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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

Concert Philharmonie Sittard en onze Fanfare
Op vrijdag 27 juni vindt er in het Gemeenschapshuis te Schimmert een mooi concert plaats.
Om 20:30 uur bijt onze Fanfare het spits af o.l.v. Frenk Rouschop. Daarna zal de Philharmonie van Sittard o.l.v. Jacq Claessens het concert vervolgen. Dit orkest gaat in oktober op
concours in de 1e divisie harmonie, waarbij wij hen uiteraard heel veel succes wensen.
Wij nodigen U allen uit om op vrijdag 27 juni te komen genieten van een prachtig concert.
Het Bestuur

Drumbandfestival te Geulle
Op zondag 29 juni vindt er een drumbandfestival te Geulle plaats.
De 16 deelnemende drumbands zullen ten overstaande van bondsjurylid Rob Janssen concerteren in de Harmoniezaal Hulserstraat 77.
Rond de klok van 14.00 uur vindt een marsparade met defilé plaats.
De marsparade zal trekken door de straten van Geulle-beneden met als afsluiting het defilé
op het Marktplein. Onze drumband zal om 17:00 uur concerteren in de 1e divisie.
Hierbij heten we U allen van harte welkom.
Het Bestuur
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Kioskconcert zaterdag 17 mei 2008
Kiosk met vaardige handen opgezet,
Aankondiging in GOS-Folder van je retteketet.
Tranen uit de hemel vielen bij bakken neer,
Wat een pokkenweer…
Toespraak van de voorzitter,
Optreden Jeugdfanfare gaat tóch door,
Leden van Drumband en Fanfare eromheen, net een koor.
Jeugdfanfare opent met de Suite For Youth en besluit met Java en Tijuana Taxi,
Bloemen als dank en chocolade lekkernijen met het formaat maxi.
Om op te warmen koffie en vlaai,
In een boom zat een Vlaamse gaai.
Bronkprocessie koud maar droog,
Al in de namiddag kwam de zon weer hoog.
Zoals altijd: na regen komt er weer zonneschijn…
Donderdag naar Haasdal en zaterdag naar Meerssen,
Na afloop de inwendige mens ‘verveersen’.
Zo gaat telkenjare de jaarcirkel weer rond,
Geniet ervan en blijf gezond.
René Kicken

René voor de laatste keer in actie met de jeugdfanfare
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Pinksteren
Op zondag 11 mei werden 36 communiekantjes onder een stralende zon begeleid naar de
kerk, waar de viering van de Eerste H. Communie plaats vond. Na afloop van de plechtigheid
werd er op het schoolplein nog een mooie serenade gegeven door de Fanfare.

Kermis in Groot Haasdal
Op donderdag 22 mei was er weer de tocht naar Groot Haasdal om er de kermis te vieren.
Er werd stilgestaan bij het Gouden Huwelijks paar Lemmens - Goossens die zichtbaar
genoten van deze serenade.
Daarna werd de tocht
vervolgd naar de prachtige
tuin van Dhr. Leunissen waar
we hartelijk werden ontvangen
door de buurt Groot Haasdal.
Bedankt.
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serenade
Hallo Fanfare leden,
N.a.v. de serenade ter gelegenheid van 50 jarig huwelijk van Leo en
Mia Lemmens-Goossens.
Deze hebben wij, bruidspaar en kinderen, prachtig gevonden.
De sfeer was goed, vooral doordat de serenade aan het versierde huis werd gebracht.
We hebben vele leuke en positieve reacties gekregen van buurtbewoners.
Wij waren er diep ontroerd door en hebben er geweldig van genoten.
Hartelijk dank aan alle leden van de Fanfare.
Fam. Lemmens

Leo en Mia Lemmens-Goossens
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Processie naar MeerSsen
Heel wat parochianen zijn op die zonnige morgen meegelopen naar de basiliek
van het H. Sacrament van Meerssen.
Stralend lenteweer.
Een eeuwenoude traditie die wij in stand mogen houden.
De Fanfare gaf ons een rap tempo aan en het was lekker lopen op dat ritme.
Vertegenwoordigd waren alle leeftijden.
We arriveerden tijdig voor de Eucharistieviering van 8:30 uur.
Heel wat parochianen van Schimmert sloten zich bij ons aan.
Niet te voet gekomen, maar wel van harte aanwezig.
Een “hartelijk” welkom…!
Bemoedigende woorden…!
De Gregoriaanse zang was voortreffelijk.
Bedankt Fanfare St. Caecilia en de Gregoriaanse Schola en alle andere koorleden
van Gemengd Koor, Dameskoor en Koor van Ouderen.
En dank aan alle pelgrims – voetgangers en alle anderen.
Och, we doen het uiteindelijk ter ere van het H. Sacrament.
Pastoor

Na de Eucharistieviering weer terug naar Schimmert
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Jeugdweekend en familiedag
Omdat de jeugdfanfare 25 jaar bestaat werd voorgesteld om voor de jeugdige leden eens
een weekend te organiseren. De Commissie opleidingen heeft een en ander zeer gedegen
opgepakt. Locatie werd gezocht en gevonden in Bunde en ideeën werden uitgewerkt om de
jeugd op een leuke manier bezig te houden. Hoe dit allemaal is verlopen kunnen jullie in de
andere stukjes lezen.
De familiedag werd gekoppeld aan dit weekend. Iedereen was zondagmiddag welkom in
Bunde en na ontvangst met koffie en cake was het tijd voor het casino. Een groep enthousiaste leiders van Jong Nederland zorgde voor de bezetting van de speeltafels en iedereen kon
met de fiches aan de slag. Met veel inzet werd gespeeld en het plezier straalde ervan af. Vele
jeugdige spelers hadden al snel door hoe de spellen gespeeld moesten worden en applaus
klonk als de bank flink verloor. Na enige uren spelen werd de balans opgemaakt en een loterij
bepaalde wie met de prijzen naar huis zou gaan.
De frituurwagen stond gereed om de inwendige mens te versterken. Uit de reacties die wij
gekregen kunnen wij concluderen dat iedereen veel plezier heeft beleefd aan het weekend en
de familiedag. Hoewel het erg gevaarlijk is, is een bedankje richting met name Judy, Chellie
en Ramon op zijn plaats. Frank Drummen was bereid zijn barbecue ter beschikking te stellen.
Zij hebben ervoor gezorgd dat onze jeugd zich fantastisch heeft geamuseerd en dat de vraag
om dit vaker te doen door bijna alle jeugdigen is gesteld.
Bedankt iedereen die heeft bijgedragen aan dit succesvolle weekend en de familiedag.

Het Bestuur

Deze dames genieten ook zonder Black Jack
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Leuk weekend
Hallo allemaal
Dit gaat over het fanfare weekend.
We vertrokken 31 mei om tien uur en we begonnen met een wandeltocht.
We hadden ons een paar keer verlopen. Dus we hebben wel veel meer kilometers dan de
rest gelopen. Eindelijk waren we bij de post waar we iets konden eten en drinken. Vervolgens
gingen we een speurtocht lopen op zoek naar muziekinstrumenten. Die trombonist speelde
wel erg hard zeg. We moesten op iedere post een vraag beantwoorden en dan kregen we
weer een plaatje van een nieuw instrument wat we moesten zoeken.
Daarna gingen we met de hele groep weer terug naar de kampplaats het leek net een wildernis. Eindelijk op de kampplaats aangekomen kregen we weer wat te drinken. Iedereen plofte
moe neer op zijn bed zo moe gelopen waren we. Toen gingen we balspellen doen de leiding
deed ook mee.
Als avondeten was er een lekkere barbecue door Dion Soons.
‘s Avonds hadden we een quiz bij het kampvuur. De quiz heette “Wedden dat ik het kan”.
Deze quiz was erg grappig. Want ze hadden Jan Roks en Jos Wiekken laten blazen op een
zelf gemaakt instrument. Je had Jan Roks zijn gezicht eens moeten zien. Iedereen moest
lachen hij kreeg geen enkele toon uit het instrument.
Toen moesten we naar bed. Van slapen kwam nog niet zoveel. Eerst deden we het spelletje
waarheid doen of durf. Toen gingen we lekker slapen.
De volgende dag begon met een lekker ontbijt. Vervolgens een zeskamp. Om 13.30 uur
kwamen de ouders alweer en was het na het spelen van casino spellen en de frietkar helaas
al weer afgelopen.
O ja en de leiding en de fanfare bedankt voor dit leuke weekend
Groetjes,
Loek Eurelings
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Een geslaagd kamp
Op 31 mei en 1 juni zijn we met de jeugd van de fanfare op weekend geweest.
Ter ere van het 25 jarig bestaan van de jeugdfanfare.
Zaterdag zijn we begonnen met een fototocht door het bos in Bunde. Na een enkele verdwaling, kwamen we aan op de pauzeplaats. Na een broodje en wat fris, gingen we het geluiden
spel doen in het bos. We moesten raden welk geluid bij welk instrument hoorde (met dank
aan fanfare leden). Terug gekomen bij de kamp plaats waren we allemaal dood moe.
Na een rust uurtje hebben we heerlijk gebarbecued.
Na het eten was er tijd voor te voetballen op het voetbalveld of een andere activiteit. Rond 8
uur hebben we rond het kampvuur het spel wedden dat gespeeld. Met grappige opdrachten,
zorgde dit voor een hele leuke avond.
Na het spel was het bedtijd, tenminste voor de jongere onder ons.
Zondag morgen hebben we genoten van een lekker ontbijt. Na het ontbijt hebben we onze
spullen ingepakt en de kamers opgeruimd. Hierna hebben we 6 kamp gespeeld op het voetbalveld. Om half 2 kwamen de ouders ons ophalen en om 2 uur begon de familiedag, met
casino.
Wij vonden het een geslaagd kamp. En vinden dat dit zeker voor herhaling vatbaar is.
Dus hopelijk volgend jaar weer.
Yamilla Drummen & Claudia Wiekken

Jeugdweekend leuk en gezellig
Wij vonden het kamp heel leuk en gezellig. De eerste dag hebben we gewandeld, en toen
kwamen we uit in een bos en daar hebben we een bosspel gedaan.
’s Avonds hebben we buiten bij het kampvuur een spel gedaan; ik wed dat ik het kan. Iedere
groep moest een opdracht uitvoeren, de andere groepen moesten dan raden of de opdracht
wel of niet zou lukken
Het was een geslaagd kamp!
Groetjes Lisa & Jolein Laumen
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Familiedag
Dit jaar stond de familiedag in het teken van gokken. Jong en oud kreeg de gelegenheid
om zelf eens een gokje te wagen in een echt casino. Iedereen was zeer enthousiast en de
“oeh” en de “ah’s” waren niet van de lucht. In het begin leek het uitstekend te gaan en was
de bank de grote verliezer, echter tegen het einde ging het gokken niet meer zo heel goed. Men
raakte een beetje overmoedig en
zette “zeer grote” bedragen in. Dit
werd niet altijd omgezet naar grote
winst, wat soms voor teleurstelling
zorgde.
Toch was iedereen sportief en er
werd tot het einde doorgespeeld.
Uiteindelijk gingen er 2 personen
aan de haal met de “winst”.
Er wordt aandachtig geluisterd naar de uitleg van de “professional”.

Hierna konden we ons allemaal
te goed doen aan frieten met een
snack, dankzij de inzet van de
verrijdbare frituur. Dit hoefde geen
twee keer gezegd te worden, al snel
stond er een hele rij te wachten.
Er werd genoten en gezellig
nagepraat. Al met al een gezellige,
zonnige en geslaagde familiedag!
Jacqueline

Hhhmmmmmmm frietjes!!!
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Ster Elektrotoer 2008
Vrijdag 20 juni, nog slechts enkele dagen en het is zover. Na diverse vergaderingen, planningen, verslagen, actielijsten, etc. hopen we er ook dit jaar weer als Schimmertse gemeenschap een geslaagde
happening van te maken. De noodzakelijke groep vrijwilligers begint op sterkte te komen, maar voor wie
zich nog niet heeft gemeld en toch tijd heeft om een handje te helpen, bel of mail met het secretariaat
van de organiserende stichting EGN (mail: mielweerts@home.nl of telefoon: 045-4042258). Hoe ziet het
programma er dit jaar uit?
4e Etappe Ster Elektrotoer
Vrijdagmiddag beginnen we met de start van de 4e etappe van de Ster Elektrotoer op de Bekerbaan. Het
startschot wordt om 12.00 uur gegeven. De groep renners begint dan aan een rondje Zuid Limburg van
170 km, een echte Koninginnerit. Via o.a. Maastricht, Bemelen, Sint Geertruid, Wittem, Gulpen, Epen,
Valkenburg en Meerssen mogen we de eerste doorkomst in Schimmert rond 15.55 uur verwachten.
Vervolgens is na een rondje Meerssen om ca. 16.15 uur de tweede doorkomst op de Bekerbaan om tot
slot na nog een rondje Meerssen om ca. 16.30 uur te finishen. Op de deelnemerslijst staan dit jaar een
groot aantal toppers uit het internationale en pro continentale peloton: De formaties CSC, Rabobank,
QuickStep, Team High Road, Astana, Silence-Lotto, Milram, Ag2R, Gerolsteiner. Skil-Shimano, Tinkoff
Credit Systems, Topsport Vlaanderen en Landbouwkrediet-Tonissteiner en Barloworld. Het deelnemersveld wordt gecompleteerd door enkele ambitieuze Nederlandse ploegen zoals Van Vliet-EBH-Elshof, P3
Transfer-Batavus, Cycling Team Jo Piels en KrolStonE Continental (met o.a. de in Nuth woonachtige
Niels Scheuneman). Binnen het rennersveld komen we verder nog diverse bekende namen tegen: Joost
Posthuma (Rabobank), Mark Cavendish (High Road) die tijdens de Ronde van Italië nog twee etappes
won, Jurgen Vandenbroeck (Silence Lotto) de revelatie van de afgelopen Giro en nieuw Belgisch wieleridool.
After Party met PitchLight
Na afloop van het wielerspektakel op vrijdagmiddag zorgen we op vrijdagavond in de feesttent op het
Oranjeplein voor een after party van formaat. Wij zijn er in geslaagd om voor deze avond de soul- en
popband PitchLight te contracteren. Aanvang 21.00 uur. Entree € 5,-- (geen voorverkoop).
PitchLight is een 13-mans soul- en popband, die
een gezellig avondje swingen garandeert!
Met een overdosis aan enthousiasme timmert deze, voornamelijk uit de gemeente Sittard-GeleenBorn afkomstige band met zo’n 25 à 30 optredens
per jaar lekker aan de weg. De toverformule van
PitchLight is veel lol en plezier op het podium. Een
betere manier om de tent op zijn kop te zetten, is er
niet!
(www.pitchlight.com)
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Welkom!
Wij heten Els Claessens hartelijk
welkom bij onze Fanfare.
Elke zondagmorgen verzorgt zij de
opleiding van onze jeugdfanfare en
het leerlingenorkest.
Hierbij willen we ook alle ouders van
onze jeugdige muzikanten
uitnodigen om eens een kijkje te
nemen naar de vorderingen van hun
zoon of dochter.
Het Bestuur

Els Claessens

Sponsoring Rabobank Centraal Zuid-Limburg
Rabobank Centraal Zuid-Limburg is één van de hoofdsponsors van het eerste uur. Ook dit
jaar heeft Rabobank Centraal Zuid-Limburg weer toegezegd onze vereniging te willen sponsoren. Echter, sinds vorig jaar is onze huisbankier niet alleen als hoofdsponsor actief, maar
eveneens voor een gelijk bedrag sponsor van de Watertaore Fièste! Daarnaast sponsoren zij
materiaal (zoals ballonnen, versierselen, afzet lint, etc.) en leuke gadgets en speeltjes voor
leden die werkzaam zijn tijdens de Watertaore Fièste en voor de kinderen op de zondag.
Wij zijn Rabobank Centraal Zuid-Limburg dan ook zeer dankbaar voor deze belangrijke bijdrage en hopen hen nog lang binnen onze vereniging te mogen verwelkomen.
Kijk voor meer informatie over Rabobank Centraal Zuid-Limburg en andere sponsoren van
onze vereniging op www.fanfareschimmert.nl bij het menu item vrienden.

Klaarzetten en opruimen van het instrumentarium
Klaarzetten en opruimen bij elke repetitie en bij alle uitvoeringen. Wanneer je verhinderd bent
wil je dan zo vriendelijk zijn voor een vervanger te zorgen?
Juni: Janneke Bessems, Leon Dols, Annemiek Hotterbeekx, Rodger Okkersen.
Aug.: Guido Soons, Loek Daemen, Nico Eurelings, Ramon Soons.
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AGENDA
REPETITIES:

Volgende info verschijnt op 22 aug.
Uiterlijke inleverdatum 15 aug.

Drumband: elke Woensdag 20:00
Jeugdfanfare: elke Zondag 11:00-12:30
Leerlingenorkest: elke Zondag 10:30-11:00
Jeugddrumband: elke Vrijdag 18:45
Fanfare: elke Vrijdag 20:00
(K)=Alleen Korps (D)=Alleen Drumband

ACTIVITEITEN 2008:

Vr 20 jun Ster Elektrotoer
Vr 27 jun Concert met Phil Sittard (K)
		
20:30 - 22:30
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
Za 13 sep Proefexamens Graden TT
Zo 14 sep Bondsfestival Jabeek district
		
Heerlen (D)
Zo 21 sep F.P.C. concert 15.00-20.00 uur
Za 27 sep Praktijkexamens Graden TT
Za 27 sep 	NKW Blazers te Vught
Zo 05 okt Concert
Zo 19 okt Wandeltocht Trampelkeu
Za 01 nov Proefexamens Najaar
Za 01 nov Concert Fanfarezaal Elsloo
		
(met fanfare Millingen)
		
19:00 - 23:00
Zo 23 nov Intocht St. Nicolaas
Za 22 nov St. Caeciliamis + feest 18:45
Zo 07 dec Concert met Fanfare Achel
		
(K) 17:00 - 20:00 OVB
Za 20 dec Praktijkexamens Najaar
Wo 24 dec Kerstensemble 21:00

ACTIVITEITEN 2009:

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

Wijzigingen:

- Repetitie vrijdag 20 juni vervalt i.v.m.
Ster Electra Tour
- Repetitie zondag 22 juni 10.30-12.30
in het Gemeenschapshuis ter vervanging van 20 juni
- GEEN vervangende repetitie 26 juni
- Vrijdag 27 juni korte repetitie om 19.30
voor het concert

CONCERTEN:
Vr 27 jun
		
Zo 21 sep
Zo 05 okt
Za 01 nov
		
		
Zo 07 dec
		
Vr 02 jan

Concert met Phil Sittard (K)
20:30 - 22:30
F.P.C. concert 15.00-20.00 uur
Concert
Concert Fanfarezaal Elsloo
(met fanfare Millingen)
19:00 - 23:00
Concert met Fanfare Achel
(K) 17:00 - 20:00 OVB
2009 Nieuwjaarsconcert

