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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

Op zondag 7 mei was er weer de bekende Lente-wandeltocht, de startplaats was zoals 
steeds Cafe Oos Heim. Over belangstelling van de wandelaars hadden we niet te klagen; er 
zijn weer meer dan 1230 wandelaars van start gegaan!
Wij kijken terug op een fijne wandeltocht met gelukkig goed weer en vele tevreden wande-
laars. We zullen met z’n allen proberen ervoor te zorgen dat de internationale herfstwandel-
tocht op zondag 15 oktober ook weer een succes gaat worden. 
We bedanken de vrijwilligers van onze fanfare en drumband voor de leuke samenwerking, 
verder  de gastheren/vrouwen van de rustplaatsen en alle leden van de Trampelkeu. 
Zonder de inspanning van deze grote groep mensen was de realisatie van deze wandeltocht  
niet mogelijk geweest. 

Jean Thewessen

trampelkeu lente-wandeltoCht 2006 
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Op zondag 30 april werd de fanfare familie-
dag georganiseerd voor alle leden en hun 
families. De samenkomst was gepland om 
13:00 uur bij de Fam. Vrancken in de Kruis-
straat . Na genoten te hebben van een kop 
soep werd gestart met een wandeltocht 
naar de Fam. Horsmans te Ulestraten. Daar 
werden we verwelkomd met een glas wijn 
van de eigen wijnboerderij. Er werd tekst en 
uitleg gegeven over het maken van de wijn-
soorten. Dit was zeer interessant. Daarna 
werd de weg terug vervolgd richting Schim-

FanFare FamiliedaG

de kinderen hadden meer oog voor de grote tractors dan voor de wijn.

mert, alwaar een barbecue klaar stond. 
Na een gezellig samenzijn werd er nog even 
genoten van de zon die af en toe tevoor-
schijn kwam, de weergoden waren ons die 
dag zeer gunstig gestemd.
Het was een mooie en gezellige zondag en 
voor vervolg vatbaar.
Mochten er op en of aanmerkingen of nieu-
we ideeën voor een volgende keer zijn, dan 
zijn die van harte welkom.
Bedankt voor alle hulp welke we die dag 
gehad hebben en zeer zeker van de Fam. 
Vrancken.

Op zaterdag 10 juni, de avond voor de kermis, wordt er weer het traditionele kioskconcert 
verzorgd door de GOS,  Fanfare en de turnclub. Op deze wijze wordt de zomerkermis 
muzikaal ingeluid. Het is elk jaar weer een mooie traditie.
Om 20:00 uur begint het gezamenlijke concert met drumband en fanfare, daarna zal de 
turnclub acte de présence geven.De kermisexploitanten zullen net als voorgaande jaren vol-
ledig meewerken om alles in goede banen te leiden.
Er zal koffie en vla verkrijgbaar zijn. Het is zeer zeker de moeite waard om deze avond met 
uw kinderen te bezoeken en te genieten van al de prachtige optredens. 

Dus tot ziens op zaterdag 10 juni om 20:00 uur.

kioSkConCert 10 juni 2006
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Op 13 mei behaalde René Kicken het certificaat muziekprogrammeur aan de ArtEZ hoge-
school voor de kunsten, locatie Conservatorium Zwolle. Zijn eindopdracht bestond uit een 
compleet plan voor een tweedaags blaasmuziek-festival in het Theater aan het Vrijthof te 
Maastricht getiteld ORIGINALS. Beoordelaars waren de befaamde muziekprogrammeur 
Maarten Brandt (muziekinhoudelijk), de musiconoomTon Lamers (begroting) en cursuscoör-
dinator Mirjam Zegers (publiciteit/subsidieaanvraag/recensies/reflectieverslag).
René, gefeliciteerd!!

GeSlaaGd 

ZeVentiG jaar jonG 
Zaterdag 6 mei is Jean Soons zeventig jaar geworden!
Jean is al 55 jaar lid van onze vereniging en draagt al ruim 45 jaar de drapeau. Reden voor 
degene die na de repetitie nog aanwezig waren in het Gemeenschapshuis om Jean middels 
een luid ‘Lang zal hij leven...’ te feliciteren met zijn verjaardag. Jean, nogmaals: van harte 
gefeliciteerd!!

Getrouwd 

Op 21 april trouwden voor de burgerlijke stand 
ons lid, hoofdsponsor en tamboermaitre Pascal 
Kuipers met Wendy Ramakers.
 
Wij wensen Wendy en Pascal heel veel geluk 
toe.

Proficiat!

Volgende info verschijnt op 30 juni
 uiterlijke inleverdatum 23 juni
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is er een aantal workshops dat allemaal met 
wielrennen en fietsen heeft te maken. Kinde-
ren kunnen kennismaken met verschillende 
vormen van fietsplezier: mountainbiken, 
handbiken, tandemfietsen, een BMX hin-
dernissenparcours , een eigen wielershirt 
kleuren en leren hoe je banden moet plak-
ken. Een deelname aan de aangepaste RA-
BO dikke banden race maakt dit fietsplezier 
voor kinderen compleet.  

• Vanaf 13.00 uur kunnen de kinderen zich 
inschrijven voor deze workshops. De activi-
teiten duren tot 17.00 uur. De deelnemers 
die aan meerdere workshops deelnemen 
maken kans om te worden gehuldigd op het 
officiële podium van de Ster Elektrotoer. Zij 
ontvangen een Bikers Funpark-diploma met 
de punten die ze kunnen verdienen door in-
zet, snelheid en creativiteit. Degene met het 
hoogste gemiddelde krijgt een leuke prijs 
mee naar huis.  

• Van 17.00 tot 20.00 uur vindt de tweede 
etappe plaats, een individuele tijdrit van 11 
km. De wielerprofs starten vanaf het podi-
um in Klein-Haasdal. De route verloopt via 
Meerssen en Ulestraten en eindigt op de fi-
nishlocatie bij de Bekerbaan te Schimmert. 
Daarna is het party-time tot aan midder-
nacht. Een gezellig feest rondom de Kiosk 
op het Oranjeplein met wederom muziek van 
de diskjockey.

Tot woensdag 14 juni as!!!

De Ster Elektrotoer begint op 14 juni met 
Schimmert als finishlocatie. Daarna zal in dit 
kerkdorp van de gemeente Nuth een tijdrit 
plaatsvinden. Een hele dag wielrennen van 
het hoogste niveau wordt door Stichting Eve-
nementen Groot Nuth (EGN) aangevuld met 
een programma voor jong en oud. Hierdoor 
wordt dit evenement nog interessanter voor 
een breed publiek. Dankzij de gulle hand 
van het bedrijfsleven mogen de bezoekers 
van dit topsportevenement weer rekenen op 
een dag met veel ruimte voor amusement. 
 
programma 14 juni
Vanaf 12.30 uur is iedereen welkom op de 
start- en finishlocatie nabij het Oranjeplein te 
Schimmert. 

• De eerste etappe van Ster Elektrotoer 2006 
Schijndel-Nuth zal hier omstreeks 13.00 uur 
finishen. Er is een drink- en eetbuffet met 
een gezellig terras aanwezig. Vanaf de 
Kiosk verzorgt een diskjockey de muziek. 
Een lot uit de loterij biedt kans op het win-
nen van een mountainbike ter waarde van 
600 euro. De loten zijn ter plekke te koop à 
1 euro.
 
• Vanaf 13.30 uur organiseert EGN op de 
Waterkoelseweg het Bikers Funpark voor 
kinderen. Het ideale moment voor kinde-
ren om te ontdekken hoe leuk fietsen kan 
zijn. Voor de kinderen van 9 tot 15 jaar uit 
de gemeente Nuth, Ulestraten en Genhout 

proGramma 14 juni Ster elektrotoer in Gemeente nuth
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Serenade BruiloFt judY & ronald

Zaterdag 20 mei jl. was voor ons een be-
langrijke dag, de dag waarop wij elkaar ons 
ja-woord gaven. 
Nadat we eerst bij de Bockenhof voor het 
wettelijk huwelijk waren getrouwd en wat 
foto’s hadden gemaakt, werd het tijd om naar 
de kerk te vertrekken.
De drumband zou ons komen afhalen vanaf 
het Oranjeplein. Maar gezien de weersom-
standigheden waren wij ervan uitgegaan dat 
dit helaas niet zou doorgaan. 
Bij het Remigiushuis aangekomen stonden 
ze daar toch, tot onze grote verrassing! 
Om zo door je eigen groep afgehaald te wor-
den is echt een geweldige ervaring. 
In de mis werd de muziek verzorgd door een 
samengesteld ensemble (met een aantal 
fanfareleden) onder leiding van Rico Ste-
vens.

Zoals we van Rico inmiddels zijn gewend, 
was het een zeer fraai muzikaal geheel: 
SUPER!!!!
Ook hadden we Rico gevraagd om samen 
met Thera en Bianca twee muziekwerken op 
melodisch slagwerk te spelen.
In één woord: prachtig! Iedereen, inclusief 
onszelf, was onder de indruk.
Dames en heren muzikanten: BEDANKT!! 
’s Avonds tijdens de receptie stond ons de 
volgende muzikale verrassing te wachten. 
De fanfare en drumband kwamen ons vanuit 
de wei een serenade brengen. Het is leuk 
om dit een keer van de andere kant mee te 
maken.
We hopen dat het voor iedereen die de ko-
mende tijd ook nog in het huwelijksbootje 
stapt, het net zo’n geweldige ervaring wordt 
als voor ons.

Judy & Ronald Kuipers
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Op zaterdag 13 mei werden we verzocht om 
bij de kerk bij elkaar te komen. Daar werden 
we door meneer Pastoor van Oss opge-
wacht. We kregen een rondleiding door de 
kerk van meneer Pastoor en zijn compag-
non Lei (de koster). Meneer Pastoor vertel-
de heel enthousiast en gedreven over “Zijn 
Kerk, van het ontstaan ervan tot heden met 
al wat er aan de kerk is geschonken door 
familie en anderen. Hij vertelde vol passie 
en overgave hoe hij nog steeds bouwende 
was aan “Zijn Kathedraal van Schimmert” en 
over het ludieke verhaal van de tegenwoor-
dige doopvont. Deze voederbak heeft ca. 
200 jaar  rond de kerk gezworven en Hubert 
Knols heeft er nog zijn dieren in gevoerd en 
uit laten drinken, tegenwoordig wordt deze 
“bak” als doopvont gebruikt. Pastoor vertel-
de de ene anekdote na de andere. 
Daarna zijn we met Lei de toren in gegaan 
waar we boven over de gewelven van de 
kerk liepen. We kregen het gevoel of we zo 
hoog over de wolken van “het huis Gods” lie-
pen. Hier kwamen we ook onder de indruk 
van hoe mensenhanden dit allemaal voor 
elkaar gekregen hadden. 

Na dit alles waren we toe aan een lekkere 
kop koffie en vlaai bij ’t Weverke.
Daarna gingen we naar de volgende verras-
sing. Dit was boogschieten in Beek. Na wat 
hapjes genuttigd te hebben gingen we fana-
tiek te keer met het schieten om de hoogste 
punten te scoren. Na afloop van het schieten 
rond ca. 22.30 u werd er nog een biertje ge-
nuttigd en toen was het tijd om naar huis te 
gaan. 
Bij deze willen we de organisatoren 
bedanken voor de leuke dag. 

Pierre Eijssen

VerraSSinGSuitStapje BeStuur en partnerS

De winnaars van het boogschieten: Pierre en Jose

SoliStenConCourS hulSBerG 

Op zondag 7 mei, was het solistenconcours in Hulsberg. Ik moest om half 2 spelen, 
Punchinello van H.A. VanderCook.  Ik was zenuwachtig en bang dat het slechter zou gaan 
dan in Schimmert. Er hadden zich ook nog een paar mensen afgemeld. Dus ik moet ook nog 
eerder dan gepland. Het eerste deel ging wel goed. Bij het tweede deel miste ik wat noten. 
En bij het derde deel was de laatste noot te kort. Maar al met al wel een redelijk optreden. Ik 
kreeg 84 punten van de jury en leerzame kritiek, dus weer hard aan de slag. 
En op naar volgend jaar. 

Claudia Wiekken 
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Divisie         Punten
J Lisa Laumen  Bugel  A Prayer – Edwin Franko Goldman 78 
J  Rob Offermans  Kleine trom See you next – Henk Mennens 80 
J Vera Soons  Bugel  A Prayer – Edwin Franko Goldman 78 
J Robin Niesters  Bugel  The Young Genius – C.P. Barnes 75 
J Tom Vankan  Bugel  Spica – H.A. VanderCook  83 
J Chris Lemmens  Bugel  A Prayer – Edwin Franko Goldman 80 
J Ralph Niesters  Bugel  The Victor – R.M. Endresen 78 
J Desiree Korink  Bugel  Evening Song – E.Franko Goldman 78 
J Marc Penders  Kleine trom Travels – Henk Mennens  80 
J Lisa Laumen  Bugel  Duet met Vera Soons 
 Vera Soons  Bugel  Three Songs – Traditional  77 
J Stan Willems  Bugel  Antares – H.A. VanderCook 82 
J Angelique Korink  Bugel  The Young Virtuoso   80 
5 Loek Daemen  Bugel  Orion – H.A. VanderCook  85 
4 Claudia Wiekken  Bugel  Punchinello – H.A. VanderCook 84 
4 Janneke Bessems Bugel  Punchinello – H.A. VanderCook 83 
3 Joep Hotterbeekx  Trombone Glen Eden – Chas W. Storm 83 
3 Kirsten Vankan  Bugel  Orientale – J. Ed. Barat  83,5 
3 Loek Willems  Bugel  Concertino – Leroy Ostransky 88 
3 Joël Jacobs  Bugel  Duet met Rickwin Poelma 
 Rickwin Poelma  Bariton  March – Patrick C. Brandon 84 
3 Joël Jacobs  Bugel  Orientale – J. Ed. Barat  90 
3 Sander Willems  Bugel  Romance – Caesar Giovannini 86 
2 Guido Soons  Trombone Cavatine – Camille Saint-Saens 86 
2 Daniëlle Weerts  Trompet  Intrada – Otto Ketting  80 
2 Chellie Soons  Bugel  Fantaisie en Mib – J. Ed. Barat 90 
2 Rickwin Poelma  Bariton  Variations on a Favorite Theme 85 
2 Ardina Soons  Bugel  Fantaisie-Caprice – Gabriel Parès 92 
2 Lou Lemmens  Kleine trom Moderato – Mitchell Peters  85
1 Marlou Meertens  Sopraansax. Concerto – Vincenzo Bellin  80
Eindklassement na twee dagen Lei Extra solistenconcours te Hulsberg:
Loek Daemen winnaar 5e divisie met 85 punten, Joël Jacobs derde plaats 3e divisie met 90 
punten & 1e prijs met lof der jury en Ardina Soons winnares 2e divisie met 92 punten & 1e 
prijs met lof der jury. Suzanne Steeghs (Wijnandsrade) Sopraansaxofoon eindwinnares con-
cours met 93 punten.In het eindklassement voor de verenigingsbeker eindigde Schimmert 
met een haarlengte verschil achter Wijnandsrade: 272 tegen 273 punten! 
Een welgemeende felicitatie voor alle solisten, hun docenten en ouders!!

oVerZiCht uitSlaGen lei extra SoliStenConCourS hulSBerG

De winnaars van het boogschieten: Pierre en Jose
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AGENDA 
repetitieS:
Jeugddrumband: elke Woensdag 19:00
Drumband: elke Woensdag 20:00 
Jeugdfanfare: elke Donderdag 18:00 
Leerlingenorkest: elke Donderdag 19:00 
Fanfare: elke Vrijdag 20:00  
 (K)=Alleen Korps (D)=Alleen Drumband
aCtiViteiten 2006:
Zo 04 jun Communicantjes (K) 9:10
Vr 09 jun Serenade 60 jr. huwelijk
   fam. Starmans 19:00
Za 10 jun Kioskconcert 20:00
Za  10 jun Serenade Ilona en Cor 
  ‘t Weverke19.00
Zo 11 jun Bronkprocessie 8:30
Wo 14 jun Ster Elektrotoer 12:00 
Do 15 jun Kermis Groot Haasdal 19:30
Za 17 jun Processie Meerssen 6:30
  Aansluitend serenade speeltuin
Zo 18 jun Extra repetitie 10:30 (K)
Vr 23 jun Concert harm. de Volksgalm  
  Gemeenschapshuis 20:00 (k)
Za 24 jun Praktijkexamens
Za 24 jun Serenade 50 jr. huwelijk fam.  
  Meertens ‘t Kaar Beek 19.30
Zo 09 jul Extra repetitie 10:30 (K)
Vr 14 jul Geen rep. ivm vakantie (k)
Za 15 jul Serenade Pauline en Guido 
  Platzputterweg 7 20.00
Zo 06 aug Serenade (ovb)
Wo 16 aug Rochuskermis Kl. Haasdal
Vr 18 aug eerste rep. na vakantie (k)
Za 19 aug Onthulling monument Op de  
  Bies Montfortanen 10:45 
Vr 01 sep - 03 sep Watertaore-Fièste
Zo 03 sep Districtfestival LBT (D)
Za 09 sep - 10 sep Repetitieweekend (K)
do 14 sep extra repetitie 20:00 (k)

aCtiViteiten 2006 (VerVolG):
Zo 17 sep extra repetitie 10:30 (k)
do 21 sep extra repetitie 20:00 (k)
Za 23 sep Concert met NJFO 
  Gemeenschapshuis 20:00 (K)
Zo 24 sep Finale jonge Solisten
do 28 sep extra repetitie 20:00 (k)
Zo 01 okt Concert met fanfare Herten
  Muziektheater  Roermond (K)
do 05 okt extra repetitie 20:00 (k)
di 10 okt extra repetitie 20:00 (k)
do 12 okt extra repetitie 20:00 (k)
Zo 15 okt Concert met Monte Corona (K)
Zo 15 okt Najaarswandeling trampelkeu 
ma 16 okt extra repetitie 20:00 (k)
di 17 okt extra repetitie 20:00 (k)
do 19 okt extra repetitie 20:00 (k)
Vr 20 okt Generale repetitie 20:30 (K)
Za 21 okt Bondsconcours Oranjerie 
  Roermond 18.30 (K)
Za 04 nov NK Solisten Blazers Weert 
Za  11 nov proefexamens
Zo 19 nov Intocht St. Nicolaas
Za 25 nov St.Caeciliafeest
Za 16 dec praktijkexamens
Zo 24 dec Nachtmis kerstkoper 21:30
Vr 05 jan nieuwjaarsconcert 20:00
ConCerten:
Za 10 jun Kioskconcert 20:00
Vr 23 jun Concert harm. de Volksgalm  
  Gemeenschapshuis 20:00 (k)
Za 23 sep Concert met NJFO 
  Gemeenschapshuis 20:00 (K)
Zo 01 okt Concert met fanfare Herten
  Muziektheater  Roermond (K)
Zo 15 okt Concert met Monte Corona (K)
Za 21 okt Bondsconcours Oranjerie 
  Roermond 18.30 (K)
Vr 05 jan nieuwjaarsconcert 20:00


