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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

2

Nr. 129 | Juni 2012

Watertaore Fièste 2012

Op dit moment wordt er door het comité en een handvol andere mensen hard gewerkt om de laatste zaken te regelen en de
spreekwoordelijke puntjes op de i’s te zetten. Wellicht is het goed
te vertellen hoe een en ander werkt binnen het comité.
Tijdens de feesten en het opruimen wordt er al druk geëvalueerd.
Zaken die goed gaan en zaken die minder of zelfs niet functioneren passeren de revue, waarbij er gezocht wordt naar het waarom.
Tegelijkertijd zijn de comitéleden altijd alert op hetgeen er door
bezoekers en/of leden opgemerkt wordt. Naar aanleiding hiervan ontstaan er, soms al gedurende het feest, ideeën voor een volgende editie. Zo is
er afgelopen jaar besloten toch de muur tussen de buffetten te slopen. Vanaf
de dag na het feest tot zo’n 3 maanden voor het volgende wordt er slechts een op één hand
te tellen malen officieel vergaderd. Er is dan aandacht voor evalueren, plannen nieuwe data
en taken (her-) verdelen. Hierbij wordt er rekening gehouden met de kwaliteiten en interesses van de individuele leden van het comité. Naarmate de jaarvergadering nadert begint de
Watertaorekoorts haar werk te doen en ontstaan er op diverse plekken steeds meer informele
gesprekken en vergaderingen. Aan Jan de taak dit op te merken en de eerste officiële bijeenkomst te plannen. Vanaf dat moment begint de trein te lopen. Iedereen heeft zijn taken en
begint lijntjes uit te werpen om de boel geregeld te krijgen. Er is een groot aantal vaste zaken,
maar een even groot aantal specifieke zaken per jaar dat opgepakt moet worden. Het geeft
vertrouwen te weten dat we al tijdens de voorbereiding te allen tijde gebruik mogen maken
van een aantal mensen buiten het comité. Mochten mensen hier ook een rol in willen spelen,
schroom dan niet comitéleden aan te spreken. Er is altijd wat te doen!
Bij dezen willen we jullie vragen nu al reclame te maken en 29 en 30 juni en 1 juli met z’n allen
de schouders eronder te zetten, wij regelen de rest.... Zonder jullie zijn we nergens!!
Comité Watertaore Fièste
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Stralende dag
Pinksterzondag was mijn grote dag. We moesten om 8.45 uur op school zijn om foto’s te
maken. Daarna stonden we lekker in het voorjaarszonnetje te wachten tot we mogen vertrekken. Toen mijnheer Pastoor kwam, liepen we in een grote stoet achter de fanfare aan.
Maar waarom loopt de fanfare eigenlijk zo langzaam?
Foto: Bert Ramakers

In de mis speelde de fanfare 2 nummers. Ik vond ze allebei even mooi. Iedereen was stil
en vond het prachtig. Na de mis liepen we achter de fanfare aan terug naar school. Daar
werden we getrakteerd op een feestelijke serenade in het voorjaarszonnetje.
Fanfare bedankt! Dankzij jullie is het een onvergetelijke dag geworden…
Selina

Gouden bruidspaar
Laheije - Huntjens
Op 5 mei waren onze ouders Wiel en Jeanne Laheije 50 jaar Getrouwd. Om half 8 kwamen jullie onze
ouders een persoonlijke serenade brengen. Dit was
super en ze hebben hier ook echt van genoten.
Onze dank hier voor.
Regina Laheije
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Verkoop koo-sjiet loten
Op zaterdag 2 juni begon de verkoop van de
koo-sjiet loten. Rond de klok van 9:00 uur waren er al een groot aantal leden present op de
plek waar de verdeling van de routes en de
koo-sjiet loten plaatsvond. Enkele leden waren met het “kleine jonge grut en route”
We zullen maar zeggen: jong geleerd is oud
gedaan!!! Alle deelnemers willen we dan ook
hartelijk danken dat ze weer hun vrije tijd hiervoor opgeofferd hebben. Zonder jullie hulp zou dit niet mogelijk zijn.
Bedankt!

Serenade bruiloft Mieke en Maurice
Als lid van de fanfare is het geven van een
serenade gesneden koek. Maar hoe anders
is het als de fanfare voor jou uitloopt. Op 28
april hebben wij dat mogen meemaken en het
was fantastisch!
De bijdrage van het blazersensemble o.l.v.
Noel Speetjens maakte onze huwelijksmis
meer dan compleet. En ‘s avonds waren de
grote opkomst van zowel de drumband als
het korps en ook nog de serenade van de
hofkapel een geweldig begin van het feest.
Bedankt allemaal voor jullie muzikale bijdrage
aan onze huwelijksdag. We hebben ervan genoten.
Mieke en Maurice
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Ster ZLM toer 2012
Vrijdag 15 juni 2012 / etappe 2
Schimmert – Schimmert / 169 km
Start 12.00 uur Bekerbaan
Finish 15.45 uur Bekerbaan
Het is weer zover. Voor de 8e keer op rij is Schimmert etappeplaats in de Ster ZLM Toer. Na
het grote succes van afgelopen jaren krijgt de organiserende Stichting Evenementen Kern
Schimmert (EKS: een samenwerking van Fanfare Sint Caecilia, Schutterij Sint Sebastiaan,
Turnclub Excelsior en Voetbal Vereniging Schimmert), 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. De organisatie van de Ster ZLM toer Grote Prijs Jan van Heeswijk
heeft de ploegen bekend gemaakt welke deel zullen nemen aan de 26 editie.
Naast 11 andere ploegen zullen maar liefst 9 World Tour teams deelnemen:
Lotto-Belisol Team		
BEL
Omega Pharma- Quick Step
BEL
Team Saxo Bank 			
DEN
Sky Procycling			
GBR
Team Radioshack - Nissan		
LUX
Rabobank Cycling Team		
NED
Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team NED
Katusha Team			
RUS
Team Garmin-Barracuda		
USA
Ook zin in een gezellige en spannende wielerhappening? Tot 15 juni op het Oranjeplein en
de Bekerbaan!
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Sla je slag!
Op zaterdag 16 juni 2012 organiseert de Drumband van Fanfare St. Caecilia: Sla je slag!!!
Alle kinderen van de basisschool zijn welkom van
15.30 uur tot ±17.00 uur in het gemeenschapshuis.
Het is de bedoeling dat zij allemaal iemand meenemen (denk aan broertje/zusje, vriendje/vriendinnetje….). We willen samen laten horen hoe slagwerk
klinkt. En de kinderen mogen zelfs alles met ons
meedoen! Ouders en andere geïnteresseerden
zijn natuurlijk van harte welkom om te komen luisteren. We hopen veel kinderen en luisteraars te mogen begroeten. Dus ken je nog kinderen in je omgeving die wellicht interesse
hebben (eventueel ook van buiten Schimmert), nodig ze dan zeker uit!
Voor meer informatie bel Judy Kuipers: 06-11225053

Lentewandeltocht Trampelkeu
Zondag 6 mei jl. was de lentewandeltocht van dit jaar. De dag startte droog
voor de eerste wandelaars, maar de regengod Pluvius was het hier schijnbaar niet mee eens en is zich ermee gaan bemoeien. Het regende zo wat
de hele “wandel” dag. Tegen de tijd dat we gingen opruimen werd het langzamerhand droog, maar het kwaad was geschied. We hadden veel minder
wandelaars dan normaal. Bij de familie (firma) Coumans in Geverik en de
familie Eussen - Voncken in Schimmert waren we te gast met onze rustplaatsen. Hartelijke
dank voor hun gastvrijheid en iedereen, die heeft meegeholpen. De sfeer was, ondanks het
trieste weer, als van ouds geweldig bij onze hulptroepen en Trampelkeu. Nogmaals dank aan
onze vrijwilligers, die dit wandelfestijn voor de 54e keer mogelijk maken. Tot een volgende
keer, dan hopelijk met beter weer.
WSV De Trampelkeu Sjömmert
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Instrumentarium onderhoud
Enkele jaren geleden is mij gevraagd om een stukje onderhoud en reparatie te doen voor de
ventiel instrumenten van met name de leerlingen in de opleiding.
De eerste periode bestond vooral uit zeer oude bugels gangbaar maken zodat deze voor
instroomleerlingen gebruikt konden worden. Al snel bleek dat een groot deel van deze instrumenten aan het einde van hun leven was en er werd besloten om een deel hiervan te
vervangen door Rich-Art Bugels.
Deze instrumenten zijn al op meerdere plekken in het korps ingezet waardoor andere instrumenten vrij zijn gekomen voor de opleiding.
Een veel voorkomend probleem bij de leerling instrumenten is het vastzitten van de pompen en de stembuis en haperende ventielen. Helaas is het zo dat de instrument pas bij mij
komen als e.e.a. al langere tijd vast zit , zodat het losmaken van diverse pompen regelmatig
zorgt voor schade aan het instrument. Een vorm van preventief periodiek onderhoud zou ook
hier veel ellende voorkomen .
In samenspraak met de docenten wil ik dan ook in de periode voor de vakantie een schema
gaan opstellen waarbij de leerlingen 2 keer per jaar hun instrument aanbieden bij mij voor
een stukje reiniging en onderhoud.
Ook voor de muzikanten in het korps ben ik uiteraard bereid bij problemen de helpende hand
toe te steken. Ik ben telefonisch bereikbaar onder 06-38319533 (liefst in de avond uren).
Met muzikale groeten.
Leon Dols

8

Nr. 129 | Juni 2012

Dubbelconcert
Op zaterdag 16 juni vindt er in het Cultureel Trefcentrum Nuth
een dubbelconcert plaats met de Fanfare Eensgezindheid uit
Maasbracht en onze Fanfare.
Fanfare Eensgezindheid uit Maasbracht o.l.v. Jean-Pierre
Cnoops zal het concert openen om 20:00 uur daarna zal onze
Fanfare o.l.v. Frenk Rouschop het concert vervolgen.
Beide fanfares zullen een afwisselend programma ten gehore brengen.
Wij heten U allen welkom.

Koninklijke Fanfare Sint Caecilia Hulsberg 1859

33-ste Lei Extra Solistenconcours Zondag 6 mei 2012
Juryleden: Noël Speetjens & Piet Jeegers.

Alfabetisch overzicht uitslagen leden van Fanfare Sint Caecilia Schimmert behaald op 6 mei
2012:
Divisie
Jeugd
Jeugd
Jeugd
Jeugd
4
3
2
2

Naam		
Matthijs Buijsen
Luc Timmers
Manoua Koraichi
Niels Eggen
Jesper Frijns
Lisa Laumen
Luuk Mevis
Marc Penders

Instr.
Uitgevoerd werk				
Punten
Hoorn Scherzo – V. Shelukov, transcr. H. Voxman 83
Bugel Beau Brummel – Forrest L. Buchtel		
80
Bugel The Young Virtuoso – Clifford P. Barnes
84
Bugel Lyra – H.A. VanderCook			
84
Trompet Baroque Concertino – Bertrand Moren
83
Bugel Concertino – Leroy Ostransky		
85
SD&WB Robijn-Vincent Cox (kleine trom + woodblock) 85
Marimba Furioso and Valse in D Minor – Earl Hatch
88

Eindklassement Lei Extra-Solistenconcours te Hulsberg:
• Romano Diederen (trompet), lid van Fanfare Sint Caecilia Schinnen, werd zowel winnaar
van de Jeugd-Divisie met 94 punten, zijnde een 1e Prijs met Lof der Jury, áls EINDWINNAAR
van het 33-ste Lei Extra Solistenconcours te Hulsberg. ’s Middags gaf hij een boeiende
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uitvoering van de vierdelige Suite van Orlando Gibbons (1583-1625), samengesteld en vrij
gearrangeerd door Adrian Cruft in 1955. Romano was dit jaar onder andere reeds Laureaat
van het Prinses Christina Concours Regio Zuid en Eindwinnaar van het MFO Hubert Hermens Solistenconcours. Zijn optreden tijdens het PCC is te zien op: http://www.youtube.
com/watch?v=TfG_m9QPqcE
• De 5e Divisie werd gewonnen door Kenley Mouse, bugel, Heerlerheide, met The Ash Grove. 85 pt.
• De 4e Divisie kende Bram Debie, trompet, Geulle als winnaar met Orientale – J. Ed. Barat. 88 pt.
• De 3e Divisie werd gewonnen door tenorsax Sven Smeets, Helden, Waltz Moods-C.Johnson. 92 pt.
• De 2e Divisie kende als winnaar Aniek Mommers, fluit, Panningen, Ungarische Rhapsodie. 92 pt.
• De 1e Divisie ging naar Puth, en wel naar Michelle Gerits, sopr.sax, Sonate 1 – A. Bonnard. 90 pt.
• De in 2011 met 267 punten door Schimmert gewonnen Verenigingsbeker voor de 3 hoogst
geëindigde solisten per vereniging werd dit jaar gewonnen door Harmonie Sint Agnes Bunde,
en wel met 259 punten.
• Alle Schimmertse solisten behaalden een 1e prijs, dus tenminste 80 punten, hetgeen betekent dat het gemiddelde cijfer van alle rubrieken en beide juryleden minimaal een acht was.
Voor Matthijs en Luc was het de eerste maal dat zij na hun debuut tijdens het Onderling
Solistenconcours (Intern) aan een Solistenconcours deelnamen. Van ooggetuigen hebben
wij vernomen dat enkele solisten opvielen door de koelbloedigheid waarmee ze het podium
betraden te Hulsberg, we noemen als voorbeeld Manoua Koraichi. Niels en Jesper namen
dit jaar ook elders (o.a. Geulle) aan Solistenconcoursen deel en maakten daarmee hun concourservaring/routine groter. Lisa, Luuk en Marc mogen we inmiddels ervaren rotten noemen
omdat ze jaarlijks deelnemen. Marc Penders werd dit jaar de Schimmertse topper met bijna
lofwaardige 88 punten. In de eind-rangschikking van de 2e Divisie bijna brons. (3e plek 89
punten, behaald door Claire Beurskens). Door de bezielde inzet bij de voorbereidingen door
de solisten, de docenten en allen die verder betrokken zijn bij deze preparaties komen er
telkenjare mooie muzikale resultaten tot stand.
Een welgemeende felicitatie aan het adres van alle solisten,
hun ouders/opvoeders,
de docenten Els Claessens-Wischmann, Harry Schaeps en Sander Simons.
Onze speciale dank gaat uit naar pianiste Hilde Pisters uit Kessenich (België),
die last minute de in het ziekenhuis opgenomen René Kicken verving.

10

Nr. 129 | Juni 2012

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

09 jun Processie Meerssen 6:30 (K&D)
15 jun EKS ster ZLM toer
16 jun Sla je slag! 15:30 (D)
16 jun Concert met Maasbracht 20:00 (K)
29 jun Concert WTF 20:00 (K&D)
29 jun t/m zo 1 jul Watertaore Fièste
06 jul t/m vr 10 aug Vakantie
16 aug St. Rochus 19:00
25 aug Serenade GB Collaris - Hermans 19:30
09 sep Districtfestival Heerlen (D)
15 sep Serenade GB Moonen - Dukers
07 okt Concert Floriade 13:00 (K)
13 okt Serenade GB Aarts - Van Kan
21 okt Herfstwandeltocht Trampelkeu
04 nov Concert met Holtum 18:00 (K)
24 nov St. Caeciliamis & feest 18:45
09 dec Concert (D)
24 dec	Kerstensemble 21:30

ACTIVITEITEN 2013:

Vr
Zo
Zo
Ma
Za
Di
Zo
Zo
Do
Vr
Za

04 jan	Nieuwjaarsconcert
06 jan	Driekoningen (D)
10 feb Carnavalmis 11:00
11 feb Carnavalsoptocht
16 mrt	Potgrondactie
30 apr	Koninginnedag
19 mei	Pinksteren 9:15
26 mei	Kermis processie
30 mei	Kermis Groot Haasdal
12 jul	Generale repetitie (K)
13 jul of zo 14 jul WMC optreden (K)

CONCERTEN:
Za
Vr
Zo
Zo
Zo
Vr
Za

16 jun Concert met Maasbracht 20:00 (K)
29 jun Concert WTF 20:00 (K&D)
07 okt Concert Floriade 13:00 (K)
04 nov Concert met Holtum 18:00 (K)
09 dec Concert (D)
12 jul	Generale repetitie (K)
13 jul of zo 14 jul WMC optreden (K)

