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Fanfare Schimmert neemt Gouden Wimpel in ontvangst
Tijdens het druk bezochte nieuwjaarsconcert van 8 januari jl. werd door dhr. Rongen, voorzitter van de FKM, de Gouden Wimpel, samen met dirigent Frenk Rouschop en voorzitter Peter
Soons, aan de drapeau van Fanfare St. Caecilia Schimmert gehangen. Tijdens het WMC
heeft Fanfare Schimmert een score van 91,84 punten gehaald en werd met deze score vicewereldkampioen. In 2009 is door geen enkele Nederlandse Fanfare op een concours onder
de auspiciën van het FKM deze score overschreden. Derhalve is de Fanfare uit Schimmert
Nederlands kampioen van de FKM in de Concertdivisie.
Het behalen van wimpels is voor deze vereniging niet uniek. Na in 1982 te zijn gepromoveerd
naar de Superieure afdeling (nu 1e divisie) werd vanaf 1990 om de vier jaar op concours
gegaan en werden zij elke keer Limburgs kampioen. Ook de aansluitende strijd om het Nederlands kampioenschap werd in het voordeel van Schimmert beslecht. In 2007 werd niet
deelgenomen aan het Nederlands kampioenschap omdat dit kampioenschap een week na
Carnaval plaatsvond en dit een goede voorbereiding in de weg stond.
Zoals gebruikelijk zou in 2010 weer deelgenomen worden aan de Limburgse kampioenschappen. Omdat in 2009 het WMC op de agenda stond en het tijdstip van dit WMC niet in
de vakantieperiode viel kwam vanuit de leden begin 2007 de vraag of een deelname aan het
WMC niet tot de mogelijkheden behoorde. Voor en nadelen werden afgewogen en tijdens de
jaarvergadering 2008 werd besloten deze nieuwe uitdaging aan te gaan.
Gebruikelijk zou zijn om in de 1e divisie op te treden. Al meerdere malen was Fanfare Schimmert gevraagd de overstap naar de Concertdivisie te maken. Ook de jurering in 2006 vermelde dat het optreden van Fanfare Schimmert Concertdivisie waardig was. De mogelijkheden
van programmering in de Concertdivisie, gecombineerd met de huidige bezetting en de dirigent Frenk Rouschop hebben Schimmert doen besluiten deze uitdaging in de Concertdivisie
aan te gaan. Met veel plezier kijkt men terug op dit optreden niet alleen vanwege het succes
maar zeker ook vanwege de unieke ervaring en het gemeenschappelijke doel waardoor ongekende krachten worden vrijgemaakt.
Niet alleen naar aanleiding van dit succes maar ook door de al vele jaren op hoog niveau
musiceren van een vereniging in een klein dorp is de vraag regelmatig gesteld “hoe spelen
zij dit klaar”. Als deze vraag zo eenvoudig te beantwoorden was dan zou deze formule snel
worden gekopieerd. Het is een samenspel van factoren waarbij opleiding een zeer grote rol
speelt. De eigen Rijkserkende opleiding biedt de mogelijkheid om in eigen dorp muzieklessen
te volgen zoals die ook op muziekscholen gegeven worden.
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Ook de aandacht die gegeven wordt aan het continue betrekken van jeugd bij de vereniging
speelt een belangrijke rol. Jeugd wordt al redelijk snel in het korps ingepast en voelt zich
betrokken. Het was voor vele toeschouwers op het WMC bijzonder te zien dat diverse muzikanten van 11 jaar oud op het podium zaten bij een optreden in de Concertdivisie. In een
interview van dhr. Theo Rongen voor TV Limburg noemde hij Fanfare Schimmert exemplarisch voor hetgeen zoals het moet. Een vereniging die veelal met eigen leden en een goede
dirigent een prima prestatie heeft neergezet.
Ook in Schimmert ervaren zij dat het op peil houden van een vereniging van en voor het dorp
moeilijker wordt. Gedrevenheid, passie en betrekken van ouders om jeugd te stimuleren hebben er tot op heden voor gezorgd dat de Fanfare in Schimmert een bloeiende vereniging is.
Fanfare St. Caecilia Schimmert

Nieuwjaarsconcert
Op vrijdag 8 januari was het weer zover, het
nieuwjaarsconcert. Met deze keer als hoogtepunt de uitreiking van de Gouden Wimpel.
Dankzij één deelname aan het WMC, zijn we,
Limburgs Kampioen concertdivisie en Nederlands Kampioen concertdivisie geworden.
De avond begon met een optrede van de
jeugdfanfare. Het was wel spannend, omdat
Els was een paar weken ziek geweest en daardoor hadden we maar één repetitie voor het
concert gehad. Ik was best zenuwachtig omdat
ik in het laatste stuk een solo moest spelen.
Daarna trad de drumband op, die heel goed waren.
En daarna de fanfare.
Het was een leuke avond.
Lisa Laumen
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Met de herders op pad….
Zondag 27 december 2009 gingen de herders weer op pad in Schimmert. Vanaf 16.00 uur
kon er gewandeld worden onder begeleiding van een herder. Met de ervaring van 2008 nog
vers in het geheugen verliep het vertrek van de groepen dit jaar een stuk sneller. Ondanks de
minder gunstige weersomstandigheden viel de opkomst zeker niet tegen.
Ook dit jaar werd het weer gezellig druk in ons gemeenschapshuis. Om 18.45 uur ging de
laatste herder met zijn “kudde” op pad en waren de eerste groepen wandelaars al weer terug
in het gemeenschapshuis. Vanaf 16.00 uur werden de aanwezigen getrakteerd op mooie
kerstklanken van onze eigen jeugdfanfare onder leiding van “gastdirigent” Noël Speetjens
en jeugdkoor DievanOss en het Gemengd Kerkelijk Zangkoor in Dickens stijl, beiden onder
leiding van Paul Lemmens. Rond half negen leverde de laatst vertrokken herder zijn kudde
schapen weer veilig af bij het gemeenschapshuis.
Velen gaven enthousiast blijk van waardering voor hetgeen ze onderweg waren tegengekomen: Het sfeervol
aangeklede boerderijmuseum waar de wandelaars op
chocomel, glühwein en wafels getrakteerd werden, het
bevel van keizer Augustus in de Knolwei met o.a. heraut
te paard, de zoektocht met ezel naar onderdak door Jozef
en Maria in de Langstraat (“ook hier tevergeefs”) bij de familie Schrouf, de levende kerststal in de Vauwerhofweg bij
de familie Kerbusch waar de wandelaars door de gastvrije
heilige familie erwtensoep werd aangeboden en natuurlijk
wederom het bezoek aan onze kerk waar naast het bekijken van alles wat uitgestald en versierd was genoten
kon worden van mooie kerstliederen door Sing a Song en
muziek van een ensemble van schutterij Sint Sebastiaan.
In het gemeenschapshuis bleef de gezelligheid nog een aantal uren hangen en rond elf uur
gingen de laatste herders, schapen en helpers weer tevreden op pad …. maar nu huiswaarts.
Gelet op de vele positieve reacties mag ook dit jaar weer gesproken worden van een zeer
geslaagd evenement. Het organiserende EKS dankt dan ook allen die op welke wijze ook
hun bijdrage aan het slagen van dit gebeuren geleverd hebben en hoopt bij een eventuele
volgende editie wederom een beroep op hen te mogen doen.
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Kerstkoper 2009
Op de pupiter van het Kerstkoper stonden tijdens de Kerstwake en de Nachtmis op Kerstavond donderdag 24 december 2009 populaire Kerstliederen uit Engeland, Nederland en
Duitsland in schitterende arrangementen van grootheden uit de wereld van de blaasmuziek:
James Curnow, Jan de Haan en Alfred Reed. Een zetting van Hub Pittie van het welbekende
“The Little Drummer Boy” ging in première in een versie voor koperblazers met de kleine trom
als solo-instrument, bespeeld door Luuk Mevis.
In afwisseling met het Gemengd Kerkelijk Zangkoor “Sint Remigius” werd de liturgie waarlijk
“omlijst”. Dit jaar werd het Kerstkoper gevormd door Marlou Meertens (sopraansaxofoon);
Rob Vankan & Daniëlle Weerts (trompet); Chellie Soons, Joël Jacobs, Alain Soons & Loek
Daemen (bugel); Fransien Korink (hoorn); André Lemmens (bariton); Rob Creemers (euphonium); Roel Wachelder (Es-bas); Huub Meertens (Bes-bas) en Luuk Mevis & Paul Prevoo
(slagwerk).
Wij danken zowel hen voor hun mooie muziek met warme klanken, maar zijn ook blij met de
vele en spontane reacties van parochianen en gasten in onze fraai aangeklede Parochiekerk.
Dank tevens voor het transport van het slagwerk!
Bij wijze van spreken: “tot 2010 es God bleef.”
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Percussionata Passion For Percussion
Op zaterdag 12 dec. werd in het Cultureel Centrum te Heel een tweede editie van een Percussie evenement georganiseerd door drie gerenommeerde slagwerkensembles.
De aanwezige ensembles waren de Koninklijke Fanfare Kempenbloei Aachel o.l.v. L Camp,
Percussion ensemble Weert en onze Drumband beiden o.l.v. Etienne Houben.
Allen brachten een verrassend repertoire van topniveau in een mooie locatie.
Het was een fijne muzikale avond die zeker voor herhaling vatbaar is.
Bestuur

Solistenconcours
Op zondag 31 januari vindt er een solistenconcours plaats. Enkele leden van onze Drumband
nemen hier ook aan deel. De deelnemende leden zijn:
Sterre Spee, Wouter Houtvast, Tom Heiligers, Luuk Mevis, Marc Penders en Jolein Laumen.
Dit alles vindt plaats in de Henkhof Clementstraat 1 te Merkelbeek en hun optreden begint
om 12:15 uur
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Jeugdfanfare LBM Meijel
Zondag 29 november hadden we met de jeugdfanfare een concert in Meijel. Sinds anderhalf
speel ik bij de jeugdfanfare op het drumstel. Dit was alweer mijn vierde concert met de jeugdfanfare. Dit was een groter en belangrijker concert, omdat er een jury bij zat. Dat maakt het
weer extra spannend voor iedereen. Het ging voor mijn gevoel wel goed. Wij weten nog niet
wat de uitslag van de jury is. We hebben tot nu toe nog geen repetitie gehad omdat Els ziek
was. Ik ben dus benieuwd hoe we het gedaan hebben. Ondanks dat ik het de hele tijd leuk
heb gehad, heb ik toch besloten te stoppen na het nieuwjaarsconcert bij de jeugdfanfare, bij
de drumband zal ik wel blijven spelen. Veel succes!
Marc Penders
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Geboorte Luuk Hermans
Op 27 november is Luuk Hermans
geboren Luuk is het zoontje van Rene
en Natasja Hermans en broertje van
Manon en Karen.
Hierbij willen wij Rene, Natasja, Manon
en Karen van harte proficiat wensen.
Heel veel geluk en liefde voor de kleine
spruit!

Opruimploeg
Jan.: Hans Slenter, Danielle Weerts, Sven en Jordy Rouschop, Mark Lardinois
Feb:. Alain Soons, Claudia Wieken, René Kicken, André Lemmens
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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

ACTIVITEITEN 2010:

Zo 31 jan Solistenconcours LBT
		
Merkelbeek
Do 11 feb Jeugdcarnaval ‘t Weverke
Zo 14 feb Afhalen prins Carnaval
		
opluisteren H. Mis
		
10:00 ‘t Weverke
Ma 15 feb Carnavalsoptocht 13:30
Vr 26 feb Diploma uitreiking 22:00
Zo 07 mrt Jaarvergadering 10:30
		
Gemeenschapshuis
Zo 28 mrt Palmzondag 10:45
		
Bezoek kerkhof
Zo 11 apr Concert (o.v.b.) (K)
Zo 25 apr	Drumbandfestival Obbicht
Vr 30 apr Koninginnedag lampionnen
		
optocht
Zo 02 mei Solistenconcours Hulsberg
Zo 02 mei Lentewandeltocht
		
Trampelkeu
Zo 23 mei Pinksteren 09:10 Kerk		
		
communiekantjes(K)
Za 29 mei Kioskconcert
Zo 30 mei Kermiszondag Bronkprocessie
Do 03 jun Kermis Groot Haasdal
Za 05 jun Processie Meerssen 6.30
Za 12 jun Concert IN Aarlanderveen (K)
Za 12 jun en 13 jun concertweekend in

Volgende info verschijnt op 26 feb.
Uiterlijke inleverdatum 19 feb.

Activiteiten 2010 (vervolg)

		
Aarlanderveen (K)
Vr 16 jul Concert met Sing a Song
		
Trefcentrum Nuth (K)
Ma 16 aug St. Rochus Kl. Haasdal
Vr 27 aug t/m 29 aug: WTF 2010
Zo 12 sep	Drumbandfestival Mechelen
Vr 08 okt t/m 10 okt: repetitieweekend (D)
Zo 10 okt Concert met Holtum (K)
Zo 17 okt Herfstwandeltocht
		
Trampelkeu
Vr 19 nov Generale Repetitie
		
Drumband
Zo 21 nov Inhalen Sinterklaas
Zo 21 nov Podiumconcours LBT (D)
Za 27 nov St. Caeciliafeest

CONCERTEN:

Zo 11 apr Concert (o.v.b.)
Zo 25 apr	Drumbandfestival Obbicht
Za 12 jun Concert IN Aarlanderveen (K)
Vr 16 jul Concert met Sing a Song
		
(o.v.b.) (K)
Zo 12 sep	Drumbandfestival Mechelen
Za 10 okt Concert met Holtum (K)
Zo 21 nov Podiumconcours LBT (D)

