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Fanfare St. Caecilia Schimmert
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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
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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
door onze Fanfare in samenwerking met Sing a Song. Aanvang van het concert is 20:00 uur
en het programma is als volgt:

Sing a Song Schimmert olv Ruud Geelen
Programma:
Welkom in Limburg – Schintaler, arr. Ruud Geelen
I’ll be there for you – Michael Skloff, arr. Ruud Geelen
Family tree – Venice, arr. Ruud Geelen
Erile – arr. M. Lubange, lay-out Ruud Geelen
She couldn’t laugh – Twarres, arr. Frank de Vreeze
Speeltuin – Marco Borsato, arr. Jetse Bremer, lay-out Ruud Geelen
Sweet goodbyes- Krezip
Everybody Rejoice – Diana Ross, arr. Ruud Geelen

Fanfare St. Caecilia Schimmert o.l.v. Frenk Rouschop
Programma:
Shenandoah – Leonard Ballantine, arr. Marten van der Wal
Trittico – James Curnow, arr. Mari van Gils/Frenk Rouschop
Time Rembered – Philip Sparke
Vitae Aeternum – Paul Lovatt-Cooper, arr. Luc Vertommen
Gaelforce - Peter Graham, arr. Luc Vertommen
Ingel - Schintaler, arr. Ruud Geelen/Frits Kessels jr. (samen met Sing a Song)
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Top Fanfare Concert te Aarlanderveen
Op zaterdag 12 juni jl. reisden bestuur, leden en
supporters van onze fanfare naar de Zuid Hollandse
plaats Aarlanderveen. Bepakt en bezakt in een luxe
touringcar van de firma Heijthuizen, inclusief privéchauffeur, werd de 3 uur durende reis overbrugd.
De reden voor deze reis, een muzikale ontmoeting
met de plaatselijke fanfare Door Samenwerking
Sterk (DSS) te Aarlanderveen. We mogen gerust
stellen dat we in goed gezelschap verkeerden want
ook deze vereniging maakt fanfaremuziek op het
hoogste niveau.
Nadat de inwendige mens was versterkt, toog het hele gezelschap vanuit het plaatselijke
dorpshuis naar de RK Kerk te Aarlanderveen alwaar het concert plaatsvond.
DSS Aarlanderveen opende het concert en trakteerde de
bezoekers op een aantrekkelijk en afwisselend programma. Een van de hoogtepunten die avond was het gezamenlijk optreden van DSS en solotrombonist Dominique
Capello in het prachtige werk Colors. Capello, een van de
betere trombonisten in Nederland, vertolkte dit werk technisch virtuoos en bijzonder muzikaal. Kortom, een genot
om naar te luisteren.
Na een korte pauze was het de beurt aan onze fanfare. Onze vereniging opende het concert
met het spectaculaire werk Fanfare and Flourishes. Vervolgens kwamen aan bod, Night on
bald Mountain, Shenandoah, Trittico en het mooie Vitae Aeternum. Als sluitstuk speelde onze
fanfare, Root Beer Rag, met hierin weggelegd een hoofdrol voor ons saxofoonkwartet.
Al met al mogen we terugkijken op een mooie concertavond en een geslaagde en gezellige
verenigingsdag. Tegen middernacht vertrok de touringcar weer richting Schimmert.
Een speciaal woord van dank gaat uit naar de Firma Soons voor het wederom ter beschikking stellen van hun vrachtwagen voor het vervoer van het instrumentarium en aan Cor (van
Marjo) voor het veilige vervoer van onze vereniging.
Sander van Kan
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GEBOORTE YELKE GROND
Op 30 mei is Yelke Grond geboren!
Yelke is het dochtertje van Cor en Ilona Grond - Soons.
Het is een gezonde meid van 4030 gram en 52 cm lang.
Hierbij willen wij Cor en Ilona van harte proficiat wensen.
Heel veel geluk en liefde voor de kleine spruit!

Serenade 25-jarig huwelijk
Margot en Miel Weerts
Op zaterdag 26 juni werd een serenade gebracht
ter gelegenheid van het zilveren echtpaar Weerts.
Margo en Miel wij wensen jullie heel veel geluk en
gezondheid.

Eerste noot
Op zondag 11 juli zal er in het gemeenschapshuis van 12:00 tot 12:30 uur een optreden
zijn van de eerste noot. Hier zullen 6 nieuwe leerlingen samen met de jeugdfanfare en klein
optreden verzorgen. Iedereen die geïnteresseerd is, kan een kijkje komen nemen in het gemeenschapshuis. Wij heten U allen van harte welkom.
Bestuur
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Ster Elektrotoer 3e etappe 18 juni 2010
Greg Henderson schittert in Schimmert
Vele klassieke beklimmingen stonden op het menu in de 178 kilometer lange etappe door het
Limburgse heuvelland. Greg Henderson won met overmacht de eindspurt in de derde Ster
Elektrotoer etappe Schimmert – Schimmert. “Het team voerde precies uit wat ik aangaf”’,
aldus een stralende Greg Henderson. “De sprint hier is heel zwaar na de haakse bocht, maar
we wonnen met overmacht.” Vlak achter de Nieuw-Zeelander eindigde zijn Sky-ploeggenoot
Russel Downing.
Naast een tevreden winnaar van de etappe mag
ook de organiserende stichting Evenementen Kern
Schimmert (EKS) weer terugkijken op een geslaagde dag. Het begon frisjes. Later op de dag liet ook
de zon zich herhaaldelijk tussen de wolken zien.
Rond het middaguur, voorafgaand aan de start,
waren de echte wielerliefhebbers al op en rond het
Oranjeplein om de renners en hun materieel van
dichtbij te kunnen bewonderen.
Tegen twee uur kwamen de eerste gasten/sponsoren naar de mooi ingerichte tent. De vele
vrijwilligers waren op dat moment al druk in de weer op het Oranjeplein, langs de route, etc.,
sommigen al vanaf 9.00 uur s’morgens. Rond half vijf was het peloton binnen en kon de
huldigingsceremonie beginnen. Waarschijnlijk als gevolg van het kwakkelende weer maar
mogelijk ook door het WK voetbal, werd het geen avondfeest en kon iedereen weer op tijd
naar huis.
Bij monde van de voorzitter van de organiserende Stichting
Wielerbelang Schijndel, Huub Snoeks, als ook door onze
burgemeester, Hubert Vos, werd waardering uitgesproken
voor het in Schimmert verrichte werk.
Wist u dat ook jaarlijks een groep Schimmertse vrijwilligers 4
avonden “achter de schermen” bezig is met het smeren en
inpakken van ca. 2.500 broodjes t.b.v. van de lunchpakketten
voor de medewerkers van Stichting Wielerbelang Schijndel?
Iedereen weer bedankt die, op welke wijze ook, zijn steentje hieraan heeft bijgedragen!
Stichting Evenementen Kern Schimmert (EKS)
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Op 28 en 29 augustus organiseert het comité wederom de Watertaore Fièste. Dit jaar verhuizen we van het Oranjeplein naar een loods van onze voorzitter in De Steeg.
We openen zaterdag met Schimmertse band Labyrinth, inmiddels bij eenieder bekend vanwege hun optreden in de carnavalsoptocht. Opgewarmd door hetgeen de band zelf ‘Ouwerwètse Rock ’n Roll’ noemen, wordt het podium ingenomen door de Janse Bagge Bend.
Deze Die Hards van de Limbopop zijn geen onbekenden in Schimmert en zorgen altijd voor
gezelligheid met aanstekelijke muziek.
De zondag is gereserveerd voor een heuse beachparty voor jong en oud. Er zijn verschillende Sambabands voor de Caribische sfeer en Maastrichtse Italiaan Fabrizio maakt het
feest compleet. Deze laatste wordt overigens aangeboden door tegelzettersbedrijf Caubo,
waarvoor onze dank. Energy Disco Roadshow met DJ Bas zorgt voor de verdere muzikale
omlijsting.
Uiteraard organiseren we ook het traditionele Koosjiete. We roepen dan ook álle leden op
mee te helpen bij de verkoop van de loten op zondag 11 juli a.s. om 12.00 uur vanaf de
boerderij van familie Eijssen in de Hoofdstraat. Vele handen maken licht werk!
Vriendelijk groetend,
Comité Watertaore Fièste
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Kioskconcert
Op zaterdag 29 mei werd de zomerkermis feestelijk geopend op het oranjeplein. Nadat de instrumenten, de
koffie en de vlaai in de auto gedropt was begonnen de
weergoden ons parten te spelen. De jeugddrumband
speelde een mooi programma o.l.v. Els Claessens. De
turnclub had moeite om de matten droog te houden
maar ondanks dit probleem gaven ze allen van groot
tot klein een mooie show. Daarna was het de beurt aan
de drumband en als slot de fanfare. De kleintjes werden
verrast met enkele gratis ritten op de carrousel gesponsord door de GOS. Hopelijk zijn de
weergoden ons volgend jaar beter gezind, zodat we deze traditie voort kunnen zetten.
Bestuur

Uitslagen LBM FINALE Jonge Solisten 2010 Zondag 20 juni 2010
Op zondag 20 juni namen 3 solisten van onze vereniging op deel aan de LBM FINALE Jonge
Solisten, die gehouden werd in de concertzaal van Cultureel Centrum Don Bosco te Heel.
Organisatie: Limburgse Bond van Muziekgezelschappen, aangesloten bij de Federatie van
Katholieke Muziekbonden in Nederland.
Juryleden LBM: Jos van de Braak & Fried Dobbelstein.
Lisa Laumen, bugel, speelde in de Vierde Divisie “Sirius” van H.A. VanderCook en kreeg 87
punten voor haar uitvoering, een fraaie eerste prijs. Derde plaats in het divisie-klassement.
Koen Verkoulen, bugel, voerde in de Vierde Divisie “Mira” van H.A. VanderCook uit en werd
beloond met 86 punten voor zijn vertolking, een royale eerste prijs.
Wouter Hautvast, kleine trom, bracht in de Vierde Divisie “Triple-Diple” van Gert Bomhof ten
gehore en kreeg 83 punten daarvoor, een ruime eerste prijs.
Wij feliciteren de solisten, hun docenten Harry Schaeps en Sander Simons, en blazersbegeleider René Kicken met dit fraaie muzikale resultaat. Vrucht van toewijding. Ook felicitaties
voor de ouders en verdere familieleden van de Schimmertse deelnemers.
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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 03 jul
		
Zo 11 jul
Zo 11 jul
Vr 16 jul
		
Vr 23 jul
Ma 16 aug
		
Za 28 aug
Vr 03 sep
Za 11 sep
		
Zo 19 sep
Zo 26 sep
Za 02 okt
Za 02 okt
Zo 03 okt
		
Zo 10 okt
		
Zo 17 okt
		
Za 30 okt
Zo 07 nov
		
Zo 14 nov

Serenade 60-jr huwelijk fam.
Michon 19:00 ’t Weverke
Eerste noot 12:00 - 12:30
Verkoop Koosjietloten 12:00
Concert met Sing a Song
20:00 Trefcentrum Nuth (K)
Vakantie (tm 27 aug)
St. Rochus Kl. Haasdal 18:40
Café Oos Heim
t/m 29 aug: WTF 2010
1e repetitie na vakantie
Serenade Mark & Thera
19:30 Auw Kerk Bunde
Concert in Overpelt (D)
Drumbandfestival Geulle
NK Blazers solisten Elburg
t/m 3 okt: repetitieweekend (D)
Concert in Sevenum (D)
15:00 Blokhut Sevenum
Concert met Born (K)
19:30 Gemeenschapshuis Born
Herfstwandeltocht
Trampelkeu
Proefexamens
Concert Heel (D)
16:00 Don Bosco Heel
Repetitie (K) 10:30

Volgende info verschijnt op 10 september.
Uiterlijke inleverdatum 3 september.

Opruimploeg

Juli: Hub Meertens, Peter Frissen, Monique
de Vrind, Janneke Bessems.

Activiteiten 2010 (vervolg)
Vr 19 nov
		
Zo 21 nov
Za 27 nov
Za 11 dec
Vr 24 dec

Generale Repetitie
Drumband
Podiumconcours LBT (D)
St. Caeciliafeest
Examens
Kerstensemble 21:30

CONCERTEN:
Vr 16 jul
		
Zo 19 sep
Zo 26 sep
Zo 03 okt
		
Zo 10 okt
		
Zo 07 nov
		
Zo 21 nov

Concert met Sing a Song
20:00 Trefcentrum Nuth (K)
Concert in Overpelt (D)
Drumbandfestival Geulle
Concert in Sevenum (D)
15:00 Blokhut Sevenum
Concert met Born (K)
19:30 Gemeenschapshuis Born
Concert Heel (D)
16:00 Don Bosco Heel
Podiumconcours LBT (D)

