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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

Diploma-uitreiking

Op vrijdag 26 febr. werden de diploma’s, cijferlijsten, rapportageformulieren en certificaten
onder zeer grote belangstelling uitgereikt.
We wensen alle geslaagen van harte proficiat met deze mooie prestatie!
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De ‘high lights’ uit de jaarvergadering over 2009
Op zondag 07 maart 2010 is de jaarvergadering over 2009 gehouden. De opkomst is iets
lager dan voorgaande jaren. Voorzitter Peter Soons opent om 10.30 uur de vergadering en
heet eenieder welkom. Tijdens de opening staat hij stil bij het overlijden van erebestuurslid
Miel Willems. Verder is 2009 het jaar van deelname aan het WMC met een fantastisch resultaat.
Nadat het verslag van de vorige vergadering aan de orde is gesteld presenteert Peter Verkoulen zijn financiële verantwoording over 2009 en de begroting over 2010. Het begrote
verlies over 2009 is door hard werken en bijdrages van derden niet tot stand gekomen en
uiteindelijk is een positief saldo over gebleven. Zeker niet slecht in een jaar waarin deelname
aan het WMC heeft plaats gevonden. Peter doet desondanks een oproep aan eenieder om
zich te blijven inzetten want de druk om de geprognosticeerde opbrengsten te realiseren
wordt steeds groter (subsidies, sponsoring etc). Voor komend jaar is een begroting opgesteld
met een neutraal resultaat.
De kascontrolecommissie heeft de financiën gecontroleerd en heeft geconstateerd dat de gestelde vragen volledig zijn beantwoord inclusief onderliggende documenten. Ook is de feitelijke ‘kas’ gecontroleerd en akkoord bevonden. Het bestuur wordt dan ook decharge verleend.
De commissie vraagt eenieder mee te zoeken en helpen extra opbrengsten te genereren.
Marjo geeft weer een uitgebreid overzicht van wat zoal binnen de Fanfare gebeurt maar
ook de activiteiten daarbuiten. De vele activiteiten in de vorm van concerten, het WMC, de
optredens van de Jeugdfanfare en de Drumband, serenades, activiteiten en persoonlijke gebeurtenissen, etc. laten weer zien dat er enorm veel dynamiek binnen deze vereniging zit.
Maria Hambeukers (sinds 1986), Jean Steijns (sinds 1985) en Peter Verkoulen (sinds 2006)
worden herkozen tot bestuurslid. Piet Ritt heeft al eerder aangegeven te stoppen als bestuurslid. Hij is sinds 1986 lid van het bestuur en heeft zich sindsdien op vele plekken verdienstelijk gemaakt voor de vereniging. Piet wordt tot erebestuurslid benoemd en bedankt
voor zijn inzet.
Leon Aelmans (40 jaar lid) wordt gezien zijn grote staat van dienst voor de vereniging gekozen tot erelid. Bedankt voor je inzet in al die jaren.
In 2010 zal de Drumband op 21 november a.s. deelnemen aan het Podiumconcours van
de LBT in de Don Boscozaal te Heel. De voorbereidingen zijn al enige tijd geleden van start
gegaan. Wij wensen Etienne en de leden van de drumband veel plezier en enthousiasme toe
tijdens de voorbereidingen en veel succes op 21.11.
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Een bloemetje voor Piet Ritt (erebestuurslid), Lou Lemmens (10 jaar lid) en Petra Lacroix (10 jaar lid)

De organisatie van de Watertoarefièste (27 tm 29.08) en de Ster Elektro Toer (18.06) zijn
opgestart. Voor de Familiedag komt een voorstel. Het is niet gelukt om aansluitend aan het
concert in Aarlanderveen op 12 juni a.s. een overnachting te regelen voor zo’n grote groep op
een locatie. Voor 2011 zal gezocht worden naar een locatie in de regio voor een overnachting
om informeel met elkaar de avond door te brengen en op de zondag een programma inclusief
de ‘aanhang’. Binnen het EKS is afgesproken in 2010 geen Kerstwandeling te organiseren.
Voor 2011 is de organisatie van het bondsconcours op 13 en 14 oktober aan Schimmert
toegewezen.
De voorzitter sluit de vergadering en dankt eenieder voor zijn/haar inbreng tijdens deze constructieve vergadering maar ook tijdens het afgelopen verenigingsjaar.
Ed Loijens
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Palmpasen
Palmpasen werd in de kerk feestelijk opgeluisterd door de mooie klanken van Fanfare en
Drumband.
De betekenis van Palmpasenstok die onder de Palmzondagviering gebruikt werden zijn:
Het kruis:
is het kruis van Jezus.
De sinaasappelen: de twee sponsen waarmee Jezus werd
”geslaafd”op het kruis.
De dertig pinda’s: de dertig geldstukken waarmee Judas Jezus
heeft verkocht.
De twaalf rozijnen: de twaalf apostelen.
De Haan:
het verraad van Petrus “ik ken die mens niet”
Het palmtakje:
de takken waarmee de kinderen van Jeruzalem
Jezus hebben toegezwaaid.
Pastoor J.v.Oss s.m.m.

Muziek is leven
Muziek is iets wat je vleugels geeft
Muziek is iets magisch zodat je weet dat je leeft
Het heeft iets moois als je muziek mag maken
en je bij jezelf en anderen de gevoelig snaar kan raken.
Muziek brengt vaak de diepste gevoelens
in mensen naar boven
en geeft rust dat kan ik je beloven
Muziek is passie
Muziek is sensualiteit
Muziek is geven
Muziek is nemen
Muziek wat zouden we zonder moeten
Deze liefde voor muziek heeft ook onze
overleden leden bewogen
Maar eerst even stilte voordat wij hun
onze muziek laten horen.

Bloemstuk gemaakt door Jose Steijns
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Limburgse kampioenschappen LBT
Zondag 14 maart vroeg op, samen met mijn ouders en Sander naar de
26ste Limburgse kampioenschappen te Roggel. In totaal waren er 132
deelnemers die op verschillende instrumenten speelden. De pijperfluit, de
kleine trom, multiperussion en picolo werden bespeeld door de solisten. In
mijn divisie (de 4de) waren 10 deelnemers die de kleine trom bespeelden.
Om 10.40 was ik aan de beurt. Het was een hele ervaring, voorspelen in
een schuurtje en daarna mijn uitvoering, Triple Diple van G.Bomhof, spelen op het podium in een zaal met een grote discobal. Ik had er na afloop
een goed gevoel over en was enigszins opgelucht toen ik klaar was. Leuk dat een afgevaardigde van het bestuur, Ine, ook nog is komen luisteren. Om 12 uur kregen we de uitslag, met
de behaalde 85 punten was ik dik tevreden. Een jongen uit Heythuysen kreeg 90 punten en
werd met deze uitslag uiteraard Limburgs Kampioen.
Ik vond het een leuke ervaring om mee te doen, ik kan dit dan ook iedereen aanraden want
je leert hier altijd weer iets van.
Groetjes Wouter Hautvast

Zevende Onderlinge Solistenconcours 17-04-2010
Op zaterdag 17 april zal het ‘Zevende Onderlinge Solistenconcours’ van onze vereniging
gehouden worden in het Gemeenschapshuis, aanvang 16:00 uur. Van Jeugddivisie tot en
met 1e divisie zijn een twingtigtal optredens gepland en zal er muzikaal gestreden worden
voor de ‘Meister Stassen Wisseltrofee’ voor de 1e, 2e en 3e plaats in het eindklassement
van de deelnemers in de Jeugd-divisie; én de ‘Wisselbeker Solistenconcours Fanfare Sint
Caecilia Schimmert 1845’, voor de 1e, 2e en 3e plaats in het eindklassement van de solisten
die deelnemen in de Divisies 5 tot en met 1. Wie worden de opvolgers van Koen Verkoulen,
Luca Aerts, Lisa Laumen, Rimmi Limpens, Lou Lemmens, Ralph Niesters, Stan Willems en
Ardina Soons? (Winnaars vorige editie)
Het geheel zal worden gejureerd door onze ere-dirigent Noël Speetjens. Het programma van
de optredens van de solisten is te vinden op www.fanfareschimmert.nl Het Solistenconcours
zal eindigen tegen 18:00 uur. Komt dat allen zien en horen!
Toegang vrij
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Drumbandfestival
Op zondag 25 april vindt er in Obbicht een Drumbandfestival plaats, hier zal onze Drumband
aan deelnemen. Om 13:45 begint de Streetparade met Defilé, waaraan 15 Drumbands deelnemen. Dit vindt plaats door de oude dorpskernen met een mars- en showdefilé op de markt.
Hier worden vrije muziekwerken en exercitiefiguren met een maximale tijdsduur van 5 minuten uitgevoerd. Hieraan zal de Drumband ook deelnemen.
Het concert vindt plaats van 18:00 uur tot 18:30 uur in de Harmoniezaal, Koestraat 8.
Parkeergelegenheid is er bij de oude kerktoren en bij het tennispark, beide gelegen in de
Ecrevissestraat.
Hierbij nodigen we alle supporters en belangstellenden uit.
Bestuur

STER ELEKTROTOER 2010
Etappe 3 - Vrijdag 18 juni
Nuth (Schimmert) - Nuth (Schimmert)
Start: Bekerbaan
Finish: Bekerbaan

Op vrijdag 18 juni is het weer zover, Schimmert is voor de 6e keer op rij etappeplaats in de
Ster Elektrotoer. Na het grote succes van afgelopen jaren krijgt de organiserende Stichting
Evenementen Kern Schimmert (EKS), dit jaar voor de derde keer de vrijdag als dag toegewezen en ook weer start én aankomst van de rit met een Zuid Limburgs Heuvelland parcours
à la Amstel Goldrace. De wielerliefhebbers kunnen dus vrijdagmiddag 18 juni op diverse Limburgse locaties de wielerkaravaan voorbij zien razen om vervolgens in ons eigen Schimmert
getuige te zijn van een spannende eindspurt.
Ook dit jaar zal ongetwijfeld weer een bijzonder sterk rennersveld aan de start zal verschijnen
waaronder diverse Pro Tour teams (de beste teams
van de wereld) met in hun midden diverse bekende
namen. Volgens ingewijden groeit de Ster Elektrotoer
in aanzien in de wielerwereld hetgeen veelbelovend is
voor de bezetting van het deelnemersveld. Ook dit jaar
hopen wij weer op een gezellige en spannende happening. Wij zullen jullie op de hoogte houden.
Noteer alvast de datum in je agenda!!
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Rest nog één heel belangrijk onderdeel:

Ook dit jaar heeft EKS weer uw hulp nodig!
Meld je als vrijwilliger aan bij een van de leden van EKS en ondersteun hiermee het
verenigingsleven in Schimmert. EKS is immers een samenwerking van Fanfare Sint
Caecilia, Schutterij Sint Sebastiaan, Turnclub Excelsior en Voetbal Vereniging Schimmert. Wij hebben ca. 80 personen nodig (verkeersregelaars, hulp in de bediening, hulp
bij het opbouwen en afbreken, etc.). Iedereen is welkom (leden, maar ook niet leden
van verenigingen, jong en oud). Als u kunt helpen geef het door aan, of stuur een email bericht naar Nico Eurelings of Miel Weerts. Zij zullen dan contact met u opnemen.
Nico: n.eurelings@home.nl
Miel: mielweerts@home.nl
of secretariaat Stichting EKS: Klein Haasdal 28, 6333 AK Schimmert (045-4042258)
Alvast bedankt en we zullen er samen weer een gezellige dag van maken!
LET OP!!! De repetitie van de fanfare gaat gewoon door!
Bestuur EKS

Lentewandeltocht Trampelkeu op 2 mei 2010
De lentewandeltocht van de Trampelkeu is dit jaar op zondag 2 mei.
Deze keer een bijzondere tocht. Het wordt de 50e wandeltocht van de
Trampelkeu en ter gelegenheid van deze jubileumwandeltocht is er gekozen voor een andere opzet. Er is maar één locatie als rustpost, waar
de wandelaars steeds terugkomen. En wat voor een locatie! Kasteel de
Bockenhof. Hier zal de barbecue zijn en animatie en veel gezelligheid.
We hopen dat de fruitbomen in volle bloei zullen staan, zodat er veel
te genieten valt.
De start is in Café Oos Heim, waar ook het afmelden is. Wij hopen, dat we u weer mogen
begroeten met deze schitterende ambiance en dat we een gezellige wandeltocht zullen beleven. De opbrengst is zoals gewend wederom voor onze Fanfare. Tot ziens op 2 mei.
WSV De Trampelkeu Sjömmert
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Verslag jaarvergadering 2009 Vrienden van de Fanfare
Na ons uitstapje van vorig jaar naar de woensdagavond, de Drumbandavond, zijn we voor de
jaarvergadering 2009 weer terechtgekomen op vrijdagavond, en wel op 26 maart.
Met een gezelschap van 22 personen begonnen we om 19.00 uur met het aanhoren en bekijken van de activiteiten/gebeurtenissen van en rond de Fanfarefamilie in het afgelopen jaar,
zoals die door secretaris Marjo Limpens-Lemmens zijn opgetekend en voorgelezen. Als je
bedenkt dat daarnaast nog iedere week de nodige repetities en lesuren worden ingevuld, kun
je haast spreken van een continubedrijf.
André, nog beduusd van het verhaal van Marjo met daarin alles rond het WMC, opent daarna
de vergadering. Hij wijst er nog op dat dit jaar de Drumband aan de beurt is om een goed
concoursresultaat neer te zetten.
Bij de mededelingen laat onze voorzitter weten dat Noël Stassen heeft besloten zich terug te
trekken uit het bestuur van de vrienden. Wij vinden hem nog vitaal genoeg om zijn bestuursfunctie, waaraan hij in 1995 is begonnen, nog wat voort te zetten, maar we respecteren uiteraard zijn beslissing en danken hem heel hartelijk met applaus en een kleine attentie. Noël
heeft volgens zijn zeggen altijd veel plezier eraan beleefd, dat hij dit samen met ons mocht
doen. Hij zal zijn deel van de bezorging van de Fanfare-info’s blijven verzorgen.
De notulen van de jaarvergadering brengen ons alles fris terug in het geheugen wat we in
2008 besproken hebben. Deze notulen worden met enige vertraging goedgekeurd.
Het korte jaarverslag 2009 staat uiteraard bijna geheel in het teken van het WMC en het
aandeel van de vrienden hierin, met name de aangeboden sponsorpakketten, de heel fraaie
flyer en de later nog hieraan gekoppelde fotocollage. Ook aan het voorbereidingsconcert in
Roermond is de nodige aandacht besteed door de vrienden.
Verder blijkt uit het verslag dat het aantal sponsors en vrienden goed op peil blijft en dat het
totaal van de binnengekomen bedragen nauwelijks afwijkt van voorgaande jaren.
Penningmeester Sef loopt met ons door het financiële verslag heen en wijst erop dat de
rente-inkomsten in de toekomst gaan teruglopen, gezien de huidige rentestand. Met de opbrengst van de sponsorpakketten hebben we de kosten die hieraan verbonden waren ruim
kunnen voldoen. Het aantal sponsors bedroeg 41 incl. de materiaalsponsors en het aantal
vrienden 132. De penningmeester is tevreden dat in deze moeilijke economische omstandigheden onze inkomsten op peil blijven.
Sef heeft alles aan de kascontrolecommissie laten zien en die vond het geweldig. Hierna
volgt applaus en decharge voor de penningmeester. Volgend jaar gaan Carin Ritt en Math
Thewessen alles nakijken bij Sef.
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Hierna volgt een korte discussie over een mogelijk bedrijfsbezoek, dat volgend jaar gekoppeld kan worden aan onze jaarvergadering. Muziekbedrijf Adams is een heel interessante
optie, maar sluit qua bezoektijd uiteraard niet aan op onze vergadertijd. Het bestuur gaat zich
hierover buigen.
In de rondvraag komen de sponsorborden nog aan de orde. Deze zullen worden voorzien
van een groter lettertype.
Voorzitter Peter van de Fanfare meldt dat de Drumband dit jaar op concours gaat, dat er
behoefte is aan nieuwe buisstokken en dat de Fanfare zelf een klein positief financieel saldo
heeft gedraaid, hetgeen wel bijzonder genoemd mag worden in een concoursjaar. Dit jaar
wordt op quitte gespeeld. Wel zal er speciaal worden ingezet op werkzaamheden in het
gemeenschapshuis. Ten slotte laat Peter weten dat de Fanfare volgend jaar een van de
bondsconcoursen gaat organiseren. Hij vraagt nu al om extra hulp.
Sjeng Mevis maakt complimenten voor de flyer en de sjaaltjes en Piet Ritt, die geen deel
meer uitmaakt van het bestuur van de Fanfare, maar is benoemd tot erebestuurslid, maakt
van de gelegenheid gebruik om zich aan te melden als hoofdsponsor.
Verder wordt nog gemeld dat Leon Aelmans erelid is geworden.
André sluit de vergadering met een door Noël na de vergaderingen vaak gebruikte uitdrukking:
“Jónge veer zin good bezig!”

Opruimploeg
April: Lisa Laumen, Chellie Soons, Rob Creemers, Dion Soons
Mei: Ed Soons, Stan Willems, Rodger Okkersen, Janneke Bessems
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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:

Za 17 apr Onderling Solistenconcours
		Aanvang: 16:00
Zo 18 apr Concert Vriendenkring
		
Crescendo 18:30
Zo 25 apr Drumbandfestival Obbicht
Vr 30 apr Koninginnedag lampionnen
		
optocht 20:30
Zo 02 mei Solistenconcours Hulsberg
Zo 02 mei Lentewandeltocht
		
Trampelkeu
Zo 23 mei Pinksteren 09:10 Kerk		
		
communiekantjes(K)
Za 29 mei Kioskconcert na H. Mis van
		
19:00
Zo 30 mei Bronkprocessie 8:15
Do 03 jun Kermis Groot Haasdal
Za 05 jun Processie Meerssen 6.30
Za 05 jun Serenade voetbalclub 19:30
		
(kantine voetbalclub)
Za 12 jun Concert IN Aarlanderveen (K)
Vr 18 jun Ster Elektrotoer
Za 03 jul Serenade 60-jarig huwelijk
		
fam. Michon 19.00 ’t Weverke
Zo 11 jul Eerste noot 10:30
Vr 16 jul Concert met Sing a Song
		
Trefcentrum Nuth (K)
Ma 16 aug St. Rochus Kl. Haasdal

Volgende info verschijnt op 28 mei.
Uiterlijke inleverdatum 21 mei.

Activiteiten 2010 (vervolg)

Vr 27 aug t/m 29 aug: WTF 2010
Za 11 sep Serenade Mark Lardinois &
		Thera Garritsen
Zo 19 sep Concert Overpelt (D) o.v.b.
Vr 08 okt t/m 10 okt: repetitieweekend (D)
Zo 10 okt Concert met Holtum (K)
Zo 17 okt Herfstwandeltocht
		
Trampelkeu
Za 06 nov Concert Heel (D)
Vr 19 nov Generale Repetitie
		
Drumband
Zo 21 nov Podiumconcours LBT (D)
Za 27 nov St. Caeciliafeest
Vr 24 dec Kerstensemble 21:30

CONCERTEN:
Zo 18 apr
		
Zo 25 apr
Za 12 jun
Vr 16 jul
		
Zo 19 sep
Za 10 okt
Za 06 nov
Zo 21 nov

Concert Vriendenkring
Crescendo 18:30
Drumbandfestival Obbicht
Concert IN Aarlanderveen (K)
Concert met Sing a Song
Trefcentrum Nuth (K)
Concert Overpelt (D) o.v.b.
Concert met Holtum (K)
Concert Heel (D)
Podiumconcours LBT (D)

