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FanFare St. CaeCilia SChimmert

Uitgave onder verantwoordelijkheid van het bestuur. Coördinatie: José Eijssen, tel. 045 404 9177
Email: fanfare-info@fanfareschimmert.nl • Website: www.fanfareschimmert.nl 

Voor de gehele fanfare-familie.Fanfare-info

Welkom, larS en milo!

Sinds kort is onze fanfare-familie twee nieuwe aanwinsten rijker. Op 10 november om 03:24 
uur zag Milo voor het eerst het levenslicht! Milo is het zoontje van onze leden Mark en 
Thera Lardinois - Garritsen. Het kleine ventje weegt 4055 gram en is 55 cm groot.
Zowel Thera als Milo maken het uitstekend en pappa gelukkig ook!

Op 19 november om 01:11 ‘s nachts is Lars ter wereld gekomen. Lars is het zoontje van 
van Cor en Ilona Grond - Soons en is het broertje van Yelke. Ook deze “kleine” man is een 
gezonde flinke knul van 4300 gram en is 55 cm groot. De bevalling heeft thuis plaatsgevon-
den en de hele familie maakt het prima!

We wensen Thera & Mark en Ilona, Cor & Yelke van harte proficiat met hun nieuwe aan-
winst. Heel veel geluk samen!

Lars Grond                                                 Milo Lardinois
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St. CaeCiliaFeeSt

Zaterdag 26 november vierden wij ons traditionele St. Caeciliafeest. Begonnen in de kerk 
met fantastische muziek van korps en drumband en mooie door meneer pastoor uitge-
zochte teksten. Veel belangstellenden in de kerk hebben genoten en ook voor de muzikan-
ten is dit altijd een mooi moment om een groot publiek te vermaken. Het was zelfs meneer 
pastoor opgevallen dat tijdens het musiceren geen kuchje, hoestje of zo te horen was. Een 
beter compliment kun je niet krijgen.

Na de viering in de kerk werd het feest voortgezet in het gezellig in zwart wit aangeklede 
Gemeenschapshuis dit in verband met het gekozen thema Black & White. Maar liefst ze-
ven jubilarissen werden gehuldigd te weten Erwin Kuipers, Peter Frissen, Roel Wachelder, 
Piet Ritt en Peter Soons voor hun 25 jarig jubileum, Piet Frijns voor zijn 40 jarig jubileum 
en Jean Soons voor zijn 60 
jarig jubileum. Deze laatste 
hebben wij vorig jaar kun-
nen verrassen met een ko-
ninklijk lintje vanwege de 
vele verdiensten voor met 
name de Fanfare maar ook 
andere verdiensten in onze 
gemeenschap. Voor Jean 
was dit jubileum tevens zijn 
afscheid als drager van de 
drapeau. De knieën willen 
niet meer en stoppen was de enige oplossing. Uiteraard was Jean erg bezorgd over zijn 
opvolging, maar dit is gelukkig geregeld. We hebben kunnen melden dat Jan Moonen de 
drapeau van Jean heeft overgenomen. Jan werd met een stevig applaus van alle aanwezi-
gen begroet als nieuwe drapeau-drager. Jan en ook Kitty welkom bij onze Fanfare familie.

Ook werden wij nog verrast door een ludiek 
optreden van de Trampelkeu. Gewapend met 
een heuse Trampelkeu drapeau en met enig 
muzikaal geweld kwamen zij ons een cheque 
aanbieden. Wetend dat Jean zou stoppen als 
drapeau-drager en wetend dat Jean voor de 
Trampelkeu al bij bijna alle wandeltochten het 
parkeren op het Oranjeplein in goede banen 
leidt, hadden zij bedacht om via Jean en hun 
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drapeau ons een cheque aan te bieden. We waren overrompeld door de hoogte van deze 
cheque te weten € 4000,= en we zijn de Trampelkeu erg dankbaar voor hun financiële 
steun. Onze mensen helpen de Trampelkeu altijd met veel plezier bij de wandeltochten. De 
vele wandelaars die elke keer weer komen genieten van de goed georganiseerde tochten 
en ook de mensen van de Trampelkeu zie je genieten als alles op zo’n dag op rolletjes 
loopt. Kortom allemaal blijde gezichten.

De rest van de avond werd ingevuld met de gebruikelijk tombola. Genoten werd van het 
eetbuffet verzorgd door de dames van het bestuur. Thei en Betsie versterkt met enkele oud-
prinsen zorgden ervoor dat niemand dorst hoefde te leiden en Tom Heiligers draaide leuke 
muziek. Kortom een leuke en door het comité St. Caeciliafeest  goed georganiseerde avond.

Het Bestuur

ConCert thorn

Op 13 november gaven de Koninklijke Harmonie van Thorn (“de Bokken”) o.l.v. Norbert Nozy 
en onze eigen fanfare o.l.v. Frenk Rou-
schop een concert in De Polfermolen in 
Valkenburg. Deze harmonie behoort tot 
de absolute wereldtop, hetgeen wel blijkt 
uit het feit dat ze o.a. vier keer de Con-
certdivisie harmonie wonnen. De Bokken 
brachten een sfeervol programma met 
filmmuziek uit o.a. Starwars. Het massale 
orkest liet een fantastische klank horen.

Ook onze eigen fanfare was bijzonder goed op dreef en kon zich muzikaal goed meten met 
dit gerenommeerde orkest. Een heel mooi afwisselend programma, oorspronkelijke symfo-
nische fanfare-muziek (Omaggio), de spectaculaire brassband bewerking The Land of the 
Long White Cloud en het nog steeds sfeervolle Amazonia vormden de hoofdmoot. Het mooi-
ste compliment kwam van een anonieme Thornse muzikant: “ ik heb nog nooit een fanfare 
gehoord die zulke mooie symfonische blaasmuziek ten gehore brengt. Chapeau!”.
Een dergelijk topconcert is dus zeker voor herhaling vatbaar en we zullen dit de komende 
jaren dus blijven programmeren. Hopelijk mogen we dan ook nog wat meer publiek verwel-
komen. De thuisblijvers hebben deze avond zeker ongelijk gekregen.

Het Bestuur



4    Nr. 126 | December 2011

herFStWandeltoCht trampelkeu

Zondag 16 oktober was de herfst-
wandeltocht van dit jaar. De dag 
startte behoorlijk fris voor de eerste 
wandelaars en de bemanningen 
van de posten. De zon liet zich van 
haar beste kant zien en ’s middags 
was het in het zonnetje een gezel-
lige boel. Lekker warm en kletsen. Er 
hebben 1212 wandelaars ingeschre-
ven en het was fantastisch om de 
stoet “Trampelèère” te zien lopen. Er 
waren zelfs bussen met wandelaars 
uit Brabant en België naar onze wan-
deltocht gekomen. Bij de familie Lemmens en loonbedrijf Timmers in ons mooie Schimmert 
waren we te gast als rustplaatsen.  Hartelijke dank voor hun gastvrijheid en iedereen, die 
heeft meegeholpen ook bedankt. De sfeer was weer als van ouds geweldig bij onze hulptroe-
pen en Trampelkeu (ondanks de frisse start) en het werd een leuke dag, niet alleen dus voor 
de wandelaars, maar ook voor de vrijwilligers, die dit wandelfestijn voor de 53e keer mogelijk 
maken. Bedankt allemaal.

WSV De Trampelkeu Sjömmert

BeSte leden, Bedankt!

We mogen onze leden die ons zaterdag en zondag en zelfs maandag geholpen hebben met 
de wandeltocht  te organiseren en opruimen ook niet vergeten. In totaal deden er 1212 wan-
delaars mee. Twee volle bussen uit België, dit is een heel mooi aantal, er waren ook weer een 
aantal mooie complimenten van wandelaars, mooie tochten en mooie rustplaatsen. 
Bedankt hiervoor en weer tot de voorjaarstocht!!
 
Jos Wiekken
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proFiCiat

Proficiat aan de organisatie. Was een mooie en verzorgde tocht. We kwamen met een bus 
vol leden van Wandelclub De Schoverik en iedereen was erg tevreden.
Groetjes uit Diepenbeek

René Smets

Gouden BruidSpaar hermanS – kampkeS

Het feest was overweldigend en ze 
hebben er enorm van genoten. Ook de 
serenade die door de drumband en de 
fanfare werd gebracht was bijzonder 
indrukwekkend, mede ook door het feit 
dat er zoveel mensen aan deelnamen. 
Dit heeft enorm veel indruk op hun ge-
maakt en ze hebben hier enorm van 
genoten.

Namens pap en mam wil ik jullie dan 
ook heel erg bedanken voor deze onvergetelijke dag en mooie herinnering.

Groetjes Petra Scholte-Hermans

Gouden BruidSpaar theWeSSen

Nogmaals bedankt voor de fijne opluis-
tering tijdens de receptie op ons 50-ja-
rig huwelijksfeest.
Het is mede dank zij jullie, een onver-
getelijke dag voor ons geweest.

Math en Paula Thewessen
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uitSlaG lBm Finale JonGe SoliSten 2011

Zondag 26 juni 2011 te Horn.

Op zondag 26 juni nam Jordi Rouschop als solist van onze vereniging op deel aan de LBM 
Finale Jonge Solisten, die gehouden werd in Cultureel Centrum De Postkoets te Horn. De 
Finale Jonge Solisten fungeert als Limburgse Kampioenswedstrijd nadat in de voorafgaande 
maanden door de hele provincie door de LBM geauspicieerde Solistenconcoursen werden 
gehouden, die tevens dienden als voorronden van de Finale Jonge Solisten. 

Jordi werd op zaterdag 7 mei 2011 te Hulsberg met 95 punten zowel winnaar van de 1e Di-
visie met een 1e Prijs met Lof der Jury, áls Eindwinnaar van het twee dagen durende 32-ste 
Lei Extra Solistenconcours te Hulsberg. En zo viel een eervolle uitnodiging voor deelname 
aan de Finale Jonge Solisten LBM in de brievenbus te Munstergeleen.

De organisatie van de Finale Jonge Solisten te Horn lag in handen van de Limburgse Bond 
van Muziekgezelschappen (LBM) en het Huis voor de Kunsten Limburg. 
Juryleden waren de heren Fried Dobbelstein en Steven Walker.

Maar liefst 39 solisten en 5 ensembles stonden vermeld in het programma-boekje.
In de 1e Divisie namen 8 solisten deel, waaronder Jordi Rouschop. Hij vertolkte op altsaxo-
foon het werk “Pequeña Czarda” uit 1949 (versie met cadens) van de Spaanse componist 
Pedro Iturralde (*1929). Hij werd in de Finale begeleid door Ankie Mofers, met wie hij ook het 
toelatingsexamen voor het Conservatorium succesvol prepareerde. Hieronder de punten-
staat en de opmerkingen.

Rubriek   Punten per jurylid  Punten per jurylid 
1. Muzikale uitvoering 9 ½    9 ½  
2. Dynamiek & nuancering 9   8 ½  
3. Ritmiek & samenspel 9   9 ½  
4. Techniek  9 ½    9 ½  
5. Klankgehalte; zuiverheid 9 ½    9 ½     
Totaal per jurylid  46 ½ punt  46 ½ punt 
   Jurylid: Fried Dobbelstein Jurylid: Steven Walker 

Eindtotaal & Resultaat 93 punten: 1e Prijs met Lof der Jury, Gedeelde 2e plaats
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Opmerkingen jurylid Fried Dobbelstein:
Mooie sfeervolle opening. Mooi open + goed karakter. Andante mooi spel, blijf letten op de 
onderlinge zuiverheid. : Kan nog iets meer agogisch van aard! Verderop mooie versnelling, 
zeer fantasierijk. Piu mosso goed karakter. Blijf letten op de zuiverheid. Goed czardaskarak-
ter. Heel goede techniek! Maestoso: graag iets meer dynamische opbouw, het blijft te veel 
op één sterkte! Zeer goede cadans, ook hier graag iets meer nuancering in de dynamiek. 
Vivace goede tempo-opbouw! In totaliteit zeer overtuigend, ook naar het slot toe!! Als geheel 
vooralsnog aandacht voor de dynamische verschillen. Maar ik heb genoten van dit wervelend 
optreden. Proficiat!

Opmerkingen jurylid Steven Walker:
Bruisende intro. Andante: mooi expressief spel, met intentie. Dolce p mag wat ingetogener. 
Let op de intonatie: d’’. Vivace: dynamisch contrast mag groter. Indrukwekkende techniek! 
Maestoso: forte toch wat aan de harde kant. Doseer je dynamiek goed! (p-mf-f-ff) Cadens: 
hier ook: dynamiek (ook >). Blz. 4. 1e haak wat ongelukkig. Naar het einde toe wat onstuimig, 
maar bij vlagen muziek van zeer hoog niveau gehoord! Heb genoten van je optreden Jordi! 
Proficiat! 

Wij feliciteren onze solist Jordi Rouschop, zijn docent Jos Dobbelstein en pianiste Ankie Mo-
fers met dit buitengewoon fraaie muzikale resultaat! Vrucht van toewijding. Ook felicitaties 
voor de ouders / opvoeders en verdere familieleden. In het Eindklassement van de 1e Divisie 
eindigde Jordi op een gedeelde 2e plaats samen met Ruby Zelissen (klarinet, Grevenbicht). 
Winnares werd net als in 2010 Celine Brouns (sopraansaxofoon, Ittervoort), die andermaal 
“Concertino” van Paul Harvey uitvoerde en met een neuslengte verschil met 94 punten de 
Finale Jonge Solisten 2011 op haar naam schreef.

Vanaf studiejaar 2011-2012 studeert Jordi Rouschop Hoofdvak Altsaxofoon aan het Maas-
trichtse Conservatorium bij Jean-Pierre Cnoops. Dus een dubbele felicitatie!

Rickwin Poelma werd eveneens toegelaten tot de vakstudie Tenortuba aan het Conservato-
rium te Maastricht. Ook voor hem en zijn dierbaren onze welgemeende felicitatie. Wij wensen 
beiden veel succes op hun verdere muzikale paden!!!

René Kicken
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AGENDA 
repetitieS:
Drumband: elke Woensdag 20:00 
Leerlingenorkest: elke Zondag 10:30-11:00 
Jeugdfanfare: elke Zondag 11:00-12:30
Fanfare: elke Vrijdag 20:00
(K)=Korps (D)=Drumband (J)=Jeugdfanfare

ConCerten:
Zo 11 dec Concert Percussionata (D)
Vr 13 jan Nieuwjaarsconcert 20:00
Zo 11 mrt Concert (k)
Zo 15 apr Concert (k)
Zo 22 apr drumbandfestival obbicht (d)
Zo 10 jun Concert Floriade o.v.b. (k)
Vr 29 jun Concert WtF(k&d)

aCtiViteiten 2011:
Zo 11 dec Concert Percussionata (D)
Vr 16 dec Geen repetitie (k)
Zo 18 dec repetitie (k) 10:00 Spaubeek
Za 24 dec Kerstensemble 21:30
Vr 30 dec Geen repetitie (k)

aCtiViteiten 2012:
Vr 06 jan Driekoningen 18:45
Vr 13 jan Nieuwjaarsconcert 20:00
Zo 19 feb afhalen prins carnaval
ma 20 feb Carnavalsoptocht
Za 03 mrt proefexamens praktijk
Zo 11 mrt Concert (k)
Zo 25 mrt Jaarvergadering (k&d)
Za 31 mrt praktijkexamens (o.v.b.)
Zo 01 apr Palmzondag 10:45
Za 14 apr Onderling Solistenconcours
Zo 15 apr Concert (k)
Zo 22 apr drumbandfestival obbicht (d)
Ma 30 apr Koninginnedag

aCtiViteiten 2012 (vervolg): 
Za 05 mei & zo 06 mei Solisten-
  concours Hulsberg
Zo 06 mei Lentewandeltocht Trampelkeu
Zo 20 mei Schuttersfeest (K&D)
Zo 27 mei Pinksteren 1e Communie
Zo 03 jun Kermis processie
do 07 jun kermis Gr. haasdal (k&d)
Za 09 jun processie meerssen 6:30 (k&d)
Zo 10 jun Concert Floriade o.v.b. (k)
Vr 29 jun Concert WtF(k&d)
Vr 29 jun t/m zo 1 jul Watertaore Fièste
do 16 aug St. rochus
Zo 09 sep districtfestival heerlen (d)
Zo 16 sep districtfestival (d)
Zo 21 okt herfstwandeltocht trampelkeu
Za 24 nov St. Caeciliafeest

opruimploeG
Dec.: Hans Slenter, Sven en Jordi Rou-
schop, Mark Lardinois.
Jan.:  André Lemmens, Mieke van Marion, 
Maurice Schneiders.


