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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

Na een succesvolle eerste editie van dit percussie evenement is het dit jaar wederom 
de taak aan drie gerenommeerde slagwerkensembles om te laten horen en beleven hoe 
het staat met de hedendaagse slagwerkmuziek. Deze taak is dit jaar weggelegd voor de 
slagwerkensembles van Koninklijke Fanfare Kempenbloei Achel, Percussion ensemble 
Weert en Fanfare St. Caecilia Schimmert.

De ensembles staan onder leiding van Leon Camp en Etienne Houben.
Het concert vindt plaats op zaterdag 12 december as. in Cultureel centrum Don Bosco 
te Heel.
Aanvang concert 19.30 uur, entree vrije gift.

Wij hopen U te mogen verwelkomen op deze muzikale avond.
De organiserende verenigingen.
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Gouden bruidSpaar SoonS

Bestuur en Leden.

Tijdens mijn actief lidmaatschap van de Fanfare ben 
ik vele malen mee geweest als er een serenade werd 
gebracht. Ik was ervan overtuigd, dat we de mensen 
een groot plezier deden. Nu ik echter aan de andere 
kant heb gestaan weet ik hoe indrukwekkend dat is. 
Dit was een geweldige opluistering van ons feest. We 
zijn jullie zeer dankbaar hiervoor en wensen jullie veel 
succes voor de toekomst.

Martha en Piet Soons

Gouden bruidSpaar raeVen-ClaeSSenS

Serenade Gouden Bruiloft

Wat een fijne verrassing dat jullie in zo een grote getale 
een serenade kwamen brengen op ons gouden huwe-
lijksfeest afgelopen 14 november.
Als jezelf een leven lang bij een vereniging bent, kun je je 
iets voorstellen wat dat betekent. 
Als we jullie drukke agenda bekijken alleen maar:
“Chapeau”. 

Een voor ons onvergetelijke dag met medewerking van 
alles waar Schimmert goed en groot in is, achtereenvol-
gens de H. Mis, de Schutterij, de Fanfare met de Drum-
band.

Nogmaals, dank aan allen die aan het welslagen van ons 
feest meegewerkt hebben.

Groetend, Math en Paula Raeven-Claessens
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Gouden bruidSpaar lemmenS - raeVen

Op ons gouden huwelijksfeest was de Fan-
fare en Drumband present met een muzikale 
opluistering. 
Het was geweldig en indrukwekkend! 
Ook de mooie woorden van Marjo Limpens 
- Lemmens waren heel bijzonder, bedankt 
hiervoor.
Veel succes voor de toekomst, vooral de 
Drumband volgend jaar met het concours.
Nogmaals van harte bedankt, het was en blijft 
altijd een onvergetelijke dag voor ons, ook namens de kinderen en kleinkinderen.

Willy en Jeannette Lemmens - Raeven

Sint CaeCiliaFeeSt ( VroeGer en nu)

Zaterdag 21 november 2009.
 
Na de vraag van José Eijssen of ik weer een kort verhaaltje wilde schrijven over dit feest doe 
ik dat bij deze.
Dit feest is een van de hoogtepunten in het verenigingsjaar.
Zelf heb ik, maar ook natuurlijk mijn leeftijdsgenoten, nog meegemaakt dat dit  “een hele-
dags-feest “ was.
‘s Morgens om 10.00 uur een H. Mis met een bezoek aan het kerkhof.
De overleden leden en ereleden werden herdacht in gebed en passende muziek. 
Hierna ging men gezamenlijk naar de koffietafel, in de Harmoniezaal, en vervolgens trok men 
met muziek door het dorp van café naar café. 
In die tijd, 1950 - 1960, waren in Schimmert nog meer dan tien cafés en elke kastelein stond 
te wachten op het feestende gezelschap.
Deze rondtocht eindigde weer in de Harmoniezaal waar de totale Fanfare familie dan warm 
eten kreeg geserveerd, verzorgd door de dames van de bestuursleden en vrijwilligers zoals 
in 2009. 
Tot slot werd, net zoals nu, de dag afgesloten met een gezellige avond. Dat is de laatste jaren 
met een diskjockey en vroeger was dat meestal live muziek.
Mia en ik vonden dat het bestuur en de werkgroep ook dit jaar weer hun best hebben gedaan. 
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JubilariSSen St. CaeCiliaFeeSt

Op 21 nov. werd tijdens het St. Caeciliafeest Ronald Kuipers in het zonnetje gezet vanwege 
het feit dat hij 25 jaar trouw lid van onze Drumband is.
Ook de andere jubilarissen Leon Aelmans, Petra Lacroix, Tanja Frijns en Lou Lemmens die 
verhinderd waren.
 
Allen van harte proficiat!

De organisatie en het eten waren meer dan goed.
Het blijft moeilijk om voor elk wat wils te brengen. Onze tafelgenoten en de mensen welke wij 
hebben gesproken waren unaniem van mening dat het gezellig en sfeervol was. Het Country 
en Western thema viel in de smaak en de echte cowboys waren gekomen. 
Sommigen waren zelfs een beetje bang voor die gewapende heren maar het moet gezegd :
Het bestuur had alles onder controle.
Jubilaris Ronald Kuipers stond royaal in de belangstelling omdat vier collega’s niet aanwezig 
konden zijn.
De Jeugdfanfare en enkele Drumband leden hebben ons in de kerk laten genieten van mooie 
goed verzorgde muziek. Proficiat.
Nu ik dan toch aan het schrijven ben wil ik ook nog kwijt dat de Fanfare, deze week, op een 
waardige manier afscheid heeft genomen van onze vriend en erebestuurslid Emiel Willems. 
Dit had Emiel ook verdiend, zo zei de voorzitter, maar het dan ook realiseren is weer iets 
anders.

Mia en Sjeng Mevis
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Sint CaeCiliaFeeSt 2009

Zaterdag 21 november was het weer zover. Het jaarlijkse feest van onze fanfare. 
Zoals ieder jaar begint dit feest met een mis die de fanfare opluistert. Omdat Frenk verhinderd 
was, kreeg  de Jeugdfanfare met een aantal  leden van de drumband deze eer.
Ondanks dat er genoeg was geoefend vooraf was het toch ook wel spannend. In de kerk 
hoor je elk foutje extra goed en er is natuurlijk veel publiek. Voor mij was het extra span-
nend, omdat ik een stukje alleen moest spelen. Gelukkig ging het goed. Ook de leden van de 
drumband waren super, echt heel mooi. We kregen van veel mensen leuke reacties en dat 
is natuurlijk altijd leuk.  
Na de kerk snel omkleden en naar het Gemeenschapshuis. Het thema van dit jaar was 
‘Country en Western’ en iedereen kreeg een rood sjaaltje die je mocht omdoen. De meeste 
hadden hun kleding aan het thema aangepast. Er waren hele leuke spellen en lekker eten. 
Het was echt een feest voor groot en klein!

Luca
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de eerSte noten

Hallo ik ben Ferre Limpens. Ik heb mee gedaan aan de eerste vijf proeflessen van de bugel.
De ouders en de opa´s en oma´s, konden in het gemeenschapshuis komen luisteren wat wij 
allemaal al konden spelen. 
Maar de jeugdfanfare heeft voor dat wij moesten gaan spelen ook nog gespeeld. 
En we hebben ook nog samen de lage do gespeeld.
We hebben ook nog geluisterd hoe het klinkt als je alleen speelt of samen.
En we hebben ook nog gehoord dat alle instrumenten anders klinken. 
Ik vond het heel leuk en ik heb een klein stukje solo moeten spelen.
Ik vond het kleine stukje solo spelen op het begin nog een beetje spannend maar toen ik aan 
het spelen was viel het toch wel mee.
En ik wil heel graag door gaan met bugel spelen.

Groetjes van Ferre
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in memoriam miel WillemS

Ruim 70 jaar is Miel betrokken geweest bij onze vereniging en tijdens het Nieuwjaarsconcert 
2008 hebben wij bij dit uitzonderlijke 70 jarig jubileum stil gestaan. Miel was tot op respecta-
bele leeftijd als muzikant actief op zijn geliefde baritonsax. Hij was altijd betrokken bij onze 
vereniging. Niet in het minst omdat een van de kinderen en later ook enkele kleinkinderen bij 
onze vereniging lid zijn of zijn geweest. Met Miel was het altijd bijzonder om over de Fanfare 
te praten. Vele anekdotes werden door hem met veel humor verteld. De bloei van de ver-
eniging deed hem goed en met name de toenemende kwaliteit van de jeugdige muzikanten 
vond hij geweldig. Onze laatste prestatie op het WMC heeft Miel niet meer live kunnen bele-
ven hetgeen hem bijzonder speet, maar dankzij een prima opname heeft hij hier nog in zijn 
vertrouwde omgeving van kunnen genieten. In Miel verliezen wij een erebestuurslid met een 
grote betrokkenheid.

Miel bedankt.

Het Bestuur
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opruimploeG

Dec.: Roel Wachelder, Peter Verkoulen, Joël Jacobs, Erwin Kuipers.
Jan.:  Hans Slenter, Daniëlle Weerts, Sven en Jordy Rouschop, Mark Lardinois

Geboorte Sophie

En hier is dan de eerste foto van Sophie! Sophie is geboren op 13 
november en is het dochterje van Peter en Nicole Frissen-Palmen 
en het zusje van Thijs! Kleine Sophie woog bij de geboorte 3445 
gram en telt 51 centimetertjes. 

Peter, Nicole en Thijs, van harte gefeliciteerd met de geboorte van 
jullie dochtertje en zusje! 

Van harte proficiat!



10    Nr. 113 | December 2009

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:
Za 12 dec Percussionata 19:30 in Heel
Vr 08 jan Nieuwjaarsconcert
Zo 11 apr Concert (o.v.b.)
Za 12 jun Concert IN Aarlanderveen (K&D)
Vr 16 jul Concert met Sing a Song  
  (o.v.b.) (K)
Za 10 okt Concert met holtum (K)
Zo 21 nov Podiumconcours LBT (D)

Volgende info verschijnt op 8 jan.
Uiterlijke inleverdatum 3 jan.

aCtiViteiten 2009:
Za 12 dec Percussionata 19:30 in Heel
Vr 18 dec Groepsrepetitie 3de bugels
  20:00 Gemeenschapshuis
Za 19 dec Verenigingen Gemeenschaps- 
  huis disco Janse Bagge Band
Zo 20 dec repetitie fanfare
  10:30 Gemeenschapshuis
Do 24 dec Kerstensemble 21:00 uur Kerk
Vr 25 dec en 01 jan. Geen repetitie (K)
Zo 27 dec Kerstwandeling

aCtiViteiten 2010:
Zo 03 jan repetitie fanfare
  10:30 Gemeenschapshuis
do 07 jan repetitie fanfare 20:00
Vr 08 jan Nieuwjaarsconcert 20:00
Za 23 jan praktijkexamens blazers
ma 25 jan praktijkexamens Slagwerk
Zo 31 jan Solistenconcours lbt
  merkelbeek
Do 11 feb Jeugdcarnaval ‘t Weverke
Zo 14 feb Afhalen prins Carnaval
  opluisteren H. Mis 
  Taarbrook oplaote
Ma 15 feb Carnavalsoptocht
Zo 07 mrt Jaarvergadering 10:30
  Gemeenschapshuis

Zo 28 mrt Palmzondag 10:45
  Bezoek kerkhof
Zo 11 apr Concert (o.v.b.) (K)
Vr 30 apr Koninginnedag lampionnen 
  optocht
Zo 02 mei Solistenconcours Hulsberg
Zo 02 mei Lentewandeltocht Trampelkeu 
Zo 23 mei Pinksteren 09:10 Kerk  
  communiekantjes(K)
Za 29 mei Kioskconcert 
Zo 30 mei Kermiszondag Bronkprocessie
do 03 jun Kermis Groot haasdal
Za 05 jun processie meerssen 6.30
Za 12 jun Concert IN Aarlanderveen (K&D)
Za 12 jun en 13 jun concertweekend in  
  Aarlanderveen (K&D)
Vr 16 jul Concert met Sing a Song  
  (o.v.b.) (K)
ma 16 aug St. rochus Kl. haasdal
Vr 27 aug t/m 29 aug: WTF 2010
Za 10 okt Concert met holtum (K)
Vr 19 nov Generale Repetitie Drumband 
Zo 21 nov Podiumconcours LBT (D)
Za 27 nov St. Caeciliafeest

aCtiViteiten 2010 (VerVolG)


