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FanFare St. CaeCilia SChimmert

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

Voor de gehele fanfare-familie.Fanfare-info

Watertaore FièSte 2009

Na een jaar van discussiëren, informeren en plannen, is het uitvoeren van het Watertaore 
Fiès altijd snel achter de rug. Met veel enthousiasme werd er door vele handen gewerkt 
aan het opbouwen en inrichten van het feestterrein, het zorgen voor de inwendige mens 
van de bezoekers en op maandag het opruimen. Naast de financiële opbrengst (deze is 
nog niet geheel duidelijk en zal op de jaarvergadering gepresenteerd worden), is het mooi 
te zien dat we ook zonder trommels en toeters goed samen kunnen werken. Het was we-
derom een geslaagd feest, waar we ook minstens 90 punten voor verdiend hebben.

Het comité heeft de eerste vergadering voor editie 2010 al weer op de agenda staan, om er 
ook volgend jaar een succes van te maken.
Leden, sponsoren en iedereen die op welke manier dan ook heeft meegewerkt hartelijk dank 
voor jullie inzet!

Het Watertaore Fièste comité
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WmC reCePtie 30 aUGUStUS

Op zondag 30 augustus konden we in onze eigen Watertaore-Feest-tent nog een keer terug-
kijken op onze WMC prestaties. De opkomst “uit het dorp” was misschien wat lager dan waar 
sommigen op gehoopt hadden, maar tal van verenigingen en individuen kwamen ons toch de 
hand schudden en feliciteren met ons succesvolle debuut op het WMC en in de concertafde-
ling. Het interne deel van de huldiging werd opgeluisterd door een serenade van onze eigen 
Drumband. Bij gelegenheid in rode T-shirts, want zij moesten in de tent werken, zodat de 
muzikanten van de Fanfare van de receptie konden genieten. Dank daarvoor! Het Bestuur 
had i.s.m. de Vrienden gezorgd voor herinneringsbuttons, die elk lid kreeg opgespeld.

De externe receptie werd geopend met een serenade door brassband St. Gerlach namens 
de Vriendenkring Crescendo. Leuk om nu eens een serenade te krijgen in plaats van er vele 
te geven (nu ik dit schrijf, hebben wij gisteren zaterdag 19 sept. onze wederdienst alweer 
geleverd door de WMC receptie van Genhout op te luisteren). Vervolgens kregen we een 
serenade van onze eigen Schutterij. Prachtig om zo’n grote vereniging in vol ornaat voor ons 
aangetreden te zien en ons op deze manier hulde te brengen. De Schutterij was blij dit voor 
ons te kunnen doen, nadat wij een paar jaar geleden hen feestelijk hadden ingehaald na een 
topklassering op het OLS.

De receptie werd afgesloten door twee van onze “eigen” verenigingen. Allereerst waren er 
de Trampelkeu. Hun voorzitter Gé memoreerde op humoristische wijze onze prestaties en, 
zeker voor mij als penningmeester interessant, kondigde een extra vette cheque aan. Deze 
cheque werd gepresenteerd door de penningmeester van de Trampelkeu aan Maria en Ludi 
Hambeukers, die tijdens de wandeltochten van de Trampelkeu telkenjare een belangrijke rol 
spelen.

Helemaal tot slot kwamen onze Vrienden van de Fanfare ons feliciteren. Zij waren in grote 
getale opgekomen en dat deed ons allemaal enorm goed. Na de toespraak van André werd 
ons symbolisch de nieuwe basmarimba aangeboden. Deze heeft overigens al dienst gedaan 
tijdens het WMC! Thera speelde een stukje om de mensen in de tent te laten horen wat dat ei-
genlijk is, een basmarimba. Zonder de steun van de Vrienden hadden we dit instrument nooit 
kunnen aanschaffen, want voor de prijs van een dergelijk instrument kun je ook een leuke 
auto kopen... Overigens is deze aanschaf mede mogelijk gemaakt door een subsidie van het 
Prins Bernhard Cultuurfonds, waarvoor ook dank. De Vrienden hadden ook nog een heel 
leuk aandenken voor alle muzikanten bij zich: aan de WMC flyers was een mooie fotocollage 
bevestigd, hetgeen een blijvende herinnering oplevert aan ons onvergetelijk optreden. Dit 
aandenken is mede mogelijk gemaakt door onze “huisdrukkerij”.
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Al met al hebben we nog eens op een prettige wijze kunnen terugdenken aan het WMC, als 
voorbereiding op een nieuw seizoen waarin we weer mooie muziek willen laten horen. Op 
wedstrijdgebied kunnen we al vooruit kijken naar de concoursdeelname van onze drumband 
in 2010. Tot slot: dank aan iedereen die op een positieve wijze aan onze receptie heeft bij-
gedragen!
 
Peter Verkoulen
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KooSjiet laote

Elk jaar weer een verrassing: wie o wie wint de eerste 
en tweede prijs van het koosjiet laote. Op welk vak zul-
len de koeien nu weer hun grote behoefte laten vallen?
Dit jaar ging de eerste prijs naar Miranda Vleu-
gels uit Schimmert. De tweede prijs werd ge-
wonnen door Linda Wetzels uit Guttecoven.

Proficiat met deze prijzen!

DrUmbanD en FanFare beDanKt

Na inspannende en enthousiaste voorbereidingen hebben jullie als Drumband o.l.v. Etienne 
Houben een geweldige bijdrage geleverd aan onze Huwelijksmis. Jullie begeleiding naar en 
van de kerk was een hele mooie beleving die ons altijd bij zal blijven. De serenade maakte 
het feest voor ons meer dan compleet
Hartelijke dank.
 
Jacqueline en René Eijssen
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SjUmmert beDanKt!

Zaoterdig 5 september jongstleden trouwde mien dochter Jacqueline mit de jong van zien 
druimen, eine echte sjummertse jong, René Eijssen. Ut waor hunne wunsch om in de kirrik 
van Sjummert te trouwen. Voorwaar ein gooj keus, ein prachtige kirrik, eine geweldige pas-
töör, ein prachtige dörripsgemeinschap en geweldige luuj dao in Sjummert.
En daobie lof en enorme waardering veur de drumband en fanfare St Caecilia, veur de fan-
tastische meneer wao-op zie op dae trouwdaag de toon höbbe gezat en dao muzikaal ein 
geweldige kleur aan höbbe gegaeve. 
De begeleiding nao en van aaf de kirrik door de drumband in vol ornaat en strak in ut gelid 
waor prachtig. 
De intrede in de kirrik op de imponerende klanken en ritmes van “Promise me, First Knight” 
zwao gèt blif dich ummer bie. En dan dat geweldig muzikale samenspel in “Freya” en “The 
Czardas” dat deit dich toch ech ut blood schneller struime!
En laote veer veural neet vergaete de ontreurende, emotioneel beladen en in prachtig sa-
menspel gespeelde en gezongen “Can you feel the love tonight” en het “Ave Maria”.
Biezonder indrukwekkend waor tevens de gezamenlikke intrede van drumband en fanfare 
tijdens de fièstaovund. Es ein grwaote muzikale familie betraoje ze de tent en brachten ze ein 
hartverwermende serenade.
Leef luuj van drumband en fanfare St Caecilia, leden, dirigent en bestuur, leef luuj van Sjum-
mert geer waort fantastisch!!! 
Gaere sjleet ich mien oprechte dankwoord aan uch alle aaf mit deze wunsch :
“leef luuj, koester euche drumband en fanfare in uch hart,
en uch hart zal altied zin vervült mit meziek!” 

Sjummert bedankt!

Jo Kremers
Landgraaf

St. CaeCiliaFeeSt

Op zaterdag 21 nov. is er weer ons jaarlijkse St. Caecilia-feest.
We beginnen deze avond met een H. Mis. 
Daarna zal de feestavond beginnen vol gezelligheid en verassingen.
Hiervoor willen wij U allen uitnodigen.

Bestuur
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herFStWanDeltoCht tramPelKeU
  
Op zondag 18 oktober is de herfstwandeltocht van de Trampelkeu. Dit is 
de 49e tocht die wordt georganiseerd. We gaan nu naar de richting van 
Raar en het Ravensbos en we hopen dat we met mooi weer van de schit-
terende kleuren van de loofbossen kunnen genieten. We hebben twee 
heel gezellige controleposten gevonden, waar we zullen zorgen dat de 
inwendige mens, na al dat genot voor de ogen, ook niets te kort komt. We 
hopen, dat de fanfareleden weer in ruime mate deel zullen nemen aan deze gezellige en 
sportieve happening. De start is zoals gewoonlijk in Café “Oos Heim” vanaf 7 uur. Tot ziens 
“bie ut Trampele”

De Trampelkeu Sjömmert

nieUWe hooFDSPonSor
  

bm-aDViSerinG is de partner voor ondernemend limburg.

Het kantoor is centraal gevestigd in Zuid-Limburg en wel op de Schoolstraat nr. 1
6336 AN Hulsberg

E-mailadres: info@bm-advisering.nl 

BM-ADVISERING is een sinds jaren gevestigde accountancy en adviesorganisatie met een 
allround dienstenpakket voor zowel agrarische ondernemers, ondernemers in het midden en 
kleinbedrijf, vrije beroepsbeoefenaren en particulieren.
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AGENDA 
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

ConCerten:
Zo 08 nov Concert drumband
Za 12 dec Percussionata
Vr 08 jan Nieuwjaarsconcert

Volgende info verschijnt op 6 nov.
Uiterlijke inleverdatum 30 okt.

aCtiViteiten 2009:
Za 26 sep Serenade GB fam. Liedekerken  
  19:30 klooster Montfortanen
Za 03 okt Serenade GB fam. Sieben
  19:30 ’t Weverke
Zo 18 okt herfsttocht trampelkeu
Zo 08 nov Concert drumband
Za 14 nov Serenade GB fam. Raeven
  19:00 ’t Weverke
Za 21 nov St. Caecilia Feest
Zo 22 nov Intocht Sint Nicolaas
  14:45 Gemeenschapshuis
Zo 22 nov Serenade GB fam. Soons
Za 28 nov Serenade GB fam. Lemmens- 
  Raeven 19:30 ’t Weverke
Zo 29 nov jeugdfanfare lbm meijel
Za 29 dec Verenigingen Gemeeschaps- 
  huis disco janse bagge band
Za 12 dec Percussionata
Do 24 dec Kerstensemble 21:00 uur
Zo 27 dec Kerstwandeling

aCtiViteiten 2010:
Vr 08 jan Nieuwjaarsconcert
Do 11 feb jeugdcarnaval ‘t Weverke

Zo 14 feb afhalen prins Carnaval
  opluisteren h. mis 
  taarbrook oplaote
ma 15 feb Carnavalsoptocht 
Zo 28 mrt Palmzondag
  bezoek kerkhof
Vr 30 apr Koninginnedag lampionnen 
  optocht
Zo 02 mei lentewandeltocht
  trampelkeu 
Zo 23 mei Pinksteren    
  communiekantjes(K)
Za 29 mei Kioskconcert 
Zo 30 mei Kermiszondag bronkprocessie

aCtiViteiten 2010 (VerVolG)


