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Fanfare St. Caecilia Schimmert
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Fanfa
Voor de gehele fanfare-familie.

Uitgave onder verantwoordelijkheid van het bestuur. Coördinatie: José Eijssen, tel. 045 404 9177
Email: fanfare-info@fanfareschimmert.nl • Website: www.fanfareschimmert.nl

Fanfare-info nummer 100
U hebt voor u liggen Fanfare-info nummer 100, een jubileum vandaar dit keer volledig in
kleur!
In januari 1999 is de eerste info verschenen. De volgende tekst gaf aan waarom er behoefte
was aan dit medium:

Tot op de dag van vandaag is de Info een goed medium om de leden en ook de Vrienden van
de Fanfare en de sponsoren op de hoogte te houden van het reilen en zeilen van de Fanfarefamilie. Vele mensen hebben stukjes aangeleverd en de laatste jaren heeft Barry Kuipers de
Info in elkaar gezet. Zijn voorgangers
waren Jean Thewessen en René
Simons. Barry heeft al enige tijd geleden aangegeven bij nummer 100 te
willen stoppen en in zijn opvolging is
voorzien. Mark Lardinois gaat zijn taken overnemen en Barry heeft Mark
ingewerkt.
Bij deze willen wij Barry bedanken
voor dit werk. Hij heeft dit met veel
toewijding en zorg gedaan.
Het Bestuur



Nr.

100 | Mei 2008

Kioskconcert
Op zaterdag 17 mei wordt traditiegetrouw de kermis muzikaal ingeluid. Om 20:00 uur begint
het gezamenlijke concert met een optreden van de Jeugdfanfare. De Jeugdfanfare zal bij dit
kioskconcert voor de laatste keer worden geleid door René Kicken. Na bijna 22 jaren stopt
René als dirigent van de Jeugdfanfare en het Leerlingenorkest, een passend afscheid bij dit
laatste optreden is op zijn plaats. Daarna zijn de Drumband en Fanfare aan de beurt met als
afsluiting een spectaculair optreden van de Turnclub. Door de GOS zal er koffie en vlaai geserveerd worden en de kleintjes kunnen een gratis ritje op de carrousel maken. We hopen U
hier allen met Uw kinderen te onmoeten, zodat we er een gezellige boel van kunnen maken.
Besturen GOS, Turnclub en Fanfare.

REACTIE SPELEND LID ULESTRATEN
Hé fanfare schimmert !
Na het koffieconcert vroeg mevrouw Eijssen mij of ik een stukje over het concert van zondag
wilde schrijven voor in jullie boekje. Nou dat wilde ik wel alleen is het best moeilijk om iets
goeds op papier te zetten. Maar ik zal het proberen! Hier komt mijn verslag:
Ik was op kamp geweest van zaterdag tot zondag en het was al 11 uur toen ik wakker werd op
zondag , dus ik snel mijn moeder bellen dat ze me moest komen ophalen , snel douchen en
dan snel naar d’n Huppel. Eerst even luisteren hoe jullie (Fanfare Schimmert) speelden (wat
jullie trouwens super goed deden!) en toen snel alle spullen uitpakken want we moesten meteen na jullie op om te spelen met de Jeugdfanfare. Ten eerste speelden we Hobsons Choice
toen Disco City daarna Recorder Rock met de blokfluiters toen Rock About daarna New life
en als laatste In the Spotlights waarvan we 2 liedjes speelden : James Bond en de Flinstones
maar samen noemden wij ze Jamesflinstone! Het liedje Recorder Rock hadden we pas de
dag voor het concert gekregen dus die moesten we nog even snel instuderen. Gelukkig was
er tussen de Jeugdfanfare en de Fanfare even pauze want we (Rachelle, Bart, Max, Kelly,
Roel, Toine, Tim, Maud, Peter, Joris, Stefanie en ik ) moesten snel onze spullen pakken voor
de Fanfare. Rachelle en ik zitten pas in de Fanfare het is toch wel een stukje anders maar
wel heel gezellig! Toen de pauze voorbij was moesten we met de “Grote” Fanfare spelen. We
speelden de liedjes: The day thou Gavest, National Emblem, Il Barbiere di siviglia, Churumbelerias, Army of the Nile en Banja Luka. Tussen elk liedje vertelde Toine een stukje tekst.
Ik vond dat jullie heel goed speelden en dat jullie echt met veel meer mensen zijn dan wij, echt
een super grote groep, echt ‘sjiek’! Ik zou het leuk vinden als wij ook een keer bij jullie mogen
komen spelen. Ik vond het super leuk en gezellig. Echt een ‘geslaagd koffieconcert’.
Tot de volgende keer in Schimmert!
Judith Cobben
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Foto’s Koffieconcert Ulestraten

Jeugdweekend
Zaterdag 31 mei t/m zondag 1 juni wordt er een jeugdweekend georganiseerd.
Dit ter ere van het 25 jarig jubileum van de Jeugdfanfare.
Aansluitend hierop vindt de jaarlijkse Fanfare familiedag plaats.
Deze gezellige dag begint op zondag 1 juni om 13:30 uur en wordt gehouden in het Scouting
lokaal Kloosterweg 55 te Bunde.
Net als voorgaande jaren zullen wij weer een leuk programma voorbereiden.
We hopen velen van jullie hier te ontmoeten om op een ontspannen manier met de fanfarefamilie samen te zijn. Nadere informatie volgt...
Het Bestuur
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VRIJDAG 20 JUNI

ETAPPE 4

Nuth (Schimmert) - Nuth (Schimmert),
rit in lijn 170 km
Start: 12.00 uur Bekerbaan
Finish: 16.30 uur Bekerbaan

Iedereen die zijn steentje wil bijdragen aan het slagen van ons “eigen” wielerspektakel,
OPGELET!!!
Op vrijdag 20 juni is het weer zover, Schimmert is
voor de 4e keer op rij etappeplaats in de Ster Elektrotoer. Na het grote succes van afgelopen jaar kreeg
onze organisatie dit jaar niet alleen de gevraagde
vrijdag als dag toegewezen maar ook start én aankomst van een rit met een Zuid Limburgs Heuvelland
parcours à la Amstel Goldrace. Menig wielerliefhebber kan dus vrijdagmiddag 20 juni op diverse Limburgse locaties de wielerkaravaan voorbij zien razen
om vervolgens in ons eigen Schimmert getuige te
zijn van een spannende eindspurt. De organiserende
Schijndelse stichting SWS laat weten dat dit jaar een
bijzonder sterk rennersveld aan de start zal verschijnen. Minimaal 9 Pro Tour teams (de beste teams van
de wereld) zullen aan de start verschijnen mede als
voorbereiding op de 14 dagen later te verrijden Tour de France. Ook dit jaar hopen wij weer
op een gezellige happening op en rond het Oranjeplein. Voor de vrijdagavond en zondagmiddag wordt gewerkt aan de invulling van een randprogramma. Op vrijdagavond is een optreden
gepland van de band Pitchlight (voor meer info: www.pitchlight.com). Verdere informatie zal
spoedig volgen.
Iedereen die mee wil helpen op een of meerdere dagen is dus welkom, de aanmeldingsformulieren zullen binnenkort uitgereikt worden aan de leden van de 4 deelnemende verenigingen
binnen EGN. Uiteraard is hulp van niet-leden ook welkom.
Noteer alvast de datum in je agenda!!
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De partituren van de fanfare
Ze waren aan reorganisatie toe. Ludi en Fon waren van plan de partituren van de Fanfare
gestructureerd op te bergen. Dat leek me wel leuk, dus bood ik aan om mee te helpen. Ludi
weet enorm veel van opbergen en Fon weet precies wat hij straks in het archief moet kunnen.
Het kost alleen ontzettend véél tijd, maar we gaan door totdat alles op z’n eigen plekje ligt.
Van de fanfareleden zullen we soms mappen met muziekstukken vragen, omdat die nog niet
ingeleverd zijn of omdat de originele versie uitgeleend is. We hopen op een goede samenwerking. En pas vanaf dan hoeft niets meer ingeleverd te worden. Dan kunnen muziekstukken die
niet meer nodig zijn, gewoon worden weggegooid.
Fransien

Wandeling Trampelkeu op 4 mei
De wandelroutes liepen deze keer in de richting van Grijzegrubben en Genhout met de mooie
omgeving daar als aantrekkingskracht. Bij de families Dewez en Solberg werden we gastvrij
ontvangen en waren de posten weer ouderwets gezellig ingericht. Het weer was prachtig en de
bloesem was ongeveer op zijn mooist. De zon scheen en het regende complimenten, omdat
werkelijk iedereen het enorm naar zijn zin had, zo wel de wandelaars als de helpers en het
was te merken, men bleef ouderwets “plekke”. Voor de mensen die dit lezen en nog nooit zijn
meegelopen zou ik zeggen, kom eens een keer meelopen, het werkt verslavend, zeker als de
ambiance is zoals deze tocht.
Alle (trouwe) helpers wederom van harte bedankt. Het opbouwen, werken gedurende de tocht
en het opruimen erna, het verliep weer fantastisch,
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we worden allemaal een beetje familie van elkaar. Bedankt allemaal en op naar de volgende
tocht op 19 oktober.
Bestuur trampelkeu

Ook dit jaar heb ik weer geholpen bij de wandeltocht van de Trampelkeu. Deze keer was ik ingedeeld op de “kleine post” en daar kwamen
bij deze tocht alleen de twee langste afstanden. We waren in Grijzegrubben bij de familie Dewez. Het was mooi weer en het helpen was
heel gezellig. De wandelaars waren al vroeg op pad om de lange
routes te gaan wandelen. We kregen veel complimentjes over de koffie en de broodjes omdat die zo lekker waren.. Om 8 uur ’s morgens
kwam een man zelfs al vragen om warme soep. Het Lei Extra Solistenconcours valt net als de Trampelkeu Lentetocht op de eerste zondag van mei, dus moest ik ‘s middags stoppen met helpen om naar
Hulsberg te gaan. Eerst ben ik naar huis gegaan om mij om te kleden
en heb ik nog even ingespeeld. Ik ben best tevreden over hoe de solo
gegaan was en ik was dit jaar ook minder zenuwachtig dan normaal.
We moesten weer snel terug gaan om te helpen bij de wandeltocht
dus ik heb niet kunnen wachten om de uitslag te horen. Daarom is
het nu in spanning afwachten hoeveel punten ik heb gehaald. Al met
al was het een geslaagde en een mooie dag.
Janneke Bessems
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UITSLAGEN LEI EXTRA – SOLISTENCONCOURS HULSBERG 4 MEI 2008
Koninklijke Fanfare Sint Caecilia Hulsberg 1859
29-ste Lei Extra Solistenconcours Zaterdag 3 en Zondag 4 mei 2008
Juryleden: Noël Speetjens & Jac Claessens Concourspianist: René Kicken
Overzicht uitslagen leden van Fanfare Sint Caecilia Schimmert 4 mei 2008:
Divisie									

Punten

J

Luca Aerts		

Bugel

The Young Virtuoso

– Clifford P. Barnes		

83

J

Chajen Debije

Bugel

The Young Virtuoso

– Clifford P. Barnes		

84

J

Loek Eurelings

Bugel

The Young Virtuoso

– Clifford P. Barnes		

80

J

Jesper Frijns		

Bugel

The Young Artist

– Clifford P. Barnes		

81

J

Desiree Korink

Bugel

The Young Virtuoso

– Clifford P. Barnes		

80

J

Lisa Laumen		

Bugel

The Young Artist

– Clifford P. Barnes		

86

J

Koen Verkoulen

Bugel

Mars (Polka Petite)

– Edwin Franko Goldman		

84

J

Maartje Waelen

Bugel

The Young Virtuoso

– Clifford P. Barnes		

81

5

Chris Lemmens

Bariton

The Young Artist

– Clifford P. Barnes		

83

5

Vera Soons		

Bugel

The Young Artist

– Clifford P. Barnes		

82

4

Janneke Bessems

Bugel

Debonnaire 		

– H.A. VanderCook		

82

4

Claudia Wiekken

Bugel

Mercury		

– Edwin Franko Goldman		

81

4

Stan Willems		

Bugel

Centaurus 		

– H.A. VanderCook		

83

2

Rickwin Poelma

Bariton

Rhapsody for Euphonium – James Curnow		

84

2

Chellie Soons

Bugel

Rhapsody for Flugelhorn

– André Waignein		

89

1

Ardina Soons		

Bugel

Nordische Fantasie

– Theodor Hoch		

90

1

Daniëlle Weerts

Trompet

Morceau de Concert

– J.G. Pennequin		

83

Algemeen :
•
Alle Schimmertse kandidaten behaalden ditmaal een 1e prijs (vanaf 80 punten)
•
Chellie Soons behaalde op een haar na een lofwaardig resultaat
•
Ardina Soons, bugel, behaalde lof der jury met 90 punten
Eindklassement na twee dagen Lei Extra-Solistenconcours te Hulsberg :
•
Lisa Laumen, bugel, 4e plaats Jeugddivisie met 86 punten en beker
•
Fréderique Purnot (dwarsfluit) & Anne Purnot (klarinet) [Eijsden] werden eindwinnaars van het solistenconcours met 95 punten. Uitgevoerd werd Nostalgia
d’Espana – G. Lewis.
•
De Verenigingsbeker werd in 2008 gewonnen door Fanfare Sint Caecilia Spaubeek
Een welgemeende felicitatie aan het adres van alle solisten, hun docenten en ouders!
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AGENDA
REPETITIES:

Drumband: elke Woensdag 20:00
Jeugdfanfare: elke Donderdag 18:00
Leerlingenorkest: elke Dinsdag 18:50
Jeugddrumband: elke Vrijdag 18:45
Fanfare: elke Vrijdag 20:00
(K)=Alleen Korps (D)=Alleen Drumband

ACTIVITEITEN 2008:

Zo	11 mei Pinksteren
		
(Communicantjes) (K) 9:10
Za	17 mei Kioskconcert na H.mis 19:00
Zo	18 mei Zomerkermis processie
Do 22 mei Kermis Gr. Haasdal 19:30
Za 24 mei Processie Meerssen 6:30
Za 	31 mei - Zo 1 jun weekend v.d. Jeugd
Zo 01 jun Familiedag
Vr 20 jun Ster Elektrotoer
Vr 27 jun Concert met Phil Sittard (K)
		
20:00 - 22:00
Zo 29 jun Drumbandfestival Geulle (D)
Zo 29 jun Finale Jonge Solisten
Vr 04 jul t/m Vr 15 aug Zomervakantie
Za	16 aug St. Rochus Kl. Haasdal 18:45
Zo 24 aug Verkoop Koosjiet-loate
Vr 29 aug - Zo 31 aug Watertaore Fièste
Zo	14 sep Bondsfestival Jabeek district
		
Heerlen (D)
Zo 21 sep F.P.C. concert 15.00-20.00 uur
Zo 05 okt Concert
Zo	19 okt Wandeltocht Trampelkeu
Za 01 nov NKW Blazers te Vught
Za 01 nov Concert Fanfarezaal Elsloo
		
(met fanfare Millingen)
		19:00 - 23:00
Zo 23 nov Intocht St. Nicolaas

Volgende info verschijnt op 6 juni
Uiterlijke inleverdatum 30 mei

Klaarzetten en opruimen van
het instrumentarium
klaarzetten en opruimen bij elke repetitie en bij
alle uitvoeringen.
Mei:
Rob Creemers, Dion Soons, Eugène Delahaije, Ed Soons.
Juni:
Janneke Bessems, Leon Dols, Annemiek
Hotterbeekx, Rodger Okkersen.

VERVOLG ACTIVITEITEN 2008:

Za 22 nov
Zo 07 dec
		
Wo 24 dec

St. Caeciliamis + feest 18:45
Concert met Fanfare Achel
(K) 17:00 - 20:00 OVB
Kerstensemble 21:00

ACTIVITEITEN 2009:

Vr 02 jan Nieuwjaarsconcert
Vr	10 jul - 02 aug WMC Kerkrade

CONCERTEN:

Vr 27 jun Concert met Phil Sittard (K)
		
20:00 - 22:00
Zo 21 sep F.P.C. concert 15.00-20.00 uur
Zo 05 okt Concert
Za 01 nov Concert Fanfarezaal Elsloo
		
(met fanfare Millingen)
		19:00 - 23:00
Zo 07 dec Concert met Fanfare Achel
		
(K) 17:00 - 20:00 OVB
Vr 02 jan 2009 Nieuwjaarsconcert

