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Op woensdag 15 juni vindt de STER ELEKTROTOER plaats in Schimmert. Dit belooft een 
groot spectakel te worden. 
De vier verenigingen schutterij, voetbalclub, turnclub en fanfare hebben de handen in elkaar 
geslagen en met nog enkele mensen een stichting in het leven geroepen voor de organisatie 
van dit feest. 
Op de website van de gemeente Nuth (www.Nuth.nl) is een prominente plek ingeruimd voor de 
Ster Electrotoer. 
Om alles op die dag in goede banen te leiden zoeken wij vrijwilligers binnen onze vereniging. 
Eenieder heeft hiertoe een formulier gekregen. Heb je het nog niet ingevuld meld je dan bij Jo 
Vrancken. 
Omdat inzet door de vrijwilligers met de vereniging die de vrijwilliger levert per gewerkt uur 
wordt afgerekend is het van belang om veel vrijwilligers op te geven. 
Dus hoe meer mensen er werken hoe beter onze kas wordt gespekt. Wij doen een dringend 
beroep op jullie inzet en hopen dat wij er samen een fijne happening van kunnen maken waar 
de mensen nog lange tijd over zullen praten.

Alvast bedankt en tot 15 juni.

Agenda

De volgende Info verschijnt op 1 juli
Kopij inleveren voor 25 juni

Ma 19 sep Extra Repetitie (D) 20:00 – 21:30
Di 20 sep Extra Repetitie (D) 20:00 – 21:30
Do 22 sep Extra Repetitie (D) 20:00 – 21:30
Vr 23 sep Generale Repetitie (D) 20:00 –

21:00
Za 24 sep Extra Repetitie (D) 20:00 – 21:30
Zo 25 sep Drumbandconcours 15:50
Zo 02 okt Concert in Meterik (K) 16:00

Schimmert 17:00
Za 22 okt Serenade Vriendenkring

Crecendo
Vr 04 nov Jubileum Concert
Za 12 nov Proefexamens en Voorspelen
Zo 13 nov Jeugdorkesten Festival
Zo 20 nov Intocht St.Nicolaas
Zo 27 nov Limburgse Kampioenschap LBT
Za 10 dec St. Caecilia feest
Zo 11 dec Kampioenswedstrijd Solisten FKM
Za 17 dec Praktijkexamens Graden

HaFaBra
Za 24 dec Nachtmis Kerstkoper 21:30

CONCERTEN:
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)
Vr 04 nov Jubileum Concert

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
Vakantie van 15 juli t/m 19 augustus.
(K)=Alleen Korps (D)=Alleen Drumband

OVERIGE ACTIVITEITEN:
Zo 05 juni Concert Brassband Limburg

19:30 Schimmert,
20:30 Brassband Limburg

Zo 12 juni Slagwerkconcert (D)
Wo15 juni Ster Elektrotoer
Za 18 juni Serenade Gouden Bruidspaar 

Selder-Jongen 19:00, Serenade
Bruidspaar Sander van Kan en
Claudia van Oppen 20:00

Za 25 juni Praktijkexamen en Voorspelen
Zo 26 juni Extra Repetitie (D) 10:00 – 12:00
Zo 26 juni Concert Fanfare Meers in Wolder

19:30 Schimmert 20:30 Meers
Za 02 juli Familie-dag
Zo 03 juli Concert Brabants fanfare orkest
Zo 10 juli Repetitie-zondag (D)
Za 23 juli Serenade Bruidspaar Peter Frissen 

en Nicole Palmen 19:30
Zo 31 juli Extra Repetitie (D) 10:00 – 12:00
Vr 05 aug Serenade Gouden Bruidspaar
Di 16 aug St.Rochus kermis in Klein-

Haasdal 18:45
Zo 21 aug Verkoop Koosjietlaote
Za 27 aug Repetitieweekend (D)
Zo 28 aug Repetitieweekend (D)
Vr 02 sep Watertaore fièste
Za 03 sep Watertaore fièste
Zo 04 sep Watertaore fièste
Za 10 sep Open Monumentendag
Zo 11 sep Open Monumentendag
Zo 11 sep Districtsfestival te Itteren
Zo 11 sep Dag van de Blaasmuziek te 

Valkenburg thema ‘Water’
Zo 18 sep Finale Jonge Solisten



Terugblik Lente-Wandeltocht

De wandeltocht van 1 mei j.l. is weer succesvol verlopen. Het aantal deelnemers was iets 
kleiner dan we gewend zijn, en eindigde op 1135.

Het slechte koude, natte weer dat voorspeld was in het begin van de week is gelukkig 
uitgebleven en is zelfs doorgeschoten naar de andere kant: veel zon met in de namiddag een 
temperatuur van liefst 30°. De worst voor goed weer kan ook blijkbaar te groot zijn. Op de 
omzet  werkte dit hete weer ook niet positief maar we kunnen toch terugzien op een goede 
wandeltocht waar veel werk verzet is door weiniger mensen omdat nogal wat werkers 
vroegtijdig moesten stoppen vanwege de vele communiefeesten op deze dag. 

Drumbandconcert 12 juni 
Op 12 juni zal in het gemeenschapshuis van Schimmert een optreden plaatsvinden van de 
drumbands van Cadier en Keer en van Schimmert. Deze avond begint om 19.30 uur met een 
optreden van onze eigen drumband.
Onze drumband is volop in voorbereiding op het concours van 25 september en zal gedeelten 
van dit concoursprogramma ten gehore brengen. De drumband van Cadier en Keer zal 
aansluitend een optreden verzorgen, ook deze drumband neemt binnenkort deel aan een 
concours. Beide drumbands staan garant voor een mooi, zeer verschillend programma. Een 
aanrader voor elke slagwerkliefhebber.

Alle activiteiten vinden plaats op de finishlocatie: Groot-Haasdal Schimmert

Vanaf 10.45 uur
Kinderen worden op een originele en zeer toepasselijke manier opgehaald op de diverse 
scholen van de gemeente Nuth met motoren en volgwagens om allereerst gezamenlijk de finish 
van de etappe van de STER ELEKTROTOER® te bekijken.

Vanaf 12.30 uur
Attracties op de finishlocatie voor kinderen en begeleidende ouders en andere 
geïnteresseerden:
- Springkussen
- Snoepbuffet
- Speelcircuit voor kinderen met diverse spellen
- Drink- en eetbuffetten met stehtische rondom de finishlocatie in Groot Haasdal
- Professionele disc-jockey die draait vanaf de Kiosk op de finishlocatie
- Bezichtiging van de Watertoren voor VIP’s en andere genodigden.

Vanaf 13.30 uur
De RABO dikke banden race voor alle kinderen uit de gemeente Nuth in 3 categorieën
- Meisjes en jongens leeftijd 7+8 jaar
- Meisjes en jongens leeftijd 9+10 jaar
- Meisjes en jongens leeftijd 11+12 jaar
Deze race wordt gereden op eigen fiets (minimale banddikte 28 mm), fietshelmen en 
ravitailleringtasjes worden door de organisatie ter beschikking gesteld. Alle winnaars van de 
bovenstaande categorieën worden doorgegeven en uitgenodigd voor de landelijke finaledag 
van de KNWU in oktober.

Van 17.00 uur tot ca 20.00 uur
Tijdrit STER ELEKTROTOER®. Vertrek vanaf het Oranjeplein via Ulestraten en Meersen 
eindigend op de finishlocatie in Groot Haasdal Schimmert.

Vanaf 20.00 uur (Na de finish van de tijdrit)
- Professionele disc-jockey
- Spectaculair live optreden van Big Benny
- Feesten tot middernacht tijdens een gezellige after party rondom de finishlocatie met als extra 
attractie een wedstrijd met fietsen op rollen (mini Tour de France) voor prominenten en alle 
andere gasten op ons feest met als hoofdprijs een originele mountainbike ter waarde van ca   
EUR 600,-

MULDER
LIFTSERVICE



Nico Eurelings voor de tweede keer 
burgerkoning

Twee jaar geleden was Nico burgerkoning en 
dit jaar was Nico weer present om de vogel af 
te schieten en met succes. Een nieuwe 
koningsplaat met zijn naam erop hangt weer 
samen met de andere platen van de 
burgerkoningen om zijn schouder. Dit keer een 
opvallende plaat. Redelijk groot met zijn naam 
aan de bovenzijde en eronder veel ruimte. Zou 
dit een voorteken zijn dat Nico verwacht nog 
regelmatig de vogel af te schieten en er niet 
elke keer een nieuwe plaat hoeft te worden 
gemaakt. De kans is natuurlijk wel erg groot 
want zoveel mensen schieten er niet mee, 
maar toch zijn er enkele fanatieke schutters die 
Nico graag de loef willen afsteken. Nico en
Jeanette ook namens de fanfarefamilie 
gefeliciteerd.

Serenade voor Broeder Marcus ter ere 
van zijn gouden professiefeest

Kioskconcert 21 mei 
De kermis is weer volop ingeluid door de turnclub, drumband en fanfare.
Voor de turnclub in het bijzonder was het heel leuk en aangenaam om mee te doen met dit 
feestelijke gebeuren.
Wij hebben het als zeer positief ervaren en hopen volgend jaar weer van de partij te zijn.

De turnclub.

Eerste H. Communie

Bij het communiefeest deed de fanfare mee
Het lied vond ik mooi
En het was geen slecht idee
De klokken luiden luid
En wie weet speelt er iemand fluit
In de kerk speelden ze lieden
Het klonk mooi
En we hebben er lekker van kunnen genieten

Rimmi Limpens.

Kermis Groot Haasdal in de 
schitterende tuin van Dhr Leunissen



Solistenconcours van Loek Daemen
Ik zat met mijn instrument tussen het publiek toen mijn naam omgeroepen werd.
De meeste mensen waren al weg omdat ik de eerste in het blok was.
Dat vond ik best fijn, omdat ik dan minder nerveus ben.
Ik ging achter de pupiter staan.
Toen rinkelde het belletje en René begon met de intro.
Ik zette misschien iets te zacht in, maar voor de rest ging het eerste deel best wel goed.
Toen begonnen we aan het tweede deel.
Dit ging ook best goed.
Hierop volgde natuurlijk het derde stuk, wat redelijk ging.
Mijn concentratie was minder geworden omdat ik dacht:’’ik ben bijna klaar’’.
Toen moest ik het tweede deel herhalen. Ik maakte hier wat fouten en miste wat nootjes in de 
snelle stukjes. Vervolgens kwam de coda daar direct achteraan, ik miste hier en daar wat 
nootjes bijv. een do werd een sol.
Ik was klaar en ik dacht: ‘’Oké’’.
Harry zei: ‘’Keurig gespeeld Loek”.
Toen de uitslag bekend werd gemaakt kon ik daar zelf niet bij zijn.
Mijn vader kwam thuis van het werk en die zei: ‘’Dion heeft gezegd dat jij de 4de prijs hebt’’.
Ik dacht juich maar niet te vroeg, maar diezelfde avond kwamen ze de beker nog langsbrengen!
Hij staat nu op de schoorsteenmantel. 

Processie Meerssen

.

Fanfare St.Caecilia Schimmert organiseert drie topconcerten bij gelegenheid 
van haar 160-jarig jubileum
Fanfare Sint Caecilia Schimmert viert in 2005 haar 160-jarig bestaan. Het hele jaar door zijn er 
activiteiten en evenementen om dit jubileum luister bij te zetten. Eén van die evenementen is 
een drievoudig top-concert met een aantal gerenommeerde gastorkesten, t.w. Brassband 
Limburg, Fanfare St. Joseph Meers en het Brabants Fanfare Orkest. Fanfare St. Caecilia 
Schimmert o.l.v. Frenk Rouschop zal op Zondag 5 juni om 19.30 in het Gemeenschapshuis
Schimmert met Brassband Limburg o.l.v. Frans Violet een concert geven.

Hieronder volgt nog enige achtergrondinformatie over de betreffende orkesten en hun 
dirigenten.

Fanfare St. Caecilia Schimmert heeft sinds 1970 als korps een grote groei doorgemaakt in 
omvang en kwaliteit door onder meer een goede opleiding van de leden, ondersteuning door 
bestuur en middenkader, externe muzikale adviezen in combinatie met een gedreven en 
bezielende muzikale leiding. De vereniging beschikt over een eigen rijkserkende opleiding. 
Door goede motivatie, inzet en volharding werd in 1978 gepromoveerd naar de afdeling Ere en 
in 1982 naar de afdeling Superieur. Limburgse Kampioenschappen werden behaald in 1990, 
1994, 1998 en 2002. Sinds 1978 werd elke vier jaar deelgenomen aan de 
Landskampioenschappen van de Federatie van Katholieke Muziekbonden in Nederland, sectie 
Fanfare en telkens kwam het korps als overwinnaar uit de bus en nam de kampioenswimpel 
mee naar Schimmert.

Fanfare Sint Caecilia Schimmert staat sinds 16 maart 2003 onder leiding van de heer Frenk 
Rouschop uit St. Geertruid. Frenk studeerde af als uitvoerend musicus Hafabra-directie bij Sef
Pijpers sr.. Hij behaalde verschillende landstitels en een W.M.C. titel.

Brassband muziek is in Limburg, in tegenstelling tot de harmonie- en fanfaremuziek, relatief 
onbekend. Brass Band Limburg wil dit tekort aan belangstelling in de Limburgse 
blaasmuziektraditie aanvullen.
Brass Band Limburg, opgericht in 1981, kende in zijn korte bestaan reeds vele hoogtepunten, 
waaronder het verzorgen van galaconcerten en winnen van (inter)nationale concoursen. 
Tijdens deze kampioenschappen werd goed gepresteerd door de band en zijn solisten. Met 
trots kunnen de nationale titel 1991 en 1993 genoemd worden. In 2003 behaalde de band de 
nationale titel van de LBM concertafdeling sectie brassband.
Brass Band Limburg staat sinds september 2002 onder leiding van de Belgische dirigent Frans 
Violet.
Frans behaalde aan het Koninklijk Conservatorium van Antwerpen een eerste prijs ‘notenleer’ 
en tevens een eerste prijs ‘trompet’ in de klassen van Albert de Keyzer en Emiel Maes. Als 
trompettist debuteerde hij in 1972 in het orkest van de Muntschouwburg in Brussel. Nadien 
stapte hij over naar het toenmalige symfonieorkest van de BRT.
In 1994 besloot Frans Violet zich full-time met muziekonderricht bezig te houden, in de eerste 
plaats als leraar koperblaasinstrumenten aan de muziekacademie van Willebroek. Frans Violet 
doceerde een aantal jaren aan het Lemmensinstituut te Leuven. Sinds 1993 is hij leraar aan het 
Koninklijk Muziekconservatorium van Antwerpen.

Onder zeer zomerse 
omstandigheden werd de 
jaarlijkse processie naar
Meerssen ook deze keer 
weer met zeer vele 
pelgrims volbracht.


