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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

Country en Western
Wij nodigen u en uw partner van harte uit om op zaterdag
21 november a.s. samen met ons het St. Caeciliafeest te vieren.
Dit keer is het thema van de feestavond “Country en Western”.
Zoals gebruikelijk starten wij met een H. Mis om 19.00 uur.
Deze viering zal door door de jeugdfanfare en
ensembles van de drumband worden opgeluisterd.
Aansluitend gaan wij naar het Gemeenschapshuis waar wij u
graag begroeten voor het feest. Allereerst zullen we dan
meerdere jubilarissen in het zonnetje zetten en daarna
kan het feest beginnen. De feestelingen zijn:
Leon Aelmans 40 jaar lid.
Ronald Kuipers 25 jaar lid.
Tanja Frijns, Lou Lemmens, Petra Lacroix allen 10 jaar lid.
De avond zal worden opgeluisterd door een bekende DJ en
tussen de twee ronden van de bekende tombola is er ruimte voor
een hapje, een drankje en een dansje.
Wij hopen er samen een gezellig feest van te maken.
Het zou leuk zijn als U in stijl op deze avond verschijnt.
Met een muzikale groet,
Bestuur en organiserende leden.
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‘Jong, wat ein optrea!
Dat ooze Drumbenjd en Fanfaar os ein
serenaad zouwe bringe, wiste ver waal.
Mè dat het zoa sjoan zou zeen, dat
hawwe ver neet kinne bedinke. Neet allein de muziek, mè auch de gesjproake
weurd.
Hut geuft tich toch ein gemeinsjapgeveul
este zoa get mitmaaks.
Dees herinnering duuje ver auch bie alle
zeuts wat ver, in die vieftig joar same,
höbbe moage beleave.
Heleen en Ley Liedekerken-Souren
Bedankt luuj, bedankt..,’

Koen Verkoulen haalt brons op de NKW 2009 Blazers Solisten
Op zaterdag 26 september 2009 werd in Theater “De Speeldoos” te Vught de Nederlandse
Kampioenswedstrijd 2009 voor Blazers Solisten en Ensembles gehouden. De Nederlandse
Kampioenswedstrijd wordt georganiseerd door de Federatie van Katholieke Muziekbonden
in Nederland (FKM) namens de FKM, de KNFM en de NFCM. Namens Fanfare Sint Caecilia
Schimmert nam Koen Verkoulen op bugel deel aan de NKW 2009 in de Vijfde Divisie Solist
en voerde het werk “Antares” uit van H. A. VanderCook uit. Zijn optreden werd beoordeeld
door Piet Jeegers (Heel) en Rob Goorhuis (Werkhoven). In gevolge van een besluit van de
Stichting Nederlandse Kampioenswedstrijden werden daarbij in het juryrapport enkel punten
toegekend en is er dus helaas geen verslag in woorden.
			
Muzikale uitvoering
Dynamiek en nuancering
Ritmiek en Samenspel
Techniek			
Klankgehalte; Zuiverheid
			

Piet Jeegers
9.0		
9.0		
8.5		
8.5		
8.0		
43		

Rob Goorhuis
9.0
9.0
8.5
8.5
8.0
43
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Eindtotaal:
Eindresultaat:
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86 punten
3e plaats + beker

Met 86 punten werd Koen Verkoulen overtuigend 3e in de Vijfde Divisie. Een muzikale prestatie die des te meer glans krijgt in de wetenschap dat Koen op de donderdag voorafgaand
door ziekte geen noot uit het instrument kreeg en op vrijdag nog steeds op het punt stond
de deelname af te zeggen. Vrijdagavond viel na “proefblazen” het besluit om tóch maar te
gaan…. En dan zo’n resultaat!
Van harte proficiat Koen, ouders, docent Harry Schaeps en pianist/begeleider René Kicken.

Blaaskapel ‘Holand’anka’ haalt Goud te Praag o.l.v. onze
ere-dirigent Math Vroemen
Op zaterdag 26 september 2009 heeft Holand’anka deelgenomen aan het Concours:
“Vejvodova-Zbraslav-Praha” in Tsjechië. Dit Festival en tevens Concours is genoemd naar
de wereldberoemde componist Jaromír Vejvoda, de “Koning der Polka’s” die o.a. bekend is
geworden door de compositie Škoda Lásky (Rosamunde). Aan het concours werd deelgenomen door 8 kapellen, 7 Tsjechische en 1 Nederlandse (Holand’anka uit Sittard). De kapellen
werden beoordeeld door een drieledige jury bestaande uit de Tsjechen Jan Slabák (componist
en dirigent van o.a. Moravanka) en Tomáš Stavel (muziekregisseur bij de Tsjechische radio)
en de Oostenrijker Rainer Stiassny (dirigent en componist). Men kent geen puntensysteem
zoals in Nederland, men kan brons, zilver of goud winnen. Tijdens de prijsuitreiking werd
begonnen met degenen die brons kregen, dat waren er 4, vervolgens werden nog 2 zilveren
winnaars bekend gemaakt, toen was het al duidelijk dat ‘Holand’anka’ dus goud moest hebben behaald. Holand’anka behaalde goud samen met de enkel uit Conservatoriumstudenten
bestaande Tsjechische kapel Malá Dechovka Zuš Prelouc. Voorts kreeg het Sittardse orkest
nog een beker voor het behalen van de publieksprijs én ontving tevens nog de prijs voor de
beste solisten.
Wij feliciteren hartelijk onze ere-dirigent Math Vroemen en de orkestleden incl. zangers met
dit fraaie resultaat!
Voor meer info zie www.holandanka.nl.
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Gouden Bruidspaar Sieben
Het bezoek van de Fanfare inclusief Drumband aan ons
50-jarig huwelijksfeest was ons een geweldige verrassing!
Ook onze familie vond het geweldig dat dit in Schimmert
nog steeds mogelijk is.
Daarom bij deze nogmaals een dank je wel!
Fam. Sieben-Meertens van de Blinkerd no. 6.

Feestelijk openingsfeest BredeSchool Schimortera
Op vrijdag 23 oktober werd de Basisschool ’t Kirkeveldsje, Peuterspeelzaal Jip en Janneke,
Jong Nederland en de Openbare Bibliotheek feestelijk geopend door burgemeester Vossen.
Om 19:00 uur trok de Drumband en Fanfare door het dorp met een grote stoet kinderen vergezeld van hun ouders/verzorgers. Het resultaat mag er dan ook zijn.
Een goede samenwerking, een mooi resultaat, een feestelijk opening: een prachtig project!
Proficiat.
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Herfstwandeltocht Trampelkeu
Zondag 18 oktober werd de herfstwandeltocht van dit jaar gehouden.
Er was volop mist en best koud weer. Lekker om te wandelen, maar het
uitzicht was beperkt en vooral in de morgen was het behoorlijk fris op de
rustposten. Toen begon het ook nog te regenen, maar ‘s middags werd
het een heel stuk aangenamer. Het duurde lang voordat onze bemanningen waren opgewarmd. Toch vonden meer dan 1000 wandelaars het de
moeite waard om te lopen. Bij de familie Lemmens op Raar en de familie
Klein aan de bosrand van het Ravensbos waren we te gast met onze rustplaatsen. Hartelijke
dank voor hun gastvrijheid en iedereen die heeft meegeholpen of meegelopen ook bedankt.
Dit was de 49e tocht, dus op 2 mei volgend jaar groot feest en jubileum ! ! !
We houden jullie op de hoogte.
WSV De Trampelkeu Sjömmert
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Gouden Bruidspaar Moonen
Bestuur en leden van de Fanfare,
Op 8 augustus 2009 hebben wij ons gouden huwelijksfeest
gevierd. Helaas viel die dag in de vakantie. Vandaar dat
jullie serenade enkele weken later heeft plaatsgevonden.
Maar daarom voor ons niet minder fijn.
Heel hartelijk dank hiervoor, ook namens kinderen en
kleinkinderen.
Sef en Maria Moonen

Nieuwe hoofdsponsor

Niet alleen kennis van daken
Ons klimaat stelt bijzondere eisen aan daken. Op een plat dak kan in de zomer de temperatuur makkelijk oplopen tot boven de 55ºC. In de winter zijn temperaturen tot -20ºC niet
ondenkbaar. Sneeuw, regen en hagel moeten adequaat worden afgevoerd. En ondertussen
moet het binnen behaaglijk blijven. Dat vraagt om materialen, maar vooral ook om dakconstructies die dat aankunnen.
Niet even, maar generaties lang. Brandsma Dakservice in Schinnen heeft daarvoor alles in
huis: niet alleen kennis van daken, maar ook bouwkundige kennis. Dat maakt Brandsma tot
dé dakspecialist! Wellicht leuk om te weten is dat Roel Brandsma woonachtig is te Schimmert!
Voor meer informatie zie: http://www.brandsmadakservice.nl
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Drumband Concert
Op zondag 8 november neemt onze Drumband deel aan een concert dat plaats vindt in het
Baekerhoes te Maasbracht. Dit concert begint om 19:00 uur waar de Drumband Fanfare
Eensgezindheid uit Maasbracht-Beek o.l.v. Henrico Stevens de spits zal afbijten.
Daarna zal de eer aan de Drumband Fanfare Concordia uit Einighausen o.l.v. Michel Mordant
het concert vervolgen. Onze drumband o.l.v. Etienne Houben zal het concert afsluiten.
De doelstelling van dit concert is enerzijds om de muzikanten een gevarieerd programma van
muziek te laten horen, niet enkel het eigen repertoire. Anderzijds om voor een volle zaal te
spelen. We hopen dan ook dat we U allen kunnen verwelkomen op dit mooie concert.
Het Baekerhoes is gelegen aan de Kerkstraat 1 Maasbracht.
Bestuur

LBM-JeugdPodium
Op zondag 29 november 2009 vindt het “LBM–JeugdPodium” plaats. Hier krijgen jeugdorkesten en/of jeugdensembles
de kans om vrij, creatief maar vooral met muziekplezier aan
de slag te gaan voor een optreden tijdens het LBM- jeugdPodium.
Onze Jeugdfanfare neemt o.l.v. Els Claessens deel aan het
concert gedeelte, dat begint om 12:30 uur.
Het LBM-JeugdPodium is een evenement waaraan jeugdorkesten, muziekschoolorkesten en orkesten van middelbare
scholen kunnen deelnemen. Er is slechts één voorwaarde:
de basis van het orkest is een blaasorkest van jonge muzikanten. Kortom niets moet,
alles mag !!! De Binger in Meijel is gelegen aan het Alexanderplein 2 te Meijel.
Hiervoor willen we U allen graag uitnodigen.
Bestuur
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Met de herders op pad
Na een zeer geslaagde start verleden jaar en heel veel positieve reacties kon de Stichting
Evenementen Kern Schimmert (EKS) niet anders dan ook dit jaar weer een wandeling in
kerstsfeer organiseren. “Derde Kerstdag”, zondag 27 december a.s., is iedereen, jong en
oud, weer welkom. Dé gelegenheid om na twee dagen zitten en tafelen weer in beweging te
komen en de kerstsfeer nog even vast te houden.

De tocht wordt afgelegd in groepen van ca. 25 personen onder begeleiding van een herder.
De groepen starten beurtelings tussen 16.00 u en 18.00 u vanuit het gemeenschapshuis. In
de sfeer van kerstmis voert de wandeling de deelnemers langs een aantal kersttaferelen in
of bij markante en sfeervol aangeklede plekken in ons dorp. Na afloop kan nog nagenoten
worden in de gezellige ambiance van ons gemeenschapshuis waar ook voor een hapje en
een drankje zal worden gezorgd. Verdere berichtgeving volgt zodra de plannen verder zijn
uitgewerkt.
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Voor degenen die mee willen wandelen, noteer deze datum alvast in uw agenda. Maar hopelijk noteren ook een aantal leden van de Fanfarefamilie, evenals vorig jaar, de datum in hun
agenda om mee te helpen (doorgeven aan Nico Eurelings of Miel Weerts).
EKS: Een samenwerking van turnvereniging Excelsior, voetbalvereniging VVS, schutterij Sint
Sebastiaan en fanfare Sint Caecilia.
Gezamenlijke besturen.

Opruimploeg
Nov.: Ron Prevoo-Loijens, Bas Ritt, Sander van Kan, Maurice Schneiders, Koen Verkoulen
Dec.: Roel Wachelder, Peter Verkoulen, Joël Jacobs, Erwin Kuipers
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AGENDA

Volgende info verschijnt op 4 dec.
Uiterlijke inleverdatum 27 nov.

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:

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 Serenade GB fam. Soons
Za 28 nov Serenade GB fam. Lemmens		
Raeven 19:30 ’t Weverke
Za 28 nov	Proefexamens Blazers
Zo 29 nov Jeugdfanfare LBM Meijel
Za 12 dec Percussionata
Za 19 dec Verenigingen Gemeenschaps		
huis disco Janse Bagge Band
Do 24 dec Kerstensemble 21:00 uur
Zo 27 dec Kerstwandeling

ACTIVITEITEN 2010:
Vr 08 jan
Do 11 feb
Zo 14 feb
		
		
Ma 15 feb
Zo 07 mrt
		
Zo 28 mrt
		
Zo 11 apr
		

Nieuwjaarsconcert
Jeugdcarnaval ‘t Weverke
Afhalen prins Carnaval
opluisteren H. Mis
Taarbrook oplaote
Carnavalsoptocht
Jaarvergadering 10:30
Gemeenschapshuis
Palmzondag
Bezoek kerkhof
Concert met fanfare Baexem
(o.v.b.) (K)

Activiteiten 2010 (vervolg)

Vr 30 apr Koninginnedag lampionnen
		
optocht
Zo 02 mei Solistenconcours Hulsberg
Zo 02 mei Lentewandeltocht
		
Trampelkeu
Zo 23 mei Pinksteren 			
		
communiekantjes(K)
Za 29 mei Kioskconcert
Zo 30 mei Kermiszondag Bronkprocessie
Za 12 jun Concert IN Aarlanderveen (K)
Za 12 jun en 13 jun concertweekend in
		Aarlanderveen (K)
Vr 16 jul Concert met Sing a Song
		
(o.v.b.) (K)
Vr 27 aug t/m 29 aug: WTF 2010
Vr 19 nov Generale Repetitie
		Drumband
Zo 21 nov Inhalen Sinterklaas
Zo 21 nov Podiumconcours LBT (D)
Za 27 nov St. Caeciliafeest

CONCERTEN:
Zo 08 nov
Za 12 dec
Vr 08 jan
Zo 11 apr
		
Za 12 jun
Vr 16 jul
		

Concert drumband
Percussionata
Nieuwjaarsconcert
Concert met fanfare Baexem
(o.v.b.)
Concert IN Aarlanderveen (K)
Concert met Sing a Song
(o.v.b.) (K)

