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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

Drumband PROFICIAT!
Drumband scoort een 1ste prijs met lof der jury!

Onze drumband heeft een geweldige prestatie neergezet door tijdens de Podium Wedstrijden
van de LBT met 91,25 punten een eerste prijs met lof der jury te behalen in de hoogste divisie,
de Ere Divisie!!! Voor het verplichte werk werden 91 punten behaald en voor het keuze werk
91,5 punten.

Foto gemaakt door Rob Creemers tijdens de receptie van de Drumband

Etienne en muzikanten, van harte gefeliciteerd met deze geweldige prestatie!!! Iets om trots op
te zijn!
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De weg van de drumband naar het Concours te Heel op 21 november
De weg is een hele tijd geleden ingeslagen, alle koppies dezelfde kant opzetten is in Schimmert vaak niet makkelijk. Uiteindelijk kan ik zeggen dat het toch heel goed gelukt is.
Nog even terugkomen op het repetitieweekend. We hebben heel veel gelachen en gek gedaan, “veul sjtomme kal en ge-auwhoer”, maar ik denk toch ook zeker veel en vooral goed
gerepeteerd. Vanaf hier ook namens de groep nog een bedank aan Ivo Croes die een deel
van de repetitie op zich heeft genomen.
Ook zeker een bedank aan de mensen die het weekend geregeld hebben, het was een
mooie locatie, het weer was goed. Het eten en drinken was ook goed verzorgd, de dames
van de catering: Chapeau!!
Bij de repetitie in Heel werden de dingen nog even goed doorgenomen en verschillende
dingen afgesteld.
De generale repetitie op 19 november toonde aan dat het wel degelijk erin zat dat we een
goed concert neer konden zetten, veel dingen vielen goed op de plaats die avond, en het
publiek in het gemeenschapshuis liet dit blijken door een geweldig applaus!
De dag van het concours werd begonnen met een korte repetitie en een speech van Etienne.
Daarna werd alles wat nodig was ingeladen in de vrachtauto. Hierna volgde een lekker ontbijt, broodjes met tomatensoep. Een goed begin is het halve werk!
In de bus was er al een goede stemming te voelen, misschien een voorteken? Toen het tijd
was om uit te laden en alles op te zetten voelde ik zelf toch wel degelijk spanning. Het duurde
niet lang meer of we waren aan
het spelen. De stukken liepen
goed, vandaag vielen nog meer
dingen goed op de plaats waardoor we toch rekening gingen
houden met een hele mooie
score. Het applaus wat we kregen en de staande ovatie waren
schitterend!!! Iedereen die in
Heel was heel erg bedankt voor
de steun, de ovatie en het applaus!
Foto gemaakt door Rob Creemers tijdens het concoursoptreden
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Daarna was het tijd voor bier, haha.
Toen weer terug de zaal in voor de punten in ontvangst te gaan nemen. De punten vielen
erg laag uit, vond ik. Totdat we bij onze divisie aankwamen, er werd gezegd dat het muzikaal
gehalte vandaag heel hoog was. Dus het kon niet anders dat we veel punten moesten krijgen.
Een heel groot compliment naar alle nieuwe leden in de drumband die nog niet op concours
waren geweest, ze hebben zich goed staande gehouden en ook door hun heeft de hele groep
veel punten gehaald.
Een beetje helaas was dat we niet de dagscore behaalden (vooral na alle reacties achteraf
over het gespeelde spel van ons en Leveroy). Maar niet getreurd, 91,25 punten kregen we!!!
Van Schimmertse zijde vloog het dak eraf na die score gehoord te hebben!! We hebben Etienne op de schouders genomen en terug gebracht naar “de groep”. Vanaf toen kon het feest
echt beginnen!!!
De busreis was gezellig, de avond in het gemeenschapshuis was ook zeer geslaagd. Ook de
gebruikelijke afsluiting, vette hap van Marhaba.
Maandag hebben we de gezelligheid voortgezet, eten bij D’n Druppel, daarna pintje pakken
bij Jo (Oos Heim) en afsluiten in het gemeenschapshuis.
Zondag 28 november was het tijd voor de receptie (die uiteraard hoort bij zo een mooie
uitslag). Er waren veel mensen en verenigingen die ons kwamen feliciteren, allen bedankt!
Tussendoor hebben we Etienne en Anne in het zonnetje gezet.
Wie we vooral in het zonnetje hebben gezet deze dag: Ludi (de papa van de drumband, het
langst spelende lid, en misschien wel het belangrijkste lid vanwege zijn taken eromheen).
Ook hebben we de “mama van de drumband” een bosje bloemen gegeven. Zoals
Pascal die dag ook al heeft gezegd, laat ons
niet in de steek en al zeker niet zo schrikken.
Ze hebben samen een solsleutel gekregen in
een kader die een mooi plaatsje gaat krijgen
bij hun thuis.
Hartstikke bedankt voor alles wat jullie voor
de drumband hebben betekend, betekenen
en nog gaan betekenen!!!
Foto: Rob Creemers
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Ook natuurlijk een bedank aan ons “thuis”. Betsy en Thei zijn er ten alle tijden voor ons
geweest en we konden altijd aankloppen als er wat was. Ook nog bedankt voor afgelopen
woensdag, voor jullie extra presentje.
Ik wil iedereen bedanken die aan dit schitterende hoofdstuk heeft meegewerkt.
Etienne natuurlijk extra bedankt!
Vele groeten Wayne en hopelijk allemaal tot bij het Nieuwjaarsconcert want dan hebben we
nieuwe stukken die we jullie graag willen laten horen.
Ps. Er zijn vast en zeker mensen die ik ben vergeten, voor hun allemaal heel erg bedankt!
Wayne Schwachöfer

Concert in Holtum
Ik werd gebeld met de vraag of ik even een stukje
wou schrijven over het fanfare concert van 10 oktober. Laat dat nu al een tijdje geleden zijn ( het is nu
terwijl ik dit schrijf 7 november). Maar dat concert
was in Holtum, weet u nog. We begonnen met Leefde, ik speel er zelf niet in mee. Het is een mooi stuk
om mee te beginnen, het brengt je in zo’n mooie
sfeer. Ik heb alleen een vermoeden dat de blazers
het een minder leuk stuk vinden om mee te beginnen, met al die lange noten. Of laat ik het zo zeggen, Koen (die kent u wel, de oudste zoon van Peter
Verkoulen) vond het een minder leuk stuk. Door die
lange noten op een nog koude bugel. Dat zal wel
kloppen, ik heb er namelijk geen verstand van. Wij
speelden als eerste en Holtum als tweede, beiden
onder leiding van Frenk. Bij Holtum zelf speelden
ook nog leden van onze fanfare. Holtum speelde
ook erg mooie muzikale stukken. Al met al denk ik dat ik het een zeer geslaagd concert mag
noemen!!!
Luuk Mevis
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St. Caeciliafeest
Op zaterdag 27 november werd weer
ons jaarlijks St. Caeciliafeest gevierd.
De drumband en de fanfare luidde het
feest in met een mooie muzikale mis.
Tijdens de aansluitende feestavond
werden vijf jubilarissen gehuldigd.
De jubilarissen zijn: Sjeng Mevis (65
jaar lid), Piet Soons (65 jaar lid), Nick
Steijns (50 jaar lid), Leon Aelmans (40
jaar lid), Ed Soons (40 jaar lid) en
Pauline Pricken - Provaas (25 jaar lid).

Foto: Rob Creemers

Allen proficiat!

Nieuwe Hoofdsponsor

We mogen weer een nieuwe hoofdsponsor verwelkomen! OverNite Software Europe BV
(OSE) zal vanaf nu de hosting van onze website verzorgen.
OSE is in 1998 opgericht en ontwikkelt administratieve software applicaties ten behoeve
van human performance optimalisatie. Dit op een breed terrein, variërend van tools in het
kader van World Class Manufacturing, Kennis- en Competentiemanagement, tot Gezondheidsvoorlichting.
OverNite Software Europe BV
Dr. Nolenslaan 157
6136 GM Sittard
Tel: +31(0)46-4200933
Website: www.ose.nl
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Serenade aan de gouden bruidsparen, 3x50jaar!!
Op zaterdag 9-oktober jongstleden vierden we het gouden huwelijksfeest van José en Theo
Frissen- Lucassen, Mia en Louis Frissen- Lucassen en Agnes en Rinus Voeten- Lucassen.

Op de recente foto de drie gouden bruidsparen (van links naar rechts) Mia en Louis, Theo en José en Agnes en Rinus,
Op de trouwfoto van links naar rechts: Theo en José, Louis en Mia en Rinus en Agnes.

Ja, het waren drie koppels die 50 jaar geleden het ja-woord aan elkaar hebben gegeven. Het
was een geweldig feest voor alle bruidsparen. Mede -dankzij het optreden van de fanfare
en drumband- was dit een dag met een gouden randje. Namens alle feestelingen nogmaals
bedankt.
We hebben het ZEER op prijs gesteld dat de fanfare op ons gouden huwelijksfeest aanwezig
wilde zijn, om het feest op te vrolijken met haar muziek.
Het was voor sommigen van ons een complete verrassing, anderen wisten er wel van....
maar hielden het voor zich. We hebben enkel leuke reacties gehoord van de aanwezigen en
voor ons, de feestelingen, is dit een onvergetelijke ervaring!!.
In een woord BEDANKT het was fantastisch!!!!!
Louis Frissen, namens de 3 paren

Opruimploeg
Dec.: Hans Slenter, Daniëlle Weerts, Sven en Jordi Rouschop, Mark Lardinois.
Jan.: Alain Soons, Claudia Wiekken, René Kicken, André Lemmens.
De opruimploeg dient ook actief te zijn bij concerten en uitvoeringen met het inladen
en opruimen van de instrumenten!
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Gouden bruiloft fam. Mertens
Op 16 oktober jl. vierden Jeanne en Frans Mertens het 50-jarig huwelijksfeest bij cafézaal ‘T Weverke in Schimmert. Om kwart voor
7 kwam de fanfare met veel muzikanten. Ze speelden 2 stukken en
Peter Soons heeft mooi gesproken.
Frans en Jeanne vonden het geweldig en de gasten spraken hun
aan dat ze het zo mooi vonden. Fanfare, hartelijk dank hiervoor.
Het was absoluut een meerwaarde op het feest.
Fam Mertens, Rooseveltstraat 71

Herfstwandeltocht Trampelkeu
Zondag 17 oktober was de herfstwandeltocht van dit jaar. Het was best
koud weer. Vooral in de morgen was het behoorlijk fris op de rustposten.
De zon laat ons bij de laatste tochten toch een beetje in de steek. Desondanks vonden bijna 900 wandelaars het de moeite waard om bij de
Trampelkeu te lopen. Bij de familie Dewez in Grijzegrubben en de familie
Kösters bovenaan bij Spaubeek waren we te gast met onze rustplaatsen.
Hartelijke dank voor hun gastvrijheid en iedereen die heeft meegelopen ook bedankt. We
merken, dat er bij onze hulptroepen en Trampelkeu (ondanks het koude weer) een geweldige
sfeer heerst en het een leuke dag is, niet alleen dus voor de wandelaar, maar ook de vrijwilligers, die dit wandelfestijn voor de 51e keer mogelijk maken. Bedankt allemaal.
WSV De Trampelkeu Sjömmert
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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 2010/2011:

Za
Vr
Zo
Do
Vr
Vr
Vr
Do
Vr
Za
Ma
Za
Zo
Zo
Zo
Zo
Zo
Za
Zo
Zo
Za

11 dec Examens: VERVALLEN
17 dec	Geen repetitie (K)
19 dec	Repetitie 10:30 Gem. huis (K)
23 dec	Repetitie 20:00 Gem. huis (K)
24 dec	Geen repetitie (K)
24 dec Kerstensemble 21:30
31 dec	Geen repetitie (K)
06 jan	Repetitie 20:00 Gem. huis (K)
07 jan Nieuwjaarsconcert 20:00
22 jan Proefexamens Blazers
24 jan Proefexamens Slagwerk
19 feb Praktijkexamens (allen)
20 feb Concert (K)
06 mrt Carnavalsmis 11:00
20 mrt Jaarvergadering 10:30
10 apr Concert (K)
17 apr Palmzondag 11:00
23 apr Concert o.v.b.(D)
01 mei Lentewandeltocht Trampelkeu
15 mei Concert (K)
21 mei / zo 22 mei Ledenweekend

Activiteiten 2010/2011 (vervolg)
Zo 12 jun
		
Zo 19 jun
Za 01 okt
Zo 13 nov
Za 19 nov
Zo 11 dec

Begeleiden Communicantjes
9:30 (K)
Processie 8:30
/ zo 02 okt Concert o.v.b. (K)
Concert (K)
St. Caeciliafeest 19:00
Concert o.v.b. (K)

CONCERTEN:
Vr
Zo
Zo
Za
Zo
Za
Zo
Zo

07 jan
20 feb
10 apr
23 apr
15 mei
01 okt
13 nov
11 dec

Nieuwjaarsconcert 20:00
Concert (K)
Concert (K)
Concert o.v.b.(D)
Concert (K)
/ zo 02 okt Concert o.v.b. (K)
Concert (K)
Concert o.v.b. (K)

