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FanFare St. CaeCilia SChimmert

Uitgave onder verantwoordelijkheid van het bestuur. Coördinatie: José Eijssen, tel. 045 404 9177
Email: fanfare-info@fanfareschimmert.nl • Website: www.fanfareschimmert.nl 

Voor de gehele fanfare-familie.Fanfare-info
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nieuw Seizoen Van Start

De vakantie is inmiddels (voor de meeste mensen) weer ten einde dus beginnen we weer met 
nieuwe energie aan het muzikale jaar.
Dit jaar een wel heel bijzonder jaar met als hoogtepunt voor onze vereniging de deelname 
aan het WMC door het korps. We willen iedereen veel succes wensen met alle voorbereidin-
gen! 

Voor het afgelopen jaar bedanken we jullie voor de getoonde inzet voor onze vereniging. 
We hopen dan ook dat iedereen ook dit jaar weer zijn beste beentje voorzet en plezier blijft 
beleven aan het maken van muziek.

Daarnaast willen we alle sponsoren en vrienden zeker niet vergeten en hartelijk danken voor 
de (financiële) bijdrage aan onze vereniging. We hopen dat jullie blijven genieten van onze 
vereniging en de mooie muziek en ons in de toekomst dan ook blijven steunen. 

Veel leesplezier in deze Fanfare-info gewenst, met muzikale groeten, 

Het bestuur

DrumbanD winnaar eerSte DiViSie !!

De drumband behaalde op 29 juni te Geulle de hoogste prijs in de ere divisie.

Het jurycommentaar van Jurylid Rob Janssen op het Drumbandfestival luidde als volgt:
De concertmars Passage van Leon Camp: “Goede Opzet, tempo goed gekozen. Dynamisch 
goed gewerkt en prima totaalklank”.
Concertwerk “de Brigida Kronieken“ van 
Etienne Houben: fraaie uitvoering met 
prima sfeer en mooie spanning. Bij effect-
instrumenten sommige inzetten gemist.

Totaal een meer dan verdienstelijke uitvoe-
ring met veel aandacht voor klankkleur en 
muzikale diepgang. Complimenten aan In-
structeur en Muzikanten. Etienne en leden 
drumband proficiat en heel veel succes!

De drumband tijdens haar concertoptreden
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De eerSte prijS! Sjiek!!

Hallo allemaal,

Het was die zondag warm dus onder het pak tijdens het defilé was het flink zweten. Ik was wel 
bang dat het fout ging met het lopen want tijdens het oefenen ging ik toch wel vaak de fout 
in!! Maar het ging goed dus ik was wel opgelucht. Na het defilé een paar uur wachten - wat 
wel saai was- dus toen hebben we maar allemaal een stoel gepakt en zijn we ergens gaan 
zitten.

Toen het eindelijk 17:00 uur was moesten we alles gaan opzetten en konden na het sein van 
de jury gaan spelen. Het ging erg goed want we hebben de eerste prijs gehaald met Brigida. 
Ik was toen al naar huis omdat het me wat laat werd. Toen ik thuis kwam hoorde ik dat we de 
eerste prijs hadden gehaald! Dat vond ik wel ‘sjiek’ . De beker heb ik de woensdag erna op 
de repetitie gezien.

Gilbèrt

De drumband voert een show op

tijdens het defilé

De trotse Etienne met de gewonnen beker
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Finale jonGe SoliSten 2008

Op zondag 29 juni namen 2 solisten van onze vereniging op bugel deel aan de LBM FINALE 
Jonge Solisten, die gehouden werd in de Willem Heystekzaal van het Conservatorium Maas-
tricht. Organisatie: Limburgse Bond van Muziekgezelschappen, aangesloten bij de Federatie 
van Katholieke Muziekbonden in Nederland. Juryleden LBM: Frenk Rouschop & Jos van de 
Braak 

Chellie Soons speelde in de Tweede Divisie ‘Rhapsody for Flugelhorn’ van André Waignein 
uit en kreeg 91 punten, een eerste prijs met lof der jury! Ze werd uiteindelijk vierde in haar 
divisie.

ardina Soons vertolkte in de Eerste Divisie ‘Nordische Fantasie’ van Theodor Hoch en ver-
wierf 93,5 punten, eveneens een eerste prijs met lof der jury! Ardina werd met deze score 
eerste in haar divisie.

Bovendien zijn beiden door de jury uitverkoren voor deelname aan een Koper Masterclass, 
die aan 8 deelnemers wordt aangeboden door de Limburgse Bond van Muziekgezelschap-
pen.

Chellie en Ardina, van harte gefeliciteerd met deze geweldige prestatie!

Fien, op deze foto alweer zes weken oud.

Daar iS ze Dan, Fien Van kan!!!

Op dinsdag 17 juni is Fien geboren, 
dochter van Sander en Claudia en 
zusje van Dries.

Langs deze weg willen wij de ouders, 
grootouders en natuurlijk Dries van 
harte feliciteren met de geboorte van 
Fien!
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De jaarlijkSe DrumbanDbarbeCue 

Zoals ieder jaar was er weer de jaarlijkse drumbandbarbecue. En zoals gewoonlijk had het 
bbq-team weer goed zijn best gedaan om er een geslaagde dag te maken. 
Om te zorgen dat iedereen voldoende honger had zijn we gestart met een speurtochtje door 
Schimmert. Hierbij hoorde natuurlijk ook het invullen van enkele “onnozele” raadseltjes/vra-
gen. Dit bracht voor de meeste van ons toch wel wat denkwerk met zich mee, waarvoor er 
enkelen hulplijnen via telefoon hadden ingeschakeld. 

Dit was wel een goed middeltje om de hersenen (die op non-actief hebben gestaan in de va-
kantie) weer te trainen en om weer fris te beginnen met de school voor de jeugd en het werk 
voor de ouderen en laten we de repetities natuurlijk niet vergeten. 

Eenmaal teruggekomen bij Ludi en Maria, stond het bier goed koud en de bbq al flink warm. 
Onze vaste “King of the Grillz” begon flink met grillen zodat iedereen zijn honger kon stillen. 
Tijdens het eten werd dan uiteindelijk de lang verwachte uitslag bekend gemaakt. Wie o wie 
had gewonnen en kon de prijs mee naar huis nemen. De spanning was om te snijden!!! De 
groep van Willem en John had gewonnen en konden een doos bonbons in ontvangst nemen 
(die de avond natuurlijk niet overleefde). 
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Terugkijkend was het een geslaagde dag waarbij iedereen veel lol, drank en eten heeft ver-
orberd. Daarom wil ik via deze weg het bbq-team en natuurlijk Ludi en Maria, die ieder jaar 
hun huis ter beschikking stellen, bedanken voor de leuke dag en op naar de volgende bar-
becue!!

René

nieuwe hooFDSponSor

We kunnen weer een nieuwe hoofdsponsor verwelkomen.

Het adres voor Uw complete installatie.
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Ster elektrotoer 2008

Het zit er al weer lang op maar toch nog even terug naar 20 juni 2008. Het was een mooie 
zonnige dag. De weergoden waren ons gunstig gezind. Vele wielerfans (naar schatting circa 
tweeduizend mensen) kwamen al op tijd naar Schimmert. We hadden immers op deze vrij-
dagmiddag de start én de aankomst van de 170 km lange etappe door het Zuid Limburgse 
land. Het leek een mooi wielerfestijn te worden en dat werd het ook. Gezelligheid, sportief 
amusement en tevreden sponsoren en toeschouwers. Toetje op het feest was de overwinning 
van Tom Boonen. 
De band PitchLight, die voor het avondprogramma was ingehuurd, had zeker meer belang-
stelling verdiend. De sfeer en de muziek waren s’avonds prima waardoor de aanwezigen 
zeker geen spijt hebben gehad van hun komst.
2008 mag wat ons betreft ook weer de boeken in als een geslaagd festijn. Hiervoor in de 
eerste plaats dank aan alle vrijwilligers en sponsoren die dit mogelijk hebben gemaakt en 
hopelijk tot 2009.

Wie was er o.a. bij aanwezig van onze fanfare?

.....en nog vele anderen 

(voor meer foto’s zie www.evenementengrootnuth.nl)



Nr. 102 | Augustus 2008    9

Verkoop kooSjiet-loate & werkSChema’S watertaore FièSte

Op zondag 24 aug. starten we om 11:45 uur met z’n allen aan de verkoop van de koosjiet-
loate. We hopen dan ook dat iedereen aanwezig is a.s. zondag bij: eijssen hoofdstraat 7.

De werkschema’s en alle overige info over de Watertaore Fièste kun je vinden op de web-
site: http://www.fanfareschimmert.nl

inFormatie wmC 2009
De planning van de organisatie van het WMC: 
- Fanfare 1e divisie: in de weekenden 2-3-4 (dus tussen 17 juli 2009 en 2 aug 2009)
- Fanfare Concertafdeling: 4e weekend (dus 31 juli - 1-2 augustus 2009) 

Meer informatie volgt spoedig. Op zoek naar informatie of vragen over onze deelname aan 
het WMC? Stuur een mail met uw vraag naar: wmc2009@fanfareschimmert.nl

F.p.C. ConCert in GemeenSChapShuiS te SChimmert.

Op 21 sept. verzorgen de Fanfare “St. Joseph”  Pey en onze Fanfare een concert in het Ge-
meenschapshuis. Onze Fanfare zal als eerste de spits afbijten o.l.v. Frenk Rouschop, met als 
programma: Procession of the Nobles, Evensong, Funfair en Hajj. Daarna zal de Fanfare van 
Pey Echt het concert vervolgen met: Lezghinka, Egmont, Dynamica, On with the Motley, The 
Da Vinci Code, March Celebrate Rotary. Hierbij willen we U allen van harte uitnodigen om  te 
genieten van een mooie muzikale avond.

Besturen Fanfare Pey Echt en Fanfare St. Caecilia Schimmert.

herFStwanDeltoCht trampelkeu 19 oktober aanStaanDe
Zondag 19 oktober is de herfstwandeltocht van de Trampelkeu. Dit wordt ondertussen de 47e 
tocht die wordt georganiseerd.  We gaan nu naar de kanten van Houthem en het Geuldal  toe 
en hopen dat jullie met goed weer van de schitterende kleuren van de loofbossen kunnen 
genieten.  Er zijn weer twee heel gezellige controleposten gevonden, waar we zullen zorgen 
dat de inwendige mens, na al dat genot voor de ogen, ook niets te kort komt. We hopen dat de 
fanfareleden weer in ruime mate deel zullen nemen aan deze gezellige en sportieve happening. 
De start is zoals gewoonlijk weer in Café “Oos Heim” vanaf 7 uur.  Tot ziens “bie ut Trampele”

Trampelkeu Sjömmert
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AGENDA 
repetitieS:
Drumband: elke Woensdag 20:00 
Jeugdfanfare: elke Zondag 11:00-12:30
Leerlingenorkest: elke Zondag 10:30-11:00 
Jeugddrumband: elke Vrijdag 18:45
Fanfare: elke Vrijdag 20:00  
(K)=Alleen Korps (D)=Alleen Drumband

ConCerten:
zo 21 sep F.p.C. concert 19.00-21:00 uur
Zo 05 okt Concert
Za  01 nov Concert Fanfarezaal Elsloo
  (met fanfare Millingen)
  19:00 - 23:00 
Zo 07 dec Concert met Fanfare Achel  
  (K) 17:00 - 20:00 OVB
Vr 02 jan 2009 Nieuwjaarsconcert

Volgende info verschijnt op 26 sept.
Uiterlijke inleverdatum 19 sept.

aCtiViteiten 2008:
Zo 24 aug Verkoop Koosjiet-loate
Vr 29 aug - Zo 31 aug Watertaore Fièste
Za 13 sep Proefexamens Graden TT
zo 21 sep F.p.C. concert 19.00-21.00 uur
Za 27 sep Praktijkexamens Graden TT
Za  27 sep  NKW Blazers te Vught
za 04 okt Gouden bruidspaar
  bemelmans-Gubbels ‘t weverke
Zo 05 okt Concert
za 18 okt Gouden bruidspaar
  Gijzen-Gubbels horsmans
Zo 19 okt Wandeltocht Trampelkeu
Za 01 nov Proefexamens Najaar
Za  01 nov Concert Fanfarezaal Elsloo
  (met fanfare Millingen) 
  19:00 - 23:00
Zo 23 nov Intocht St. Nicolaas
Za 22 nov St. Caeciliamis + feest 18:45
Zo 07 dec Concert met Fanfare Achel  
  (K) 17:00 - 20:00 OVB
Za 20 dec Praktijkexamens Najaar
Wo 24 dec Kerstensemble 21:00

aCtiViteiten 2009:
Vr 02 jan Nieuwjaarsconcert
Vr 10 jul -  02 aug WMC Kerkrade

wijziGinGen:
- Concert 21 sept: 19:00 uur Schimmert, 
20:00 uur pey echt. locatie: Gemeen-
schapshuis Schimmert
- bondsfestival jabeek op 14 sept vervalt 
(drumband)

klaarzetten/opruimen inStrumentarium

aug.: Guido Soons, loek Daemen, 
nico eurelings en ramon Soons. 
Sept.: mariëlle Dautzenberg, peter Frissen, 
rickwin poelma en monique Diederen - de 
Vrind.


