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Voor de gehele fanfare-familie.Fanfare-info

Over een maand is het zo ver: op 23 sep-
tember om 20.00u in het Gemeenschaps-
huis te Schimmert verzorgt de fanfare een 
concert met het Nederlands Jeugd Fanfare 
Orkest (NJFO). Het NJFO is een semi-pro-
fessioneel orkest dat bestaat uit jeugdige 
muzikanten die functioneren op top-amateur 
of beroeps-niveau. Het orkest verzorgt con-
certen in binnen- en buitenland en werkt op 
project-basis. Het staat onder leiding van de 
bekende fanfare-dirigent Danny Oosterman. 
Sinds kort maken ook twee van onze leden 
deel uit van dit orkest. Meer informatie is te 
vinden op de website van het NJFO: http://
www.njbe.nl/njfo.htm
Het NJFO zal een gevarieerd programma 
brengen, waarbij ook een aantal solisten on-

Weer een nieuW VereniGinGSSeizoen

Wij hopen dat iedereen een geweldige vakantie heeft gehad en weer goed uitgerust kan 
beginnen.
Er wordt weer gestart met de welbekende Watertaore-Fièste. 
Daarna volgt het fanfareweekend in Gemmenich, in voorbereiding op het bondsconcours van 
zaterdag 2� oktober.
We wensen jullie allen heel veel succes en muzikaal plezier. 

Het bestuur

der begeleiding van het NJFO voor het voet-
licht zullen treden. Voor onze eigen fanfare 
onder leiding van Frenk Rouschop zullen de 
concourswerken uiteraard de basis van het 
programma vormen.
Tijdens het concert zullen door het NJFO 
ook geluidsopnames gemaakt worden. Na 
afloop van het concert-seizoen 2006-2007 
zal het NJFO een CD uitgeven met daarop 
een selectie van haar eigen optreden maar 
ook uitvoeringen van gastverenigingen. 
Naast het feit dat we volop in de concours-
voorbereiding zitten dus een extra reden om 
ons beste muzikale beentje voor te zetten en 
in volle oorlogssterkte aanwezig te zijn.
Wij hopen U in grote getale te mogen be-
groeten tijdens dit bijzondere concert. 

ConCert met nederlandS JeuGd FanFare orkeSt
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in memoriam Jean Sieben  11 Juli 2006

Jean was meer dan 40 jaar lid van onze 
vereniging. In zijn actieve bestuursperiode 
was Jean de man die als penningmeester 
de financiën goed onder controle hield. Ook 
is Jean enkele jaren voorzitter geweest. Na 
zijn besluit om als bestuurslid te stoppen is 
hij vanwege zijn vele verdiensten benoemd 
tot erebestuurslid. Stoppen als actief be-
stuurslid betekende niet stoppen met activi-
teiten voor onze vereniging. Bij de “Vrienden 
van de Fanfare” werd Jean bestuurslid en, 
je kunt bijna zeggen uiteraard, werd Jean 
weer penningmeester. Zijn betrokkenheid 
bij alles wat iets met de Fanfare te maken 
had was erg groot en zijn plotselinge over-
lijden heeft ons allen geschokt. Wij hebben 
Jean op een passende wijze op �5 juli bij 
zijn uitvaart met onze en zeker ook zijn mu-
ziek begeleid. Wij zullen zijn discussies en 
vlammende betogen erg missen. Jean was 
niet alleen erg betrokken bij onze Fanfare 
maar ook voor de Bond van Ouderen en de 
biljartclub was hij een stuwende kracht. Ook 
was Jean een van de vaste route uitzetters 
voor de wandeltochten van de Trampelkeu. 

Indien in ons dorp iemand een beroep deed 
op Jean was dit zelden of nooit tevergeefs. 
Kortom iemand die zijn steentje heeft bij-
gedragen aan het functioneren van onze 
Schimmertse gemeenschap. We wensen 
Ans, de kinderen en de kleinkinderen veel 
sterkte om dit verlies een plaats te geven in 
hun verdere leven.

Finale JonGe SoliSten lbm

Op zondag 24 september gaan Joël Jacobs, Chellie Soons en Ardina Soons deelnemen 
aan de Finale Jonge Solisten van de LBM in de concertzaal van het Conservatorium te 
Maastricht. De geplande tijden van hun optredens zijn respectievelijk �4:30, �7:40 en 
�9:�0 uur. We wensen hen veel succes toe!
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Nu de zomervakantie weer om is, beginnen 
we aan een lange eindsprint naar het con-
cours dat in oktober plaats zal vinden. Twee 
markante elementen in deze voorbereidin-
gen verdienen een nadere toelichting.
Allereerst is daar het traditionele voorberei-
dingsweekend, op 9 en 10 september in 
Home Franck (Volkerich 27 in Gemmenich 
(B)). Alle leden hebben hiervoor reeds een 
uitnodiging ontvangen. Traditioneel is dit 
weekend altijd het middel bij uitstek om 
zowel muzikaal als in de onderlinge band 
enorm te groeien. We rekenen dan ook op 
een enorme opkomst van de leden, ook als 
je eventueel niet kunt blijven overnachten.
Voor wat betreft het programma geldt dat het 
met name op zondag iets anders is dan we 
gewend zijn: om zo effectief mogelijk te kun-
nen werken zullen we op zondag ook in de 
middag nog repetitie-tijd inruimen. Vanaf een 
uur of drie is publiek ook van harte welkom. 

ConCourSVoorbereidinG FanFare

onthullinG monument 

Allereerst onze welgemeende dank bij de opluistering 
van afgelopen zaterdag. Het begin van het Monfortaans 
jubileum - en reünieweekend is op een voor hun bijzon-
der verrassende manier ingevuld. De stoet door de ver-
sierde buurten, de halte bij huize Willems (Knols) en de 
onthulling van het monument heeft zoveel indruk ach-
tergelaten dat bij velen de emoties niet konden worden 
onderdrukt. En zo moet het ook!
Om op een gewone zaterdagmiddag zoveel mensen op 
de been te krijgen is uniek. De Schimmertse muzikale 
verenigingen hebben hier op een speciale manier toe 
bijgedragen. Namens het Comité Gedenkteken Op de 
Bies nogmaals ontzettend veel dank.

Foto: Lou Zeegers

Of we ook zullen afsluiten met een een “tradi-
tioneel” concert is nog onduidelijk, maar het 
is sowieso interssant om de voorbereiding 
ook van dicht bij mee te maken. De eindtijd 
ligt op zondag rond �7 uur.
Een ander belangrijk element is een repetitie 
op vrijdag 6 oktober in het gemeenschaps-
huis in aanwezigheid van Rob Goorhuis. 
Rob is de componist van ons verplicht werk 
en behoeft verder geen introductie. Het is 
een reguliere vrijdagrepetitie (dus iedereen 
zou er toch al zijn…) maar gezien de aan-
wezigheid van Goorhuis is het dus extra van 
belang dat iedereen aanwezig is. Alleen dan 
kan Rob een zinvol beeld krijgen en Frenk 
adviseren over zaken die nog bijgeschaafd 
kunnen worden. We rekenen dus meer nog 
dan anders op ieders aanwezigheid.
Voor eventuele vragen kan contact worden 
opgenomen met Dion Soons of Peter Ver-
koulen. 
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huWeliJk 

Op zaterdag �9 aug. traden Cécile Alewijnse en ons trouw lid van 
de drumband Erik Hermans in het huwelijk.
Wij wensen hen heel veel geluk.

Serenade Pauline en Guido

Met de vakantie in zicht was het voor de derde keer dit jaar dat fanfare en drumband op zater-
dag �5 juli een serenade kwamen brengen bij een bruidspaar van onze vereniging.
Echter was het niet alleen de serenade die door onze vereniging werd ingevuld, ook was er 
natuurlijk onze drumband die ons spelend naar de kerk bracht en het gelegenheidsensemble 
o.l.v. Rico dat de muziek verzorgde in de kerk en deze dag voor ons tot een onvergetelijke 
dag maakten. Het was voor ons heel bijzonder dit te mogen meemaken. Bedank allemaol!!
Pauline en Guido 

60- JariG huWeliJkS FeeSt oPa en oma deuSinGS

Oma vond het een geweldige ervaring dat de fanfare speciaal voor haar, opa en de rest van 
de gasten kwam spelen. Ze vond het mooi dat er een aantal stukken gespeeld werden. Ook 
vonden ze het geweldig dat de fanfare met zo’n grote groep present was. Verder vonden ze 
dat het in de zaal heel mooi klonk en waren ze blij dat ze niet naar buiten hoefden. Opa zei 
in één woord het was Machtig !!
Judith Deusings
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ComPaCt diSC “triloGY”

Vanwege het feit dat enerzijds de auteursrechtorganisatie BUMA-STEMRA een minimum-
oplage voorschrijft en anderzijds de uitgave van de CD kostendekkend moet zijn kon de 
CD-productie tot nu toe nog niet in gang worden gezet doordat het aantal intekeningen nog 
te gering is. 
Zodra het aantal intekeningen voldoende is, zal een en ander wél gaan gebeuren. Daarom 
nogmaals de bestelgegevens voor alle lezers die wellicht de eerdere informatie hebben ge-
mist en/of door hun intekening de CD-uitgave mede mogelijk willen maken.Tot � oktober 2006 
geldt de onderstaande intekenprijs. De betaling blijft net als bij allen die reeds intekenden uit, 
totdat u een nader bericht ontvangt over de definitieve doorgang van het CD-project .
inhoud:
Drumband Fanfare Sint Caecilia Schimmert �966 o.l.v. Henrico Stevens
LBT Bondsconcours Podiumwedstrijd    25-09-2005
Limburgse Kampioenswedstrijd LBT    27-��-2005
Nederlandse Kampioenswedstrijd Podiumorkesten   ��-02-2006
Productie: 
Arno Op de Camp / Studio A Recordings Stein.
Prijs:
Circa �0 Euro per Compact Disc, exclusief verzendkosten.
Levering in Schimmert vrij huis of afhalen.
bestelwijze:
Door een e-mail-bericht te sturen naar muziek@fanfareschimmert.nl
met daarin uw naam, adres, telefoonnummer, e-mail-adres en het gewenste aantal 
exemplaren krijgt u nadere bestelinformatie. Informatienummer: (045) 404 22 00.
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AGENDA 
rePetitieS:
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
aCtiViteiten 2006:
zo 27 aug Verkoop koo-sjietloten 11:45
Vr 0� sep - 03 sep Watertaore-Fièste
Zo 03 sep Districtfestival LBT (D)
do 07 sep extra repetitie 20:00 
  bilik-groep
Za 09 sep - �0 sep Repetitieweekend 
  Home Franck Volkerich 27 B-485� 
  Gemmenich België (K)
Do �4 sep Extra repetitie 20:00 (K)
Zo �7 sep Extra repetitie �0:30 (K)
Do 2� sep Extra repetitie 20:00 (K)
Za 23 sep Concert met NJFO 
  Gemeenschapshuis 20:00, 
  repetitie �9:00 (K)
Zo 24 sep Eucharistieviering 50 jaar  
  Jeugdraad ��:00 Jeugdfanfare
Zo 24 sep Finale Jonge Solisten
Do 28 sep Extra repetitie 20:00 (K)
Zo 0� okt Concert met fanfare Herten
  Muziektheater Roermond 
  �5:00, repetitie �4:00 (K)
Do 05 okt Extra repetitie 20:00 (K)
Zo 08 okt Extra repetitie Oranjerie 
  Roermond ��.00 - �3.30 (K)
Di �0 okt Extra repetitie 20:00 (K)
Do �2 okt Extra repetitie 20:00 (K)
Zo �5 okt Concert met Monte Corona in  
  Trefcentrum Nuth �8:00, 
  repetitie �7:00 (K)
Zo �5 okt Najaarswandeling trampelkeu 

aCtiViteiten 2006 (VerVolG):
Ma �6 okt Extra repetitie 20:00 (K)
Di �7 okt Extra repetitie 20:00 (K)
Do �9 okt Extra repetitie 20:00 (K)
Vr 20 okt Generale repetitie 20:30 (K)
Za 2� okt Bondsconcours Oranjerie 
  Roermond �8.30 (K)
Vr 27 okt Receptie fanfare ovb 20:00
Za 28 okt Proefexamens & Voorspelen
Za 04 nov NK Solisten Blazers Weert 
Za  �� nov Proefexamens
Zo �9 nov Intocht St. Nicolaas
Za 25 nov St.Caeciliafeest
Zo 03 dec Concert Drumband Gemeen- 
  schapshuis (D)
Za �6 dec Praktijkexamens
Zo 24 dec Nachtmis kerstkoper 2�:30
Vr 05 jan Nieuwjaarsconcert 20:00
Vr 0� jun Concert met Gé Reijnders
  Sittard 20:00 (K)
ConCerten:
Za 23 sep Concert met NJFO 
  Gemeenschapshuis 20:00, 
  repetitie �9:00 (K)
Zo 0� okt Concert met fanfare Herten
  Muziektheater Roermond  
  �5:00, repetitie �4:00 (K)
Zo �5 okt Concert met Monte Corona in  
  Trefcentrum Nuth �8:00, 
  repetitie �7:00 (K)
Za 2� okt Bondsconcours Oranjerie 
  Roermond �8.30 (K)
Zo 03 dec Concert Drumband Gemeen- 
  schapshuis (D)
Vr 05 jan Nieuwjaarsconcert 20:00
Vr 0� jun Concert met Gé Reijnders
  Sittard 20:00 (K)

Extra repetities zijn in het gemeenschapshuis tenzij anders vermeld.

Volgende info verschijnt op 29 september
 uiterlijke inleverdatum 22 september


