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Fanfare St. Caecilia Schimmert
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Fanfa
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 pakt de dubbel
Op zondag 22 april heeft onze drumband met succes deelgenomen aan het drumbandfestival in Obbicht. Eerst hebben ze de regen moeten trotseren tijdens de streetparade
om vervolgens deel te nemen aan het concertgedeelte. De Drumband heeft de 1e divisie
gewonnen en als klap op de vuurpijl ook nog de dagbeker weten binnen te halen.
We wensen de Drumband en instructeur Etienne Houben van harte proficiat met dit mooie
resultaat!
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Geboorte Emiel Pricken

Op zaterdag 31 maart werd Emiel Pricken geboren.
Emiel is het broertje van Pheline en zoontje van Pauline en Guido Pricken.
Pauline, Guido en Pheline van harte gefeliciteerd met de geboorte
van jullie zoontje en broertje!

Potgrondactie Fanfare Sint Caecilia!
Zaterdag 31 maart jl. heeft u de leden van de fanfare zonder muziek en uniform maar met
ladingen potgrond door Schimmert zien trekken. Zoals in de vooraankondiging beloofd
kwamen we bij u langs en hoefde u niet te sjouwen. Wij brachten de zakken met potgrond
op de door u aangegeven plek. Dit werd erg gewaardeerd.
Veel mensen hebben gebruik gemaakt van deze
actie om onze vereniging te sponsoren en menige zak met potgrond verhuisde uiteindelijk naar
een Schimmertse achtertuin. Gezien het succes
van deze actie zullen wij u ook in 2013 weer op
weg helpen in uw tuin met goede potgrond voor
uw planten en bloemen.
Fanfare Sint Caecilia wil iedereen die ons via de afname van potgrond of op andere wijze
tijdens deze actie heeft gesteund hartelijk bedanken!
Met muzikale groet, Fanfare Sint Caecilia Schimmert.
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Afscheid Thei en Betsie
Op paasmaandag 9 april hebben wij, Thei
en Betsie, officieel afscheid genomen als beheerdersechtpaar van het Gemeenschapshuis. Deze middag werd georganiseerd door
Stichting Gemeenschapshuis in samenwerking met alle gebruikers. Iedere vereniging
had een bijdrage in hun eigen vaardigheid.
Het was een erg leuke middag, met verrassende optredens en lachwekkende anekdotes. En als afsluiting van deze middag een
serenade van de drumband en de fanfare,
welke erg indrukwekkend was. Ook gezien
de grote opkomst op deze paasmaandag. We
hopen nog vaak te mogen genieten van jullie
prachtige muziek.
We willen dan ook iedereen van harte bedanFoto: Pierre Visschers
ken voor deze middag en de mooie cadeau’s.
Als laatste dank voor de jarenlange prettige samenwerking. We hebben dit met heel veel
plezier gedaan, soms wel tot in de late uurtjes. Na al die jaren zijn het niet alleen gebruikers
maar ook vrienden geworden.
Thei en Betsie Eijssen, kinderen en kleinkinderen

Palmzondag
Op zondag 1 april werd er op Palmzondag de H. Mis feestelijk opgeluisterd.
De Drumband en het Korps hebben prachtige muziek ten
gehore gebracht, gevolgd door een gang naar het kerkhof
om onze overleden leden en familieleden te herdenken.
Dit is een mooie jaarlijkse traditie, waar heel veel mensen
en kinderen hebben kunnen genieten van de mooie teksten
en muziek. Zoals elk jaar werd het mooie bloemstuk weer
verzorgd door José Steins.
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Lentewandeltocht Trampelkeu op 6 mei 2012
De lentewandeltocht van de Trampelkeu is dit
jaar op zondag 6 mei. We zullen gaan wandelen richting Geverik en Genhout. We hopen dat er nog bloesem te bewonderen is en
er dus weer veel te genieten valt. De start is
in Café Oos Heim en onderweg zal er op de
beide posten in ruime mate voor de inwendige mens worden gezorgd. (met de “woorsjte”
van Maria en Ludi)
Wij hopen dat we jullie weer mogen begroeten onderweg en dat we, zo als altijd, een gezellige wandeltocht zullen beleven. De opbrengst is zoals gewend wederom voor onze fanfare.
Tot ziens op 6 mei “bie ut TRAMPELE”
WSV De Trampelkeu Sjömmert

Verslag jaarvergadering 2011 vrienden van de fanfare
Onze traditionele activiteit voorafgaand aan de jaarvergadering voerde ons naar Genhout.
Daar werden we door pastoor van Oss ontvangen in de kerk van de Limburgse kunstenaars.
De historische verhalen over de banden tussen Genhout, Klein en Groot Genhout, Beek en
Schimmert waren voor ons
verrassend nieuw. Ook het
ontstaan van de kerk zal
bij de meesten niet bekend
zijn geweest. Met ruim 20
vrienden hebben we genoten van het enthousiasme
waarmee pastoor zijn verhalen over de kunstenaars
en de kunstwerken vertelde, alsook van menige
anekdote. Charles Eyck,
Henri Jonas, Charles Vos, Joep Nicolaes, Gène Eggen en Schimmertenaar Sef Stassen
hebben er een schitterend kerkje van gemaakt samen met architect Boosten.
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We kijken nu met heel andere ogen naar de kerk van Genhout. Ook heeft pastoor ons even
laten kennismaken met het Centrum voor Religieuze Kunst en van het Montfortaans Erfgoed
dat wordt ingericht in de pastorie naast de kerk.
Bij de jaarvergadering was het zelfde aantal vrienden aanwezig als in Genhout, al waren het
niet allemaal dezelfde personen. André verwelkomt iedereen en geeft in het kort aan waarmee we het afgelopen jaar bezig zijn geweest.
De door Ger voorgelezen notulen van de vorige jaarvergadering halen nog even op waarmee
we toen bezig zijn geweest.
In het jaarverslag stelt de secretaris dat we met tevredenheid kunnen terugkijken op het afgelopen jaar, waarin de zaken zich redelijk gestabiliseerd hebben ondanks de economische
crisis. Het aantal sponsors is op hetzelfde niveau gebleven. Ook wordt Noël, die zo veel voor
de fanfare en de vrienden betekend heeft, nog herdacht.
Tot de voornaamste activiteiten behoorden de jaarvergadering voorafgegaan door een bezoek aan Muziekfabriek Adams en de hulp die we geboden hebben bij de organisatie van het
bondsconcours in Heerlen door de fanfare.
Aan het eind van het dertigste verslagjaar wordt nog even gesproken over het ontstaan van
de vrienden. Het is wel bekend dat het een vervolg is op het gedwongen stoppen van de verjaardagsactie, maar we kunnen niet precies achterhalen wie aan de wieg heeft gestaan. Als
er mensen zijn die het weten worden ze bij deze opgeroepen om ons hiervan op de hoogte
te brengen.
Penningmeester Sef geeft toelichting bij de cijfers, die laten zien dat de bijdragen wel zijn
teruggelopen en dat de afdrachten aan de fanfare bijzonder laag zijn geweest. Gezien de
crisistijd zal er wellicht nog wel een of andere bijdrage wegvallen, maar Sef heeft er alle
vertrouwen in. Aanpassen van de sponsorbijdrage is gezien de economische ontwikkelingen
zeker niet aan de orde. Het in 30 jaar aan de fanfare afgedragen bedrag is ruim € 167.000.
Hierbij moeten we ons realiseren dat we pas na 1995 met sponsors zijn begonnen en dat het
gedurende de helft van ons bestaan alleen door de vrienden is opgebracht.
De kascontrolecommissie heeft vastgesteld dat alles in orde is, waarmee Sef gedechargeerd
is. Piet Soons gaat nog een jaar door als lid van deze commissie en Carin Ritt wordt opgevolgd door Guus Eijssen.
Vervolgens laat André weten dat er gekeken wordt naar nieuwe sponsorborden, die lichter en
daardoor gemakkelijker vervoerbaar zijn.
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Het nieuws uit de fanfare komt van Peter Soons:
• het bondsconcours in Heerlen was een leuke ervaring, die nog wat opgeleverd heeft;
• op 7 oktober gaan fanfare en drumband een concert geven op de Floriade. Dit wordt een
Limburg-promotie-concert samen met Guido Frissen;
• zaterdag 31 maart is de potgrond-verkoop;
• volgend jaar wordt weer deelgenomen aan het WMC;
• serenades bij gouden bruidsparen is in de vakantieperiode soms moeilijk. Bij de twee
gouden paren die verstoken zijn gebleven van een serenade was alle begrip voor de situatie.
In de rondvraag herinnert Gé Soons nog aan de extra bijdrage van de Trampelkeu bij het
stoppen van Jean als drapeau-drager en dankt voor het meetrampelen.
Ten slotte dankt André zijn medebestuursleden en Peter en Miel, die trouw onze vergaderingen bezoeken, hetgeen heel goed werkt, en ook Bas en Mark voor het bijhouden van de site.
Hij sluit de vergadering af met het voorlezen van een column van Gerard Kessels met de
titel de fanfare is miljonair. De afsluiting luidt: “Veel geld maakt lui. En een luie fanfare is een
dode fanfare”.
Volgens André gaan we nu luisteren naar een levende fanfare.
Bestuur vrienden van de fanfare

De jaarvergadering over 2011
Op zondag 25 maart 2012 is de jaarvergadering over 2011 gehouden. De opkomst van de
leden is vergelijkbaar met vorig jaar maar nog steeds teleurstellend. Voorzitter Peter Soons
opent om 10.30 uur de vergadering en heet eenieder welkom. Tijdens de opening staat hij stil
bij het overlijden van erebestuurslid Noël Stassen.
Nadat het verslag van de vorige vergadering aan de orde is gesteld presenteert Peter Verkoulen zijn financiële verantwoording over 2011. De begroting over 2011 was met hangen en
wurgen sluitend voor een jaar waarin geen concours wordt georganiseerd. Door een aantal
incidentele meevallers laat de realisatie gelukkig een ander beeld zien. De reserves zijn weer
wat aangevuld maar structureel is dit onvoldoende.
De contributie blijft conform afspraak hetzelfde maar de lesgelden worden met de inflatie
aangepast. Voor het jaar 2012 sluit de begroting op een klein positief resultaat. Voor een ‘niet
concoursjaar’ is dit te mager.
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Fijn was het te constateren dat naast de leden ook vele andere mensen die de fanfare een
warm hart toedragen geholpen hebben bij de organisatie van het bondsconcours in Heerlen.
Aandacht wordt gevraagd voor ondersteuning bij de actie “potgrond”.
Marjo heeft voor de 13e keer weer een uitgebreide weergave opgesteld van alle activiteiten
binnen de fanfare maar ook wat naar buiten gebeurt. De vele activiteiten laten zien dat de
vereniging bruist van levendigheid. Daarnaast blijven onze leden actief om voor de opvolging
te zorgen, liefst 8 keer heeft de ooievaar weer zijn werk gedaan. De blokfluitlessen hebben
hun effect en liefst 9 van de 11 kinderen gaan verder.
José Eijssen en Miel Weerts worden herkozen tot
bestuurslid. Jean Soons wordt gezien zijn grote
staat van dienst, met name 60 jaar vaandeldrager,
tot erelid benoemd.
De Watertoarefièste zijn prima verlopen met een
uitstekend resultaat. ‘Chapeau’ voor het comité.
Dit jaar vinden zij plaats van 29 juni tm 01 juli. De
Ster ZLM toer komt op 15 juni weer in Schimmert.
Een bezoek aan de Floriade, met een Limburgs
concert gezamenlijk met Guido Frissen, en de Familiedag worden naar verwachting op zondag 07
oktober a.s. gecombineerd. De voorbereidingen van de deelname aan het WMC 2013 (04 tm
29 juli) zullen in de loop van dit jaar verder worden doorgezet.
De voorzitter sluit de vergadering en dankt eenieder voor zijn/haar inbreng tijdens deze constructieve vergadering maar ook tijdens het afgelopen verenigingsjaar.
Ed Loijens
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Watertaore Fièste 2012

Op de jaarvergadering is wederom naar voren gekomen dat de
Watertaore Fièste een grote bijdrage leveren aan de begroting en
exploitatie van onze vereniging. Dat is met name te danken aan
de geleverde inzet en prestatie van leden, bestuursleden, erebestuursleden en andere betrokkenen. Ook dit jaar willen wij van 29
juni t/m 1 juli als organiserend comité, samen met alle voornoemde
mensen, er weer een succes van maken. De organisatie van het
evenement begon, gelijk voorgaande jaren, direct de dag na de
feesten tijdens het opruimen...
De conclusie werd getrokken, dat het concert op vrijdag een succes
genoemd mag worden. Dit heeft ons dan ook doen besluiten dit te herhalen.
Er wordt op dit moment nog druk overleg gepleegd met andere verenigingen
om te concerteren in een ontspannen informele sfeer.
Ook ‘Wir sind Spitze’ is weer van de partij. Gelijk na afloop van hun optreden hebben wij hen
gecontracteerd voor de volgende editie naar aanleiding van de ‘billige sjpas’ die zij brachten.
Omdat de animo voor het traditionele weidefeest (lees: pleinfeest) de laatste jaren wat afgenomen is, zijn we op zoek gegaan naar een andere invulling voor de zondag. Er is gekozen
voor een bedrijvendag, waar ondernemers bezoekers een kijkje in de keuken laten nemen
van activiteiten die zij ondernemen. Bedrijven presenteren zich op hun eigen locatie in De
Steeg of vanuit een stand op de feestlocatie, die tevens als centraal punt en horecafaciliteit
dient. Dit evenement wordt tevens aangegrepen bedrijventerrein De Steeg te heropenen. De
‘Baeker Hofkapel’ luistert het geheel op en wellicht lukt het nog een verrassingsact vast te
leggen.
Zoals jullie zien heeft het comité niet stilgezeten en gezien het werk zijn we ook erg blij dat
we versterking hebben mogen ontvangen in de persoon van Joël Jacobs, waarvoor dank! In
de voorbereiding, tijdens en na de feesten hebben we vele handen nodig om het werk licht te
maken. Zet dan ook de Watertaore Fièste langzaam weer bovenaan je prioriteitenlijstje, zodat
het ook dit jaar weer een groot succes wordt!!
Groet,
Comité Watertaore Fièste
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STER ZLM TOER 2012
Op vrijdag 15 juni is het weer zover, Schimmert is voor de 8e keer op rij etappeplaats in de
Ster ZLM Toer. Na het grote succes van afgelopen jaren krijgt de organiserende Stichting
Evenementen Kern Schimmert (EKS), dit jaar voor de vijfde keer de vrijdag als dag toegewezen en ook weer start én aankomst van de rit met een Zuid Limburgs Heuvelland parcours à
la Amstel Goldrace. De wielerliefhebbers kunnen dus vrijdagmiddag 15 juni op diverse Limburgse locaties de wielerkaravaan voorbij zien razen om vervolgens in ons eigen Schimmert
getuige te zijn van een spannende eindspurt.
Ook dit jaar zal ongetwijfeld weer een bijzonder sterk
rennersveld aan de start zal verschijnen waaronder
diverse Pro Tour teams (de beste teams van de wereld) met in hun midden diverse bekende namen.
Volgens ingewijden groeit de voormalige Ster ZLM
Toer in aanzien in de wielerwereld hetgeen veelbelovend is voor de bezetting van het deelnemersveld.
Ook dit jaar hopen wij weer op een gezellige en
spannende happening. Wij zullen jullie op de hoogte
houden. Noteer alvast de datum in je agenda!!
Rest nog één heel belangrijk onderdeel: Ook dit jaar heeft EKS weer uw hulp nodig!
Meld je als vrijwilliger aan bij een van de leden van EKS en ondersteun hiermee het verenigingsleven in Schimmert. EKS is immers een samenwerking van Fanfare Sint Caecilia, Schutterij Sint Sebastiaan, Turnclub Excelsior en Voetbal Vereniging Schimmert. Wij hebben ca.
80 personen nodig (verkeersregelaars, hulp in de bediening, broodjes smeren, hulp bij het
opbouwen en afbreken, etc.). Iedereen is welkom (leden, maar ook niet leden van verenigingen, jong en oud). Als u kunt helpen geef het door aan, of stuur een e-mail bericht naar Nico
Eurelings of Miel Weerts. Zij zullen dan contact met u opnemen.
Nico: n.eurelings@home.nl
Miel: mielweerts@home.nl
of secretariaat Stichting EKS: Klein Haasdal 28, 6333 AK Schimmert (045-4042258)
Alvast bedankt en we zullen er samen weer een gezellige dag van maken!
Bestuur EKS
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Uitslagen NEGENDE ONDERLING SOLISTENCONCOURS
gehouden zaterdag 7 April 2012 Café-Zaal-Terras ‘t Weverke
Jurylid: Noël Speetjens; Piano: René Kicken; Speaker: Ed Soons; Fotograaf: Barry Kuipers.
Docenten: Els-Claessens-Wischmann, Harry Schaeps, Bas Schobbers, Sander Simons.
Organisatie: Commissie Opleidingen.
Divisie Aspiranten met jury-rapportage in woorden					
			
Asp
Blokfluitkwartet:			
Motorpech & Voorzichtig		
Max Maessen, Mick Moonen,
Thijs Ortmans, Tjen van Weersch		
Asp
Blokfluitduo:			
De school is uit & De slangenbezweerder
Kris Hermans, Mila Ortmans					
Asp
Bugeltrio:			
Overture-F.van Gorp;		
Paulus Brandsma			
Medley voor al je fans-J.Kastelein		
Selina Kuipers								
Jesper Lucassen		
Divisie Debutanten, Jeugd, 5, 4, 3, 2, 1 met jury-rapportage in woorden en punten Punten
Deb
Deb
Deb
Jeugd
Jeugd
Jeugd
Jeugd
5
5
4
4
3
2

Jonie den Boer Bugel Wer hat Hunger und an Durst?-N. Fuchs
Luc Timmers *
Bugel Beau Brummel – Forrest L. Buchtel		
Matthijs Buijsen * Hoorn Scherzo – V. Shelukov, transcr. H. Voxman
Tim Eurelings
Tromb. Emerald – H.A. VanderCook		
Manoua Koraichi *Bugel The Young Virtuoso – Clifford P. Barnes
Ferre Limpens
Bugel The Young Genius – Clifford P. Barnes
Geert Vanhommerig *Bugel Orion – H.A. VanderCook			
Loek Eurelings
Bugel Vega – H.A. VanderCook
		
Geert Verkoulen Euph. Vega – H.A. VanderCook			
Jesper Frijns *
Trompet Baroque Concertino – Bertrand Moren
Rimmi Limpens Bugel Punchinello – H.A. VanderCook		
Lisa Laumen *
Bugel Concertino – Leroy Ostransky		
Marc Penders * Marimba Furioso and Valse in D Minor – Earl Hatch

*

Solisten die op zondag 6 mei 2012 gaan deelnemen aan het 33e Lei Extra
Solistenconcours te Hulsberg.

=

80
81
82
80
81
77
84
82
81
84
83
82
83
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Verder gaan aldaar deelnemen Niels Eggen, Bugel en Luuk Mevis, Kleine trom & Woodblock.
Aangezien in Hulsberg de Debutanten-divisie niet bestaat komt men aldaar uit in de JeugdDivisie t/m 12 jaar.
Erelijst Solistenconcours Schimmert:
Winnaars ‘Meister Stassen-Wisseltrofee’ bestemd voor de deelnemers in de Debutanten- en
Jeugddivisie:
1e Prijs: Geert Vanhommerig, bugel
2e Prijs: Matthijs Buijsen, hoorn
3e Prijs: Luc Timmers, bugel
Winnaars “Wisselbeker Solistenconcours Fanfare Sint Caecilia Schimmert 1845’ voor Divisies 5 tot en met 1:
1e Prijs: Jesper Frijns
2e Prijs: Marc Penders, marimba
3e Prijs: Rimmi Limpens, bugel.

Toelichting: Bij een gelijk aantal punten beslissen bepaalde beoordelingsrubrieken over de
prijstoekenning.
Indien dit óók geen eindwinnaar oplevert wordt de wisselbeker toegekend in tijdsevenredigheid.
Een welgemeende felicitatie aan het adres van alle solisten, hun ouders/opvoeders en hun
docenten! Onze grote dank aan onze ere-dirigent Noël Speetjens voor zijn onovertroffen
wijze van jureren!
Fijn dat het gebeuren kon plaatsvinden voor een talrijk opgekomen en enthousiast publiek!
Dank voor de hartelijke ontvangst in ’t Weverke!
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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

ACTIVITEITEN 2012:

Za 28 apr Serenade Mieke & Maurice
		
20:15 Stadbroekermolen Sittard
Ma 30 apr Koninginnedag 20:30
Za 05 mei & zo 06 mei Solisten		
concours Hulsberg
Za 05 mei Serenade GB Lahaije-Huntjes 19:30
Zo 06 mei Lentewandeltocht Trampelkeu
Za 19 mei	Praktijkexamens
Zo 20 mei Schuttersfeest 14:00
		
kiosk voetbalveld (K&D)
Zo 27 mei Pinksteren 1e Communie 9:15
Za 02 jun Verkoop Koo-sjiet loten
Zo 03 jun Kermis processie 8:15
Do 07 jun Kermis Gr. Haasdal 20:00 (K&D)
Za 09 jun Processie Meerssen 6:30 (K&D)
Vr 15 jun EKS ster ZLM toer
Za 16 jun Concert met Maasbracht 20:00 (K)
Vr 29 jun Concert WTF 20:00 (K&D)
Vr 29 jun t/m zo 1 jul Watertaore Fièste
Do 16 aug St. Rochus
Za 25 aug Serenade GB Collaris 19:30
Zo 09 sep Districtfestival Heerlen (D)
Za 15 sep Serenade GB Moonen
Zo 07 okt Concert Floriade 13:00 (K)

ACTIVITEITEN 2012 (vervolg):
Za
Zo
Zo
Za
Zo

13 okt
21 okt
04 nov
24 nov
09 dec

Serenade GB Aarts
Herfstwandeltocht Trampelkeu
Concert met Holtum 18:00 (K)
St. Caeciliamis & feest 18:45
Concert (D)

CONCERTEN:
Za
Vr
Zo
Zo
Zo

16 jun
29 jun
07 okt
04 nov
09 dec

Concert met Maasbracht 20:00 (K)
Concert WTF 20:00 (K&D)
Concert Floriade 13:00 (K)
Concert met Holtum 18:00 (K)
Concert (D)

