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Watertaore FièSte 2011

Van woensdag 1 t/m zaterdag 4 juni vinden onze jaarlijkse Watertaore Fièste plaats, we-
derom in de loods van Jan Roks in de Steeg. Inderdaad, dit is op een ander tijdstip dan 
u gewend bent. We hebben om verschillende redenen hiervoor gekozen. Zo wordt er aan 
het eind van de zomer in omliggende dorpen veel georganiseerd, zijn mensen vaak nog 
op vakantie en vertrekken studenten juist weer terug naar hun studieplekken. Door deze 
verschuiving hopen we meer bezoekers te mogen verwelkomen en het leden makkelijker 
te maken mee te kunnen werken.

Ook deze editie hebben we een goed gevuld programma weten te organiseren. We be-
ginnen  woensdagavond met een concert, verzorgd door onze Drumband en Fanfare in 
samenwerking met Sing a Song. Op donderdag is er een gevarieerd aanbod voor jong en 
oud. Er komen legervoertuigen, een show met trialbikes en voor de kinderen is er weer een 
springkussen en de vorig jaar geïntroduceerde knipkaart. Ook is deze dag het traditionele 
Koosjiete. Een en ander wordt muzikaal opgeluisterd door Holland’anka en Energy Disco 
Roadshow met DJ Bas. Op vrijdag nemen we een dagje rust om ’s zaterdags vol aan de 
bak te kunnen met Wir Sind Spitze!. Deze band garandeert een feest met goede muziek en 
is dan ook een mooie afsluiting van de festiviteiten.

Om dit alles goed te kunnen laten verlopen, hebben we de hulp van alle leden nodig.  We 
vragen dan ook mee te helpen waar gevraagd. Op dit moment wordt het werkschema ge-
maakt, dit wordt z.s.m. verspreid. reserveer alvast zaterdag 14 mei in de agenda, we 
gaan dan door het dorp voor de verkoop van de Koosjietloten.

Vriendelijk groetend,

Het comité

ConCertaVond

Op zondag 15 mei verzorgt onze Fanfare o.l.v. Frenk Rouschop een concertavond waarbij 
ook wordt deelgenomen door het Mannenkoor Beeker Liedertafel o.l.v. Dion Ritten en Har-
monie De Volksgalm uit Riemst o.l.v. Frenk Rouschop.  Dit concert vindt plaats in het Tref-
centrum te Nuth en begint om 18:30 uur. De entree voor dit concert is € 5,--.
Wij heten U allen van harte welkom op dit unieke concert.

Het bestuur
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Geboorte Van loeS & aaron

Na de geboorte van Eva en Pheline is onze Drumband- en Fanfarefamilie is alwéér twee 
nieuwe spruiten rijker!

Op dinsdag 8 februari is Loes geboren. Loes is het dochtertje van hoornist Sander en Clau-
dia en het zusje van Dries en Fien. Loes woog bij de geboorte 3260 gram en haar lengte 
was 51 cm.

Op maandag 21 februari is Aaron geboren. Aaron is het zoontje van drumband-leden Judy 
en Ronald en het broertje van Marijn. Aaron woog bij de geboorte zo’n 3295 gram en was 
ook 51 cm groot.

Wij wensen Claudia, Sander, Dries & Fien en Judy, Ronald & Marijn van harte proficiat en 
heel veel geluk met deze nieuwe aanwinst!

Loes                                                                                               Aaron

PalmPaSen

Op Palmpasen werd door het Korps en de Drumband de H. Mis feestelijk 
opgeluisterd.

Het was een sfeervolle dienst met prachtige muziek van Drumband en 
Fanfare.

Traditiegetrouw werden op het kerkhof de overleden leden muzikaal ge-
eerd en herdacht. Zoals elk jaar werd het mooie bloemstuk weer ver-
zorgd door Jose Steins.
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VerSlaG jaarVerGaderinG 2010 Vrienden Van de FanFare

Deze keer is het ons gelukt om voorafgaand aan onze jaarvergadering een bedrijfsbezoek 
bij Muziekfabriek Adams te organiseren. Met 33 belangstellenden togen wij naar Ittervoort, 
waar we een boeiende, leuke presentatie kregen voorgeschoteld door een gedreven vak-
man, die 40 jaar in het vak zat.

Voor de meesten was het toch wel verrassend om te zien hoe groot dit bedrijf in de loop 
van 40 jaar is geworden. Het is eigenlijk het bekende succesverhaal. Beginnen achter in 
het schuurtje en met een visie aan de slag gaan. Na het slagwerk is men nu een jaar of 
vijf/zes ook bezig met andere instrumenten. Ondanks de concurrentie uit de hele wereld 
incl. de goedkope instrumenten uit China weet men de slag op kwaliteit te winnen. Op een 
vloeroppervlak van 40.000 vierkante meter produceert men o.a. 12.500 slaginstrumenten 
per jaar, waarvan de helft bestaat uit pauken. Bijna de gehele productie is voor de export. 
Iedereen vond het ontzettend interessant en verrassend.

Terug in Schimmert zijn we met zijn allen naar een van onze sponsor, ’t Weverke, gegaan 
voor een hapje en een drankje. En ook dit viel goed in de smaak. Daarna moest er ook nog 
vergaderd worden in het gemeenschapshuis. Voorzitter André blikt in het kort terug op ons 
bezoek bij Adams en vindt dat het daarna tijd is voor de verantwoording over het afgelopen 
jaar door het bestuur.

Eerst stipt hij de belangrijkste zaken uit het afgelopen jaar even aan, zoals de succesvolle 
concoursdeelname van de Drumband en de door ons tijdens de generale repetitie aan-
geboden buisklokken (van Adams). Uit de notulen van de vorige jaarvergadering blijkt dat 
Noël is teruggetreden, dat Adams toen ook al ter sprake is gekomen en dat het aanpassen 
van de sponsorborden een aandachtspunt was.
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In het jaarverslag komen uiteraard dezelfde hiervoor genoemde punten aan de orde.
Verder blijkt uit het jaarverslag, evenals uit het financieel jaarverslag, dat we in het afgelo-
pen jaar een bedrag van € 11.565 hebben afgedragen aan de Fanfare. Dit bedrag bestaat 
uit de helft van de ontvangen sponsorgelden, een bijdrage voor de Fanfare-info en een 
bedrag voor instrumenten. Het aantal sponsors is licht teruggelopen tot 38 en het aantal 
vrienden is stabiel gebleven. Als we het zo kunnen vasthouden vindt de penningmeester 
het niet slecht.

Volgens de kascontrolecommissie die bestond uit Carin Ritt en Math Thewessen klopte al-
les tot op de cent. Daarbij was het ook nog gezellig. Math vindt het jammer dat hij na twee 
jaar ermee moet stoppen.
Op voorstel van deze commissie wordt Sef decharge verleend. De samenstelling van de 
kascontrolecommissie voor volgend jaar is Carin Ritt en Piet Soons.

Bij de mededelingen komen eerst de afmeldingen aan de orde en daarna stelt André het 
nieuwjaarsconcert aan de orde. Het bestuur van de vrienden vindt de entourage en de ont-
vangst te beperkt. Het is een samenkomst van de hele Fanfarefamilie. Ook de temperatuur 
is een punt van aandacht. Het is allemaal niet negatief bedoeld, maar we willen er eens in 
een groter verband over praten.

Gezien de aard van het concert nemen we, in geval van musiceren op de bühne, genoegen 
met een mindere geluidskwaliteit. Een en ander is blijkbaar bij het bestuur van de Fanfare 
ook al aan de orde geweest. Verder blijkt dat de stichting gemeenschapshuis uitkijkt naar 
elementen voor het uitbouwen van de bühne. Peter Soons laat weten dat het bestuur de-
zelfde ervaring heeft, maar dat het slepen met kisten te belastend is. Hij zegt toe dat de 
muzikanten volgend jaar op de bühne zitten. We verheugen ons erop. Applaus!

Verder laat Peter weten dat het bondsconcours dat door onze Fanfare georganiseerd gaat 
worden op 16 oktober in Heerlen slechts één dag duurt vanwege het geringe aantal inschrij-
vingen. Bovendien valt het jammer genoeg samen met de wandeltocht van de Trampelkeu. 
Omdat het slechts om één dag gaat stelt Jos Mevis voor om nog iets anders te organise-
ren op de overblijvende dag. Een concertavond of wellicht een generale repetitie voor de 
korpsen die het weekend daarna op concours gaan. Deze suggestie wordt meegenomen.
Een ander punt dat Peter aan de orde stelt is het lesgeld, dat slechts voor de helft kos-
tendekkend is. Het probleem hierbij is dat de hoogte van het lesgeld in combinatie met de 
contributie, die iets verhoogd gaat worden, niet moet leiden tot afhakers. Daarom wordt er 
gekeken naar andere bronnen van inkomsten o.a. plastic ophalen. Maar de onderhandelin-
gen met de gemeente en Rd4 verlopen moeizaam.
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De begroting laat een tekort zien van € 3.000 in een normaal jaar, hetgeen eigenlijk een 
overschot van dit bedrag zou moeten zijn, om een reserve op te bouwen voor de concours-
jaren. Er wordt  van alles geprobeerd. Er wordt gekeken om meer over te houden aan de 
Watertaorefiëste o.a. via de loten. Leden zouden ook sponsors kunnen werven.

Ten slotte is het de vraag of de Fanfare nog alles kan blijven invullen in de gemeenschap. 
Tot nu toe lukt dit nog. In een normaal jaar bijv. zijn er negen gouden bruiloften. M.b.t. de 
processie naar Meerssen is afgesproken om deze alleen nog op de heenweg te begelei-
den.

Jos Mevis dankt het bestuur voor de organisatie van vandaag. Super! Vader Sjeng voegt 
eraan toe dat de middag blijkbaar geen belemmering is. En José Soons sluit het af met: 
”geer doot ’t gé-weldig!” Een idee voor volgend jaar: een rondleiding in de kerk van Gen-
hout.

André dankt voor de hele middag, de aanwezigheid en de inbreng en sluit af met de woor-
den van Noël: “Jónges veer zin good bezig.”

Ger Derks

iK Vond het SUPerleUK!!!!!!!!

Op zondag 27 maart mochten we aan onze familie en vrienden, eindelijk de liedjes die we 
tijdens de blokfluitlessen van juf Els hadden geleerd, laten horen. Samen met de jeugdfan-
fare in het Gemeenschapshuis, 
dat vond ik best spannend. 
Iedereen mocht een liedje al-
leen spelen en een paar lied-
jes samen. Ook speelde ik een 
liedje samen met Paulus. Het 
ging heel goed en de mensen 
klapten allemaal voor ons. Ook 
maakten we nog allemaal een 
mooie buiging voor het publiek. 
Ik vond het een superleuk op-
treden!!!!!!

Jesper Lucassen
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Ster Zlm toer 2011

Etappe 3 - Vrijdag 17 juni
Schimmert - Schimmert  
Rit: 178 km              Start: 12.00 uur  Bekerbaan               Finish: 16.20 uur Bekerbaan

Op vrijdag 17 juni is het weer zover, Schimmert is voor de 7e keer op rij etappeplaats in de 
inmiddels tot Ster ZLM Toer omgedoopte Ster Elektrotoer. Na het grote succes van afgelopen 
jaren krijgt de organiserende Stichting Evenemen-
ten Kern Schimmert (EKS), dit jaar voor de vierde 
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 wie-
lerliefhebbers kunnen dus vrijdagmiddag 17 juni op 
diverse Limburgse locaties de wielerkaravaan voor-
bij zien razen om vervolgens in ons eigen Schim-
mert getuige te zijn van een spannende eindspurt.

Ook dit jaar zal ongetwijfeld weer een bijzonder sterk rennersveld aan de start zal verschijnen 
waaronder diverse Pro Tour teams (de beste teams van de wereld) met in hun midden di-
verse bekende namen. Volgens ingewijden groeit de voormalige Ster ZLM Toer 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!!

Rest nog één heel belangrijk onderdeel: ook dit jaar heeft eKS weer uw hulp nodig! 
Meld je als vrijwilliger aan bij een van de leden van EKS en ondersteun hiermee het verenig-
ingsleven in Schimmert. EKS is immers een samenwerking van Fanfare Sint Caecilia, Schut-
terij Sint Sebastiaan, Turnclub Excelsior en Voetbal Vereniging Schimmert. Wij hebben ca. 80 
personen nodig (verkeersregelaars, hulp in de bediening, hulp bij het opbouwen en afbreken, 
etc.). Iedereen is welkom (leden, maar ook niet leden van verenigingen, jong en oud). Als u 
kunt helpen geef het door aan, of stuur een e-mail bericht naar Nico Eurelings of Miel Weerts. 
Zij zullen dan contact met u opnemen.
Nico: n.eurelings@home.nl
Miel: mielweerts@home.nl
of secretariaat Stichting EKS: Klein Haasdal 28, 6333 AK Schimmert (045-4042258)
Alvast bedankt en we zullen er samen weer een gezellige dag van maken!

Bestuur EKS
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de ‘hiGh liGhtS’ Uit de jaarVerGaderinG oVer 2010

Op zondag 20 maart 2011 is de jaarvergadering over 2010 gehouden. De opkomst van de 
leden stelt weer teleur. Voorzitter Peter Soons opent om 10.30 uur de vergadering en heet 
eenieder welkom. Tijdens de opening staat hij stil bij het fantastische  resultaat van de drum-
band tijdens het Podiumconcours in Heel.

Zeer jeUGdiGe mUZiKanten Zetten hUn beSte beentje Voor

Wij zijn na de herfstvakantie 2010 begonnen met een aanvulling op onze bestaande oplei-
ding. De leerlingen van de groepen 3 en 4 zijn gevraagd om deel te nemen aan blokfluitles-
sen. Maar liefst 11 enthousiaste kinderen hebben onder leiding van Els Claessens kennis 
gemaakt met de wereld van muziek. Op een speelse wijze hebben deze kinderen noten leren 
lezen en geleerd de blokfluit te bespelen. 

Op zondag 27 maart was voor deze jeugdige muzikanten de vuurdoop. Zij presenteerden 
zich  onder grote belangstelling van hun ouders en vele oma’s opa’s in het Gemeenschaps-
huis. Hier hebben zij laten horen wat zij op deze korte tijd toch allemaal al geleerd hebben. 
Het was een geweldig optreden waarbij ook de Jeugdfanfare haar steentje bijdroeg. Dat deze 
opleiding in de smaak valt blijkt wel uit het feit dat van deze 11 leerlingen  er 7 met blokfluit 
verder gaan en 2 kinderen gaan de bugel bespelen. Voor ons een stimulans om ook de ko-
mende jaren deze opstartcursus weer te organiseren. 

Els Claessens heel veel dank voor dit mooie optreden.

lenteWandeltoCht tramPelKeU oP 1 mei 2011

De lentewandeltocht van de Trampelkeu is dit jaar op zondag 1 mei.  We 
zullen gaan wandelen richting Ulestraten, Waterval en Schietecoven en 
we hebben de controleposten midden tussen de fruitbomen, zodat er weer 
veel te genieten valt. De start is in Café Oos Heim en onderweg zal er op 
de beide posten in ruime mate voor de inwendige mens worden gezorgd. 
(met de “woorsjte” van Maria en Ludy). Wij hopen dat we jullie weer mogen 
begroeten onderweg en dat we zo als altijd een gezellige wandeltocht zullen beleven. De 
opbrengst is zoals gewend wederom voor onze Fanfare. Tot ziens op 1 mei

WSV De Trampelkeu Sjömmert
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Nadat het verslag van de vorige vergadering aan de orde is gesteld  presenteert Peter Ver-
koulen zijn financiële verantwoording over 2010. Hieruit blijkt dat nu concrete afspraken ge-
maakt moeten worden om de financiën dekkend te krijgen. Afgelopen jaren zijn de contributie 
en lesgelden met de inflatie aangepast. Dit is zeer beperkt gebleven tot enkele euro’s. Aan-
gezien de kosten harder stijgen is scheefgroei ontstaan en het voorstel van het bestuur om 
de contributie en de lesgelden aan te passen met 10% wordt dan ook overgenomen. Voor de 
contributie wordt aanvullend van uit de leden het voorstel gedaan deze voor volwassen af te 
ronden op € 100,00 en jeugdleden op € 50,00. Dit wordt unaniem vastgesteld met de kantte-
kening dat voor 2011 en 2012 voor het contributie-deel in principe geen indexatie plaatsvindt. 
Door deze extra opbrengsten en de opbrengsten uit de organisatie van het bondsconcours 
in oktober a.s. sluit de begroting voor 2010 neutraal. Voor een jaar zonder concoursen is dit 
echter onvoldoende, er zal ook enige reserve opgebouwd moeten worden voor deelname 
hieraan. Er zal nog gezocht moeten worden naar additionele middelen om niet te hoeven 
snijden in de uitgaven. De definitieve begroting op basis hiervan zal voor de zomervakantie 
met de leden besproken worden.

Een grote kostenpost is het budget voor de opleidingen. Dit is echter de hoeksteen van de 
vereniging waarop de kwaliteit uiteindelijk drijft. In mei/juni zal het bestuur de financiële situ-
atie opnieuw aan de leden voorleggen. De kascontrolecommissie heeft de financiën gecon-
troleerd en akkoord bevonden. Het bestuur wordt dan ook decharge verleend.

Marjo heeft weer een uitgebreide weergave van alle activiteiten binnen de fanfare maar ook 
wat naar buiten gebeurt. De vele activiteiten laten zien dat de vereniging bruist van levendig-
heid. Daarnaast hebben onze leden nog voldoende tijd om voor de ‘nachwuchs’ te zorgen, dit 
biedt perspectief voor de toekomst.  
  
Fon Heuts, Jos Wiekken, Jan Roks, Peter Soons 
en Ine Willems worden herkozen tot bestuurslid. 
Petra Lacroix wordt als nieuwkomer in het bestuur 
verwelkomd. Petra en de herkozen leden wordt veel 
succes toegewenst voor de komende periode. Maria 
Hambeukers heeft al eerder aangegeven te stoppen 
als bestuurslid. Zij is sinds 1986 lid van het bestuur 
en heeft zich sindsdien op vele plekken verdien-
stelijk gemaakt voor de vereniging. Maria wordt tot 
erebestuurslid benoemd en bedankt voor haar inzet. 
Ludi Hambeukers (37 jaar lid) wordt gezien zijn grote staat van dienst voor de vereniging ge-
kozen tot erelid. Ludi bedankt voor je inzet in al die jaren. Barry Kuipers heeft toegezegd de 
vereniging te willen ondersteunen, hij zal o.a. lid worden van de Commissie Opleidingen.
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UitSlaGen SoliStenConCoUrS SChimmert

Zaterdag 23 april 2011 Achtste Onderling Solistenconcours Fanfare Sint Caecilia Schimmert.
Locatie: Gemeenschapshuis Schimmert  Organisatie: Commissie Opleidingen.
Juryleden: Noël Speetjens & Etienne Houben  Piano: René Kicken.
Divisie  Aspiranten met juryrapportage in woorden     
    
Asp Simone Heuts  Blokfluit Paul Jonas (18)   
Asp Jesper Lucassen  Blokfluit Op en neer (11) / Liesje had een lammetje (12)
Asp Lise Okkersen  Blokfluit Mieke hou je vast (11)  
Asp Manou Soons  Blokfluit De muzikale clown (14)  
Asp Jasmijn Verkoulen  Blokfluit Boer wat zeg je van mijn kippen? (17) 
Asp Simone, Manou, Jasmijn Blokfluit Alles blij maakt de mei (17)  

De Watertaorefièste verschuiven gezien de grote concurrentie van evenementen uit de buurge-
meenten in augustus naar 01.06 tm 04.06 a.s. De Ster Elektro Toer heet in het vervolg Ster ZLM 
toer en zal Schimmert op 17 juni a.s. aandoen. De Familiedag wordt gehouden op zondag 22 mei. 
Voor 2011 is de organisatie van het bondsconcours op 16 oktober aan Schimmert toegewezen. 
De aanwezige leden staan positief tegenover deelname aan het WMC 2013 (4 tm 29 juli) maar 
gezien de geringe opkomst, zal dit eerst nog een keer na een repetitie besproken worden.

Als rode draad door deze vergadering loopt het gevoel en de constatering dat ondanks de 
vele oproepen een deel van de leden het niet zo nauw neemt met de ‘verplichtingen’ die een 
lidmaatschap van een vereniging met zich meebrengt. Het niet komen opdagen tijdens repeti-
ties, concerten of andere muzikale activiteiten. Het niet helpen bij ondersteunende activiteiten 
of het niet nakomen van afspraken hierbij. Kortom het is frustrerend te moeten constateren 
dat steeds weer dezelfde mensen in touw zijn om de vereniging draaiende te houden. Van 
uit de vergadering wordt aangegeven hieromtrent een krachtig signaal af te geven en elkaar 
hierop aan te spreken. Wij hebben een prachtige vereniging waar wij trots op kunnen zijn 
en willen wij dit zo houden dan is de inzet van alle leden hierbij nodig. Niet alleen om mooie 
muziek te maken maar ook meehelpen bij activiteiten om dit mogelijk te houden. Dan kunnen 
wij het werk ook over meerdere mensen verdelen.

De voorzitter sluit de vergadering en geeft nogmaals aan dat wij, ondanks de negatieve te-
neur omtrent de inzet, trots mogen zijn op de Fanfare. Hij dankt eenieder voor zijn/haar in-
breng tijdens deze constructieve vergadering maar ook tijdens het afgelopen verenigingsjaar.

Ed  Loijens
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Asp Alle blokfluiters samen Blokfluit De school is uit (16)
Asp Soufian Koraichi  Bugel Maanliedje / London Bridge  
          
         Punten 
Deb Tim Eurelings  Trombone Military March – Traditional  80 
Deb Ferre Limpens  Bugel Beau Brummel – Forrest L. Buchtel 81 
Deb Karsten Soons  Kl. Trom Moderato (56) – Gert Bomhof  78
Jeugd Niels Eggen *  Bugel Beau Brummel – Forrest L. Buchtel 78
Jeugd Geert Vanhommerig * Bugel The Young Maestro – Clifford P. Barnes 82 
Jeugd Manoua Koraichi *  Bugel At The Ball – Forrest L. Buchtel 82 ½  
Jeugd Gonni Limpens  Bugel Meadowlark – H.A. VanderCook 82 ½  

5 Luca Aerts *  Bugel Vega – H.A. VanderCook  85 
5 Wouter Hautvast /Sterre Spee Kl. Trom March & Dance – Gert Bomhof (Duet) 81 
5 Tom Heiligers  * Kl. Trom Hit and Run – Gert Bomhof  80 ½  
5 Rimmi Limpens  Bugel Orion – H.A. VanderCook  81 ½  
4 Chajen Debije *  Bugel Punchinello – H.A. VanderCook 85
4 Jesper Frijns *  Trompet The Excecutant – R.M. Endresen 84 
4 Lisa Laumen  Bugel Introduction, Thema and Variations 84 
4 Marc Penders  Xylofoon Hink-Stap-Sprong – Ivo Weijmans 81 
4 Stan Willems *  Bugel The Executant – R.M. Endresen 78 
3 Wouter Hautvast  Kl. Trom Drum-Pleasure – Gert Bomhof  85 
3 Elron Hermans *  Kl. Trom Flam-Game – Gert Bomhof  87 
2 Luuk Mevis *  SD&Cymb Onyx – Vincent Cox   85 
1 Jordi Rouschop *  Altsax. Pequeña Czarda – Pedro Iturralde 93 

De blokfluiters                                 De Jury                                            De winnaars

erelijst Solistenconcours Schimmert:
Winnaars ‘Meister Stassen-Wisseltrofee’ bestemd voor de deelnemers in de Debutanten- en Jeugddivisie:
1e Prijs: Gonni Limpens, bugel, Jeugddivisie
2e Prijs: Manoua Koraichi, bugel, Jeugddivisie
3e Prijs: Geert Vanhommerig, bugel, Jeugddivisie
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UitSlaGen Graden- & haFabra-examenS 19-2-2011

Naam  Instrument  T/G Totaal

HaFaBra Certificaat Theorie/Gehoor-module
Stan Willems Bugel  B 8,0

HaFaBra Certificaat Praktijk-module: (N.B.: gemiddeld cijfer over de VIJF praktijk-rubrieken)
Gonni Limpens Bugel  A nvt 38,0 punten, gemiddeld 7,60
Geert Vanhommerig Bugel  A nvt 39,0 punten, gemiddeld 7,80
Wouter Hautvast Kleine Trom B nvt 40,5 punten, gemiddeld 8,10
Sterre Spee Kleine Trom B nvt 38,5 punten, gemiddeld 7,70

Diploma Praktijkexamen Graad
Niels Eggen Bugel  I nvt 46,0 punten, gemiddeld 7,66
Tim Eurelings Trombone I nvt 41,0 punten, gemiddeld 6,83
Manoua Koraichi Bugel  I nvt 36,5 punten, gemiddeld 6,08
Wouter Hautvast Kleine Trom II nvt 49,5 punten, gemiddeld 8,25
Lou Lemmens Mallets  II nvt 43,0 punten, gemiddeld 7,16
Marc Penders Mallets  II nvt 45,5 punten, gemiddeld 7,58
Sterre Spee Kleine Trom II nvt 47,0 punten, gemiddeld 7,83
Luuk Mevis Kleine Trom III nvt 50,5 punten, gemiddeld 8,41
Marc Penders Kleine Trom III nvt 47,5 punten, gemiddeld 7,91

Winnaars “Wisselbeker Solistenconcours Fanfare Sint Caecilia Schimmert 1845’ bestemd voor de deel-
nemers in de Divisies 5 tot en met 1: 
1e Prijs: Jordi Rouschop, altsaxofoon, 1e Divisie, 1e Prijs met lof der jury
2e Prijs: Elron Hermans, kleine trom, 3e Divisie
3e Prijs: Chajen Debije, bugel, 4e Divisie; Wouter Hautvast, kleine trom, 3e Divisie; Luuk Mevis, kleine 
trom & cymbaal, 2e Divisie kregen gezamenlijk de Wisselbeker 3e Prijs in tijdsevenredigheid toegekend.

Toelichting: Bij een gelijk aantal punten beslissen bepaalde beoordelingsrubrieken over de prijstoeken-
ning. Indien dit óók geen eindwinnaar oplevert wordt de wisselbeker toegekend in tijdsevenredigheid.

* = Solisten die op 8 mei 2011 gaan deelnemen aan het Lei Extra Solistenconcours te Hulsberg.
De deelname van Jordi Rouschop is al op 7 mei.

Een welgemeende felicitatie aan het adres van alle solisten, hun ouders/verzorgers en hun docenten!
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Diploma Praktijkexamen HaFaBra
Tom Heiligers Kleine Trom A 7,5 39,5 punten, gemiddeld 6,58
Geert Verkoulen Bugel  A 8,5 44,5 punten, gemiddeld 7,41
Elron Hermans Kleine Tro B 8,5 48,0 punten, gemiddeld 8,00
Lisa Laumen Bugel  B 9,0 51,0 punten, gemiddeld 8,50
Koen Verkoulen Bugel  B 9,5 42,5 punten, gemiddeld 7,08

Legenda
T/G= Behaald eindcijfer voor (schriftelijk) Examenonderdeel I: Muziekleer / Gehoorscholing

Op zaterdag 19 februari 2011 legden bovenstaande kandidaten hun Praktijkexamen af. De 
examencommissie werd gevormd door Noël Speetjens (voorzitter), René Kicken (secretaris) 
en de docent(e) van de kandidaat. De kandidaten kregen meteen na hun examen te horen of 
ze geslaagd waren. We feliciteren de geslaagde kandidaten, hun ouders en de docenten Els 
Claessens-Wischmann, Harry Schaeps, Bas Schobbers en Sander Simons.

Op vrijdag 18 maart werden de diploma’s, cijferlijsten, rapportage-formulieren en modules 
uitgereikt in het Gemeenschapshuis na een feestelijk afgesloten fanfare-repetitie en een toe-
spraak van de voorzitter Peter Soons.

We genoten van de glunderende gezichten van de geslaagden en hun ouders/verzorgers. 
Veel succes wensen we met de verdere opleiding en veel plezier in Drumband en/of (Jeugd)
Fanfare.

Luuk Mevis & Sander Simons         Lisa Laumen & Harry Schaeps      Tim Eurelings & Bas Schobbers

Het volledige programma is te vinden op onze website: www.fanfareschimmert.nl
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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 15 mei Concert 18:30 Trefcentrum Nuth (K)
Wo 01 jun Concert met Sing a Song  
  de Steeg 12 (K&d)
Za 18 jun Kioskconcert oranjeplein (K&d)
Zo 11 sep districtsfestival melick (d)
Za 01 okt Concert FPC (K)
Zo 13 nov Concert met Thorn (K)
Zo 11 dec Concert o.v.b. (K)

aCtiViteiten 2010/2011:
Za 30 apr Lampionnenoptocht 20:30
Zo 01 mei Lentewandeltocht Trampelkeu
Za 07 mei Serenade Gb familie Curvers  
  19:00 ‘t Weverke (K&d)
Zo 08 mei Solistenconcours Hulsberg
Za 14 mei Verkoop Koosjietlaote 14:00
Zo 15 mei Serenade new energy Systems  
  15:00 de Steeg 3 (K&d)
Zo 15 mei Concert met Beeker Liedertafel &  
  harmonie De Volksgalm Riemst  
  18:30 Trefcentrum Nuth (K)
Za 21 mei Serenade Gb familie heiligers  
  18:30 ‘t Weverke (K&d)
Zo 22 mei Ledenweekend
Wo 01 jun Concert met Sing a Song  
  de Steeg 12 (K&d)
Wo 01 jun t/m za 4 jun Watertaore Fieste
Zo 12 jun Begeleiden Communicantjes 9:10 (K)
Vr 17 jun Zlm tour
Za 18 jun Serenade Gb familie Vloet  
  18:30 ‘t Weverke (K&d)
Za 18 jun Kioskconcert 19:45
  oranjeplein (K&d)
Zo 19 jun Processie 8:30
Do 23 jun Kermis Groot Haasdal 19:30
Za 25 jun Processie naar Meerssen 6:30
Zo 26 jun Finale jonge Solisten lbm

Vr 01 jul Vakantie
Za 23 jul Serenade Gb familie
  Goossens ‘t Weverke (K&d)
Za 30 jul Serenade Gb familie
  lemmens ‘t Weverke (K&d)
Za 13 aug einde vakantie
Di 16 aug St. Rochus-kermis Klein  
  Haasdal 18:40
Za 03 sep Serenade Gb familie eijssen  
  19:30 ‘t Weverke (K&d)
Zo 11 sep districtsfestival melick (d)
Za 01 okt Concert FPC (K)
Zo 16 okt Herfstwandeltocht Trampelkeu
Zo 16 okt Organisatie Bondsconcours LBM  
  (Heerlen) 10.00-23.00 (K&D)
Za 12 nov Serenade Gb familie
  thewessen (K&d)
Zo 13 nov Concert met Thorn (K)
Za 19 nov St. Caeciliafeest 19:00
Zo 11 dec Concert o.v.b. (K)
Za 24 dec Kerstensemble 21:30

aCtiViteiten 2010/2011 (VerVolG)

oPrUimPloeGen:
mei: Mariëlle Dautzenberg, Loek Daemen,  
 Nico Eurelings, Loek Eurelings
juni: Hub Meertens, Marlou Meertens,  
 Peter Frissen, Monique Diederen


