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Agenda

De volgende Info verschijnt op 3 december
Kopij inleveren voor 28 november

Zo 01 mei Jubileumwandeltocht 
Trampelkeu

Zo 15 mei Begeleiden Communicantjes
Zo 22 mei Bronkprocessie
Do 26 mei Kermis Groot-Haasdal
Za 28 mei Processie Meerssen
Zo 05 juni Concert Brassband Limburg
Zo 12 juni Slagwerkconcert (D)
Zo 26 juni Concert Fanfare Meers FPC
Zo 03 juli Concert Brabants fanfare orkest
Zo 04 sep Watertaore fièste
Zo 11 sep Dag van de Blaasmuziek te 

Valkenburg met als thema 
‘Water’

Zo 18 sep Finale Jonge Solisten
Zo 02 okt Concert in Meterik (K)
Zo 11 dec Kampioenswedstrijd Solisten 
FKM

CONCERTEN:
Zo 07 nov FPC-concert Schimmert/Puth

te Voerendaal vanaf 15:30 (K)
Optreden Schimmert 20:30

Zo 14 nov Concert Vriendenkring Crescendo
met Hulsberg en Houthem 18:30
Optreden Schimmert 19:30

2005

Zo 13 mrt Concert Fanfare Holtum
Zo 20 mrt Intern Solistenconcours
Za 09 apr Concert Bocholtz 20:00 (K)
Zo 05 juni Concert Brassband Limburg
Zo 12 juni Slagwerkconcert (D)
Zo 26 juni Concert Fanfare Meers FPC
Zo 03 juli Concert Brabants fanfare orkest
Zo 02 okt Concert in Meterik (K)

REPETITIES:
Jeugddrumband: elke Woensdag 19.00 uur
Drumband: elke Woensdag 20.00 uur
Jeugdfanfare: elke Donderdag 18.00 uur
Fanfare: elke Vrijdag 20.00 uur
Vr 24 dec -> Do 23 dec
Vr 31 dec -> Do 30 dec
(K)=Alleen Korps (D)=Alleen Drumband

OVERIGE ACTIVITEITEN:
Zo 07 nov FPC-concert Schimmert/Puth

te Voerendaal vanaf 15:30 (K)
Optreden Schimmert 20:30

Di 09 nov Vergadering Cie. Opl. 20:30
Za 13 nov Docentenvergadering 14:30
Za 13 nov Voorspelen en Proefexamens
Zo 14 nov Concert Vriendenkring Crescendo

met Hulsberg en Houthem 18:30
Optreden Schimmert 19:30

Zo 21 nov Intocht St. Nicolaas 
Za 27 nov St. Caeciliamis 19:00
Za 27 nov St. Caeciliafeest in het 

Gemeenschapshuis
Ma 06 dec Vergadering Cie. Opl. 20:30
Za 18 dec Docentenvergadering
Za 18 dec Voorspelen en Praktijkexamens
Zo 19 dec Kampioenswedstrijd Solisten 
FKM
Do 23 dec Repetitie Korps ipv Vr 24 dec
Vr 24 dec Nachtmis, Kerstkoper 21:30
Do 30 dec Repetitie Korps ipv Vr 31 dec

2005

Vr 07 jan Nieuwjaarsconcert 2005
Zo 23 jan Solistenconcours LBT 
Heerlerbaan
Zo 06 feb Afhalen Prins carnaval en 

opluisteren H.Mis Taarbreuk
Ma 07 feb Carnavalsoptocht
Zo 13 mrt Concert Fanfare Holtum
Zo 20 mrt Eucharistie Palmzondag 11:00
Zo 20 mrt Open Dag + Intern Solisten-

concours + Groepsfoto
Za 09 apr Concert Bocholtz 20:00 (K)
Zo 24 apr Solistenconcours Hulsberg

Najaarsconcert 7 november
In het kader van de Fanfare Promotie Concerten wordt op zondag 7 november in de Borenburg 
te Voerendaal een concertenreeks georganiseerd.

15:30 Fanfare Eendracht Nieuwenhagerheide olv Hardy Mertens
16:30 Landgraafs Mannenkoor olv Hans Luesink
17:15 Fanfare St. Joseph Meers olv Fried Dobbelstein
PAUZE
19:30 Fanfare St. Caecilia Puth olv Harrie Vorsselen
20:30 Fanfare St. Caecilia Schimmert olv Frenk Rouschop

Najaarsconcert 14 november
Op zondag 14 november wordt namens de Vriendenkring Crescendo een concert 
georganiseerd in het Gemeenschapshuis te Schimmert.

18:30 Brassband St. Gerlach Houthem olv Ben Vankan
19:30 Fanfare St. Caecilia Schimmert olv Frenk Rouschop
20:30 Fanfare St. Caecilia Hulsberg olv Sjef Ficker

We heten U van harte welkom.



Nieuw bestuurslid Miel Weerts

Miel Weerts komt ons bestuur versterken. Wij zijn blij
weer iemand gevonden te hebben die tijd wil vrijmaken
voor onze fanfare. Miel heeft zich op de repetities van 
de drumband en korps voorgesteld aan de leden. Zijn 
vuurdoop tijdens de bestuursvergadering heeft hij al 
achter de rug. We wensen Miel veel succes en hopen 
dat hij samen met de rest van de fanfare familie veel 
plezier mag beleven aan zijn nieuwe hobby.

Gouden bruidspaar Slenter
Zaterdag 16 oktober vierden onze ouders hun 50-jarig huwelijk. De fanfare komt dan zoals 
gewoon in Schimmert een serenade geven. Pa en ma waren onder de indruk van de mooie 
woorden van Peter en ook de muziek was mooi. De verbondenheid met de fanfare was en is er 
nog steeds. Als je dan verder die avond met familieleden praat, dan is het toch niet zo gewoon 
dat de fanfare een serenade komt geven. Ik kreeg dan vaak de opmerking dat het wel een heel 
mooi gebruik is om bij speciale feestelijke gelegenheden serenades te geven, ondanks het vaak 
drukke programma. Laten we proberen dit soort gebruiken in stand te houden want het schept 
veel goodwill voor onze vereniging en niet alleen bij mensen uit Schimmert. Bedankt ook 
namens pa en ma Slenter.

St. Caecilia-feest
Op zaterdag 27 november is weer het jaarlijkse gezellige St.Caecilia-feest. We beginnen met 
een H. Mis om 19.00 uur, die door de drumband en de fanfare zal worden opgeluisterd. Na de 
H.Mis ontvangen we de ereleden, eredirigenten, leden, vrienden van de fanfare en de overige 
genodigden, uiteraard samen met hun partners in het gemeenschapshuis. We hopen dat veel 
mensen de weg naar de kerk en het gemeenschapshuis kunnen vinden om samen als 
fanfarefamilie er een gezellige avond van  te maken.

Ons avontuur

Nadat wij al onze spullen 100 keer gecontroleerd hadden, kon onze reis (voor de zoveelste 
keer) naar het conservatorium in Maastricht beginnen. Na een paar wegpiraten van ons 
afgeschud te hebben, kwamen we dan toch zelf aan op de parkeerplaats van het 
conservatorium. Omdat we zo verheugd waren over het gebeuren vergaten we pal de……
parkeermeter!
Toen we binnenkwamen mochten we allemaal naar de concertzaal gaan waar de klarinettist 
Walter Boeykens al begon met zijn masterclass voor de houtblazers, Benny Wiame was er nog 
niet, hij had een “agendafoutje” gemaakt en dacht dat het op zondag was (de dag erna dus). Na 
een half uur arriveerde hij dan eindelijk en kon ons avontuur beginnen, voorafgegaan door een 
hele grote klim!
We moesten namelijk in het bovenste kamertje zijn! Eindelijk bovengekomen kwamen de 
dames Soons erachter dat ze door de zenuwen toch nog ff “snel” een plasje moesten plegen. Al 
die trappen weer af  èn weer op!!
Buiten adem weer aangekomen stelde Benny Wiame zich voor en kon de 1e kandidaat 
beginnen.

De masterclass hield eigenlijk in dat je in een half uurtje een al ingestudeerd stuk met Benny 
Wiame doornam om de puntjes op de ‘i’ te zetten. De andere kandidaten zaten dan te luisteren.
Na dik 2 uur hadden we opeens een helder moment; we hadden de parkeermeter vergeten!! 
Gevolg; een van de dames Soons kon weer de trappen af èn weer op, maar we hadden 
gelukkig nog geen bon.

Wij waren (heel slim) blijven zitten en waren dus op het laatst aan de beurt, helaas (maar niet 
heus) moesten alle andere deelnemers toen weg (omdat het uitgelopen was) en hadden wij dus 
privé-les en geen publiek.

Het spelen ging gelukkig goed en we konden de zenuwen, tegen alle verwachtingen in, in 
bedwang houden. Benny Wiame gaf een paar nuttige tips (die we geheimhouden), en we hopen 
nog eens deel te mogen nemen aan een masterclass zodat we weer een leuke maar zeker ook 
leerzame dag mogen beleven.

De Dames (Ardina en Chellie) Soons

MULDER
LIFTSERVICE



Langstraat 12
6333 CE Schimmert

Tel 045 4041641
fax 045 4042552

Hoofdstraat 115 
6333 BH Schimmert

tel 045 4041731 fax 4042344

Torenstraat 1a
6333 BC Schimmert

tel 045 4041384
fax 045 4042689

Groot Haasdal 25a
6333 AV Schimmert

tel. 045 4049211
GSM 06 22493972



.

Schimmertse Avond
Op zaterdag 16 oktober gaf de hofkapel acte de presence tijdens de Schimmertse Avond in het 
Gemeenschapshuis.

Wandeltocht Trampelkeu
Maar liefst 1200 wandelaars 
nemen weer deel aan de herfst-
wandeltocht.

Basisschool ’t Kirkeveldsje in Schimmert en de kinderboekenweek.

Dit jaar staat de kinderboekenweek in het teken van “muziek”. De leerlingen van bs ’t 
Kirkeveldsje kregen daarom bezoek van de plaatselijke fanfare Sint Caecilia. 

Toen de vier heren van de fanfare binnen kwamen, speelden ze een stukje muziek op hun 
trompetten. Hierna stelde een van hen de vraag wat muziek met de boekenweek had te maken. 
Door stukjes muziek werd dit duidelijk gemaakt.

Conclusie: Niet alleen boeken kunnen gevoel omschrijven, maar gevoel kan ook geuit worden 
door een bepaalde soort muziek. Zo heb je muziek waarvan je in rouwstemming komt en 
muziek waarvan je spontaan wil gaan dansen.

Vervolgens werd de werking van een trommel met snaren uitgelegd en de werking van een 
trompet. De uitleg van beide instrumenten werd afgesloten met een stukje muziek, gemaakt 
door leerlingen die lid waren van de fanfare. 

Als afsluiting van deze activiteit speelden de muziekanten een liedje, waarbij de leerlingen 
mochten meezingen en klappen.

Deze gelegenheid was voor de heren van de fanfare een ideaal moment om kinderen in 
aanraking te laten komen met fanfare Sint Caecilia.

Door de muziek zat iedereen aandachtig te luisteren. Zo zie je dat muziek in lessen rust kan 
brengen. Het was een leuke activiteit die voor herhaling vatbaar zou zijn.

Ward Wijnands & Marvin Kraus
(PABO 1 studenten faculteit Onderwijs)


