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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

Slagwerkconcert
19 september 2010

Drumband Ospel
olv Stefan Castro

Slagwerkensemble KF Kempenbloei
olv Leon Camp

Drumband Fanfare St. Caecilia Schimmert
olv Etienne Houben
Het adres: CC Palethe, Jeugdlaan 2 3900 Overpelt
Het optreden vindt plaats in de grote Zaal: Zaal de Zinne
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Watertaore Fièste 2010
Op wederom een nieuwe locatie organiseerde het comité ook dit jaar weer
de Watertaore Fièste in het laatste weekend van augustus. Deze locatie
bood tal van mogelijkheden, daar alle faciliteiten aanwezig waren, de nieuwe
eigenaar prima meewerkte en welk programma dan ook bij elke weersomstandigheden doorgang kon vinden. Voordeel was ook, dat er niet gewacht
hoefde te worden op het plaatsen van een tent, waardoor er al een week
van te voren begonnen kon worden met de opbouw van het podium en het
aankleden van de loods. In eerste instantie was men bang dat er teveel galm
zou zijn, waardoor het niet prettig spelen is. Labyrinth en ook Janse Bagge
hebben bewezen dat het comité ook op het gebied van akoestiek zijn mannetje staat. De
doeken deden goed hun werk en iedereen was tevreden.

Na op zondag goed opgeruimd en geveegd te hebben, werd een hoopje zand naar binnen
gereden. Een aantal mensen maakte er een mooi strand van, terwijl anderen de nodige badjes en ander zwemspul opbliezen. Het geheel werd afgemaakt met tropische planten. Nog
voor 11 uur werd de eerste badgast al gespot en ondanks het uitblijven van strandweer was
het gezellig druk.
We kijken terug op een geslaagd weekend en willen langs deze weg nog een keer iedereen
bedanken die op welke manier dan ook heeft meegewerkt dit feest tot een succes te maken.
Comité Watertaore Fièste
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Een zwoele zomeravond in Juli
Mij is gevraagd door José Eijssen om een stukje voor de fanfare-info te schrijven n.a.v. ons
gezamenlijk concert, d.d. 21 juli in het Trefcentrum te Nuth.
Bij binnenkomst van ‘t Trefcentrum werd ik aangenaam verrast door de versierde zaal. Het
Trefcentrum, normaliter koud en kil, ter ere van ons gezamenlijk concert met de fanfare,
opgefleurd door zonnebloemen, (zomer)takken en aqua-blauwe met zwarte ballonnen. Het
geheel gemaskeerd door een regen van fris, blauw gekleurde zijden doeken. Een mooie binnenkomer dacht ik met een beetje gepaste trots op onze vereniging.
De temperatuur en vochtigheid in de zaal bereikten tropische waarden. Op een gegeven
moment kwam Dion Soons naar me toe met de vraag of we nog programma-boekjes hadden.
Die waren ruim voor aanvang van het concert al op. Achteraf begrijp ik een beetje waarom .
. . . . Ik zag dat tijdens ons concert de boekjes als waaiers gebruikt werden om alsnog enige
verkoeling te krijgen (hahaha).
Onze (Sing a Song) uitvoering verliep goed. Vooral de ingestudeerde bewegingen brengen
een verassende extra dimensie bij de toeschouwer/luisteraar. Zo is onze muziek binnen Sing
a Song samengesteld, je kunt er van alles mee. Meezingen, dansen, neuriën, klappen, fluiten, etc. Vaak ook muziek en melodieën die nog lang dankbaar blijven naklinken, zoals bij
een huwelijk, begrafenis of een andere uitvoering.

Het concert van de fanfare deed me denken aan tijden van weleer. Toen ik Luuk (zoon van
Anja Creemers) achter de “dikke” trom zag staan, dacht ik terug aan mijn eigen periode die
ik op 12-jarige leeftijd begonnen ben bij de fanfare en ook .....achter bij het slagwerk. Tijdens
de eerste repetitie werden me de dekselen (cymbals) toebedeeld, onder de deskundige begeleiding van mij mentor destijds: Leo Lahaije.
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Prachtig om te zien hoe ook Luuk in de muziek opgaat en..... veel rusten tellen (dat weet ik
me nog wel te herinneren). Tijdens het concert van de fanfare was ook nu weer een prachtige
klank te beluisteren met een overweldigend maar beheerst volume. Prachtig gedirigeerd en
tot een geheel verwerkt door Frenk. Het niveau, van tijd tot tijd op kippenvel-gehalte. Dat
zegt genoeg over de kwaliteiten van deze prachtige groep die alleen maar bergopwaarts
gegaan is de laatste decennia. Chapeau!!!!!
We kunnen terug zien op een geslaagde avond die voor herhaling vatbaar is. Verder bedank
ik namens het bestuur en leden van Sing a Song, iedereen die meegeholpen heeft aan het
welslagen van deze avond. Tot de volgende keer!!!!!
Jos Lucassen (Sing a Song)

Fanfare krijgt cheque van Rabobank Centraal Zuid-Limburg

Op vrijdag 16 juli jl. is er een cheque uitgereikt van Rabobank Centraal Zuid-Limburg. Door de
bijzondere prestatie in het kader van het landskampioenschap kreeg de fanfare een bedrag
van maar liefst € 500.- aangeboden!
Voorzitter Peter Soons nam de cheque aan van Stefan de Kok van Rabobank Centraal ZuidLimburg. dit geld komt goed van pas want om ons niveau op peil te houden, zijn veel investeringen nodig in b.v. opleiding en instrumentarium.
Langs deze weg willen we de Rabobank hartelijk danken.
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Serenade
26 juni 2010 was het zover: een feestje bij gelegenheid van ons 25 jarig huwelijk. Zoals in
fanfare kringen gebruikelijk wordt de vraag gesteld of je bij deze gelegenheid een serenade
wil. Het antwoord op deze vraag is tegenwoordig niet meer zo voor de hand liggend als dit
blijkbaar in het verleden was. Iedereen heeft het druk en ook onze fanfare heeft een druk programma. Mag je dan van de muzikanten verlangen dat ze een deel van hun zaterdagavond
besteden aan het brengen van een muzikale hulde aan 2 mensen. Na een aanvankelijke
neiging naar “nee” werd het toch “ja”.
Om 20.30 u. was het zover. Vanaf de straat klonk
marsmuziek en even later staat het korps en de drumband in onze achtertuin. Het weer was fantastisch en
met deze vrolijke muziek erbij, incl. de mooie versie
van “lang zullen ze leven”, was de start van het feest
compleet. Enig punt van twijfel blijft dan altijd nog de
speech van de voorzitter. Wat gaat hij over ons vertellen? Aangezien zowel Margo als ik oorspronkelijk “van buiten Schimmert” zijn en er blijkbaar
niet heel veel over ons verleden bekend is, viel het allemaal reuze mee, waarvoor dank.
Achteraf gezien kijken we terug op een zeer gezellig en geslaagd feest waaraan fanfare Sint
Caecilia zeker een bijdrage heeft geleverd. Hiervoor heel erg bedankt, fijn dat jullie er waren!!!
Margo en Miel
Weerts
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Dank aan de fanfare St.Caecilia
Het was een hele ervaring voor mijn ouders om deze
serenade ter gelegenheid van onze 60 jarig huwelijk te
mogen meemaken.
Dit was weer een hoogtepunt van het hele feest. Voor
hen was dit een emotioneel, mooi maar ook een dankbaar moment dat de fanfare voor de 2e keer in hun
huwelijksleven een serenade kwam brengen.
Heel veel dank hier voor.
Familie en Tina en John Michon

Herfstwandeltocht Trampelkeu zondag 17 oktober
Zondag 17 oktober is de herfstwandeltocht van de Trampelkeu. Dit is
de 51e tocht, die wordt georganiseerd. Na de ietwat verregende jubileumtocht, hopen we, dat iedereen nu met mooi weer van de schitterende kleuren van de loofbossen kan genieten. Zoals gewend bij
ons, zullen we zorgen dat, op de gezellig controleposten, de inwendige
mens, na al dat genot voor de ogen, ook niets te kort komt. We hopen,
dat de fanfareleden weer in ruime mate deel zullen nemen aan deze
sportieve happening. De start is zoals gewoonlijk in Café “Oos Heim” vanaf 7 uur ’s morgens
tot in de middag. Tot ziens “bie ut Trampele”
De Trampelkeu Sjömmert

Opruimploeg
September: Paul Prevoo, Jesper Frijns, Ron Prevoo-Loijens, Bas Ritt.
Oktober: Sander van Kan, Maurice Schneiders, Mieke van Marion, Koen Verkoulen.
De opruimploeg dient ook actief te zijn bij concerten en uitvoeringen met het inladen
en opruimen van de instrumenten!
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De eerst noot
Zondag 11 juli jl. om 12:00uur was het dan weer zover, toen mochten de jongste leden van
de fanfare hun kunsten vertonen. Zo ook de aller jongste (bijna) leden mochten laten horen,
dat eruit hun instrument ook geluid kwam, dit is al een hele prestatie. Het klinkt dan wel nog
niet zo mooi, als de leden van de jeugdfanfare lieten horen, zij trakteerden ons op een muziekstuk dat over verschillende diersoorten ging. Het mooiste was dat de aller jongste ook
mochten meedoen met de jeugdfanfare, dat vonden ze natuurlijk
fantastisch.
Kortom het was een geslaagd
half uurtje, dat ook nog zijn vruchten heeft afgeworpen, want vier
leerlingen gaan door op hun
blaasinstrument en een heeft er
gekozen voor slagwerk.
We wensen iedereen veel succes
en plezier en komen we volgende jaar weer met trots naar jullie luisteren.
Ingrid en Zoë Janssen

Podiumfestival Geulle
Op zondag 26 september organiseert de Drumband van Fanfare St. Martinus Geulle een
podiumfestival. Dit festival wordt gehouden in café harmoniezaal ‘t Heukske, Hulserstraat 77,
6243 BM te Geulle. De optredens starten om 13:45 en in alle divisies (1, 2 en 3) zal gestreden
worden om een afdelingsbeker. Onze Drumband zal om 15:00 het podium betreden.
We nodigen u allen van harte uit om het concoursprogramma van onze drumband te komen
beluisteren tijdens dit podiumfestival.
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AGENDA
REPETITIES:

Volgende info verschijnt op 8 oktober.
Uiterlijke inleverdatum 1 oktober.

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 11 sep
		
Za 18 sep
Zo 19 sep
Zo 26 sep
Za 02 okt
Za 02 okt
Zo 03 okt
		
Za 09 okt
Zo 10 okt
		
Zo 17 okt
		
Za 06 nov
		
Zo 07 nov
		
Vr 12 nov
Zo 14 nov
Vr 19 nov
		
Zo 21 nov
Za 27 nov
Za 11 dec
Vr 24 dec

Serenade Mark & Thera
19:30 Auw Kerk Bunde
/ zo 19 sep jeugdactiviteit
Concert in Overpelt (D)
Drumbandfestival Geulle
NK Blazers solisten Elburg
t/m 3 okt: repetitieweekend (D)
Concert in Sevenum (D)
15:00 Blokhut Sevenum
Serenade GB fam. Frissen
Concert met Holtum (K)
19:30 Gemeenschapshuis Born
Herfstwandeltocht
Trampelkeu
Proefexamens
(gewijzigde datum)
Concert Heel (D)
16:00 Don Bosco Heel
& 19 nov GEEN repetitie (K)
Repetitie (K) 10:30
Generale Repetitie
Drumband
Podiumconcours LBT (D)
St. Caeciliafeest
Examens
Kerstensemble 21:30

Activiteiten 2011
Vr
Zo
Zo
Za
Za

07 jan	Nieuwjaarsconcert
06 mrt Carnavalsmis
20 mrt Jaarvergadering 10:30
16 apr Concert (K)
21 mei / zo 22 mei Ledenweekend

CONCERTEN:

Zo 19 sep Concert in Overpelt (D)
Zo 26 sep Drumbandfestival Geulle
Zo 03 okt Concert in Sevenum (D)
		
15:00 Blokhut Sevenum
Zo 10 okt Concert met Holtum (K)
		
19:30 Gemeenschapshuis Born
Zo 07 nov Concert Heel (D)
		
16:00 Don Bosco Heel
Zo 21 nov Podiumconcours LBT (D)
Vr 07 jan	Nieuwjaarsconcert
Za 16 apr Concert (K)

