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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

Vice Wereldkampioen
Concertdivisie Fanfare WMC 2009

Op zaterdag 1 augustus jl. heeft onze fanfare in de concertafdeling deelgenomen aan
het Wereld Muziek Concours te Kerkrade. Ons optreden is beloond met maar liefst
91,84 punten. In deze fanfare-info wordt teruggeblikt op de voorbereidingen, natuurlijk
de dag zelf en het feest dat daarop volgde.
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WMC
Ruim een jaar geleden besloten we met z’n allen om mee te gaan doen
aan het WMC. Vervolgens werd ook besloten om deel te gaan nemen in
de hoogste afdeling, de Concertdivisie. Op basis van onze resultaten uit het verleden, waren
we hiertoe gerechtigd. Bovendien ontvingen we een expliciete uitnodiging voor de Concertdivisie van de WMC organisatie. Eind 2008 kwam de voorbereiding langzaam op gang. Langzaam omdat het lang duurde voordat het verplichte werk beschikbaar was, maar ook omdat
we begin December nog mee mochten doen aan het Top Fanfare Festival in Achel, waar we
met ons 2008 repertoire (o.a. Funfair) natuurlijk ook goed voor de dag wilden komen.
In 2009 maakten we een doorstart met de voorbereiding. In de eerste helft werden de repetities regelmatig onderbroken door Schimmertse verplichtingen, zoals b.v. de Zittingen en de
Carnaval. En wat later waren veel zondagen geblokkeerd door zaken als Processie, Communicantjes etc. Af en toe hadden de mensen die achter de schermen met de voorbereiding
bezig waren, het wel eens benauwd. Maar ook viel op dat de opkomst van de leden op de
repetities fantastisch was. En dat is gelukkig het hele traject zo gebleven. Dankzij een aantal
groepsrepetities onder de bezielende leiding van Noël Speetjens, een aantal dagrepetities
en een eindspurt in de laatste paar weken, kwamen we uiteindelijk prima voorbereid aan de
start in Kerkrade.
Op 1 augustus was het dan zo ver. Na een korte repetitie (Frenk had de opname van de
Generale alweer in detail geanalyseerd en volgeplakt met “geeltjes” op plekken waar nog
iets moest veranderen) werd het slagwerk ingeladen door onze trouwe transporteurs en ging

het per bus en vrachtwagen van de firma Soons naar Kerkrade. Daar aangekomen werd
het eerst wat rondhangen om niet te lang in de benauwde en veel te warme inspeelruimte
te hoeven zitten. In de gang konden we ook een glimp in beeld en geluid opvangen van het
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BFO dat voor ons op het podium zat. Als je dan een ander orkest het verplichte werk hoort
spelen, begint het echt te kriebelen.
Vervolgens was het zover: gewapend met een flesje water tegen de dorst, karton tegen de
wind en onze instrumenten en partijen trokken we het podium op. We werden verwelkomd
door een warme douche van applaus, dat voort bleef duren tot de laatste muzikant op het
podium zat (dat heb ik bij andere orkesten wel anders gezien!). De rode sjaaltjes van onze
supporters vormden vanaf het podium een prachtig herkenningspunt. Fantastisch om zo’n
achterban te hebben in een volle Rodahal. We hadden Jan Lemmen voorzien van de teksten
over onze stukken en hij leidde ons dan ook door het programma heen. Het publiek kon e.e.a.
nog eens nalezen in de prachtige flyer geproduceerd door de Vrienden, waarin ook onze vele
WMC sponsors vermeld werden.
Onder leiding van onze bevlogen dirigent Frenk Rouschop
zetten we een puik optreden neer. Met For the Love of a
Princess bezorgden we iedereen een kippenvel moment.
Vervolgens lieten we horen dat Brass een fantastische
compositie is, als het maar goed gespeeld wordt. Onze
eminence grise Sef Pijpers sr. ging na afloop zelfs staan,
zo was hij onder de indruk. “Ich wis dat ger good zeet,
mè wo ze dit vandaan gehaold höbbe, weit ich neet”
zou hij later tegen Frenk zeggen. Toen volgde Die Insel
des Zweiten Gesichts, een krachtproef van ruim 22 minuten. Het is altijd lastig om hier de spanningsboog vast te
houden en na afloop waren we een beetje zenuwachtig
omdat er een paar dingetjes misgelopen waren in dit stuk.
Achteraf was overigens op de CD te horen dat we ook dit
stuk prima hadden neergezet. Met z’n vele kleurschakeringen, was dit ook voor het publiek een enorm boeiend
werk. Tot slot onze uitsmijter, het spectaculaire Blitz van
Derek Bourgeois, gearrangeerd door Jean Cosemans en uitgewerkt door René Kicken.
Toen Dion en ik bij de muziekkeuze te horen kregen van Frenk dat hij dit stuk wilde gaan
uitvoeren en we een opname beluisterden, gingen we even twijfelen aan de verstandelijke
vermogens van Frenk... Zo’n spectaculair en technisch stuk, konden we dat wel aan? In de
voorbereiding heeft dit stuk voor menig zweetdruppeltje gezorgd, in alle instrumentgroepen
(en zeker ook bij baritons/euphoniums). Op 1 augustus zorgde het voor een fantastische
climax van ons concert en zetten we een puike Blitz neer!
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Toen was het wachten op de uitslag. Die begon met een desastreuze uitslag voor het BFO.
Met minder dan 84 punten degradeerden zij uit de Concertdivisie. Iedereen was even stil
en wachtte tussen hoop en vrees op onze eigen punten. Toen kwam onze uitslag: 91,84
punten (dus een eerste prijs met lof der jury en boven de grens van 90 punten voor de Concertdivisie). Ter plekke was iedereen nog een
beetje beduusd en wisten sommigen niet goed
wat ze hier nu van moesten vinden, immers de
concurrentie zou zondag nog aantreden. Terug
in Schimmert realiseerden we ons dat we een
fantastische prestatie hadden neergezet. Een
totaal van bijna 92 punten in de Concertdivisie
bij eerste deelname, er zijn voorwaar orkesten
die er minder goed vanaf zijn gekomen in het
verleden. Dus het feestgedruis barstte los, met
Sarie Marais (met de tijdelijke terugkeer van oer-supporter Sjeng Mevis op bariton), met
Frenk die op de schouders ging en met een gezellig samenzijn in onze stamkroeg het gemeenschapshuis, waar Thei en Betsy en Maria voor wat hapjes gezorgd hadden.
Op zondag waren vele muzikanten weer in Kerkrade aanwezig, om te luisteren naar PartijWittem, Achel en het Gelders FanfareOrkest (GFO). De rest begon al aan de traditionele
kroegentocht. Na afloop waren we het er wel over eens: Achel was een maatje te groot
en zou terecht tot winnaar uitgeroepen worden. Maar afgaand op de uitvoering van Brass,
dachten we stiekem dat we Partij-Wittem of het GFO moesten kunnen “pakken”. Dan zou
ons optreden van zaterdag op zondag met een podiumplek beloond worden. We moesten
tot in de avond wachten op de uitslag en rond 23.00 kwamen dan eindelijk de punten. Eerst
mochten we juichen voor “onze” Frenk, die met Riemst met overmacht de titel won in de
eerste divisie harmonie, in een veld met een moordende concurrentie met meer dan 20 orkesten. Vervolgens dan de uitslag bij de Concertafdeling Fanfare. Zoals te verwachten, werd
Achel inderdaad de terechte winnaar. Maar Partij-Wittem (90.26) en het GFO (dat zichzelf
toch als concurrent van Achel beschouwde) met
90.92 lieten we ruim achter ons. We wonnen dus
de zilveren medaille op het WMC!! Het woord
Vize-Weltmeister had nog nooit zo’n prettige
klank in de oren. In euforie gingen we terug naar
Schimmert, om ons daar bij de kroegentocht te
voegen. Nu kwam pas echt de ontlading: als
dorpsfanfare hadden we op onze wijze alle gerenommeerde Nederlandse orkesten achter ons
gelaten!
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We gaan het nog een keer vieren tijdens de receptie die gehouden wordt op zondag 30 augustus van 14.00 tot 16.00 in de Feesttent op het Oranjeplein. Aansluitend maken we het nog
gezellig tot in de avond met activiteiten voor Jong en Oud in samenwerking met de Jeugdraad
en natuurlijk het traditionele Koo-sjiete.
Daarna kunnen we nog nagenieten van de CD en de DVD waarop ons optreden vereeuwigd
is. CD’s kunnen voor 9,50 nabesteld worden. De prijs van de DVD’s is nog niet bekend (afhankelijk van de oplage), maar zal naar verwachting rond de 25,- euro gaan kosten. Beiden
kunnen besteld worden via een mail naar het welbekende adres wmc2009@fanfareschimmert.nl.
Het is gevaarlijk om mensen te gaan bedanken omdat je altijd iemand vergeet. Veel mensen,
inclusief het thuisfront van de muzikanten, zijn al bedankt in de speeches bij de Generale Repetitie en na afloop van ons optreden. Iedereen die zelf weet dat hij/zij een bijdrage geleverd
heeft, op welke manier dan ook: BEDANKT!
Maar op deze plaats wil ik toch één persoon met name noemen en dat is Dion Soons. Dion
heeft de hele periode intensief contact gehad met Frenk en met individuele muzikanten. Er
ging geen dag voorbij dat er niet getelefoneerd, gesproken en vergaderd werd over het WMC.
Bedankt!
Nu is het dus even afkicken en nagenieten. We kunnen met z’n allen trots zijn, niet alleen op
het resultaat dat we behaald hebben maar vooral ook op de manier waarop. De grote hoeveelheid jeugd in het orkest zorgde ook voor veel verbazing in de Rodahal. Laten we samen
doorgaan met het genieten van deze prachtige hobby.
Peter Verkoulen

Uitslagen WMC Fanfare Concertdivisie
1.
2.
3.
4.
5.

Koninklijke Fanfare Kempenbloei Achel - Achel, Belgium		
Fanfare St. Caecilia Schimmert - Schimmert, The Netherlands
Gelders Fanfare Orkest - Elburg, The Netherlands			
Fanfare Kunst en Vriendschap - Partij-Wittem, The Netherlands		
Brabants Fanfare Orkest - Breda, The Netherlands			

95.45
91.84
90.92
90.26
83.98

6

Nr. 110 | Augustus 2009

Persoonlijk weekjournaal World Music Contest Kerkrade
met Fanfare St. Caecilia Schimmert
Om je de compositie, zeker van het verplicht werk Brass, enigszins eigen te maken moet je
vooraf de verhaallijn weten en het werk meerdere keren gehoord hebben om tenslotte op
het WMC de gevoelens en beleving een juiste plaats te geven en vergelijking met andere
orkesten mogelijk te maken. Mijn eerste aanwezigheid was op 14 juni in Berg aan de Maas.
Buurman Jeu Vroemen vond het toen al aardig op schema. Tussendoor nog enkele losse
indrukken op repetities opgedaan.
Frenk met De Volksgalm Riemst, harmonie 1e divisie, op zaterdag 18 juli 97,08 punten; ongelofeloos hoog aantal bij het begin van het WMC. Proficiat.
Zaterdag 25 juli concert Borenburg Voerendaal. Vierkante zaal met grote bühne en akoestisch in orde.
Goed bezet met voornamelijk eigen supporters.
Donderdag 30 juli repetitie wederom in Voerendaal. Frenk laat werken doorspelen waarna
afzonderlijke passages worden bijgeschaafd. Twee dames van het supporterscomité, Pia en
Ingrid, vouwen en tellen stapeltjes rode sjaals.
Met het parochieblad wordt de folder in de vorm van een uitstekend grafisch verzorgd boekje
huis aan huis verspreid.
In het gastenboek bericht van de gemeente Nuth; helaas verhinderd op WMC. Wethouder
Ber van den Heuvel zal wel op generale zijn. Alvast tot ziens op 30 augustus.
Vrijdag 31 juli generale in ’n natuurlijk overbevolkt Gemeenschapshuis. Orkest in de zaal;
publiek in foyer en op bühne. Aparte gewaarwording, in het zicht de muzikanten ruggelings of
zijdelings. Slechts één iemand frontaal, de dirigent. Geluidsinstallatie slaat even op tilt. Voorzitter Peter Soons doet welkomstwoord. Toelichting van de werken door Peter Verkoulen.
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Balans en klank vallen op de bühne heel erg mee, wellicht beter als voorin. Apart genoten
van het samenspel van het zeven koppig slagwerk. Eigenlijk een negatieve, oneerbiedige
benaming voor zo’n klasbakken! Speciaal dank aan Noël Speetjens voor zijn niet aflatende
inzet; tevens een bloemetje voor echtgenote Eugenie als compensatie voor de vele uren alleen zijn. Na afloop topdrukte bij de penningen en aan het buffet. Jean Cosemans (arr. Blitz)
nog in overleg met René Kicken met partituur als leidraad.
Zaterdag 1 augustus, dag van de waarheid. ’s Middags met eigen vervoer naar Kerkrade,
richting muziektempel ’t Sjtrikske, de Rodahal. Grote gratis parkeerplaats bij C1000. Kleine
kilometer lopen naar centrum. Even sfeer proeven in de klankstad. Dag zeggen tegen d’r
Joep; adieë wa! In het langslopen een korte blik werpen in het paviljoen (bijna geen kip te
bekennen behalve vijf bedienaars en een groot scherm) In de Rodahal Spaans temperament
met uitgelaten supporters van de Banda de Lalin met op de schouders de Nederlandse conductor Bram Sniekers. Voorproefje op hetgeen wat komen gaat? Programmaboekje kopen
en alvast de gereserveerde stoel in vak C, rij 7, stoel 37 ingewijd. Alweer goed geregeld met
dank aan de reserveringscommissie. Terug naar de podia en terrasjes in het centrum en het
grote lichtdoorlatende dak van de tent op de markt. Hartstikke druk. Half zes iets nuttigen
tegen klantvriendelijke prijs.
Terug naar waar het gaat gebeuren. Al vele bekende gezichten o.a. Dhr. Sef Pijpers. Hal is
heringericht en opgepoetst. De prachtige flyer wordt aangereikt door de voorzitter van de
Vrienden André Soons en echtgenote Lilian. Even
na zessen opkomst muzikanten Brabants Fanfare
Orkest. Om 18.13 uur WMC tune. Speaker Jan
Lemmen, (hij nog steeds; was er ook al met zijn
bekende stem in de zeventiger jaren van de vorige
eeuw) kondigt aan. Na afloop concert BFO was
mijn indruk: ”Die höb v’r ligke!” Achteraf blijkt inschatting juist. Programma loopt uit. Schimmertse
deelnemers komen op, nu al met applaus, zonder
jas met wit hemd. Oogt feestelijker, gewoon casual uniform; ziet vrij en blij uit. Al extra punten
zonder een noot te horen.
Spreekstalmeester Jan verwelkomt en geeft tekst en uitleg. Frenk verschijnt ten tonele; 3 kilo
afgevallen? Hij controleert de bok van Adams. Eerste werk filmmuziek “For the Love of a Princess”. Meesterlijk subtiel, het slot bezorgt nog meer kippenvel; aangrijpend liefdesthema naar
een arr. van Frenk himself. Voor het geval dat…er was een dokter (ex huisarts) in de zaal!
Verplicht werk “Brass”. Muzikale vertolking van productieproces van grondstof erts in kopermijn tot gesmolten metaal en van gewalste plaat tot fanfare-instrument als eindproduct.
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Met de ogen dicht en het verhaal in gedachten leek het een excursie. Manjeprachtig met
harp, viool en solisten.
Het derde werk ”Die Insel des zweiten Gesichts” gebaseerd op de autobiografische roman.
Op de vlucht voor de fascisten van generaal Franco. Een familielid ligt op Mallorca op sterven. “Dies ira dies illa – Dag der dagen; dag der wrake”. Enkele imponerende noten op
gregoriaans motief.
Laatste werk ”Blitz”. Duitse bliksemaanvallen tijdens de 2e wereldoorlog. Arrangement van
Jean Cosemans in opdracht van onze fanfare voor dit WMC. Hulde aan René Kicken, van
alle muzikale markten thuis, die het arrangement heeft uitgeschreven.
Slotnoot klinkt om 20.50 uur. Minutenlang, staande ovatie door voornamelijk alle toehoorders
met rode sjaal. Wie is er nog in Schimmert?
Zaal loopt leeg. Even benen strekken voor opwachting laatst orkest van deze avondcessie,
Sinfonischer Blasorchester Voralberg Mijn beleving; geweldig. Gelukkig geen fanfaredivisie,
dus geen concurrent.
Wat opviel is dat tijdens het Brabants orkest veel stoelen niet bezet waren. Bij het laatste
orkest was de hal slechts halfvol. Was toch uitverkocht?
Toch wel vermoeiend om drie orkesten te beluisteren van 18.15 uur tot 22.30 uur. Innerlijke
mens versterken met voornamelijk dorstlessend voedsel.
Omstreeks 23.00 uur de uitslagen.
Brabants F.O. 209,05 + 210,83 = 419,88 : 5 =
Schimmert
230,20 + 229,00 = 459,20 : 5 =
Voralberg
232,15 + 234,50 = 466,65 : 5 =

83,98 (302 oude telling)
91,84 (330 oude telling)
93,33 (336 oude telling)

De uitslag van Schimmert past met lof in het rijtje van de uitslagen sinds 1987. Perfect.
Wachten op de dag van morgen. Dann kommen die Kanone!
Zondag via de radio op de hoogte gebleven en de concurrenten beluisterd. Tussendoor interview met Rob Goorhuis. “De meeste regio-orkesten halen de beste musici binnen om projectmatig voor dit WMC eenmalig hoog te scoren. Twee weken na het WMC is van dit soort
orkesten weinig meer over. Dan is Schimmert het voorbeeld van verenigingsband. Eigen
leden, zelfs met hoge muzikale opleiding, staan borg voor een voorbeeldige dorpsfanfare,
zelfs in de concertafdeling. Zo hoort het. Met deze instelling ben je eigenlijk de echte wereldkampioen. De jury geeft punten voor de uitvoering en niet voor de korpssamenstelling” aldus
Rob. Duidelijke visie.
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De beroemde Heinz Friesen die vijf keer het WMC won stelt in het magazine Music and Show
dat dirigenten te weinig hun gang mogen gaan. Eigen interpretatie wordt vaak door de jury afgeserveerd, dus de schilder (dirigent) mag geen kleuren mengen op zijn manier. Het penseel
wordt hem ontnomen. Blaasmuziek is soms ziek. Waarom wel wereldmuziek in concertzalen
maar bijna geen blaasmuziek?
Op de radio stelt een geïnterviewde dat het slotprogramma van Partij-Wittem met Bigbandmuziek te entertainmentachtig is; concertdivisie onwaardig. Reactie van dirigent Paul Oligschlager is dat hij voor elk concert, dus ook op het WMC, kiest voor een programma dat
afsluit met een leuker in het gehoor liggend werk voor de gemiddelde luisteraar. De bezoekers waarderen dit, óók weer vandaag.
In een kranteninterview met Frenk en Paul was de uitspraak van Paul: Ik gun Schimmert
graag 2 punten meer, als Partij-Wittem dan maar de negentig punten haalt. Hij is op zijn
wenken bediend.
Dirigent Ivan Meylemans van Achel was de conductor zonder partituur, alles uit de blote bol.
Zo is altijd direct contact met de muzikanten. Knap.Terechte en verwachte winnaar met 95,45
punten.
Het Gelders Fanfare Orkest met trompetvirtuoos Eric Vloeimans reikte nog net in de top drie
met bijna een punt minder. Dirigent Jean-Pierre Cnoops werd in 2005 nog wereldkampioen
met Maasbracht.
Waarom alweer een Belgisch korps kampioen? In Belgisch Vlaanderen kost 3 uur wekelijks
muziekles € 76 per jaar; € 0,50 per uur!! En iedereen wil er bij zijn. Zij leven 4 jaar toe naar
het volgende WMC.
Recensent Maurice Wiché in het LD. “Puike prestatie van Schimmert. Wat wil je ook met
iemand als Frenk Rouschop er voor. Ook al weer een dirigent die het helemaal heeft. Een
genot om de man bezig te zien.”
Mooie resultaten in de regio: Schimmert vice kampioen concert afdeling, Puth derde plaats
1e divisie, Spaubeek vice in de tweede en Genhout vice in de derde divisie.
Beste fanfarefamilie. Rust uit en geniet nog enkele weken. Het was een drukke periode met
partij- en extra repetities, concerten, Ster Electro Toer, Koosjietlaote en alle lopende dorpsverplichtingen. Verplaatsingen van instrumentarium naar diverse locaties en het vele werk
achter de schermen.
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Nu op naar de Watertaore Fièste waarvoor de grote billboards en affiches al overal prijken.
Receptie---“(bij goed resultaat WMC)” is al doorgestreept want zondag 30 augustus wordt
weer zo’n onvergetelijke happening. Zeker weten.
Onuitsprekelijke dank aan voorzitter Peter, bestuur, dirigent, leden van fanfare St. Caecilia en
alle geledingen die ons van al dit moois zo hebben laten genieten en waardoor Schimmert
op de wereldkaart is gezet.
De vele spontane reacties in het gastenboek op de website van vrienden en bekenden,
verenigingen,en van ”oud” Schimmertenaren zoals de voorzitter van de Koninklijke Harmonie
Orpheus uit Tilburg, Remi Leunissen.
Aangezien de Belgen zich afvragen waarom niet alle gerenommeerde orkesten uit Nederland
vanzelfsprekend deelnemen aan het WMC zou ik zeggen: wij zien ons in 2013 als op een vrijdag begin augustus de generale repetitie wordt gehouden in het nieuwe Gemeenschapshuis
dat dan tevens officieel wordt geopend. Es God bleef!
Dit waren mijn bevindingen en hersenspinsels. Het is een soort dagboek geworden.
Vroeger was het bestuur van de fanfare een mannenaangelegenheid met als outfit de sjtriepe
brook, sjluppejas en hoage hood.
Deze hoed neem ik af…..met respect en maak een diepe buiging. Chapeau!!
Guus Eijssen
Muziek…….
.............daar hebben we vrienden voor
.............daar hebben we vrienden door

Watertaore Fièste 2009
Met de voorbereidingen voor het WMC in volle gang, heeft
een aantal van ons nog her en der wat gaatjes in de agenda
kunnen vinden om te werken aan alweer het volgende project. Versterkt door twee nieuwe leden, Rodger Okkersen
en Willem Bessems, werd er op verschillende locaties vergaderd, gewikt en gewogen om invulling te geven aan de
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Watertaore Fièste 2009. Naast nieuwe comitéleden dit jaar ook een nieuwe voorzitter. Was
er eerst nog enig teken van twijfel (lees: weerstand), tijdens de after-party van editie 2008
werd dan toch de, al dan niet vrijwillige, beslissing genomen. Met instemming van scheidend
voorzitter Erwin Kuipers werd Jan Roks voorman van het comité. Een goede keuze, zo blijkt
uit de goed voorbereide vergaderingen, het leggen van contacten en het scherp houden van
de comitéleden.
Vanwege de WMC-drukte, de vakantie en het feit dat twee weken na de Watertaore Fièste de
tent van de voetbalclub en de Schutterij alweer zijn opwachting maakt, hebben we besloten
er dit jaar een tweedaags evenement van te maken. Hierdoor is de belasting van de leden
minimaal, maar zeker niet minder belangrijk. We kunnen als comité veel organiseren, maar
zonder de inzet van onze leden is een feest gedoemd te mislukken. We zijn er van overtuigd
dat we ook dit jaar weer op jullie kunnen rekenen. Naast de indeling zoals aangegeven op
de werkschema’s, is iedereen van harte welkom op donderdag 27 en vrijdag 28 augustus bij
het opbouwen en aankleden van de feestlocatie en op maandag 31 augustus bij het afbreken
ervan.
Terug van weggeweest is de Schintaler. De band die de eerste edities van de Watertaore
Fièste telkens fantastisch opluisterde is na een aantal jaren van afwezigheid weer terug in
Schimmert. Het concert op het Oranjeplein op 29 augustus wordt het eerste optreden na hun

vakantie. Op zondag 30 augustus houden we receptie naar aanleiding van het schitterende
resultaat in Kerkrade. Tijdens deze receptie is er weer een en ander voor de jeugd georganiseerd in samenwerking met de Jeugdraad. Aansluitend maakt Big Benny zijn opwachting
en voor de namiddag zal de Piccolo Dixieland Band (met bandlid Jan Tom Fernhout) zorgen
voor een leuk stukje muziek.
Het werk is geschied, nu staat of valt alles met de inzet van jullie, dus:
Adiëe en veer zeen dich op de Watertaore Fièste..!!
Maar tot die tijd een prettige voortzetting van de vakantie namens het comité.
Comité Watertaore Fièste
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aanvang: 20:00 uur
Entree: voorverkoop € 10,00 | kassa € 12,50

ZONDAG 30 AUGUSTUS

RECEPTIE FANFARE
(bij goed resultaat WMC)

Energy Disco Roadshow
Gastoptreden
o.a. Luchtkussen | Zandbak | Koo-sjiete
aanvang: 14:00 uur | gratis entree

inFo & online kaartVerkoop:

WWW.FANFARESCHIMMERT.NL

FeeStterrein op het oranjeplein

SCHINTALER

Fanfare St. Caecilia Schimmert

Voorverkoopadressen: Schimmert: Café-Zaal ‘t Weverke, Soons Doe Het Zelf
Valkenburg: esso emmaberg

ZATERDAG 29 AUGUSTUS
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Bruiloft Lei en Duangdao Aelmans
Beste Fanfare Familie,
Zoals ik reeds eerder heb aangegeven zal ik na het WMC
stoppen met mijn actief lidmaatschap bij de Fanfare.
Na meer dan 30 jaar actief te zijn geweest bij de Fanfare is
voor mij het tijdstip gekomen om een punt te zetten achter
deze zeer mooie tijd.
Mijn plannen zijn bij de meeste van jullie bekend. In het
kort voor wie het niet weet, ik vertrek binnen enkele jaren
definitief naar Thailand om daar samen te leven met mijn
vrouw Duangdao.
Gezien de recessie heb ook ik moeten inleveren en mijn
vertrek moeten aanpassen wat voor mij en ook voor mijn
vrouw vervelend is. Zodoende zullen jullie mij toch nog enkele (?) jaren in Schimmert zien rondlopen.
Om alle verwarring te voorkomen blijf ik echter bij mijn besluit om als lid te stoppen na het WMC.
Ik zal de Fanfare blijven volgen, zowel op internet als “live”
(zeker zolang ik nog hier ben).
Ik en Duangdao willen jullie allemaal bedanken voor deze geweldige tijd waarin we het nodige lief en leed deelden en ons muzikale peil steeds naar nieuwe hoogtepunten wisten te
stuwen. Natuurlijk ook bedankt voor de mooie serenade die jullie ons gebracht hebben toen
wij ons huwelijk met onze familie en vrienden vierden.
Rest mij te zeggen dat ik mij beschikbaar stel mocht het nodig zijn (zolang ik nog in ons mooie
Schimmert vertoef) om jullie fantastische club de helpende hand toe te steken.
Groet en heel veel mooie noten gewenst,
Lei en Duangdao Aelmans
PS. Voor eventuele personen met snode Thailand plannen hieronder ons adres:
173 / 6 M 4, T. Huasai, A. Huasai
J. Nakhon Si Thammarat
80170 Thailand
Jullie zijn altijd welkom in Huasai!!
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Gouden bruiloft Hub en Oda Damoiseaux - Lemmens
Beste dirigent en leden van de Fanfare,
Hartelijk dank voor jullie muzikale bijdrage tijdens ons gouden huwelijksfeest op zaterdag 11 juli. Wij hebben het enorm gewaardeerd
dat jullie aanwezig waren ondanks al jullie drukte.
We hebben genoten. Veel succes op het WMC!
Hub en Oda Damoiseaux - Lemmens

Uitreiking cheques van de Clubactie C1000 Schimmert
Op vrijdag 10 juli werden de cheques uitgereikt aan de 8 Schimmertse verenigingen die deelnamen aan de C1000 Clubactie. Met gepaste trots namen de
vertegenwoordigers van de verenigingen de cheques heel graag in ontvangst.
De totale prijzenpot van maar liefst € 5000,- is verdeeld in de verhoudingen
van de gespaarde muntjes. Voor alle verenigingen een zeer welkome aanvulling op de jaarlijkse begroting. We zijn C1000 Schimmert zeer dankbaar voor deze grote
donatie aan de Schimmertse vereningen. Alle verenigingen hebben wel een specifieke doelstelling in gedachten voor dit geld, van jubileum activiteiten voor de Schimmertse jeugd tot
deelname aan het WMC en van de aanleg van nieuwe tennisfaciliteiten voor de jeugd tot
aanschaf van nieuwe uniformen. C1000 Schimmert draagt op deze manier op een positieve
wijze bij aan de leefbaarheid in ons dorp Schimmert.
De vertegenwoordigers van de verenigingen spraken de hoop uit dat dergelijke initiatieven in
de toekomst navolging krijgen.

Slagwerkexamen
In juli heb ik mijn eerste slagwerkexamen gedaan. Je verdwijnt op het podium achter een
groot gordijn waar verschillende mensen zitten te wachten en naar je gaan luisteren. Ik vond
het examen best spannend, want het is toch een écht examen.
Ik was een beetje nerveus en gespannen maar uiteindelijk als je daar staat en bedenkt dat
je gewoon een stuk moet spelen dat je al een hele tijd hebt geoefend is het opeens simpel.
Daarom ben ik wel blij dat Sander onze leraar dat goed met ons geoefend en doorgespeeld
heeft. Hij heeft wel eens gemopperd (slik) maar voorál ook geholpen om het te leren en
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het leuk te vinden. Toen ik klaar was kreeg
ik al meteen te horen dat ik was geslaagd,
en dat de volgende woensdag na de drumbandrepetitie de diploma-uitreiking was. Die
woensdagavond zijn we allemaal naar voren geroepen en hebben te horen gekregen
hoeveel punten we hadden. We kregen ons
diploma en het commentaar van de jury.
Daarna zijn we allemaal op de foto geweest, en hebben nog wat gedronken. Het was een gezellige avond en ik ben blij dat ik dit
heb mogen mee maken.
Sterre!

Uitslagen Praktijkexamens Graden Slagwerk op 6 en 20 juli 2009
Naam			
Wouter Hautvast		
Tom Heiligers		
Sterre Spee		
Jolein Laumen		
Luuk Mevis		
Rob Offermans		
Marc Penders		
Janou Willems		

Instrument
Kleine trom
Kleine trom
Kleine trom
Kleine trom
Kleine trom
Kleine trom
Kleine trom
Kleine trom

Graad
I
I
I
II
II
II
II
II

Totaal		
46,0 punten
38,0 punten
45,0 punten
39,0 punten
48,5 punten
41,0 punten
48,5 punten
44,5 punten

Gemiddeld
7,66
6,33
7,50
6,50
8,08
6,83
8,08
7,41

De examencommissie bestond uit Noël Speetjens, René Kicken en de docent Sander Simons. Op woensdag 22 juli werden de diploma’s en overige examenbescheiden (cijferlijst &
rapportageformulier) uitgereikt in aansluiting op de wekelijkse repetitie van de Drumband in
het Gemeenschapshuis.
We feliciteren alle geslaagden en hun gezinsgenoten met de vruchten van hun inzet en doorzettingsvermogen!

Klaarzetten en opruimen bij alle concerten en repetities
Sept. Hub Meertens, Loek Daemen, Nico Eurlings, Jordy & Sven Rouschop
Okt. Peter Frissen, Monique Diederen, Ilona Grond-Soons, Paul Prevoo, Jesper Frijns
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AGENDA

Volgende info verschijnt op 27 sept.
Uiterlijke inleverdatum 18 sept.

REPETITIES:

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

ACTIVITEITEN 2009/2010:

Zo 02 aug Vakantie t/m 4 september
Za 15 aug St. Rochus 18:20
Za 29 aug Watertaore Fièste
Zo 30 aug Watertaore Fièste
Za 05 sep Serenade Jacqueline Kremers
		
& René Eijssen 20:00 Hfdstr. 7
Vr 11 sep 1ste repetitie na vakantie
Zo 13 sep Districtfestival (D)
		
Concert 13:00, optocht 14:00
Zo 13 sep Opening Schuttersfeest
		
13:15 Voetbalveld
Za 26 sep Serenade GB fam. Liedekerken
		
19:30 klooster Montfortanen
Za 03 okt Serenade GB fam. Sieben
		
19:30 ’t Weverke
Za 14 nov Serenade fam. Raeven
Za 21 nov St. Caecilia Feest
Zo 22 nov Intocht Sint Nicolaas
Zo 22 nov Serenade GB fam. Soons
Za 28 nov Serenade GB fam. Lemmens		Raeven
Za 12 dec Percussionata
Vr 08 jan Nieuwjaarsconcert

CONCERTEN:

Za 12 dec Percussionata
Vr 08 jan Nieuwjaarsconcert

