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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

Dubbelconcert
Fanfare Sint Caecilia Schimmert 

Zondag 7 oktober 2012 op de Floriade te Venlo 
(podium Verdeelplein)

Van 13.00 u tot 14.00 u:
Concert door het korps o.l.v. Frenk Rouschop 

i.s.m. Guido Frissen (Schintaler) 

Van 16.00 u tot 17.00 u:
Concert door de drumband o.l.v. Etiënne Houben 
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ConCert Floriade

Drumband en Fanfare verzorgen een concert tijdens de laatste dag van de Floriade in 
Venlo. Op zondag 7 oktober verzorgt het Fanfarekorps een picknickconcert samen met 
Guido Frissen. Tijdens dit concert zal populaire muziek ten gehore worden gebracht van 
13:00-14:00 uur. Later op de middag, tussen 16:00 en 17:00 uur, is onze drumband aan de 
beurt om een van de laatste optredens te verzorgen tijdens het Anjerconcert.

De optredens vinden plaats op het Verdeelplein. Deze drie toppers zullen zorgen voor een 
mooie afsluiting van deze concertreeksen tijdens de Floriade. Mocht u op die dag de Flori-
ade nog bezoeken, dan zullen wij u graag begroeten.

Bestuur

Watertaore FièSte 2012

De schoolvakantie werd dit jaar feestelijk ingeluid met een con-
cert door drumband en korps, waarmee gelijk de aftrap van de 
Watertaore Fièste een feit was. Er traden verscheidene solisten 
voor het voetlicht, met een ‘special appearance’ van de leerlingen 
van de basisschool. Het was een gezellig weekend, echter de be-
zoekersaantallen lieten het een beetje afweten. Het comité heeft 
inmiddels geëvalueerd (waarna onder het genot van een lekkere 
hap en een goede slok het evalueren geëvalueerd werd; Dank aan 
Jos) en conclusies getrokken. Ook heeft de eerste vergadering 

betreffende Watertaore Fièste 2013 reeds plaatsgevonden. De vol-
gende editie is gepland met Hemelvaart, concept programma is vastgesteld 
en taken zijn verdeeld. Ook in het WMC-jaar gaan wij ervoor, rekenend op de 

verenigingsgeest en hulp van álle leden.

Namens de vereniging danken wij eenieder die op welke manier dan ook meegewerkt heeft!

Comité Watertaore Fièste
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WinnaarS Koo-Sjiete

De 1ste prijs van het Koosjiete is uitgekeerd aan ere-bestuurslid Maria Hambeukers, die 
tijdens de Watertaore Fièste overigens de leiding heeft over de catering.

Ook de tweede prijs gaat naar een bekende van de fanfare, namelijk Roel Brandsma. Roel is 
eigenaar van Brandsma Dakservice, één van onze hoofdsponsoren.
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PoetSSeSSie

In juni hebben wij, een gedeelte van de jeugd, 
een poetssessie gehad van Leon Dols. Eerst 
spoelden we de instrumenten uit. Er kwam 
nogal wat viezigheid uit, ondanks dat ik het 
instrument al een paar keer had schoonge-
maakt. Maar dat werkte dus niet zo goed. Na 
de spoelbeurt maakten we de triggers, stem-
buizen en ventielen schoon met wasbenzine 
en olieden we ze. Er hing een heel gezellige 
en leuke sfeer. Als laatste maakten we de 

mondstukken schoon. Het duurde niet lang en was ook nog eens leuk. Al met al een ge-
slaagde poetssessie waar we veel van hebben geleerd.

Jesper Frijns

Serenade Voor het GB CollariS-hermanS

Ze hebben een H. Mis in de kerk gehad die al-
tijd heel mooi en persoonlijk is door de inbreng 
van pastoor van Oss. Hij kent tante Miets nog 
van vroeger, want zij heeft vroeger bij de pa-
ters gepoetst.
Vervolgens was er de binnenloop van ieder-
een die genodigd was voor  het feest, met 
aansluitend de prachtige serenade van jullie 
als fanfare en drumband.
Ook deze keer weer heel indrukwekkend.

Ome Hub en tante Miets hebben ook hier met volle teugen van genoten.
De mooiste opmerking die ik hoorde was dat iemand zei: Ome Hub die straalt al de hele 
avond, ik denk dat als je het licht zou uitdoen hij nog altijd licht zou blijven geven in het donker.
Voor ome Hub en tante Miets is het een hele mooie dag geweest met heel veel mensen die 
samen met hun dit feest tot een onvergetelijke dag voor hun hebben gemaakt.

Petra
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Ster Zlm toer 2012

Ster ZLM Toer op 15 juni 2012 voor de 7e keer in Schimmert!
Greipel verslaat Cavendish in rechtstreeks duel

André Greipel werd de winnaar van de tweede etappe van 
de Ster ZLM Toer. Op onze eigen Bekerbaan won de Duitser 
van Lotto-Belisol de massasprint voor niemand minder dan wereldkampioen Mark Cavendish 
en Mark Renshaw. Greipel pakte daarmee zijn 13e overwinning van het seizoen. Mark Ca-
vendish pakte de gele en groene leiderstrui.

De tweede etappe van de Ster ZLM Toer met start en finish in Schimmert voerde het peloton 
door het Limburgse Heuvelland met onderweg vele klassieke beklimmingen. Onderweg la-
gen vier bergsprints op de top van de Bemelerberg, Loorberg, Camerig en de Cauberg. Terug 
in Schimmert ging het peloton in de plaatselijke omlopen onder aanvoering van team Sky op 
jacht naar de koplopers. In de laatste rechte lijn waren het Greipel, Cavendish en Renshaw 
die met elkaar het gevecht om de etappeoverwinning aangingen. In het rechtstreekse duel 
was Greipel de snelste en moest Cavendish toezien dat hij werd verslagen. Greipel was erg 
tevreden na afloop van de etappe.

Naast een tevreden winnaar mag ook de organiserende 
stichting Evenementen Kern Schimmert (EKS) weer terug-
kijken op een geslaagde dag. Ofschoon de weergoden ons 
bij de start in de steek lieten werd het toch gezellig druk op 
het Oranjeplein. O.a. de wereldtop onder de sprinters was 
in Schimmert te gast en dan laten echte wielerfans zich niet 
afschrikken door een paar druppels regen! Tegen twee uur 
kwamen ook de eerste officiële gasten /sponsoren naar de mooi ingerichte tent. De vele 
vrijwilligers waren op dat moment al druk in de weer op het Oranjeplein, langs de route,etc., 
sommigen al vanaf 9.00 uur s’morgens. De organiserende Stichting Wielerbelang Schijndel 
bedankte na afloop wederom voor de prima organisatie in Schimmert. Ook dit jaar is weer 
een groep Schimmertse vrijwilligers op 4 dagen “achter de schermen” bezig geweest met het 
smeren en inpakken van 3.186 broodjes t.b.v. van 1.062 lunchpakketten voor de medewer-
kers van Stichting Wielerbelang Schijndel.

Iedereen weer bedankt die, op welke wijze ook, zijn steentje hieraan heeft bijgedragen! Ho-
pelijk mogen we een volgende keer weer op jullie hulp rekenen.

Stichting Evenementen Kern Schimmert (EKS)
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ProCeSSie naar meerSSen!

Op zaterdag 9 juni stonden de leden van de Drum-
band, Fanfare, het kerkelijk Zangkoor en  vele in-
woners van Schimmert om 6:30 uur bij de kerk in 
Schimmert klaar voor vertrek naar de Basiliek te 
Meerssen. Hier stond dit jaar ook de Schutterij St. 
Remigius uit Meerssen klaar. We werden dit jaar 
vergezeld door deze Schutterij omdat  het beeld 
van H. Remigius in de Basiliek van Meerssen van-
af nu uitgestald wordt in een verlicht retabel in de 
Basiliek van Meerssen. Het is koud als we vertrek-
ken, maar de lucht ziet er mooi blauw uit en het beloofd toch een mooie dag te worden. Een 
processie vormt zich en dan zijn we op weg. Het zag er geweldig uit zo’n processie rich-
ting Raar en dan afdalend naar Meerssen, waar zich nog steeds pelgrims bij de lange stoet 
aansloten. Een plechtige H. Mis volgt, deze wordt gedaan door Pastoor van Meijgaarden. 
Pastoor van Oss geeft een mooie preek over de secularisatie die tegenwoordig plaatsvindt. 
Daarna werden we nog getrakteerd op spek met eieren. Schutterij St. Remigius bedankt 
hiervoor. Volgend jaar maken we de pelgrimstocht weer opnieuw en hopen dat er dan weer 
velen uit Genhout en Schimmert met ons meetrekken, zodat deze traditie nog lang voortgezet 
kan worden.

Bestuur

herFStWandeltoCht tramPelKeu ZondaG 21 oKtoBer

Zondag 21 oktober is de herfstwandeltocht van de Trampelkeu. We hopen 
deze keer dat iedereen  met mooi weer van de schitterende kleuren van 
de loofbossen kan genieten.  Zoals gewend bij onze wandeltochten, zullen 
we er voor zorgen dat, op de gezellig controleposten, 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 sportieve 
happening. De start is zoals gewoonlijk in Café “Oos Heim” vanaf 7 uur ’s morgens tot in de 
middag.  Tot ziens “bie ut Trampele”

WSV De Trampelkeu Sjömmert
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PaSCal KuiPerS StoPt alS tamBour-maître

Enige tijd geleden heeft Pascal het besluit genomen te stoppen als Tambour-maître van 
onze drumband. Hij blijft overigens wel lid van de drumband. We moeten derhalve op zoek 
naar een nieuwe Tambour-maître. Om gesprekken met potentiële kandidaten goed te kun-
nen voeren is in overleg met de drumbandcommissie een profielschets opgesteld en zijn de 
activiteiten waar de Tambour-maître in ieder geval bij moet zijn in beeld gebracht. Er waren in 
eerste instantie twee kandidaten die echter om diverse redenen hebben afgezien. We zullen 
op zoek moeten naar een waardige opvolger van Pascal. Geen gemakkelijke opgave maar 
samen zullen we toch zeker in staat moeten zijn deze vacature in te vullen.

Pascal bedankt en we wensen jou als lid van de drumband nog veel muzikaal plezier!

nieuWe hooFdSPonSor

We mogen weer een nieuwe hoofdsponsor verwelkomen, namelijk KUIPERS licht en elektro 
van ons eigen lid Ronald Kuipers. KUIPERS licht en elektro is gespecialiseerd in alles wat te 
maken heeft met licht en elektro.

licht:
Op het gebied van verlichting verzorgt KUIPERS licht en elektro advies, berekening, ontwerp, 
levering en montage van uw complete verlichtingsinstallatie in en om uw woning of bedrijfs-
pand.

elektro:
Met betrekking tot elektro verzorgt KUIPERS licht en elektro advies, ontwerp, tekenwerk en 
complete installatiewerkzaamheden van uw elektro installatie bij nieuwbouw, verbouw, reno-
vatie of uitbreiding van uw woning of bedrijfspand. Ook voor nieuwe, of werkzaamheden aan 
uw bestaande, deur(video)-intercom installaties en poort-automatiseringen kunt u terecht bij 
KUIPERS licht en elektro. 
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uitSlaGen examenS Graden & haFaBra
ZaterdaG 19 mei 2012 FanFare Sint CaeCilia SChimmert

Naam   Instrument T/G Totaal

HaFaBra Certificaat Theorie/Gehoor-module:
Gonni Limpens  Altsaxofoon A 9,0 Met lof!
Geert Vanhommerig Bugel   A 9,0 Met lof!

diploma Praktijkexamen Graad:
Karsten Soons  Kleine trom I nvt 45,5 punten, gemiddeld 7,58
Loek Eurelings  Bugel  II nvt 37,0 punten, gemiddeld 6,16
Jesper Frijns  Trompet  II nvt 49,0 punten, gemiddeld 8,16
Rimmi Limpens  Bugel  II nvt 47,0 punten, gemiddeld 7,83
Geert Verkoulen  Euphonium T.C. II nvt 43,5 punten, gemiddeld 7,25
Loek Daemen  Bugel  III nvt 42,5 punten, gemiddeld 7,08
Koen Verkoulen  Bugel  III nvt 39,0 punten, gemiddeld 6,50

diploma Praktijkexamen haFaBra:
Gonni Limpens  Bugel / Altsaxofoon A 9,0 47,0 punten, gemiddeld 7,83
Geert Vanhommerig  Bugel  A 9,0 48,0 punten, gemiddeld 8,00
Alain Soons  Bugel  D   7,0 44,5 punten, gemiddeld 7,41

Helaas moest een kandidaat afgewezen worden vanwege een onvoldoende Praktijkexamen.

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

Op vrijdag 22 juni werden de diploma’s en 
examenbescheiden (Cijferlijsten & Rappor-
tage-formulieren) feestelijk uitgereikt na de 
wekelijkse repetitie van de Fanfare. Op de 
foto van de geslaagden van links naar rechts: 
Koen Verkoulen, Jesper Frijns, Rimmi Lim-
pens, Gonni Limpens en Geert Vanhomme-
rig. De overige geslaagden waren verhinderd.
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St. roChuS KaPel

Traditiegetrouw wordt elk jaar  op 16 augustus aan de St. Rochus kapel een H. Mis opgedra-
gen door onze Heer Pastoor.
De Drumband en Fanfare zijn steeds aanwezig om hun muzikale steentje bij te dragen. Het 
was een mooie warme avond en vele gelovigen waren hier dan ook aanwezig.

Voor meer informatie over het ontstaan van de Rochus kapel zie:

www.theobakker.net/pdf/Rochuskapel.pdf
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AGENDA 
rePetitieS:
Drumband: elke Woensdag 20:00 
Leerlingenorkest: elke Zondag 10:30-11:00 
Jeugdfanfare: elke Zondag 11:00-12:30
Fanfare: elke Vrijdag 20:00
(K)=Korps (D)=Drumband (J)=Jeugdfanfare

ConCerten 2013:
Vr 12 jul Generale repetitie (K)
Za 13 jul of zo 14 jul WMC optreden (K)

aCtiViteiten 2012:
Za 22 sep & zo 23 sep. Jeugdkamp leerlingen
Zo 07 okt Concert Floriade 13:00 (K&D)
Za 13 okt Serenade GB Aarts - Van Kan
  19:30 ‘t Weverke
Zo 21 okt Herfstwandeltocht Trampelkeu
Zo 04 nov Concert met Holtum 18:00 (K)
Za 24 nov St. Caeciliamis & feest 18:45
Zo 09 dec Concert (D)
Ma 24 dec Kerstensemble 21:30

aCtiViteiten 2013: 
Vr 04 jan Nieuwjaarsconcert
Zo 06 jan Driekoningen (D)
Zo 10 feb carnavalsmis 11:00
Ma 11 feb Carnavalsoptocht 
Za 16 mrt Potgrondactie
Di 30 apr Koninginnedag
Zo 05 mei Lentewandeltocht Trampelkeu
Wo 08 mei t/m zo 12 mei WTF 2013
Zo 19 mei Communie mis 9:15
Zo 26 mei Kermis processie 8:15
Do 30 mei Kermis Groot Haasdal 20:00
Za 01 jun Processie Meerssen 6:30
Vr 12 jul Generale repetitie (K)
Za 13 jul of zo 14 jul WMC optreden (K)

ConCerten 2012:
Zo 07 okt Concert Floriade 13:00 (K)
Zo 04 nov Concert met Holtum 18:00 (K)
Zo 09 dec Concert (D)


