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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

Eerste Heilige Communie 2011
Op zondag 12 juni mocht ik mijn 1e H. Communie doen in de Kerk in Schimmert. We hadden
er lang voor geoefend. Gelukkig was het heel mooi weer die dag. Met de fanfare trokken we
in optocht naar de Kerk met een langzame mars. Ook in de Kerk speelde de fanfare twee
mooie stukken. Zeker “Diep in de Zee” vond ik leuk. Ik zit zelf ook op bugelles. Later mag ik
hopelijk ook mee gaan blazen in de fanfare.
Fotograaf: Bert Ramakers Geulle

Na afloop van de mooie mis, bracht de fanfare ons weer terug naar de school en speelden ze
Lang zullen ze Leven voor ons. Daarna kon het feest beginnen. Bedankt fanfare voor deze
mooie muziek op ons Communiefeest.
Jasmijn Verkoulen
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Wederom uitbreiding van de Drumband- en fanfare-familie!
Het is een ware baby-boom bij de Drumbanden Fanfarefamilie want na de geboorte van
Eva, Pheline, Loes en Aaron zijn er maar liefst
drie kleine mannen geboren!
Op 4 mei meldde zich als eerste Rim Dion
Prevoo. Rim is het zoontje van Ron en Bonnie Prevoo - Loijens. Hij woog bij de geboorte
2960 gram en de kleine man was 48 cm groot.
Zoals op de foto te zien is Rim reeds (vrijwillig
of onder dwang?) begonnen aan zijn eerste
trompetlessen. Dit belooft veel goeds voor de
toekomst.

Precies drie weken later op 25 mei om 01:21
kreeg Rim er een vriendje bij, en wel Seppe
Ritt. Seppe is het zoontje van Bas Ritt en Linda Wetzels. Seppe woog bij de geboorte 3700
gram en was toen al zo’n 52 cm groot.

Op donderdag 23 juni is Jens geboren. Jens
is het zoontje van Bianca Hambeukers en
Denis Eijssen en broertje van Juul. Jens is de
grootste kleine man van allemaal en is 54,5
cm groot en weegt 4280 gram.
Wij wensen Ron & Bonnie, Bas & Linda en
Bianca & Denis van harte proficiat en heel
veel geluk met deze nieuwe aanwinst!
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Watertaore Fièste 2011
Het is alweer enkele weken geleden, toch willen we nog even terugkomen op de Watertaore
Fièste. Het concert op woensdag, waar alle geledingen van de vereniging en Sing a Song
voor het voetlicht traden, werd goed bezocht en goed ontvangen door het publiek. Hiermee
werd gelijk de toon gezet voor de verdere activiteiten. Onder een stralende zon genoot jong
en oud van Holland’anka, stormbaan en veel meer, waarbij de pint en barbecue uiteraard niet
konden ontbreken. Het feest dat “Wir sind Spitze” bracht, bleek de juiste keuze om de feesten
mee af te sluiten. We mogen stellen dat het wederom een geslaagde editie was (er werd zelfs
een extra interne feestavond ingelast!).

Dat ook dit jaar vlekkeloos verliep en een mooie bijdrage geleverd heeft aan de begroting
(onze penningmeester is nog druk aan het rekenen), is niet in de laatste plaats te danken
aan de inzet van de leden. Er is weer hard gewerkt, zowel in de voorbereiding als tijdens de
feesten zelf, waarvoor onze dank en complimenten.
Het comité heeft inmiddels geëvalueerd en conclusies getrokken en is begonnen met de
voorbereidingen voor 2012. Mochten er ideeën of opmerkingen zijn dan horen wij deze graag
van jullie!
Vriendelijk groetend en fijne vakantie,
Het comité
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Opening WTF met een zeer gevarieerde concertavond!
In de aanloop naar de WTF 2011 zijn over het programma de nodige gesprekken gevoerd.
Hoe kunnen we het publiek een leuk programma bieden en de kosten in de hand houden
om toch het uiteindelijke doel, geld verdienen voor de vereniging, te bereiken. Tijdens deze
zoektocht werd het idee geboren om op woensdag een concertavond te organiseren met
als deelnemers alle disciplines van de Drumband, Fanfare en Sing a Song. Een idee dat
zeer goed is ingeslagen, veel publiek, een zeer gevarieerd en voor het publiek aantrekkelijk
programma en een gezellige nazit. Sing a Song heeft het programma geopend en op het
einde van de avond ook nog een zeer bijzonder stuk in samenwerking met de Drumband
ten gehore gebracht. Na Sing a Song was het Korps aan de beurt met als speciaal element
een gezamenlijk werk met de blokfluiters, de kinderen van de eerste noot en de leden van
de Jeugdfanfare. De spanning was op de gezichten van de kinderen af te lezen maar zij

hebben zich uitstekend van hun taak gekweten. Hierna was de beurt aan de Drumband met
zoals gezegd een bijzonder samenspel met Sing a Song. Maar weinig mensen, we durven
bijna te zeggen nog niemand, hebben een dergelijk samenspel eerder gehoord. Geweldig
om te horen hoe zang en melodisch slagwerk fraai in elkaar overvloeien. Conclusie van
deze avond was dat het erg goed is gevallen bij het publiek en ook de muzikanten. Zeker
voor herhaling vatbaar.
Bestuur
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Gezamenlijk Concert
Als ons gevraagd wordt om samen met
de Fanfare een concert willen verzorgen hoeven wij niet lang na te denken.
Als er dan ook nog gevraagd wordt om
samen met de Drumband een stuk ten
gehore te brengen is dat voor ons een
uitdaging die wij graag aan gaan. Highlands gingen we samen uitvoeren. Het
werd prachtig! Wat zijn jullie goed!
Wij hebben weer genoten van de samenwerking jullie en met name de samenwerking met de
Drumband. Dit is zeker voor herhaling vatbaar.
Dank voor jullie uitnodiging.
Namens koor Sing a Song

Winnaars Koo-sjiete
Zoals elk jaar hebben ook deze keer de keuj van André Lemmens weer hun beste beentje
voorgezet en twee prachtige hopen op zeer deskundige wijze gedeponeerd. Dit heeft twee
prijswinnaars opgeleverd te weten Paula Herberighs (1e prijs) en Esther Vankan (2e prijs).

Winnaar 1e prijs Paula Herberighs

Winnaar 2e prijs Esther Vankan
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GOUDEN BRUIDSPAAR VLOET
Met referte aan het gouden huwelijksfeest van onze ouders Vloet-Kerkhoffs een kort verslag.
Mijn moeder is afkomstig uit Genhout - Beek en is sinds jaar en dag pedicure in Schimmert,
mijn vader is afkomstig uit St. Hubert/Brabant en is eind jaren veertig naar Limburg gekomen
om te leren en te werken bij de familie Soons. Vandaar zijn betrokkenheid bij de Fanfare. Hij
is een liefhebber van blaasmuziek.
Zaterdag 18 juni was het 50 jaar geleden dat zij trouwden. Deze mooie dag hebben wij opgeluisterd met een
Kerkdienst in Schimmert, onder leiding van Pater Jenniskens met muziek van Koor Sing a Song.
Daarna hebben wij bij ’t Weverke, met alle families (Vloet,
Kerkhoffs en Soons), genoten van koffie met vla en taart,
gevolgd door een borreltje. Om 19.00 begon de receptie. Voor vrienden, neven en nichten etc. en om 20.00
uur kwam de Fanfare binnen en was de riante feestzaal
helemaal gevuld. Mijn ouders vonden het prachtig dat er
voor hen zo gespeeld werd. Ze genoten hier zichtbaar
van. Ook waren onder de leden voor hen veel bekenden.
Daarna vervolgde de receptie en gingen zij een half uur later beginnen met opgediende buffet. Na het eten volgde nog een gezellig en sfeervolle avond waarbij er volop gedanst werd
door de aanwezigen. Dit ondanks de iets hogere gemiddelde leeftijd.
Roger Vloet

GOUDEN BRUIDSPAAR Heiligers
Op zaterdag 21 mei vierden de familie Heiligers hun
Gouden Bruiloft. Hier werd door de Drumband en Fanfare een serenade gegeven.
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GOUDEN BRUIDSPAAR Curvers
Beste bestuur en leden van de Fanfare en Drumband,
Op 7 mei 2011 vierden onze ouders en opa en
oma, Paul en Roos Curvers – Vroemen, hun
50 jarig huwelijksjubileum. Het was voor ons
allemaal een onvergetelijke dag!
De Heilige mis werd opgeluisterd door het dameskoor, zang en muziek vanuit de familie.
De grootste verrassing was de serenade van
de Fanfare en Drumband. Het was indrukwekkend en hartverwarmend. Vooral de toespraak
van Dhr. Verkoulen was heel persoonlijk.
Waar Schimmert groot en goed in is…… wat is Schimmert zonder Fanfare! Wij wensen jullie
nog veel succes voor de komende concerten.
Hartelijk dank namens de vrienden van de Fanfare; Paul en Roos Curvers - Vroemen.
Kinderen en kleinkinderen.

Opening kermis 18-06-2011
Op 18 juni werd traditiegetrouw door Fanfare en Drumband de kermis weer geopend. Ondanks het dreigende weer hadden toch enkele belangstellenden de weg naar het Oranjeplein
gevonden.

8

Nr. 124 | Juli 2011

Twee nieuwe hoofdsponsoren!
We mogen weer twee nieuwe hoofdsponsoren verwelkomen, en wel A.T.S. Koudetechniek
en Knops Vastgoed B.V. We zijn erg verheugd dat deze twee Schimmertse bedrijven hun
steentje bij willen dragen aan onze vereniging!

Knops Vastgoed BV
Kruisstraat 15
6333 CP Schimmert
Telefoon: 045 - 4042780
A.T.S. Koudetechniek
Kruisstraat 12
6333 CS Schimmert
Zuid-Limburg (NL)
Telefoon: 045 404 26 26
Fax: 045 404 12 99
Voor verkoop informatie; Marion Thewessen: 06-27554000
Voor technische informatie; Andre Thewessen: 06-22528723
website: www.atskoudetechniek.nl
e-mail: info@atskoudetechniek.nl

Geweldige prestatie Jordi Rouschop
Tijdens de Finale Jonge Solisten van 26 juni j.l. heeft Jordi Rouschop een geweldige prestatie
geleverd. Hij heeft (uitkomend in de 1e divisie) met zijn uitvoering van Pequeña Czarda van
Pedro Iturralde 93 punten bij elkaar gespeeld, 1e prijs met lof der jury! Hiermee is hij op een
gedeelde tweede plaats geëindigd.
Jordi, van harte gefeliciteerd met deze mooie prestatie!
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serenade opening New EnergY & Familiedag
Op 15 mei hebben Fanfare en Drumband een serenade gebracht ter gelegenheid van de
opening van het nieuwe pand van New Energy Systems in De Steeg. Een week daarna was
er zoals elk jaar weer de familiedag. Er werd lekker gewandeld en ook de innerlijke mens
werd zeker niet vergeten.

Opruimploegen & Informatie Kostuums
Augustus - September: Paul Prevoo, Ron Prevoo-Loijens, Bas Ritt.
Oktober: Sander van Kan, Maurice Schneiders, Mieke van Marion , Joël Jacobs.
November: Roel Wachelder, Erwin Kuipers, Peter Verkoulen, Koen Verkoulen.
Indien iemand van de leden vragen heeft over de kostuums en of toebehoren: meld je dan bij
Petra Lacroix tel 045 4042372.
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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 2011:

Za 13 aug
Di 16 aug
		
Za 03 sep
		
Zo 11 sep
Za 17 sep
		
Za 01 okt
Zo 16 okt
Zo 16 okt
		
Za 12 nov
		
Zo 13 nov
Za 26 nov
Zo 09 dec
Za 24 dec

Einde vakantie
St. Rochus-kermis Klein
Haasdal 18:40
Serenade GB familie Eijssen
19:30 ‘t Weverke (K&D)
Districtsfestival Melick (D)
Serenade GB fam. Hermans
18:30 ‘t Weverke (K&D)
Concert FPC 20:00 - 22:00 (K)
Herfstwandeltocht Trampelkeu
Organisatie Bondsconcours LBM
(Heerlen) 10.00-23.00 (K&D)
Serenade GB familie
Thewessen (K&D)
Concert met Thorn (K)
St. Caeciliafeest 19:00
Concert o.v.b. (K)
Kerstensemble 21:30

ACTIVITEITEN 2012:

Vr 06 jan	Nieuwjaarsconcert
Zo 01 apr	Palmzondag
Za 14 apr	Intern solistenconcours.
Ma 30 apr	Koninginnedag
Za 05 mei & zo 06 mei Solisten		
concours Hulsberg
Zo 06 mei	Lentewandeltocht Trampelkeu
Zo 27 mei	Pinksteren
Zo 03 jun	Kermis processie

CONCERTEN:
Zo
Za
Zo
Zo

11 sep
01 okt
13 nov
09 dec

Districtsfestival Melick (D)
Concert FPC 20:00 - 22:00 (K)
Concert met Thorn (K)
Concert o.v.b. (K)

