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Voor de gehele fanfare-familie.Fanfare-info

OnZe DrUmBanD naar 1e neDerlanDSe PODiUmKamPiOen
SChaPPen 

foto: Rob Creemers

Na het behalen van de �e prijs op de Lim-
burgse kampioenschappen en het verkrijgen 
van de witte wimpel neemt onze Drumband 
op zaterdag �� februari 2006 deel aan de �e 
Nederlandse Kampioenswedstrijd voor 
Podiumorkesten 2006. Het korps staat onder 
leiding van instructeur Henrico Stevens en 
zal uitkomen in de �e divisie sectie A-2. 
Het optreden in Schouwburg De Storm te 
Winterswijk zal plaatsvinden om �5:30 uur.
Uitgevoerd zal worden: 
- The circular course of the seasons                                                        
  (deel �) van V. Cox
- Le boulevard d’Anglaise van G. Prince
- In Memoriam van H. Stevens 
- Phantasm van V. Cox

De drumband zal bovengenoemde con-
courswerken uitvoeren tijdens de generale 
repetitie op woensdag 8 februari a.s. om 
20:00 uur in het gemeenschapshuis.

Wij nodigen u uit om de generale repetitie en 
het optreden tijdens de kampioenswedstrijd 
te Winterswijk bij te wonen.

Bij het behalen van een eerste prijs wordt 
de drumband een receptie aangeboden op 
zaterdag 4 maart 2005 van 20:00-2�:00 uur. 
Deze receptie vindt ook plaats in het ge-
meenschapshuis te Schimmert.

We wensen de drumband heel veel succes 
met de voorbereidingen op dit Nederlands 
Kampioenschap.

Het Bestuur
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SOliStenCOnCOUrSen SChimmert/hUlSBerg

Op zondag 9 april wordt het 4e Onderlinge Solistenconcours gehouden in het Gemeen-
schapshuis. Op zondag 7 mei is het Lei Extra-Solistenconcours te Hulsberg aan de beurt. 
Alle leerlingen kregen een inschrijfformulier voor beide concoursen. 
Inleveren voor 6 Februari aanstaande, vooral i.v.m. Hulsberg, waar jaarlijks tientallen solisten 
geweigerd moeten worden wegens overtekening. Denk ook aan de jury-partijen. 
Schimmert kent ook een Vrije Divisie, waarin ieder lid van onze vereniging kan deelnemen. 
Inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar bij René Kicken of refala@planet.nl 
Voor passende muziek kan worden gezorgd bij tijdige aanmelding.

Foto´s: Lou Zeegers
agrariUS PreSenteert “in De hOOFDrOl”

Agrarius in actie tijdens de carnavalszittingen 2006 met Johan Kuipers in de hoofdrol.
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DiPlOma UitreiKing graDen en haFaBra

Ik was naar de fanfare gegaan omdat ik een paar weken geleden een examen had gedaan.
Daar hadden we wel de score van gekregen maar nog geen diploma. En dat diploma moes-
ten we nog krijgen. We waren met een hele boel iemand van het bestuur heeft ons toen het 
diploma gegeven. Dus eerst voor de eerste keer met de fanfare blazen en daarna de diploma 
uitreiking.
Het was een hele leuke avond.

Stan Willems

geBOren: FemKe

Ons trouw lid, Erwin Kuipers, is vader geworden van een 
mooie, gezonde dochter, genaamd Femke. 
Wij wensen Erwin en Daisy van harte proficiat en heel 
veel geluk, plezier en gezondheid toe!

VOOrrOnDe PrinSeS ChriStina COnCOUrS 29-01-2006

Hieraan meedoen is zoiets als idols voor klassiekers. Koperblazers tussen violen, cello’s, en 
hobo’s is toch een hoofdstuk apart.
Zeer serieuze maar leuke ambiance waar ik in mijn spijkerbroek opviel. Als ik was geselec-
teerd voor de finale ’s avonds dan was de bestuurs-outfit nodig geweest.
Meest leerzame was het gesprek na afloop met twee juryleden, Raymond Vievermanns en 
Peter Rijkx, die adviezen gaven.
Enkele onderwerpen die aanbod kwamen zijn afstemmen, repertoire keuze, interpretatie, 
melodielijnen etc.
Ik vond dit optreden een leerzame ervaring waar ik veel bruikbare tips heb gekregen. Als je 
niet met een te hoog verwachtingspatroon ernaar toegaat is het voor herhaling vatbaar.

Guido Soons
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Na het Nieuwjaarsconcert werd mij gevraagd 
om iets te schijven voor de Fanfare-Info. 
“O jee”, dacht ik. “Wat nu?” Wel een eer om 
dit te mogen doen. En al gauw kwamen de 
letters op papier. Lees maar...

Een jaar geleden heeft Marjo Limpens mij 
gebeld met de vraag om samen het Nieuw-
jaarsconcert te organiseren. Fanfare, drum-
band en Sing a Song zouden dan optreden. 
Dat kwam dan meteen goed uit, want door 
de traditionele Drie-Koningen viering op 
vrijdagavond moest de fanfare namelijk uit-
wijken naar de zondag. En dat is weer de 
traditionele dag voor Sing a Song voor haar 
concert rond Oud & Nieuw. Lang hoefden we 
niet na te denken om van de nood een deugd 
te maken en dit samen te organiseren. Al-

leen jammer was dat het niet in onze “stam-
locatie” kon plaatsvinden waar we al meer 
dan �0 jaar ons Oud & Nieuw concert organ-
iseren (in 2007 komen we weer, Raymond 
en Petra!).

Al gauw ontstond ook het idee om samen met 
de fanfare een stuk uit te voeren. Dat bleek 
echter makkelijker gezegd dan gedaan. En 
zoals dat wel vaker was, werd het een last-
minute actie doordat elke vereniging haar 
eigen programma had. Het bleek namelijk 
moeilijker dan gedacht om een passend 
stuk te vinden dat zonder veel aanpassin-
gen door beide verenigingen uitgevoerd kon 
worden. Na een paar valse starts hadden 
we de moed eigenlijk al opgegeven. Totdat 
ik voor een H.Mis die wij zouden opluisteren 

nieUWJaarSCOnCert

foto: R
ob C

reem
ers
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het programma op aan het schrijven was. 
Eerste nummer “Song of Peace”. “Hé” zei 
‘mijn Peter’, “dat stuk hebben wij ook wel 
eens gespeeld als onderdeel van Finlandia. 
Hebben jullie dat toch op het programma 
staan?!”. Na overleg met beide dirigenten, 
werd besloten om dit stuk uit te gaan voeren. 
René maakte een bewerking voor fanfare 
en vond het ook leuk om een 3e couplet te 
schrijven, geënt op het Nieuwjaarsconcert.

Nadat elke vereniging individueel geoefend 
had, werd twee keer samen met de fanfare 
gerepeteerd. Frenk zou het geheel leiden. 
We moesten wel even wennen aan het “di-
rigeergedrag” van Frenk. Ook dachten we 
dat we door de fanfare weggeblazen zouden 
worden. Frenk had echter bedacht om ver-
schillende instrumentengroepen te laten 
spelen bij de diverse coupletten. Dat ging 
dus prima.

Tijdens de uitvoering ontstond pas de echte 
muzikale spanning en we konden terugzien 
op een geslaagd optreden, zoals ook bleek 
uit de reacties van de zaal. Gelukkig had 
Frenk geen hoogtevrees toen hij die hoge 
bartafel op moest om muzikaal overzicht en 
overwicht te houden.

Al met al vond ik het een mooie en afwis-
selende middag met vooral ook veel gezel-
ligheid. Voor ons ook gemengde gevoelens, 
omdat het het afscheidsconcert was van 
onze dirigent Ralph. Wij wensen hem veel 
geluk en succes en gaan zelf de toekomst 
tegemoet met een nieuwe dirigent, die overi-
gens ook ervaring heeft in de HaFa wereld.

O ja, en dan dat presenteren van die mid-
dag... Peter Soons had het idee dit samen 
te doen. Voor mij hoefde dat in eerste instan-
tie niet zo. Want eerlijk gezegd ben ik toch 
wel wat zenuwachtig als ik voor zo’n grote 
groep moet praten. En “mijn Peter” wordt 
dan ook wel eens een beetje gek van me 
thuis... Peter Soons en ik hadden van alles 
op papier gezet maar het meeste kwam er 
spontaan uit in alles wat ik zag en beleefde. 
Echt knap van die drumband: 4 stokken en 
geen plankje mis slaan! Een mooie groep 
om naar te luisteren èn te kijken. En wat jullie 
korps en dirigent betreft: ik blijf bij wat ik in de 
zaal al zei. Wat een coole dirigent die met al 
zijn ziel en zaligheid de muziek aan jullie wil 
overbrengen. En dat lukte uitstekend want 
het resultaat was prachtig! Ook bedankt aan 
alle vrijwilligers die dit achter de schermen 
mogelijk gemaakt hebben en aan ons talrijk 
opgekomen publiek.

Succes met alles wat er komen gaat want er 
is toch niets mooiers dan samen in en voor 
het dorp iets voor elkaar te betekenen op 
welk gebied dan ook!

Rosita Verkoulen 
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UitnODiging JaarVergaDering VrienDen Van De FanFare

De jaarvergadering van de Vrienden van de Fanfare wordt gehouden op vrijdag �7 februari 
in het gemeenschapshuis.

Zoals gebruikelijk is er weer een voorprogramma: om �9.00 uur gaan wij op bezoek bij Soons 
Interieurbouw. We gaan ervan uit dat iedereen op eigen gelegenheid naar Groot Haasdal 
gaat.
De vergadering begint om 2�.00 uur in het gemeenschapshuis.

Agenda:
�. Opening
2. Notulen jaarvergadering 2004 d.d. �8 maart 2005
3. Jaarverslag 2005
4. Financieel verslag 2005 en verslag kascontrolecommissie
5. Vriend van het jaar
6. Werving vrienden
7. Bestemming sponsorgelden
8. Mededelingen
9. Rondvraag
�0. Sluiting

`Heel goede solisten brengen heel veel mensen samen`

BUSreiS naar WinterSWiJK 

Op zaterdag �� februari a.s. neemt onze drumband deel aan de �e Nederlandse Kampioen-
schappen voor Podiumorkesten 2006 in Winterswijk.
Wij willen supporters graag de gelegenheid bieden om met de bus mee te reizen.
Wij vertrekken ’s ochtends om �0.00 uur bij het gemeenschapshuis en de terugreis zal om 
ongeveer 20.30 uur zijn. Het optreden is gepland ca. �5.30 uur.
De kosten bedragen € 10 per persoon te voldoen in de bus.
Informatie of er nog plekken beschikbaar zijn in de bus, kunt u verkrijgen bij Marjo Limpens 
045-404224� of via email: m.limpens-lemmens@hetnet.nl.
Het zou uiteraard leuk zijn voor onze drumbandleden als veel Schimmertse supporters bij het 
optreden aanwezig zouden zijn.
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Volgende info verschijnt op �0 maart 
uiterlijke inleverdatum 3 maart

Kerstkoper 2005

Na een geweldige uitvoering van het ieder 
jaar terugkerende Driekoningen toneel 
kijken wij terug op een vooral spontane 
samenwerking met de kinderen. Veel oefenen 
is van groot belang en we hebben dan ook 
de nodige uren met de kinderen geoefend. 
Voor de uitvoering waren het vooral de 
zenuwen die de kinderen bezig hielden, 

maar dat heeft ze er niet van weerhouden 
een goed toneelstuk te spelen. Ook zijn 
kracht, moed en doorzettingsvermogen en 
vooral het vertrouwen in jezelf houden hier 
de kansen van slagen in. Kortom elk jaar 
weer een nieuwe uitdaging.
 
Cindy Schiffelers en Christa  Hennekes

De drumband luistert traditiegetrouw jaarlijks 
de driekoningenoptocht op.

DrieKOningenOPtOCht met tOneel

rePetitieS:
Jeugddrumband: elke Woensdag �9:00
Drumband: elke Woensdag 20:00 
Jeugdfanfare: elke Donderdag �8:00 
Leerlingenorkest: elke Donderdag �9:00 
Fanfare: elke Vrijdag 20:00  
 (K)=Alleen Korps (D)=Alleen Drumband
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AGENDA 
aCtiViteiten 2006:
Zo 05 feb extra repetitie 9:30 (D) 
ma 06 feb extra repetitie 20:00 (D) 
Wo 08 feb generale repetitie 20:00 (D)
Do 09 feb extra repetitie 20:00 (D)
Vr 10 feb repetitie bij Soons 20:00 (K)
Vr 10 feb extra repetitie 20:00 (D)
Za 11 feb extra repetitie 8:30 (D)
Za �� feb Ned. Podium Kampioenschap  
  KNFM �5:30 (D)
Zo 12 feb extra repetitie bij Soons 
  10:30 (K)
Zo 12 feb Film kampioenschap (D)  
  gemeenschapshuis 13:00
Wo 15 feb geen repetitie (D)
Do 23 feb Carnavalsavond Weverke 
Zo 26 feb Afhalen Prins opluisteren  
  H.Mis Taarbrook oplaote
Ma 27 feb Carnavalsoptocht
Za 04 mrt Receptie drumband 20:00 
Zo 05 mrt Jaarvergadering �0:30
Zo �2 mrt Crescendo-concert �8:00 (K)
  Spaubeek-Schimmert-Gen- 
  hout-Hulsberg
Wo 15 mrt geen repetitie (D)
Zo 19 mrt extra repetitie bij Soons 
  10:30 (K) 
Zo  26 mrt extra repetitie bij Soons 
  10:30 (K) 
Zo 09 apr Palmzondag bezoek kerkhof
  Intern Solistenconcours
Za 29 apr Koninginnedag Lampionnen- 
  optocht 
Zo 30 apr Familiedag
Zo 07 mei Voorjaarswandeling trampelkeu
Zo 07 mei Solistenconcours te Hulsberg

aCtiViteiten 2006 (VerVOlg):
Za 20 mei Serenade Judy en Ronald
Zo 2� mei Concert Meers Schimmert (K)
Zo 04 jun Pinksteren communicantjes (K)
Za �0 jun Kioskconcert
Za  �0 jun Serenade Ilona en Cor
Zo �� jun Zomerkermis Bronkprocessie
Wo �4 jun Ster Elektrotoer �2:00 
Do �5 jun Kermis Groot Haasdal
Za �7 jun Processie Meerssen 6:30
Za �7 jun 25 jarig jubileum speeltuin
Za �5 jul Serenade Pauline en Guido
Wo �6 aug Rochuskermis Kl. Haasdal
Zo 03 sep Districtfestival LBT (D)
Vr 0� sep - 03 sep Watertaore-Fièste
Za 09 sep Repetitieweekend (K)
Zo �0 sep Repetitieweekend (K)
Zo �0 sep Euregioparade LBT (D) 
Zo �7 sep Finale Jonge Solisten
Vr 22 sep - 23 sep Ned Jeugdfanfare
Zo 0� okt Concert Muziektheater 
  Roermond (K)
Zo �5 okt Concert Monte Corona (K)
Zo �5 okt Najaarswandeling trampelkeu 
Za 2� okt Bondsconcours (K)
Zo 22 okt Bondsconcours (K) 

COnCerten:
Zo �2 mrt Crescendo-concert �8:00 (K)
  Spaubeek-Schimmert-Gen- 
  hout-Hulsberg
Zo 2� mei Concert Meers Schimmert (K)
Za �0 jun Kioskconcert
Vr 22 sep - 23 sep Ned Jeugdfanfare 
Zo 0� okt Concert Muziektheater 
  Roermond (K)
Zo �5 okt Concert Monte Corona (K)
Za 2� okt Bondsconcours (K)
Zo 22 okt Bondsconcours (K)


