Berg & Dal en natuurlijk het OLS. Ook zijn 
ze regelmatig te vinden in het eigen dorp. 
Laat je verrassen door hun kunsten. 

marsParade
 

Om 14.30 uur zal er een stoet aan fanfares, harmonieën, schutterijen, gildes 
en bands door Schin op Geul trekken. Gestart wordt vanaf het festivalterrein, 
waarna een rondje door Sjin gemaakt wordt. De parade eindigt ook weer op 
het festivalterrein. Op onderstaand kaartje is de route aangestipt. Wij vinden
het schitterend dat al deze verenigingen kleur geven aan onze parade. 
wij nodigen de bewoners die langs de route wonen van harte uit om 
vandaag te vlaggen! 

>

>

>

>
>

>

Start 14.30 uur

>

STArT

EINDE
>

Het Klaroenkorps Amicitia Banholt, opge-
richt in 1960, neemt regelmatig deel aan 
marswedstrijden en komt dan met mooie 
resultaten thuis. Het korps heeft viermaal 
met succes deelgenomen aan de marswed-
strijden bij het WMC! Meest recent is het 
prachtige resultaat tijdens het WMC 2017 
waar werd deelgenomen aan de marswed-
strijden in de hoogste divisie de Worlddivi-
sion. Het korps behaalde voor zijn optreden 
optreden een puntenaantal van 92,03, een 
eerste prijs met onderscheiding. Dit bete-
kende een zesde plaats in een totaal deel-
nemersaantal van 50 muziekkorpsen. 
Tevens betekende dit het hoogste aantal 
punten van alle deelnemende Limburgse 
korpsen. Laat je deze zondag verrassen door 
hun showoptreden.

klaroenkorPs 
amiCitia banholt (12)

>

>

>
DEFILÉ
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FlF jazzband
De Feurthstreet Lumber Factory Jazzband 
uit Susteren is wat men noemt een “Tradi-
tionele Jazzband", bestaande uit een 
zanger(es), cornet, klarinet, trombone, 
sousafoon, tenor banjo, snare drum en base 
drum. De band heeft een ruim repertoire 
van veelal bekende muziek uit de periode 
van 1900 tot 1950 welke op een eigen wijze 
worden vertaald. Plezier in het spelen staat 
hoog in het vaandel en dat straalt de band 
ook uit. Interactie met het publiek en 
spontane improvisaties zijn de reden dat
de FLF vaak benaderd wordt voor allerlei 
optredens, variërend van een familiefeestje 
tot een festival of optreden in een jazzclub 
in binnen- en buitenland.

ohne gewähr
Zet 4 gelouterde muzikanten met passie 
voor Tiroler-muziek en meer dan 100 jaar 
muziekervaring bij elkaar en de chemie 
doet de rest: “Ohne Gewähr” is geboren, een 
formatie die elk volksevenement met de 
juiste stemmingsmuziek weet te overgieten. 
Kortom, Ohne Gewähr staat voor Oostenrijk, 
trachten kleding, entertainment, goede 
muziek, alphoorn, maar vooral vriendschap 
die ze uitstralen als ze op het podium staan. 
raymond, Theo, rig en John bieden gezel-
ligheid, humor (op hun eigen manier) en 
plezier.

Wat is er mooier dan met een paar
100 muzikanten gezamenlijk een paar 
mooie egerländer te spelen en het
publiek kippenvel te bezorgen? 
Precies, dat dachten wij ook! Wat ze in 
Oostenrijk kunnen op het befaamde 
festival Woodstock der Blasmusik kunnen 
we in Sjin ook!. Onder aanvoering van 
ohne Gewähr knallen we een aantal 
Egerländer over het festivalterrein. Laat je 
na de Marsparade verrassen en geniet! 

Lijkt het je sjiek om mee te spelen? Neem 
dan je instrument mee naar het festival en 
speel samen met die andere honderden 
muzikanten een paar sjtimmungskrakers.  
Liever op voorhand al de partijen in je 
bezit? Neem dan contact met ons op via
info@fanfareschinopgeul.nl.

100% 
knallen 
Van 15.30  

tot 16.30 uur

onder aanvoering 
van ohne gewähr
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skartaCus
skartacus, dé 11-piece ska-/reggae-/ 
rocksteady livesensatie uit het zuiden 
van het land. 

Deze tien mannen zijn, samen met hun 
charmante frontvrouw een energieke 
ska-band van het meest aanstekelijke soort. 
Een aanstekelijke ritmesectie, een adhd-
enthousiaste blazerssectie, een live-percus-
sionist en maar liefst drie zangers zorgen 
voor een ‘hot steamin’ skankin’ party’...

SKArtacus is, na een voorbereidingsperiode 
‘backstage’ in januari 2018 opgericht. Met 
geroutineerde muzikanten uit bands als 
Janse Bagge, Juicy Lucy, Loose, WW Band 
e.v.a. weet de band als geen ander hoe een 
vet feest gebouwd moet worden. Uitgangs-
punt is dan ook dat ze niet naar huis gaan 
voordat het dak eraf is gegaan! 

  

Industrieweg 12a, Wijlre 
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“energiek, verrassend en enig in zijn 
soort!” zo is deze powerband uit de 
zuid-limburgse heuvels eigenlijk nog
het best te omschrijven. 

Gooi de beste volksmuziek, dance, schlagers 
en de nieuwste hits samen in je cocktail-
shaker en je krijgt de unieke Wir sind 
SPITZE! Flavour! Tijdens hun concerten
word je meegezogen in een interactieve 
show waarin humoristische acts zich in 
hoog tempo afwisselen met hun eigen 
mash-up brouwsels voorzien van dikke 

blazers en een vingervlugge accordeon. 
Natuurlijk mogen ook de Wir sind SPITZE! 
Dumpert Hits “Hey rosie” en “Hey Kathy” 
niet ontbreken, en doordat deze vijf man-
nen zelf al jaren met hun poten in de 
muzikale modder staan, weten ze precies 
wat hun publiek op dat moment wil mee-
maken, waardoor geen enkel optreden 
hetzelfde is! 
Kortom, laat je onderdompelen in 
deze totaal nieuwe feestervaring!

Wir sinD sPitze! – komm’s mitmaChen!

aFsluiter: wir sind sPitze!

Schoolstraat 1
6336 AN Hulsberg
bm-advisering.nl
bm-accountancy.nl

0 4 5  4 0 5  3 6  3 6

B E T R O U W B A A R M A A T W E R K

10-8-2019 Jan Opreij

file:///C:/Users/Jef/Pictures/logo jan-opreij 3.svg 1/1
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Door het betreden van het festivalterrein of 
het kopen van een kaartje ga je akkoord 
met onze huisregels.

alGemeen
Steunstichting Honderdjarig Jubileum 
Fanfare St. Cornelius, dan wel de personen 
hiervoor werkzaam, kunnen niet aansprake-
lijk gesteld worden voor enig letsel en/of 
materiële schade, die bezoekers van het 
evenement kunnen ondervinden.  
Het programma is onder voorbehoud.  
De organisatie behoudt zich het recht  
voor het programma te wijzigen.

leeFtijD
Voor de jubileumevenementen geldt geen 
leeftijdsgrens. Bezoekers zijn verplicht om 
zich te kunnen legitimeren conform de 
wettelijke identificatieplicht. Indien geen 
legitimatiebewijs getoond kan worden zal 
de toegang tot het evenement geweigerd 
worden.

zero toleranCe 
DruGsbeleiD
Vanuit de Nederlandse overheid is bepaald 
dat alle festivals in Nederland de “Zero 
Tolerance” regeling hanteren. Dit houdt 
in dat er geen soft- en harddrugs zijn 
toegestaan op het terrein.

toeGanG
Om toegang te krijgen tot het festival dien 
je op de donderdag en zaterdag in het 
bezit te zijn van een geldig entreebewijs. 
Tickets zijn verkrijgbaar via onze online 
ticketshop en aan de kassa.
Eenmaal gekochte kaarten worden niet 
teruggenomen. Doorverkoop van kaarten 
aan derden met het oogpunt winst te 
behalen is verboden. Bezoekers van 18 jaar 
en ouder krijgen, bij de entree van het 

festival, een polsbandje waarmee alcohol-
houdende consumpties gekocht en genut-
tigd kunnen worden. Bezoekers onder de 
leeftijd van 18 jaar mogen louter alcohol-
vrije consumpties nuttigen.

toeGanG onDer inVloeD
Het is verboden het evenemententerrein 
onder invloed van drank en/of drugs te 
betreden. Indien dit wordt geconstateerd, 
zal de toegang worden geweigerd.  
Bezoekers onder de leeftijd van 18 jaar 
die op welke manier dan ook aan alcohol-
houdende consumpties zijn gekomen en 
deze nuttigen worden van het terrein 
verwijderd bij controle

toeGanGsControle
Iedere bezoeker kan bij het betreden van 
het evenement worden gecontroleerd door 
een veiligheidsmedewerker. Het is toege-
staan om te verzoeken de controle door 
een medewerker van het zelfde geslacht uit 
te laten voeren. Het volledig weigeren van 
de controle heeft tot gevolg dat de toegang 
zal worden geweigerd, zonder teruggaaf 
van entreegelden. Deze controle is inge-
steld om alle bezoekers, gasten, mede- 
werkers en artiesten in verband met de 
algemene veiligheid te beschermen.

oPVolGen aanWijzinGen 
en instruCties
Aanwijzingen en instructies van het (beveili-
gings)personeel dienen direct opgevolgd te 
worden. Bij agressief gedrag volgt directe 
verwijdering en overdracht aan de politie.

kleDinG
Het dragen van nationalistische en/of 
politieke uitingen in kleding is verboden. 
Hierop zal worden gecontroleerd bij de 
ingang. De organisatie houdt zich het recht 

om de toegang tot het evenement te 
ontzeggen, wanneer zij van mening is dat 
er niet aan bovengenoemde kledingvoor-
schriften wordt voldaan.

het is VerboDen om
het eVenement met het 
VolGenDe te betreDen
Softdrugs, harddrugs, etenswaren, (alcoho- 
lische) dranken , glaswerk, (plastic) flessen, 
blikjes, (huis)dieren, voorwerpen met 
discriminerende en/of provocerende 
teksten en/of uitingen, slag-, steek, vuur– of 
stootwapens of andere voorwerpen die als 
wapen zouden kunnen aangewend, voor-
werpen die de veiligheid, gezondheid of 
welzijn van de bezoekers negatief kunnen 
beïnvloeden, spuitbussen, verstuivers, vuur-
werk, fakkels, professionele video, audio, 
opname en fotoapparatuur (hieronder 
wordt niet verstaan, digitale compacte 
camera’s en mobiele telefoons met een 
fotocamerafunctie). Dit alles op straffe van 
inbeslagname en/of aangifte.
Het is verboden handel te drijven op en 
rond het evenemententerrein zonder 
toestemming van de organisatie.

DieFstal en Verlies
Op het evenemententerrein zijn geen 
kluisjes aanwezig. Bezoekers zijn zelf 
verantwoordelijk voor hun spullen.  
De organisatie kan niet aansprakelijk wor-
den gesteld voor diefstal, vernieling en/of 
kwijt raken van spullen. De Steunstichting 
is niet verantwoordelijk voor verloren of 
gestolen tickets. De organisatie adviseert 
om geen waardevolle spullen mee te 
nemen naar een evenement en/of achter  
te laten in de auto.

bonnen
Drank en eten kan worden betaald met de 
hiervoor aangestelde bonnen. Bonnen zijn 
verkrijgbaar bij de kassa’s, waar zowel 
contant kan worden betaald, als met 
pinpas. Eenmaal gekochte consumptie- 
bonnen zijn alleen voor het gehele 

jubileumfeest geldig, Deze bonnen kunnen 
niet worden ingewisseld.

toiletten
Op het terrein zijn voldoende toiletten 
aanwezig, welk gratis toegankelijk zijn.  
Het is niet toegestaan met meerdere be-
zoekers tegelijk 1 toiletcabine te betreden. 
Wildplassen is verboden en bij constatering 
zal de bezoeker van het evenement worden 
verwijderd.

ehbo
Op het festivalterrein is een uitgebreide 
EHBO-post aanwezig. Hier kun je terecht 
voor ernstige gevallen, maar ook voor kleine 
dingen zoals een paracetamol of pleister. 
Daarnaast zullen de medewerkers van de 
EHBO de gasten nauwlettend in de gaten 
houden op onwel wordingen en ongere-
geldheden. Volg te alle tijden de instructies 
op van onze medewerkers en hulpverle-
nende instanties.

Foto, ViDeo, GeluiDs-
oPnamen
Een ieder die het evenemententerrein 
betreedt geeft toestemming voor het 
maken van video-, foto- en geluidopnamen 
waar de bezoeker mogelijk in of op voor zal 
komen. De organisatie gebruikt deze opna-
men voor promotionele doeleinden.

VoorWerPen en objeCten
Het is verboden om podia, tenten, bouw-
werken, hekken of andere objecten van de 
locatie te beklimmen. Het is niet toegestaan 
voorwerpen en/of objecten van het evene-
ment mee te nemen.

Parkeren/rijWielstallinG
Fietsen en voertuigen dienen op de daarop 
aangewezen plaatsen geparkeerd te wor-
den. Indien hier niet aan gehouden wordt, 
kan het voertuig worden verwijderd.  
Instructies van de beveiligers dienen 
opgevolgd te worden.

HUISREGELS FEStIvaLwEEkEnd 
FanFaRE St. CoRnELIUS
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GeluiDsniVeau
Op het evenemententerrein kan soms 
harde muziek worden geproduceerd.  
De organisatie is niet aansprakelijk voor 
enige nadelige gevolgen die hierdoor 
eventueel kunnen optreden aan het 
gehoor. 

roken
In de feesttent van het festival en in alle 
toiletcabines of andere inrichtingen op het 
evenemententerrein geldt een algeheel 
rookverbod. Het is wel toegestaan te roken 
in de buitenlucht.

eiGen risiCo
Betreding van het evenemententerrein 
geschiedt op eigen risico. De Steunstichting 
dan wel de medewerkers die voor de orga-
nisatie actief werkzaam zijn, kunnen niet 
aansprakelijk worden gesteld voor enig 
letsel en/of materiële schade dan wel 
immateriële schade die de bezoeker(s) van 
de locatie noch binnen, noch buiten het 
terrein en/of het evenement mochten 
ondervinden.

oVeriGe situaties
In situaties waar de huisregels niet in voor-
zien, beslist de organisatie over mogelijk te 
nemen maatregelen. De beslissing van de 
organisatie hieromtrent is bindend.
Bij het niet naleven van de huisregels zal 
de toegang worden geweigerd/ontzegd, 
zonder restitutie van het toegangsbewijs. 
Indien de toegang wordt geweigerd/ont-
zegd dient het evenementen terrein direct 
te worden verlaten.
Elke bezoeker wordt geacht zich op de 
hoogte te hebben gesteld van de huis- 
regels. Mocht je vragen, twijfels of opmer-
kingen hebben, neem dan contact op 
met de organisatie: 
info@fanfareschinopgeul.nl

ColoFon

Vormgeving en styling 
Marco Nix 
Druk
bpr-wijlre
teksten
Fanfare St. Cornelius

Contact
info@fanfareschinopgeul.nl

aansprakelijkheid 
Wij streven naar een zo 
nauwkeurig mogelijke 
weergave van alle gegevens 
in deze uitgave. Mochten er 
desondanks toch foutieve 
vermeldingen ingeslopen 
zijn, dan is Fanfare St. 
Cornelius op geen enkele 
wijze aansprakelijk voor 
eventueel ontstane schade.

aVG en privacy
In verband met de wet- 
geving rondom de AVG, zijn 
wij verplicht je te informeren 
dat er foto’s gemaakt wor-
den ten behoeve van naslag-
werk en communicatie-
doeleinden. Een ieder die 
het evenemententerrein 
betreedt geeft toestemming 
voor het maken van video-, 
foto- en geluidopnamen 
waar de bezoeker mogelijk 
in of op voor zal komen.

Druk- en zetfouten
voorbehouden.
©2019

KOEKKELKORENKOEKKELKOREN

VEELZIJDIG IN BOUW VEELZIJDIG IN BOUW
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sixtynine Valkenburg
Oud Valkenburgerweg 68
Schin op Geul

Crombach vof
Terhorst 6
6262 NB Banholt

restaurant/hotel de herbergier 
Strucht 21
6305 AE Schin op Geul

kattenpension heuvelland 
Valkenburgerweg 131
6305 EC Schin op Geul

aannemersbedrijf m. nederlands
Sibberkerkstraat 2 
6301 AW Sibbe

brasserie amuseer
Marchierstraat 11 
6321 AK Wijlre

Dan bekkers Verhuur 
Tolhuisstraat 3
6305 BA Schin op Geul

eye Wish opticiens
Kerkplein 24
6367 Er Voerendaal
 
rentmeesterkantoor huntjens 
Vroelen 32a
6255 NC Noorbeek

hubert keulers interieurarchitect 
Dorpsplein 11 
6311 AN ransdaal

sproncken koudetechniek
Hoofdstraat 45a
6333 BE Schimmert

bungalowpark schin op Geul
Walem 1 
6342 PA Walem

Party bowling Centrum
Walem 7
6342 PA Walem 

erik engelen entertainment
Vinkenbergstraat 2
6305 PJ Schin op Geul

Cycles jean habets 
Strucht 41a
6305 AE Schin op Geul

mendum 2017
Dorpsplein 7
6311 AN ransdaal

’t trimhuuske
Panhuis 26
6305 Ar Schin op Geul

brasserie de kleine koning
Kerkplein 9
6305 BB Schin op Geul

infraservice de Weerd
Hoogbeek 14
6305 BH Schin op Geul

rolluiken en zonwering laumen
De Beitel 110A
6422 PB Heerlen

Voetverzorgingssalon arianne
Graafstraat 17
6305 BD Schin op Geul

schoonheidssalon Dermalounge
Panhuis 5
6305 Ar Schin op Geul

b&b restaurant de la ruïne
Neerhem 2
6301 CH Valkenburg aan de Geul

autorijschool jos Pieters
Kampstraat 20
6311 AT ransdaal

Containerverhuur noordam vof
Industriestraat 12
6321 BP Wijlre
 
kickken transport
Lindelaufer Gewande 6
6367 AZ Voerendaal

De zevende heerlijkheid
Grensweg 9
6277 NA Slenaken

mystery house Valkenburg 
De Guascostraat 6
6301 CT Valkenburg aan de Geul

rejoice styling
Looierstraat 26
6271 BB Gulpen
 
hotel bemelmans
Grachtstraat 90 
6305 AP Schin op Geul

Camping Vinkenhof
Engwegen 2a
6305 PM Schin op Geul

boerderijwinkel Veurderhof
ransdalerweg 1
6367 Gr Voerendaal

hotel salden
Tolhuisstraat 1a
6305 BA Schin op Geul

bouwbedrijf kickken b.V.
Walemerweg 3
6343 rP Klimmen

beers Financieel adviesburo
Stationstraat 17
6301 EZ Valkenburg aan de Geul

Flowerfull bloemen en planten 
Broenshemweg 2 
6269 NB Margraten

oVeriGe sPonsoren



de FanFare
bedankt

100% FanFare 100% sjin
wordt mede mogelijk gemaakt dankzij 

de bereidwillige medewerking van
al onze leden, dorpsgenoten, vrijwilligers, 

sponsoren, partners en leveranciers. 
de fanfare dankt iedereen voor hun inzet!



zeer
sPeCiaal

 S J I N S  S P E C I A A L  B I E r

Ook verkrijgbaar als cadeauverpakking met bierglas. 
Bestellen kan eenvoudig via het bestelformulier

op onze website: 
WWW.FanFaresChinoPGeul.nl


