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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

FanFare St. CaeCilia SChimmert

Op Palmzondag is er weer een nieuwe groepsfoto gemaakt. Wil je graag een afdruk van deze 
foto hebben dan kun je contact opnemen met Marjo Limpens:
bestuur@fanfareschimmert.nl

Groepsfoto, gemaakt op zondag 5 april
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VerSlag jaarVergadering 2008 Vrienden Van de FanFare

Op woensdag 1 april waren we met vijftien Vrienden van de Fanfare bij elkaar voor onze jaar-
lijkse happening, die deze keer bestond uit de jaarvergadering gevolgd door een workshop bij 
onze eigen Drumband, die een belangrijke groep vormt binnen de Fanfarefamilie.
Misschien dat de wisseling van de gebruikelijke vrijdagavond naar de woensdagavond (met 
voetbal) het aantal deelnemers gedrukt heeft. Het enthousiasme was in geen geval minder 
dan anders.

Bij de opening geeft André aan dat het de bedoeling van deze jaarvergadering is om te vertel-
len wat we gedaan hebben, hoe de stand van zaken is en om verantwoording af te leggen. 
Verder gaat hij kort in op de betekenis van onze Fanfare voor de gemeenschap. Zijn conclu-
sie is dat de Fanfare goed bezig is en dat wij als Vrienden dit graag steunen.

De mededelingen bestaan slechts uit de ontvangen afmeldingen van 7 vaste aanwezigen.
Vervolgens worden de notulen van de vorige jaarvergadering en het korte, krachtige jaarver-
slag 2008 voorgelezen door de secretaris. Beide geven weinig aanleiding tot opmerkingen. 
Als het thema “vriend van het jaar” wegvalt worden de bijeenkomsten en verslagen nog kor-
ter. Het is een rustig jaar geweest.

Uit het jaarverslag van penningmeester Sef blijkt dat 2008 een goed jaar is geweest, waarin 
bijna € 14.000 bij elkaar is gebracht door sponsors en andere vrienden en dat er ruim € 8.000 
hiervan is afgedragen aan de Fanfare voor instrumenten, zodat we weer wat hebben kunnen 
sparen. Maar hij voegt eraan toe dat in 2009 al een behoorlijke aanslag op ons spaargeld 
heeft plaatsgevonden. Het WMC brengt uiteraard extra kosten met zich mee. Het overzicht 
waarin Sef de laatste vijf jaar naast elkaar heeft gezet geeft niet alleen goed vergelijkingsma-
teriaal, maar ook een prima beeld van de constante ontwikkeling van de financiën.
Op voorstel van de kascontrolecommissie, die vond dat Sef het prima gedaan heeft, wordt 
hem met applaus decharge verleend.

De deelname aan het WMC is een hoofdstuk apart, waarmee we als bestuur van de vrienden 
al een tijdje bezig zijn. Er leven ideeën om iets te doen aan fondsenwerving. Half april komen 
de acceptgiro’s en de brieven.

Peter zet uiteen hoe de stand van zaken is bij het korps. De stukken zijn gekozen. Er zal niet 
gewerkt worden met een solist. Wel komt er een harp aan te pas. De samenstelling van het 
korps is niet afwijkend van andere concoursdeelnames. Op 12 juli is er een concert in de 
Oranjerie in Roermond, waar in ieder geval iets gedaan wordt voor de sponsoren. Er wordt 
stevig gerepeteerd en er is bewust gekozen voor instroom van nieuwe jonge muzikanten in 
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een concoursjaar, hetgeen extra aandacht en repetities vereist. Het enthousiasme is groei-
ende. Er zijn enkele leden die iets extra’s willen doen voor supporters. De kaartverkoop start 
op 18 april, maar niemand weet nog hoe dit geregeld is. Peter dankt de Vrienden namens de 
Fanfare en laat weten dat het geld niet gemist kan worden.
André dankt Ilse, José, Sef en Ger en maakt speciale complimenten aan Bas Ritt en Mark 
Lardinois voor het actueel houden van de site.
De uitdaging is groot om naar de Drumband te gaan.

De repetitie van de Drumband is in volle gang, maar wordt onderbroken om de vrienden te 
laten ervaren dat iets wat soms eenvoudig lijkt bijzonder moeilijk kan zijn.
Iedereen krijgt een stok of iets anders in zijn handen en Etienne geeft groepsgewijs aan wat 
ervan iedereen verwacht wordt. Als iedere groep afzonderlijk aan de beurt is geweest gaat 
hij proberen ons samen te laten spelen. De uitdrukking “klinkt als” kent iedereen wel, maar 
of het Zuid-Amerikaans klonk kon ik niet zo goed horen, omdat ik zelf onderdeel uitmaakte 
van de groep.

Toen de leden van de Drumband lang genoeg gekeken en geluisterd hadden hoe het moest 
mochten zij ook meespelen. Het geluid werd toen in ieder geval wat voller.
Al met al een heel interessante ervaring. Met dank aan de Drumband. 

Bestuur Vrienden Fanfare
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geBOOrte mirte KUiPerS

Op 1 april is Mirte Kuipers geboren, dochter van Wendy en 
Pascal en zusje van Fenna.

Mirte woog bij de geboorte 3800 gram en is 52 cm lang.

Langs deze weg feliciteren wij Wendy, Pascal en Fenna met de 
geboorte van hun mooie dochtertje en zusje!!!

Proficiat!

drUmBandFeStiVal

Op 19 april werd in Obbicht een Drumbandfestival georganiseerd.
Hieraan heeft onze drumband met groot succes deelgenomen.
Bij deze enkele opmerkingen uit het juryrapport (Henrico Stevens was jurylid).

Tales of Imagination-Vincent Cox:
- Mooie balans in opbouw en dynamiek.
- Frasering soms nog wat fragmentarisch.
- Wissel akkoordieken niet altijd precies.
- Ongestemd slagwerk verfijnder spelen.
- Balans in melodisch slagwerk mooi verzorgd, ongestemd slagwerk soms nog wat ruw.
Suite Slava-Etienne Houben:
Deel I: 
- Prima karakter
- Cadans vasthouden in ongestemd slagwerk

C1000 grOte ClUBaCtie

Vanaf maandag 18 mei kan er gespaard worden voor onze vereniging in de C1000 in Schim-
mert. Dus laat de centjes maar rollen en stop de muntjes (bij elke € 10,- besteding krijgt u 1 
muntje) in het spaarpotje voor Fanfare St. Caecilia.
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- Let op samenspel in rallentando’s
Deel II:
- Niet versnellen in 8ste ritmiek.
- Overtuigend spel.
- Solo’s in ongestemd slagwerk wat slordig.
- Prima slot.
Deel III:
- Inzet ietwat onzeker.
- Prima tempo-opvatting, houdt dit gedurende het snelle deel vast.
- Goede karakteropvatting.

Met heel veel genoegen geluisterd!
Er wordt hard gewerkt!
Met betrekking tot straatoptreden en showdefilé:
“Ik was toch wel verbaasd over de compacte exercitie en uitvoering van de diverse figuren 
met de showelementen. Dat had ik niet verwacht! “
Aldus Henrico Stevens.
Een zeer geslaagde en zonnige dag met bruikbaar én opbouwend jurycommentaar richting 
het concoursjaar 2010.

Ettienne en Drumbandleden: proficiat met deze mooie woorden.

De drumband tijdens de optocht



6    Nr. 108 | Mei 2009

PalmzOndag in SChimmert

Wij waren toevallig in de St. Remigius kerk te Schimmert op Palmzondag.
Wat hebben wij genoten van de prachtige muziek, zowel van Drumband als Fanfare.
Proficiat Bestuur, Leden en Dirigenten. 
Volgend jaar komen we zeer zeker weer terug.

Onbekende bezoekers, te gast in de St. Remigiuskerk te Schimmert

lentewandeling tramPelKeU OP 3 mei

De wandelroutes gingen dit jaar in de richting van De Vink en 
Arensgenhout met het mooie Ravensbos als toetje. Bij de families 
Steins en Brands  werden we gastvrij ontvangen en waren de pos-
ten enorm gezellig ingericht. Het weer was frisjes, de zon scheen 
maar mondjesmaat, maar het regende ook deze keer weer com-
plimenten, omdat bijna iedere wandelaar het erg zijn zin had.

De stemming onder het “personeel” was (je zou bijna zeggen, na-
tuurlijk)  geweldig. 
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Alle (trouwe) helpers wederom van harte bedankt. 
Het opbouwen, werken gedurende de tocht en het 
opruimen erna, het verliep echt gesmeerd.

Bedankt allemaal en op naar de volgende tocht op 
18 oktober.

Bestuur Trampelkeu

drUmBandCOnCert

Op 17 mei vindt er een Drumbandconcert plaats, waaraan onze Drumband zal deelnemen.
Dit concert vindt plaats in het gemeenschapshuis Prins Bisdomstraat 5 te Born.
Om 15:00 uur opent de Drumband Harmonie L’Union van Born het concert, om 15:45 uur 
kunnen we genieten van de muzikale kwaliteiten van onze Drumband.
Om 16:30 uur sluit de Drumband St. Cecilia uit Geleen het concert.
Het programma eindigt om 17:30 uur met een muzikale act. 
Hierbij wordt U allen uitgenodigd.

Het bestuur

FeeStelijKe OPening zOmerKermiS

Op kermiszaterdag 6 juni zal vanaf 20:00 uur op het Oranjeplein een gezellig Kioskconcert 
plaats vinden.
Dit concert zal opgeluisterd worden met traditionele muziek waarvan iedereen kan genieten.
De Turnvereniging zal hier enkele demonstraties geven.
De koffie en vlaai is er voor een vriendelijke prijs te verkrijgen.
Voor de ouderen onder ons is er beperkte zitgelegenheid. 
Aan alle kinderen t/m groep 8 wordt er een speciale verrassing aangeboden door de GOS: 
elk kind ontvangt n.l. een gratis penning voor de rups, carrousel of botsauto. 
De kermisattracties zijn hiervoor speciaal geopend op deze avond.
Wij nodigen dan ook jong en oud uit om deze avond te genieten van een gezellig begin van 
de zomerkermis.

Het bestuur
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Klaarzetten en OPrUimen Bij alle COnCerten en rePetitieS

Mei: Rimmi Limpens, Vera Soons, Math Lemmens, Chellie Soons, Rob Creemers
Juni: Dion Soons, Marlou Meertens, Ed Soons, Stan Willems, Janneke Bessems

wmC 2009

nodig zoveel mogelijk supporters uit voor 1 augustus!

Dit jaar vindt in Kerkrade weer het belangrijkste internationale festival voor de blaasmuziek” 
Het Wereld Muziek Concours” plaats.
Elke 4 jaar komen er 650.000 bezoekers naar dit unieke evenement.
Het is een belevenis voor jullie als deelnemer maar ook zeker voor de bezoeker. Laat ze ver-
rassen door de veelzijdigheid van blaasmuziek, het WMC moet je meemaken!

In het slotweekend, op zaterdagavond 1 augustus om 19.30 uur hebben wij als fanfare de eer 
om in de Rodahal in de hoogste afdeling, Concertafdeling, deel te mogen nemen. 

Het mooie van dit concours is dat iedere vereniging een groot aantal supporters meeneemt 
om hun vereniging, dorp, stad of land te steunen en toe te juichen. Ze zijn absoluut niet 
onopgemerkt maar zijn zelfs bepalend voor de sfeer in dit grootse gebeuren. Daarom willen 
wij jullie ook vragen nodig zoveel mogelijk vrienden, familie (ouders, partners, kinderen enz), 
of kennissen uit om te komen aanmoedigen op deze dag. Gaat men met eigen vervoer kost 
het ze €20,- p.p. Ze kunnen ook gebruik maken van gezamenlijk busvervoer. Samen met het 
entree bewijs en een sjaaltje van de fanfare kost hun dit €30,- p.p. De bus vertrekt dan om 
17.00 uur en komt huiswaarts na de prijsuitreiking. Ook zullen we u de mogelijkheid geven 
om te genieten van het buitenfestival dat plaatsvindt op de markt, in het stadspark en op het 
museumplein.
 
De voorverkoop is reeds begonnen en de kaarten voor het laatste weekend zijn altijd binnen 
een mum van tijd uitverkocht. Wij hebben echter een bundel kaarten gekocht die nu beschik-
baar zijn voor onze supporters.

Ben je trots op je Fanfare en op Schimmert, reserveer dan voor je supporters een toegangs-
bewijs via wmc2009@fanfareschimmert.nl.
Of gebruik het onderstaande strookje en lever het zo snel mogelijk in, (Wie het eerst komt, het 
eerst maalt), op een repetitie bij Pia Limpens of Ingrid Debije.

Supportersgroep Fanfare St. Caecilia Schimmert
          -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Aantal toegangskaarten met busvervoer: . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Aantal toegangskaarten zonder busvervoer: . . . . . . . . . . . . . . .
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rePetitiedag en Familiedag

Op zaterdag 27 juni is er een repetitiedag gepland met aansluitend een Fanfarefamilie-treffen.
Deze repetitiedag begint om 10:30 uur in het Gemeenschapshuis en duurt tot 16:00 uur.
Daarna begint de familiedag (avond) waarbij de gehele Fanfarefamilie en Ere-leden met part-
ners uitgenodigd worden.
Deze familieavond begint met friet en snack en vind plaats bij familie Eijssen Hoofdstraat 7. 
Hierbij worden jullie allen uitgenodigd om er een gezellige avond van te maken.

Het bestuur

COnCert OP 12 jUli in de Oranjerie

In de Oranjerie in Roermond vindt op zondag 12 juli een uniek voorbereidingsconcert plaats 
in het kader van het WMC. Tal van WMC deelnemers zullen met nog een paar weken te 
gaan, laten horen waar ze staan in de voorbereiding. Het concert van onze Fanfare zal naar 
verwachting tussen 15.30 uur en 16.00 uur aanvangen en maximaal tot 18.00 uur duren. 
Maar voor de echte liefhebber is er meer te genieten. Direct voor ons spelen de Kon. Oude 
Harmonie van Eijsden en Fanfare Concordia Ittervoort. Na ons de titelverdedigers in de Con-
certafdeling Harmonie: Kon. Harmonie Peer en daarna de Kon. Fanfare St. Caecilia Puth, 
uitkomende in de eerste divisie fanfare en kampioen in 2001.
 
Dit concert wordt georganiseerd door Harmonie  Concordia Melick. Meer informatie via de 
agenda op hun website: http://www.concordiamelick.nl. Of stuur een mail naar 
wmc2009@fanfareschimmert.nl
We hopen U 12 juli in grote getale te mogen ontmoeten in Roermond, op weg naar onze 
WMC deelname!
 
Het bestuur

COnCert OP 14 jUni in Berg aan de maaS (UrmOnd)

Op 14 juni vindt er in het Multifunctioneel Centrum Bergerweg 1, 6129 PG Urmond,  046-
4351142, een concert plaats met onze Fanfare en het Limburgs Fanfare Orkest.
Onze Fanfare concerteert om 18:30 uur o.l.v. Frenk Rouschop, daarna zal het Limburgs Fan-
fare Orkest het concert vervolgen o.l.v. Juri Briat.
Allen van harte welkom.

Het bestuur
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werVingSBrieF VerKeerSregelaarS Ster eleKtrOtOer

Vrijdag 19 juni 2009 mogen wij, Stichting Evenementen Kern Schimmert (EKS), weer de 
organisatie op ons nemen van start en finish voor de 3e rit in de Ster Elektrotoer 2009. De 
wielerkaravaan vertrekt om 12.00 uur op het Oranjeplein/Bekerbaan en wordt hier, na een 
rondje Zuid Limburg van 179 km, om 16.20 uur terugverwacht. 

Zoals inmiddels bij iedereen bekend is hebben wij die dag veel vrijwilligers nodig. Dit jaar met 
name als signaleur/verkeersregelaar. in totaal 45 personen op 19 juni en 10 personen op 
18 juni (t.b.v. de 2e etappe, die ook gedeeltelijk door de gemeente Nuth komt).

De verkeersregelaars ontvangen vooraf een instructie door de politie. Hiervoor zijn voorlopig 
2 avonden gereserveerd in de kantine van Voetbalvereniging Schimmert (26 mei en 9 juni). 
deelname aan één van deze instructieavonden is verplicht. Na bijwoning van de instruc-
tie (duur ca. 2 uur) zijn de deelnemers, in afwijking van voorgaande jaren, voor een periode 
van één jaar gecertificeerd en kunnen gedurende deze periode desgewenst als verkeersre-
gelaar fungeren bij diverse activiteiten binnen de gemeente Nuth. Inzet bij overige activiteiten 
vindt uiteraard geheel op vrijwillige basis plaats en wordt vergoed op uurbasis (ten gunste van 
de verenigingen). Gecertificeerden ontvangen een pasje (pasfoto inleveren!).  

iedereen vanaf 16 jaar is welkom (dus ook niet-leden)!!!

Evenals andere jaren hopen wij ook dit jaar weer op jullie noodzakelijke medewerking. Vraag 
ook familie, vrienden, collega’s, etc. om te helpen zodat we voldoende mensen kunnen inzet-
ten en na afloop kunnen terugkijken op een geslaagd evenement en natuurlijk een welver-
diende financiële opsteker voor ieders clubkas. 

Vul onderstaande deelnamestrook in en lever hem uiterlijk 20 mei in bij een van de 
bestuursleden van EKS (Gé Soons, Ruud Bemelmans, Miel Weerts, John Bemelmans, Nico 
Eurelings, Eric Hennekens, Wiel Ramakers, Leon Starmans, Carlo Wiertz) of bij het secreta-
riaat EKS: Klein Haasdal 28, 6333 AK Schimmert  (tel.: 045-4042258). 
Alvast bedankt voor jullie medewerking!

         -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Achternaam: ……………………………………………………………………...
Voornaam: ………………………………………………………………………..
Straat + huisnummer: …………………………………………………………….
Postcode: …………………... Plaats: …………………………………………….
Telefoonnummer: ………………………………………………………………...
Lid van vereniging: ……………………………………………………………….
is bereid tijdens de Ster Elektrotoer 2009 als verkeersregelaar mee te helpen op*:
O 19 juni                                 O 18 juni                           O op beide dagen (18 en 19 juni) 

* s.v.p. aankruisen wat van toepassing is.
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UitSlagen 30-Ste lei extra SOliStenCOnCOUrS

Divisie         Punten
J Chajen Debije Bugel  Spica   – H.A. VanderCook       81
J Jesper Frijns Bugel  The Young Genius  – Clifford P. Barnes       80
J Wouter Hautvast Kleine trom Hit and run  – Gert Bomhof       85
J Gonni Limpens Bugel  Beau Brummel  – Forrest L. Buchtel       80
J Rimmi Limpens Bugel  Lyra   – H.A. VanderCook       84
J Sterre Spee Kleine trom Hit and run  – Gert Bomhof       80
J Maartje Waelen Bugel  The Young Artist – Clifford P. Barnes       84
5 Wouter Hautvast Kleine trom Duet nr. 8  – Gert Bomhof       80
 Sterre Spee Kleine trom (Duo)
5 Desiree Korink Bugel  The Young Artist  – Clifford P. Barnes       80
5 Jolein Laumen Kleine trom Hit and run  – Gert Bomhof       80
5 Lisa Laumen Bugel  Vega  – H.A. VanderCook       84
5 Koen Verkoulen Bugel  Antares  – H.A. VanderCook       85
4 Luuk Mevis Kleine trom March & Dance – Gert Bomhof       83
 Marc Penders Kleine trom (Duo)
4 Rob Offermans Kleine trom Triple-Diple – Gert Bomhof       81
4 Janou Willems Kleine trom Triple-Diple – Gert Bomhof       82
4 Stan Willems Bugel  Hyacinthe  – H.A. VanderCook       78
3 Luuk Mevis Kleine trom Rondo  – Gert Bomhof       84
3 Marc Penders Kleine trom Drum-Pleasure – Gert Bomhof       82
2 Joël Jacobs Bugel  Fantaisie en Mib  – J. Ed. Barat       87
2 Lou Lemmens Trom/Bekken Onyx   – Vincent Cox       85
2 Karlijn Salden Bugel  Concertino dl. 2&3  – Joseph Horovitz       88
 Ardina Soons Bugel  (Duo Guttecoven/Schimmert)
1 Rickwin Poelma Euphonium Varied Mood  – Ray Woodfield       86
1 Ardina Soons Bugel  Pièce de Concours  – Guillaume Balay       89

Eindklassement na twee dagen Lei Extra-Solistenconcours te Hulsberg:
• Wouter Hautvast, kleine trom 5e plaats Jeugddivisie met 85 punten en beker.
• Lisa Laumen, bugel, 3e plaats 5e Divisie met 84 punten en beker.
• Koen Verkoulen, bugel 1e plaats 5e Divisie met 85 punten en beker.
• Joël Jacobs, bugel, 2e plaats 2e Divisie met 87 punten en beker.
• Duo Karlijn Salden (Guttecoven) & Ardina Soons, beiden bugel, 1e plaats 2e Divisie.
• Anouk Crol (hoorn), lid van Fanfare Sint Joseph Merkelbeek, werd eindwinnares van het  
 solistenconcours met 92 punten. Uitgevoerd werd het Konzert F-dur van Luigi Cherubini. 
• De Verenigingsbeker werd in net als in 2008 gewonnen door Fanfare Sint Caecilia Spaubeek.

Een welgemeende felicitatie aan het adres van alle solisten,
hun docenten Els Claessens-Wischmann, Harry Schaeps, Sander Simons, Noël Speetjens,
en hun ouders!
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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)=Korps (D)=Drumband (J)=Jeugdfanfare

COnCerten:
zo 17 mei Concert te Born 15:00 (d)
Za 06 jun Kiosk concert 20:00
Zo 14 jun Repetitie & concert (K)
  17:00 - 21:30 Berg aan de Maas
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 3 juli
Uiterlijke inleverdatum 26 juni

aCtiViteiten 2009:
Za 16 mei Serenade Jet & Jo Vrancken
  20:00 ‘t Weverke
zo 17 mei Concert te Born 15:00 (d)
Do 21 mei Serenade Fam Heijnen   
  13:30 uur ‘t Weverke
Zo 31 mei Communiemis 9:10
Za 06 jun Kiosk concert 20:00
Zo 07 jun Processie
Do 11 jun Kermis Gr. Haasdal 19:30
Za 13 jun Processie Meerssen 6:30
zo 14 jun Serenade Fam Kuijpers
  16:15 ‘t weverke
Zo 14 jun Repetitie+concert (K) 17:00-21:30
Vr 19 jun Ster Elektrotoer & repetitie (K)
Zo 21 jun Finale Jonge Solisten te Heel
Za 27 jun Repetitiedag & familiedag
Zo 12 jul Repetitiedag+concert Oranjerie  
  Roermond 10:30 - 18:00
Zo 19 jul Verkoop Koosjiet loten ovb 12:00
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
zo 13 sep districtfestival (d)
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):


