Nr. 103 | Oktober 2008

1

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 met Fanfare St. Cecilia Millingen
Op zaterdag 1 nov. vindt er in het Maaslandcentrum te Elsloo een concert plaats met de Fanfare Millingen en met onze Fanfare. Om 20:00 uur zal de Fanfare van Schimmert o.l.v. Frenk
Rouschop het spits afbijten met het volgende programma:
1.
2.
3.
4.
5.

Procession of the Nobles
Evensong			
Funfair			
The Woman in White		
Hajj				

Nicolai Rimsky-Korsakov, arr. Jaroc
Bart Wuilmus
Derek Bourgeois
Andrew Lloyd Webber
Stephen Melillo, arr. Jan Nellestijn

Daarna zal de Fanfare St. Cecilia van Millingen o.l.v. Dick Bolt het concert vervolgen met het
volgend programma:
1.
2.
3.
4.

Mars uit “The Planets”		
Between the Two Rivers		
Metro Gnome			
Call of the Cossacks		

Gustav Holst, arr. Tonnie Lelie
Philip Sparke
Derek Bourgeois
Peter Graham, arr. Luc Vertommen.

Hierbij willen we alle muziek liefhebbers uitnodigen om te komen genieten van een gezellige
en mooie muzikale avond.
Tot ziens op zaterdag 1 nov. in het Maaslandcentrum, Burg. Maenenstraat 45 te Elsloo!
Het bestuur
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Drumbandfestival: Percussionata
Op 13 december zal er in het Trefcentrum in Nuth om 19:30 uur een drumbandconcert plaats
vinden. Op deze avond zullen de volgende drumbands hun muzikale kwaliteiten ten gehore
brengen:
- Drumband Philharmonie van Sittard
- Drumband Harmonie Concordia van Obbicht
- Drumband Fanfare St. Caecilia Schimmert
Bij deze zijn jullie allen van harte uitgenodigd!
Het bestuur

50 jarig huwelijk Pierre en Fina Bemelmans-Gubbels
De dag begon met een lekker zonnetje.
We werden naar de kerk begeleid door de
schutterij. Tijdens de mis hebben wij opa
en oma bedankt voor alles wat zij voor ons
doen. Het zangkoor en de schutterij hebben
een paar liedjes gespeeld en gezongen.
Na de mis bracht de schutterij ons naar ’t
Weverke. Daar hebben we broodjes, vlaai
en koek gegeten. Om half zeven begon de
receptie. Toen is de fanfare gekomen en zij
speelden een paar liedjes voor opa en oma.
Dat vonden we erg gezellig.
Daarna hebben we nog lekker lang door
gefeest en lagen we pas om 2 uur in bed.
Opa en oma hebben heel erg van deze dag
genoten.
Kevin en Sanne Bemelmans
(kleinkinderen)

Pierre en Fina Bemelmans-Gubbels

Nr. 103 | Oktober 2008

3

Watertaore Fièste Nuuts
Langs deze weg willen we iedereen hartelijk danken die, op welke manier dan ook, er toe
heeft bijgedragen ook de 13e editie van de Watertaore Fièste tot een succes te maken.
Naast dank aan de vele handen die het werk licht maakten en de aan de jeugdraad waarmee
we wederom prettig mochten samenwerken, een bijzonder dankjewel aan de omwonenden.
Zonder hun steun en begrip was een en ander niet mogelijk geweest.
De winnende nummers van het Koosjiete zijn respectievelijk 370 (1e prijs €450,-) en 1451 (2e
prijs €300,-). De winnaar van de 1ste prijs heeft zich reeds gemeld. De winnaar van de 2de
prijs kan contact opnemen met ons secretariaat of een mail sturen naar
wtf@fanfareschimmert.nl. Winnaars van harte gefeliciteerd!
Nogmaals dank aan ieder.
namens de fanfare,
Het Watertaore Fièste Comité

De eerste repetitie... Spannend!
De eerste keer was erg spannend . We konden soms hier en daar eens wat mee spelen maar
meer ook niet. Gelukkig was de week er na een partij repetitie. Toen gingen we de stukken allemaal behandelen en toen snapten wij het beter.
Deze partij repetitie was alleen voor de mensen
die 2de of 3de stem hebben.
Een paar dagen later moesten we de pakjes passen. Dat was niet zo leuk want je moest allemaal
pakjes passen en de een is je te groot en de ander
is je te klein. We kregen ook een hoedje en een
stropdas erg grappig.
Maar kort samengevat was het allemaal super
LEUK!!!!!!!!!!!
Groetjes van Rimmi en Yamilla

Opperste concentratie!
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Nieuwe hoofdsponsor
We kunnen weer een nieuwe hoofdsponsor verwelkomen!
New Energy Systems adviseert, ontwerpt, levert en installeert systemen voor de opwekking
en het gebruik van duurzame energie in woon en werkomgevingen.
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Uitslagen Praktijkexamens
Uitslagen Praktijkexamens Graden 27 september 2008
Naam
Luca Aerts
Chajen Debije
Yamilla Drummen
Loek Eurelings
Desiree Korink
Rimmi Limpens

Instrument
Bugel
Bugel
Bugel
Bugel
Bugel
Bugel

Graad
I
I
I
I
I
I

Totaal
54,0 punten, gemiddeld 9,00 MET LOF!
47,0 punten, gemiddeld 7,83
40,0 punten, gemiddeld 6,66
40,0 punten, gemiddeld 6,66
38,5 punten, gemiddeld 6,41
48,5 punten, gemiddeld 8,08

Tijdens de eerder gehouden Proefexamens liet zich één van de examen commissieleden
bij wijze van scherts ontvallen toch wel vlaai met slagroom te hebben gemist. Nou dat
hebben we geweten… Deze uitspraak was niet aan dovemansoren gericht, en zo kon het
gebeuren dat een grap met een grap werd beantwoord… Rimmi Limpens dook op met een
heerlijke abrikozenvlaai en een volle spuitbus met slagroom, die ook nog even gekaapt
werd… Gevolg van dit alles was, dat naast de examencommissie ook de geslaagden “verplicht” een stuk vlaai “moesten” eten… Voordat de grootste snoeperd met zijn ogen had
kunnen knipperen was alles verdwenen…
De uitslagen werden bekend gemaakt door onze fanfare-voorzitter Peter Soons, die in zijn
toespraak o.a. wees op de uitdaging die een hobby als muzikant vormt. We feliciteren niet
alleen de geslaagde kandidaten en hun ouders, maar óók onze docent Harry Schaeps als
grote motor in het ontwikkelingsproces van zijn leerlingen. Op vrijdag 3 oktober werden de
geslaagden opgenomen in het fanfare-orkest. Op zondag 21 december 2008 is de
feestelijke uitreiking van de diploma’s, cijferlijsten en rapportage-formulieren gepland.

De eerste noten
Op zondag 21 dec. zal er om 12:00 uur in ’t Weverke het programma “De eerste noten” gepresenteerd worden. De eerste noten is een initiatief van beginnende leerlingen, het leerlingenorkest en de jeugdfanfare die een kort maar leuk een optreden verzorgen.
Alle oma’s, opa’s, ouders en familieleden hierbij van harte uitgenodigd.
Het bestuur
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Informatie WMC 2009
Wij zullen deelnemen aan het WMC in 2009 in de Concertafdeling. Dit betekent dat ons optreden zal plaatsvinden in het 4e weekend (dus op 31 juli of 1-2 augustus 2009). Uiteraard het
verzoek aan alle leden van het korps hiermee rekening te houden in hun vakantieplanning.
Meer informatie over repetitieschema en ingeplande concerten volgt spoedig.
Op zoek naar informatie of vragen over onze deelname aan het WMC? Of wilt U meer weten
over mogelijkheden tot sponsoring? Stuur een mail met uw vraag naar:
wmc2009@fanfareschimmert.nl
Het bestuur

Tropical St. Caecilia-feest
Op zaterdag 22 november is er weer ons jaarlijks St. Caecilia-feest. Dit jaar hebben we er
een themafeest van gemaakt, nl.: Tropical Night. We beginnen deze feestavond met een H.
mis om 19.00 uur die door de Drumband en de Fanfare opgeluisterd zal worden. Daarna
zal de feestavond in Hawaï-stijl voorgezet worden met exotische drankjes en hapjes in het
gemeenschapshuis.
Enkele jubilarissen zullen deze avond gehuldigd worden.
Het zal zeker een gezellige avond worden waarbij live muziek de avond zal opvullen.
We hopen jullie in grote getale te ontmoeten.
Het zou leuk zijn als jullie in fleurige kledij deze avond mee willen opfleuren.
Bestuur en organiserende leden.

Klaarzetten en opruimen instrumentarium
Oktober: Illona Grond-Soons, Paul Prevoo, Nicole Ramakers, Joep Hotterbeekx
November: Ron Prevoo, Bas Ritt, Sander van Kan, Maurice Schneiders
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Foto uit vervlogen tijd
Fanfare St. Caecilia uit 1932
Zittend v.l.n.r.: Bestuursleden: Hubke Bemelmans, Funs Waelen, Houbèr Kuipers, Lei
Eijssen, Sjang Stassen, Louis Stassen (dirigent), Sjeng Bogman, Houbèr Lemmens, Harie
Soons, Houbèr Kerkhofs, Victor Lemmens en Mathieu Pluijmakers.
1e rij v.l.n.r.: Houb Heijnen, Sjeng Sieben, Sef Eurlings, Houbèr Crombach, Sjo Bouwens,
Sjeng Damoiseaux, Guus van Weersch, Giel Kuipers, Sef Kuipers, Jeuke Sieben, Sjang
Jacobs en Willem Bruls.
2e rij v.l.n.r. : Houbër Boosten, Harrie Duivenbroode, Leike Aarts, Harie Jaspers (Jaspar),
Frens Timmers, Hoebèr Bemelmans, Jeu Willems, Felix Rademakers, Pol Kuipers, Louis
Willems, Jeuke van Kan en Lei Lahaije.
3e rij v.l.n.r.: Victor Liedekerken, Funs Timmers, Jeu Wieken, Albert Frissen, Willem Broens
(drapeau-drager), Sjang Bemelmans, Guus Eijssen en Hub Damoiseaux.

8

Nr. 103 | Oktober 2008

AGENDA

Volgende info verschijnt op 14 nov.
Uiterlijke inleverdatum 7 nov.

REPETITIES:

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:

Zo 19 okt Wandeltocht Trampelkeu
Do 30 okt	Repetitie (F) i.p.v. vr 31 okt
Za 01 nov Proefexamens Najaar
Za 01 nov Concert Fanfarezaal Elsloo
		
(met fanfare Millingen)
		
20:00 - 22:00
Za 22 nov St. Caeciliamis + feest 18:45
Zo 23 nov Intocht St. Nicolaas
Zo 07 dec Concert met Fanfare Achel
		
(K) 17:00 - 20:00 OVB
Za 20 dec Praktijkexamens Najaar
Za 13 dec Percussionata (D)
Zo 21 dec De 1e Noot 12:00 ’t Weverke
Wo 24 dec Kerstensemble 21:00

ACTIVITEITEN 2009:

Vr 02 jan Nieuwjaarsconcert
Di 06 jan Driekoningenoptocht (D)
Zo 22 feb	Afhalen Prins carnaval en
		
opluisteren H. Mis Taarbreuk
Zo 05 apr Palmzondag opluisteren H. mis
		
bezoek kerkhof 11:00
Do 30 apr Koninginnedag Lampionnenoptocht
Zo 03 mei	Wandeltocht Trampelkeu
Zo 31 mei communicantjes begeleiden
		
opluisteren H. Mis
Vr 10 jul - 02 aug WMC Kerkrade

Extra info:

Hierbij de tijden van het concert met
fanfare Millingen op 1 november:
- 19:30 uur korte repetitie
- 20:00 uur Schimmert
- 21:00 uur Millingen
Repetitie fanfare vr 31 okt vervalt. Deze
repetitie wordt verplaatst naar do 30 okt!

CONCERTEN:
Za 01 nov
		
		
Zo 07 dec
		
Za 13 dec
Vr 02 jan

Concert Maaslandcentrum Elsloo
(met fanfare Millingen)
20:00 - 22:00
Concert met Fanfare Achel
(K) 17:00 - 20:00 OVB
Percussionata (D)
2009 Nieuwjaarsconcert

