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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

Winnaars 7e Onderling Solistenconcours Schimmert 2010

Zaterdag 17 april 2010 heeft alweer het 7e Onderling Solistenconcours van Fanfare Sint Caecilia Schimmert plaatsgevonden. De winnaars v.l.n.r. Koen Verkoulen, Geert Vanhommerig,
Jordi Rouschop, Jesper Frijns, Marc Penders. Maartje Waelen ontbreekt op de foto.
We wensen alle winnaars van harte proficiat met deze mooie prestatie!
(alle uitslagen zijn terug te vinden op pagina 6 van deze fanfare-info)
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Drumbandfestival te Obbicht
Op zondag 26 april werd er in Obbicht een Drumbandfestival georganiseerd. Onze Drumband o.l.v. Etienne Houben nam hier ook aan deel. Hier behaalden zij een eerste prijs en de
dagprijs. Er werd opgevoerd Dreaming Mind compositie van Henrico Stevens.

Het juryrapport van R. Janssen luide als volgt: Totale opzet
goed, hier en daar enkele individuele foutjes. Samenspel
niet altijd sluitend. Tales of Imagination van Vincent Cox: totaal zeer verdienstelijk. Er wordt soms al prima een extra
verbreding in melodielijn gespeeld. Een compliment waard!
Zeker veel positieve momenten beluisterd. Jullie zijn zeker
op de goede weg. Ga wel werken aan de details! Etienne en
leden ga zo door en heel succes met de voorbereiding naar
het concours.
Bestuur
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Fanfare bijeenkomst Spaubeek, Neerbeek en Schimmert in
Gemeenschapshuis te Schimmert
Op een mooie zondagmiddag was het weer eens tijd om met 3
fanfares een gezamenlijk concert te geven, dit keer in Schimmert
in samenwerking met fanfare van Spaubeek en Neerbeek. Voor
Neerbeek een gebeurtenis die al een tijd niet meer is voorgekomen.
Veel gebeurtenissen hebben plaatsgevonden, waardoor optredens
in publieke gelegenheden op een laag pitje zijn komen te staan. Gelukkig zijn we wel actief gebleven in het dorpsleven, m.b.t. in de kerk
spelen met bijvoorbeeld de lichtkoningin, kerstmis, Pasen etc. dus
voor ons was het een uitdaging om in een normale zaal te spelen.
Wat mij vooral opviel aan Spaubeek was het stuk dat ik al eens eerder in Neerbeek had
gehoord, ben even de titel kwijt, maar de inhoud gaat over een vader/echtpaar die een kind
verliest/verliezen. Iedereen kan zich wel zo’n beetje bedenken wat voor gevoelens er dan
door je heen gaan bij zo’n gebeurtenis, en de componist heeft dit bij dit stuk zo goed verwoord
in zijn muziek, dat iedere keer als ik dit stuk hoor, ik er kippenvel van krijg.
Toen was het de beurt aan Neerbeek. Wij speelden deze avond wat lichtere, populaire muziek, met uitzondering van een concertwerk Power of the Megatsunami. Dit stuk heeft voor
ons een grote betekenis, aangezien het is aangeboden door de familie van een overleden
bestuurs/en spelend lid van onze fanfare. Het spelen in een normale zaal bleek toch een
uitdaging te zijn, geen galm meer om je heen, wat raar! Maar toch een goed gevoel dat we
weer eens op andere “planken / vloeren” mochten plaatsnemen.
En toen Schimmert. Wauw, wat een ledenaantal en wat een power dat daar uit komt. Helemaal geweldig. Ik, uit Neerbeek, kan me niet meer voorstellen hoe het is om met zo’n massa
op een podium te zitten. Jammer, maar helaas. Ook hier een bekend stuk, Shenandoah.
Prachtig uitgevoerd, zeer mooi om naar te luisteren.
Rest me nog samen te vatten dat het een zeer gezellige en aangenaam luisterende en spelende zondagmiddag/avond was, en dat we elkaar snel weer eens ergens mogen ontmoeten!
Denise Salden
Sopraan Saxofoniste
Fanfare St Callistus Neerbeek
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Onze Drapeau drager geridderd
Zoals jullie allemaal hebben begrepen is onze drapeau
drager Jean Soons geridderd. Naast bijna 60 jaar de
trotse drager van onze drapeau heeft Jean nog veel
ander vrijwilligerswerk verricht en voor al deze verdiensten is hij, zeer terecht, onderscheiden. Zo’n aanvraag
loopt een hele tijd en als het bericht komt dat de aanvraag is gehonoreerd dan komt de kunst om in dit geval Jean, zonder argwaan, naar het gemeentehuis te
lokken om hem te verrassen met deze onderscheiding.
De gemeente had het idee om ook de vaandels (er waren meer mensen die vanwege de vele verdiensten in
een vereniging werden onderscheiden) na afloop buiten de raadszaal op te stellen als een soort erehaag.
Dus niet alleen Jean, maar ook het vaandel moest naar
het gemeentehuis. Ge Soons was een van de mensen
in het complot en heeft Jean verteld dat in het gemeentehuis iets met de voorzitter van de fanfare op stapel
stond en dat hij met het onze drapeau erbij moest zijn.
Zoals jullie zullen begrijpen wilde Jean in fanfare uniform gaan maar Ge heeft hem dit uit zijn hoofd kunnen praten. Volledig verrast was Jean toen hij op het
gemeentehuis welkom werd geheten als een van de mensen die zou worden geridderd. Vol
trots heeft hij de lovende woorden van de burgemeester over zich heen laten komen en na
het opspelden van de onderscheiding stond Jean direct in de plooi om dit moment op een
foto vast te laten leggen.
Toen de burgemeester aan het eind van het officiële gedeelte melde dat de aanwezigen in
de raadszaal even moesten wachten omdat buiten de raadszaal de mensen met de vaandels
zich nog moesten opstellen sprong Jean meteen recht. Hij had de drapeau immers in de auto
van Ge gelegd en was ervan overtuigd dat hij daar met zijn drapeau moest gaan staan want
drapeau en Jean horen bij elkaar. Een kort signaal van Ge was genoeg om Jean weer op de
stoel te krijgen. Voor Jean zeer uitzonderlijk dat hij langs zijn drapeau moest lopen vastgehouden door iemand anders. Om de verwarring niet te groot te maken hadden wij voor deze
taak een bestuurslid met dezelfde voornaam bereid gevonden present te zijn.
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Op Koninginnedag liep de fanfare, gehandicapt door het ontbreken van de drapeau drager
die elders in de optocht liep, de lampionnenoptocht mee en werd Jean samen met de andere
gedecoreerden op een “lang zullen ze leven” getrakteerd. Als wij dit spelen kost dit een rondje
en ook Jean heeft deze traditie voortgezet en aan de leden van korps, drumband en bestuur
een consumptie aangeboden in ’t Weverke.
Een drapeau, vaandel, vlag of welke namen het ook allemaal mogen hebben is voor elke
vereniging het visite kaartje. Kijk maar naar de Olympische spelen waar topsporters het een
eer vinden met de vlag het stadion in te mogen lopen. Jean wij zijn trots op jou en zeker op
de waardige wijze waarop jij vol verve al bijna 60 jaar met onze drapeau voor het korps loopt.
Altijd aanwezig en ook altijd bereid om op andere plekken de handen voor onze vereniging uit
de mouwen te steken. Wij hopen dat jij nog vele jaren met plezier onze drapeau zult dragen.
Peter Soons

Pinksteren
Op zondag 23 mei werden de communicantjes, hun ouders en familie met muziek en zonneschijn naar de kerk begeleid, die prachtig versierd was. Na de H. Mis werd er nog een
serenade op het schoolplein gegeven. Proficiat!
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Uitslagen 7e Onderling Solistenconcours Schimmert
Op zaterdag 17 april werd voor een aandachtig publiek het 7e Onderlinge Solistenconcours
gehouden. Ere-dirigent Noël Speetjens verzorgde daarbij de jurering. De ‘Meister Stassen
Wisseltrofee’ bestemd voor de deelnemers in de Jeugd-divisie werd gewonnen door Jesper
Frijns, trompet, die met zijn uitvoering van “Orion” van H.A. VanderCook 85 punten verwierf.
De 2e plaats ging naar Geert Vanhommerig, bugel, die 84 punten kreeg. De 3e plek werd
behaald door Maartje Waelen, bugel, met 83 punten.
De ‘Wisselbekers Solistenconcours Fanfare Sint Caecilia Schimmert 1845’ bestemd voor de
Divisies 5 tot en met 1 kenden als winnaars:
1e Prijs Koen Verkoulen, bugel, 4e Divisie, 86 punten, met als uitgevoerd werk “Mira” van
H.A. VanderCook.
2e Prijs: Jordi Rouschop, altsaxofoon, 3e Divisie 86 punten.
3e Prijs: Marc Penders, kleine trom, 3e Divisie 85 punten.
Alle deelnemers en winnaars: van harte proficiat!

Uitslagen Solistenconcoursen Schimmert & Hulsberg
Zaterdag 17 april 2010 7e Onderling Solistenconcours Fanfare Sint Caecilia Schimmert.
Organisatie: Commissie Opleidingen.
Jurylid Noël Speetjens. Piano: René Kicken.
Zaterdag 1 en Zondag 2 mei 2010 31e Lei Extra Solistenconcours Koninklijke Fanfare Sint Caecilia Hulsberg Juryleden: Noël Speetjens en Jac Claessens. Concourspianist: René Kicken.
Eindwinnaar: Ron Gijzen, bugel, 1e Divisie (Wijnandsrade) met 93 punten.
Divisie	Naam		Instr.	Uitgevoerd werk		Punten Schimmert/Hulsberg
Jeugd
Loek Eurelings
Bugel
Meadowlark – H.A. VanderCook		
82/-Jeugd
Jesper Frijns
Trompet Orion – H.A. VanderCook			
85/-Jeugd
Gonni Limpens
Bugel
The Young Artist – Clifford P. Barnes		
81/82
Jeugd
Rimmi Limpens
Bugel
The Young Maestro – Clifford P. Barnes		
81/82
Jeugd
Geert Vanhommerig Bugel
Meadowlark – H.A. VanderCook		
84/83
Jeugd
Maartje Waelen
Bugel
Vega- H.A. VanderCook			
83/81
5
Luca Aerts
Bugel
The Young Maestro – Clifford P. Barnes		
82/82
5
Chajen Debije
Bugel
Orion – H.A. VanderCook			
82/81½
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Divisie	Naam		Instr.	Uitgevoerd werk		Punten Schimmert/Hulsberg
5
Lisa Laumen
Bugel
Sirius – H.A. VanderCook			
84/86
5
Jolein Laumen
Kl. Trom Little March & Dance – Gert Bomhof		
78/-5
Stan Willems
Bugel
Sirius – H.A. VanderCook			
82/82
4
Wouter Hautvast
Kl. Trom Triple-Diple – Gert Bomhof			
85/85
4
Robin Niesters
Alt sax. Dream Sequences – Otto M. Schwarz		
83/-4
Sterre Spee
Kl. Trom Triple-Diple – Gert Bomhof			
82/-4
Koen Verkoulen
Bugel
Mira – H.A. VanderCook			
86/85
3
Luuk Mevis
Kl. Trom Flam-Game – Gert Bomhof			
85/85
3
Jordi Rouschop
Alt sax. Chanson et Passepied – Jeanine Rueff		
86/86
3
Marc Penders
Kl. Trom Flam-Game – Gert Bomhof			
85/83
1
Rickwin Poelma
Euphonium Party Piece – Philip Sparke			
84/87
Erelijst Solistenconcours Schimmert:
Winnaars ‘Meister Stassen-Wisseltrofee’ bestemd voor de deelnemers in de Jeugddivisie (Jeugd)
1e Prijs: Jesper Frijns, trompet
2e Prijs: Geert Vanhommerig, bugel
3e Prijs: Maartje Waelen, bugel
Winnaars “Wisselbeker Solistenconcours Fanfare Sint Caecilia Schimmert 1845’ bestemd voor de deelnemers in de Divisies 5 tot en met 1:
1e Prijs: Koen Verkoulen, bugel, 4e Divisie
2e Prijs: Jordi Rouschop, altsaxofoon, 3e Divisie
3e Prijs: Marc Penders, kleine trom, 3e Divisie
Toelichting: Bij een gelijk aantal punten beslissen bepaalde beoordelingsrubrieken over de prijstoekenning. Indien dit óók geen eindwinnaar oplevert wordt de wisselbeker toegekend in tijdsevenredigheid.
Laureaten Solistenconcours Hulsberg:
• Lisa Laumen, bugel, winnares 5e Divisie met 86 punten en beker.
• Wouter Hautvast, kleine trom, 4e Divisie met 85 punten en na loting beker 2e plaats.
• Koen Verkoulen, bugel, 4e Divisie met 85 punten en na loting beker 3e plaats 4e Divisie.
Een welgemeende felicitatie aan het adres van alle solisten, hun ouders en hun docenten!
Op grond van de behaalde resultaten zijn Wouter Hautvast, Lisa Laumen en Koen Verkoulen uitgenodigd
door de LBM om op zondag 20 juni 2010 deel te nemen aan de Finale Jonge Solisten die gehouden
wordt in Cultureel Centrum Don Bosco te Heel.
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Jubileumwandeling Trampelkeu op 2 mei
Vanwege de 50e wandeltocht en het 30 jarig
bestaan van de Trampelkeu was er deze keer
gekozen voor één controlepost Op de kasteelboerderij “de Bockenhof” werden we gastvrij
ontvangen door de familie Stassen. Het weer
was erg wisselvallig, regen en zon wisselden
elkaar af en misschien ook door de slechte
weersverwachting viel het aantal wandelaars
tegen. De gezelligheid, waarop gehoopt was
tijdens het optreden van de band Streamline,
werd ook door de regen en de kou getemperd. Maar omdat iedereen nu eens samen kon
werken, doordat we één controlepost hadden, was het voor de “werkers” tijdens en vooral na
de wandeltocht een gezellige boel. Alle (trouwe) helpers wederom van harte bedankt.
Bedankt allemaal en op naar de volgende tocht op 17 oktober.

FANFARENIEUWS
Op zaterdag 12 juni 2010 geeft ons korps een concert in Aarlanderveen.
Fanfare DSS Aarlanderveen komt al jarenlang met veel succes uit in de concertdivisie en
nam o.a. al meerdere keren succesvol deel aan het WMC in die divisie.
De bussen vertrekken om 12.30 uur bij het Gemeenschapshuis in Schimmert. Advies om een
lunchpakket mee te nemen voor in de bus. De aankomst in Aarlanderveen zal ca. 15.00 uur
zijn. Het concert is ‘s avonds om 20.00 uur in de kerk van Aarlanderveen.
In Aarlanderveen is geen friture of restaurant, dus daarom hebben wij geregeld dat we vóór
het concert om 18.00 uur samen iets warms kunnen eten in het Dorpshuis.
Als u aan dat etentje wil deelnemen (soep + friet met kroket/frikandel + fruit + melk/jus
d’orange) vragen wij een eigen bijdrage van € 7,50. We zijn dan weer ruim op tijd klaar voor
het concert.
De terugreis begint dan weer om 23.00 uur, zodat we rond 02.00 uur in Schimmert arriveren.
Aan supporters vragen wij een eigen bijdrage van € 15 p.p. voor de bus.
Heeft u interesse om ons als supporter te begeleiden, dan kunt u zich t/m maandag 31 mei
daarvoor opgeven, liefst via e-mail (bestuur@fanfareschimmert.nl) of telefonisch bij Marjo
Limpens 045-4042241.
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CONCERT MET SING A SONG EN DE FANFARE.
Op vrijdag 16 juli wordt er in het trefcentrum te Nuth een bijzonder zomerconcert gegeven.
Er zal ook een mooi samenspel worden uitgevoerd tussen sing a song en de fanfare.
Het concert begint om 20:00 uur. Hierbij heten wij U allen van harte welkom.

NIEUWE HOOFDSPONSOREN
We mogen maar liefst twee nieuwe HOOFDSPONSOREN verwelkomen, te weten C1000
Knols en Ritt-Vankan Fysiotherapeuten Schimmert.
Beide sponsoren zijn geen onbekende van onze vereniging. Zo zijn ze al jaren sponsor van de
Watertaore Fièste en is Piet Ritt 24 jaar bestuurslid geweest van onze vereniging. Verder zal Dion Vankan op zaterdag 28 augustus met zijn band Labyrinth optreden op de Watertaore Fièste.
Wij danken beide sponsoren voor hun bijdrage aan onze verenigingskas!
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AGENDA

Volgende info verschijnt op 2 juli.
Uiterlijke inleverdatum 25 juni.

REPETITIES:

Opruimploeg

ACTIVITEITEN 2010:

Activiteiten 2010 (vervolg)

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

Za 29 mei Kioskconcert 20:00 Oranjeplein
Zo 30 mei Bronkprocessie 8:15
Do 03 jun Kermis Groot Haasdal 19:30
Vr 04 jun	Eindrecital Sander Simons
		
13:00 Conservatorium
Za 05 jun Processie Meerssen 6.30
Za 05 jun Serenade voetbalclub 19:30
		
(kantine voetbalclub)
Za 12 jun Concert IN Aarlanderveen (K) 20:00
Vr 18 jun Ster Elektrotoer (repetitie
		
fanfare gaat gewoon door)
Zo 20 jun Concert o.v.b. (D)
Zo 20 jun Finale Jonge Solisten Heel
Za 26 jun Serenade 25-jarig huwelijk
		Margot en Miel Weerts 20:30
		
(Kl. Haasdal 28)
Za 03 jul Serenade 60-jr huwelijk fam.
		Michon 19:00 ’t Weverke
Zo 11 jul Eerste noot 12:00 - 12:30
Zo 11 jul Verkoop Koosjietloten 12:00
Vr 16 jul Concert met Sing a Song
		
20:00 Trefcentrum Nuth (K)
Vr 23 jul Vakantie (tm 27 aug)
Ma 16 aug St. Rochus Kl. Haasdal 18:40
		
Café Oos Heim
Vr 27 aug t/m 29 aug: WTF 2010
Vr 03 sep 1e repetitie na vakantie

Juni: Mariëlle Dautzenberg, Loek Daemen,
Nico Eurlings, Loek Eurlings.
Juli: Hub Meertens, Peter Frissen, Monique
de Vrind, Janneke Bessems.

Za 11 sep
		
Zo 19 sep
Zo 26 sep
Za 02 okt
Za 02 okt
Zo 10 okt
Zo 17 okt
		
Za 30 okt
Zo 07 nov
Vr 19 nov
		
Zo 21 nov
Za 27 nov
Za 11 dec
Vr 24 dec

Serenade Mark Lardinois &
Thera Garritsen 19:30
Concert o.v.b. (D)
Drumbandfestival Geulle o.v.b.
NK Blazers solisten Elburg
t/m 3 okt: repetitieweekend (D)
Concert met Holtum (K)
Herfstwandeltocht
Trampelkeu
Proefexamens
Concert Heel (D) 16:00
Generale Repetitie
Drumband
Podiumconcours LBT (D)
St. Caeciliafeest
Examens
Kerstensemble 21:30

CONCERTEN:
Za 12 jun
Zo 20 jun
Vr 16 jul
		
Zo 19 sep
Zo 26 sep
Za 10 okt
Zo 07 nov
Zo 21 nov

Concert IN Aarlanderveen (K) 20:00
Concert o.v.b. (D)
Concert met Sing a Song
20:00 Trefcentrum Nuth (K)
Concert o.v.b. (D)
Drumbandfestival Geulle o.v.b.
Concert met Holtum (K)
Concert Heel (D) 16:00
Podiumconcours LBT (D)

