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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

lentewandeltoCht trampelkeu op 3 mei 2009

De lentewandeltocht van de Trampelkeu is dit jaar op zondag 3 mei.  We zul-
len gaan wandelen richting de Vink en het Ravensbos en we hopen dat de 
fruitbomen in volle bloei zullen staan, zodat er weer veel te genieten valt. De 
start is in Café Oos Heim en onderweg zal er op de diverse posten in ruime 
mate voor de inwendige mens worden gezorgd. (met de “woorsjte” van Maria 
en Ludy). Wij hopen dat we u weer mogen begroeten onderweg en dat we zo 

wmC-nuutS

Op 1 augustus a.s. zal onze Fanfare in de concertafdeling deelnemen aan het Wereld Mu-
ziek Concours te Kerkrade. De voorbereidingen zijn in volle gang. Niet alleen de dirigent en 
muzikanten, maar ook het bestuur en de vrienden zijn hard aan het werk om er een geslaagd 
project van te maken. Om het feest compleet te maken, zouden we het fantastisch vinden als 
ook het publiek uit een groot aantal Sjömmertenaere zou bestaan. Een groep leden is bezig 
een en ander voor supporters te regelen. Op dit moment is nog niet bekend in welk dagdeel 
onze Fanfare mag concerteren. Daar de voorverkoop zaterdag 18 april start, zal dit voor ge-
noemde datum duidelijk zijn. Via dit blad houden wij u op de hoogte, daarnaast kunt u alles 
omtrent het WMC volgen op onze site: www.fanfareschimmert.nl. degene die kaarten wil 
bestellen deze gelieve te reserveren voor 18 april via bestuur@fanfareschimmert.nl.

als altijd een gezellige wandeltocht zullen beleven. De opbrengst is zoals gewend wederom 
voor onze Fanfare. Tot ziens op 3 mei.

WSV De Trampelkeu Sjömmert
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drumbandFeStiVal ConCordia obbiCht

Op 19 april wordt in Obbicht voor de 7e keer een drumbandfestival georganiseerd.
Onze drumband concerteert om 12:25 uur in de 1e divisie o.l.v. Ettienne Houben.
Dit concert vindt plaats in de Harmoniezaal, Koestraat 8 te Obbicht. De street-parade begint 
om 14:00 uur en zal gehouden worden door de oude dorpskern met een Mars- en Showdefilé 
op de markt. Hierbij wordt U allen uitgenodigd.

FanFareConCert

Op zondag 19 april vindt er in het gemeenschapshuis te Schimmert een concert plaats met 
als  gast de Fanfare St. Antonius Beeker-Genhout en onze Fanfare. Om 19:00 uur opent de 
Fanfare St. Antonius het concert, daarna zal Fanfare St. Caecilia het concert vervolgen als 
voorbereiding op het WMC. Hierbij willen wij U allen uitnodigen.

wiJZiGinG adreS penninGmeeSter FanFare

Met ingang van heden is het adres van de penningmeester van Fanfare St. Caecilia als volgt: 
Peter Verkoulen, St. Remigiusstraat 45, 6333 CW Schimmert.

Ster elektrotoer 2009
Etappe 3   -   Vrijdag 19 juni

nuth (Schimmert) - nuth (Schimmert)  (rit in lijn 179 km)

Start: 12.00 uur  Bekerbaan

Finish: 16.20 uur Bekerbaan
iedereen die zijn steentje wil bijdragen aan het slagen van ons “eigen” wielerspektakel 
opGelet!!!

klaarZetten en opruimen inStrumentarium

April: Fransien Korink - Slenter, Yamilla Drummen, René Hermans, Lisa Laumen
Mei: Rimmi Limpens, Vera Soons, Math Lemmens, Chellie Soons
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Op vrijdag 19 juni is het weer zover, Schimmert is voor de 5e keer op rij etappeplaats in 
de Ster Elektrotoer. Na het grote succes van afgelopen jaren krijgt onze organisatie, inmid-
dels officieel omgedoopt in Stichting Evenementen Kern Schimmert (EKS), dit jaar voor de 
tweede keer de vrijdag als dag toegewezen en ook weer start én aankomst van de rit met 
een Zuid Limburgs Heuvelland parcours à la Amstel Goldrace. De wielerliefhebbers kunnen 
dus vrijdagmiddag 19 juni op diverse Limburgse locaties de wielerkaravaan voorbij zien ra-
zen om vervolgens in ons eigen Schimmert getuige te zijn van een spannende eindspurt. De 
organiserende Schijndelse stichting SWS laat weten dat ook dit jaar weer een bijzonder sterk 
rennersveld aan de start zal verschijnen. Diverse Pro Tour teams (de beste teams van de 
wereld) zullen aan de start verschijnen met in hun midden diverse bekende namen. Volgens 
ingewijden groeit de Ster Elektrotoer in aanzien in de wielerwereld hetgeen veelbelovend is 
voor de bezetting van het deelnemersveld. Ook dit jaar hopen wij weer op een gezellige en 
spannende happening. Wij zullen jullie op de hoogte houden.

Noteer alvast de datum in je agenda!! Ook dit jaar hebben wij weer jullie hulp nodig. Overi-
gens gaat de repetitie van de fanfare op deze dag gewoon door.

Bestuur EKS
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Foto: Lou Zeegers

de ‘hiGh liGhtS’ uit de JaarVerGaderinG oVer 2008

Op zondag 15 maart 2009 is de jaarvergadering over 2008 gehouden. De opkomst was nagenoeg 
gelijk aan voorgaande jaren. Voorzitter Peter Soons opent om 10.30 uur de vergadering en heet 
eenieder welkom. Tijdens de opening staat hij stil bij het overlijden van erebestuurslid Jaques 
Huls. 

Nadat het verslag en de actiepunten van de vorige vergadering aan de orde zijn gesteld  pre-
senteert Peter Verkoulen zijn financiële verantwoording over 2008 en de begroting over 2009. 
De financiële positie geeft aan dat het hard werken blijft om de inkomsten te optimaliseren en de 
uitgaven te beperken, zeker in een jaar waarin deelname aan het WMC op het programma staat.

60 JariG prieSterFeeSt

Op zondag 29 maart werd het 60 jarig priesterfeest gevierd van onze Zeereerwaarde Pater
G.J. Op ’t Veld s.m.m. Hierbij werd door onze Fanfare een serenade aangeboden.
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De kascontrolecommissie heeft de financiën scherp gescreend maar niets afwijkends kunnen 
ontdekken. Het bestuur wordt dan ook decharge verleend. Verder doen zij een oproep aan allen 
om zich bij activiteiten te blijven inzetten.

Marjo grijpt de microfoon en geeft een uitgebreid overzicht van wat zoal binnen de fanfare gebeurt  
maar ook de activiteiten daarbuiten. Dit doet zij al voor de 10e (!!) keer. Dat de leden niet alleen 
met muziek bezig zijn blijkt uit de  ondersteunende foto’s die duiden op een gezinsuitbreiding. 
Marjo krijgt er dorst van, neemt een slokje water en gaat in een adem door.  

Marjo Limpens en Dion Soons zijn om de woorden van de stemcommissie te gebruiken ‘door naar 
de volgende ronde’ en dus herkozen als bestuurslid . Veel succes.
Conform de nieuwe statuten worden Jan Frijns (35 jaar lid) en Nico Steijns (48 jaar lid) gezien hun 
grote staat van dienst voor de vereniging gekozen tot erelid. Bedankt voor jullie inzet in al die jaren.

Het jaar 2009 zal voor een groot gedeelte staan in het teken van de WMC-deelname op 01 augus-
tus a.s. De bezetting is rond. Positief is te vermelden de participatie van enkele jeugdige instro-
mers en oud-leden. Hieruit blijkt dat de band met de vereniging sterk blijft. Enkele leden hebben 
het initiatief genomen om zo veel mogelijk Schimmertse supporters die dag in de Rodahal te 
krijgen. Nadere informatie volgt. 
De organisatie van de Watertoarefièste en de Ster Electratoer zijn opgestart. Voor de Familiedag 
komt een voorstel om aansluitend aan een repetitiedag samen te genieten van een friet & snack 
menu. 

Peter Soons heeft een overzicht opgesteld met hierin opgenomen de acties en activiteiten die het 
bestuur afgelopen jaar heeft besproken. De aanschaf van de basmarimba is in dit kader bijzonder 
te vermelden met dank aan de mensen die dit mogelijk hebben gemaakt. Verder is de gezamen-
lijke organisatie van de kerstwandeling door de ‘Evenementen Kern Schimmert’ een geslaagd 
evenement geweest. 

De voorzitter sluit de vergadering en dankt eenieder voor zijn/haar inbreng tijdens deze construc-
tieve vergadering maar ook tijdens het afgelopen verenigingsjaar. Hij wenst eenieder een inspire-
rend en vooral succesvol 2009 toe.

Ed Loijens
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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 
Fanfare: elke Vrijdag 20:00  
(K)=Alleen Korps (D)=Alleen Drumband

ConCerten:
Zo 19 apr Concert (d) 12:25
Zo 19 apr Concert (K) 19:00
Zo 17 mei Concert (D)
Za 06 jun Kiosk concert (ovb) +/-19:30
Zo 14 jun Repetitie & concert (K)
  tussen 17:00 - 21:30
Zo 12 jul repetitiedag+concert oranjerie  
  roermond 10:30 - 18:00
Za 25 jul Concert 19:00 - 23:00
Vr 31 jul Generale Repetitie
Za 01 aug Optreden WMC

Volgende info verschijnt op 8 mei
Uiterlijke inleverdatum 1 mei

aCtiViteiten 2009:
Zo 05 apr Palmzondag opluisteren H. mis
  bezoek kerkhof 10:45 
Zo 05 apr Groepsfoto
Zo 19 apr Concert (d) 12:25
Zo 19 apr Concert (K) 19:00
Do 30 apr Koninginnedag Lampionnenoptocht
Do 30 apr Serenade Jo Lemmens 20:15
Za 02 mei Serenade Bonnie Loyens- Ron Prevoo
Zo 03 mei Lei Extra Solistenconcours
Zo 03 mei Wandeltocht Trampelkeu
Za 16 mei Serenade Jet & Jo Vrancken
  20:00 ‘t Weverke
Zo 17 mei Concert (D)
Do 21 mei Serenade Fam Heijnen   
  13:30 uur ‘t Weverke
Zo 31 mei Communiemis 9:10
Za 06 jun Kiosk concert (ovb) +/-19:30
Zo 07 jun Processie
Do 11 jun Kermis Gr. Haasdal 19:30
Za 13 jun Processie Meerssen 6:30
Zo 14 jun Repetitie+concert (K) 17:00-21:30
Vr 19 jun Ster elektrotoer & repetitie (k)
Zo 21 jun Finale jonge solisten

Za 27 jun repetitiedag & familiedag
Zo 12 jul repetitiedag+concert oranjerie  
  roermond 10:30 - 18:00
Zo 19 jul Verkoop koosjiet loten (o.v.b.)
Za 25 jul Concert 19:00 - 23:00
Vr 31 jul Generale Repetitie
Za 01 aug Optreden WMC
Za 15 aug St. rochus 18:20
Za 29 aug Watertaore Fièste
Zo 30 aug Watertaore Fièste
Za 05 sep Serenade Jacqueline Kremers  
  & René Eijssen
Za 26 sep Serenade GB Liedekerken  
  19:30 uur thuis
Za 21 nov St. Caecilia Feest
Zo 22 nov Intocht Sint Nicolaas
Zo 22 nov Serenade GB fam. Soons

aCtiViteiten 2009 (vervolg):


