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Watertaore FièSte 2013

Op 8, 9 en 11 mei organiseert het comité wederom de Watertaore 
Fièste. Net zoals de voorgaande jaren kunnen we ook dit jaar weer 
gebruik maken van de feestlocatie aan De Steeg.

We openen woensdagavond met een concert van onze eigen fan-
fare en drumband. De fanfare zal geen WMC-werken uitvoeren 
maar een programma met “lichte muziek“ verzorgen, dus voor ie-
der wat wils. Ook zangkoor Sing a song en Guido & Martin van de 
Schintaler zullen acte de presence geven. Het belooft een mooie 

muzikale avond te worden dus komt allen!

Hemelvaartsdag zal er een “ouderwets“ Kwajongconcours georganiseerd 
worden. Inschrijven kan vanaf 14:30 en om 15:00 zal er begonnen worden met kaarten. Het 
gaat natuurlijk om de gezelligheid maar voor de winnaar zal er ook een leuke geldprijs klaar 
liggen. Naast het kwajongconcours zal er zoals ieder jaar ook voor de jeugd genoeg vertier 
zijn. ‘s Middags zullen de Tiroler Teufel met hun aanstekelijke muziek voor de nodige “stim-
mung“ zorgen. 

Zaterdagavond trappen we af met de band Green Easer, een classic (hard)rock band uit 
ons eigen Schimmert, bij sommige mensen wellicht beter bekend onder de naam Labyrinth. 
Opgewarmd door hetgeen de band zelf ‘Ouwerwètse Rock ’n Roll’ noemt, wordt het podium 
ingenomen door de Janse Bagge Bend. Deze Die Hards van de Limbopop zijn geen onbe-
kenden in Schimmert en zorgen altijd voor gezelligheid met aanstekelijke muziek.

Uiteraard organiseren we ook het traditionele Koosjiete. We roepen dan ook álle leden op 
mee te helpen bij de verkoop van de loten op zaterdag 6 april a.s. om 10.00 uur vanaf de 
boerderij van familie Eijssen in de Hoofdstraat. Vele handen maken licht werk!

Vriendelijk groetend,

Comité Watertaore Fièste
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SuCCeSVolle SoliSten

Drie Schimmertse solisten togen op 3-3-2013 naar het jaarlijkse Jeugdsolistenconcours van 
Harmonie St. Caecilia Geulle: Jonie den Boer, kreeg in de Jeugddivisie tot 10 jaar 77 punten 
voor haar bugelsolo Lyra; Niels Eggen, bugel, liet The Tulip horen en kreeg in de 5e divisie 
84 punten; Jesper Frijns won op trompet bloemrijk de 4e divisie met Lily en kreeg 86 punten 
in het zakje. Hij ging in Buchten op 24-3 op herhaling en werd vice-kampioen met andermaal 
86 punten als fraai resultaat. 

Een klasse apart mogen de optredens van Marc Penders op marimba genoemd worden: op 
3-2 won hij met 94 punten met lof het LBT-solistenconcours in de 2e divisie met zijn door-
leefde uitvoering van Yellow after the rain; in Merkelbeek op 24 maart werd hij vervolgens 
Limburgs Kampioen LBT met maar liefst 89 punten!!!; op 15 juni mag hij te Heel deelnemen 
aan de Nationale Kampioenswedstrijd. 
Proficiat Marc, ouders en docente!

Marc Penders                                                                             Jesper Frijns

tiende onderling SoliStenConCourS

Op zaterdag 6 april 2013 zal het tweede lustrum van het Onderling Solistenconcours van 
onze vereniging gehouden worden in Café-Zaal-Terras ‘t Weverke, aanvang 16:00 uur. Er zijn 
zeer diverse optredens gepland op een bonte reeks instrumenten en er zal gestreden worden 
in de sectie koperblazers & slagwerk voor een zestal wisselbekers. We nodigen de gehele 
fanfare-familie uit om eens een kijkje te komen nemen. Sluiting tegen 18:00 uur. Het volledige 
programma is in de loop van de concoursweek te vinden op onze website:
www.fanfareschimmert.nl. De optredens in de Aspiranten-divisie door blokfluiters worden ge-
waardeerd in woorden, in de divisies vanaf de Debutanten met punten en woorden door onze 
ere-dirigent en alom bekend en hooggeacht jurylid Noël Speetjens, tezamen met Etienne 
Houben, die onze drumband-instructeur is en wijd en zijd bekend staat o.a. als componist.
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de jaarVergadering oVer 2012

Op zondag 17 maart 2013 is de jaarvergadering over 2012 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 Leon Aelmans.

Nadat het verslag van de vorige vergadering aan de orde is gesteld  presenteert penning-
meester Peter Verkoulen zijn financiële verantwoording over 2012. De begroting over 2012 
was sluitend. Door een aantal meevallers laat de realisatie toch een positief resultaat zien. De 
reserves worden hierdoor weer wat aangevuld. 
De contributie en de lesgelden worden door de vergadering goedgekeurd. Voor het jaar 2013 
sluit de begroting negatief. Voor een ‘concoursjaar cq WMC-jaar’ is dit verklaarbaar en ac-
ceptabel. Bijzonder is te vermelden de extra subsidie die vereniging heeft gekregen (in 2013) 
van de Provincie in het kader van de jeugdopleiding. Dit moet gezien worden als een compli-
ment voor het vele werk dat in dit kader wordt verzet. Wij zullen moeten blijven zoeken naar 
extra opbrengsten. De inzet van ouders van jeugdleden bij een aantal activiteiten is positief 
te noemen. Hiervoor onze dank.

Marjo heeft voor de 14e keer op haar eigen manier weer een 
uitgebreide weergave opgesteld van alle interne – en externe 
activiteiten van de fanfare. De vele activiteiten laten zien dat 
de vereniging bruist van levendigheid. Dit is ook een stimulans 
voor de flankerende activiteiten die buiten de verenigingen, 
maar wel voor de fanfare, worden verricht (de Vrienden, de 
Trampelkeu).
Marjo Limpens-Lemmens en Dion Soons worden herkozen tot 
bestuurslid. 
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Kort VerSlag jaarVergadering 2012 Vrienden Van de FanFare

Onze traditionele activiteit voorafgaand aan de jaarvergadering voerde ons op vrijdag 22 
maart naar Maastricht, waar we werden ontvangen in het MVV-stadion waar Avenue2 zijn 
gasten ontvangt die geïnteresseerd zijn in het majeur project van de aanleg van de A2-tunnel. 
Dat het een geweldig project is werd ons al snel duidelijk na de koffie en de vlaai. Dit project 
strekt zich uit van Rothem tot aan het ziekenhuis, waar alles overhoop wordt gehaald en 

het verkeer (50.000 auto’s per dag) toch blijft doorgaan. Eind 2016 moeten volgens plan de 
eerste auto’s door de vier tunnelbuizen rijden. Daarna  duurt het nog 10 jaar voor het hele 
project is afgerond met woningen, winkels en kantoren en 2.000 lindebomen niet te vergeten. 
Voor belangstellenden is er op 1 juni een mogelijkheid om door het eerste tunnelstuk van 700 
meter te lopen. Math wordt bedankt voor de organisatie.

De Watertoarefièste zijn in 2012 minder goed verlopen dan in 2011. Voor het comité een 
aanleiding om het programma voor 08 mei tm 12 mei a.s. aan te passen. De Ster ZLM toer 
komt dit jaar niet meer in Schimmert. De gemeente Nuth heeft besloten geen bijdrage meer 
te leveren om dit evenement voor Nuth te behouden. Evenementen Kern Schimmert (EKS) 
wil de gezamenlijke inzet doorzetten en zoekt naar nieuwe mogelijkheden. Het bezoek aan 
de Floriade, met een gezamenlijk concert met Guido en Martin, was een groot succes. De  
voorbereidingen van de deelname aan het WMC 2013 op 13 juli zijn in volle gang. Om meer 
leden te activeren deel te nemen aan de jaarvergadering zal onderzocht worden of een an-
dere dag en tijdstip beter past.

De voorzitter sluit de vergadering en dankt eenieder voor zijn/haar inbreng tijdens deze con-
structieve vergadering maar ook tijdens het afgelopen verenigingsjaar.

Ed Loijens
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De jaarvergadering 2012 begint om 20.00 uur in de kelder van het gemeenschapshuis waar 
het knus is met zijn zestienen. Niet alle mensen van het middagprogramma waren in de ge-
legenheid om naar onze jaarlijkse gezellige bijeenkomst te komen.
Bij de afwerking van de traditionele agendapunten blijkt dat het een stabiel jaar is geweest 
waarin de aantallen en het geld allemaal een beetje zijn teruggelopen in deze moeilijke tijd, 
maar dat het totale beeld toch alleszins goed is. Er wordt gesteld dat de fanfare een vereni-
ging is die het waard is om gesteund te worden. En er wordt gebrainstormd over de moge-
lijkheden om het aantal Vrienden op te krikken. Ook hier slaat de vergrijzing toe. Er worden 
suggesties aangedragen om iets te doen bij de voor het publiek mooie momenten als het 
Nieuwjaarsconcert en de generale repetitie, maar “Schimmert moet gevraagd worden” blijft 
blijkbaar nog altijd van kracht. Het is ook goed om erop te wijzen dat het niet om verplichte 
grote bijdragen gaat, maar dat iedereen zelf kan bepalen hoeveel hij of zij wil bijdragen aan 
het goede doel dat fanfare heet.

Ook wordt er uiteraard stilgestaan bij het WMC. Omdat de bij het vorige WMC gemaakte flyer 
goed in de smaak is gevallen gaan de Vrienden ook nu weer voor hetzelfde concept. Hierbij 
zal gezocht worden naar een mogelijkheid om onze sponsors nadrukkelijker aandacht te 
geven en te promoten. Vorige keer is een extra concert in Roermond aangeboden waarbij de 
belangstelling van de sponsors tegenviel. Blijkbaar missen de ondernemers de tijd hiervoor. 
Ook de opvallende rode sjaals zijn de moeite waard om weer op te pakken.

Wat verder aan de orde komt:
• Dit jaar worden voor het laatst acceptgirokaarten gestuurd. Ze zijn op.
• Er komen nieuwe sponsorborden.
• Ook zijn er nog wensen bij de fanfare, die bij monde van Peter laat weten dat het  
 fijn is om Vrienden te hebben. Er wordt gedacht aan een lichtere weerbestendige  
 drapeau en aan nieuwe uniformen voor de drumband. De Vrienden zijn graag be 
 reid hieraan bij te dragen.
• We vernemen dat het voorspoedig gaat met de belangstelling voor de blokfluitles 
 sen, dat de potgrondactie heel goed is verlopen en dat het programma van de
 Watertaorefièste rond is.
• Een activiteit voor de jaarvergadering van volgend  jaar.

Het was een heel geslaagde “Vriendendag”.

Ger Derks
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ConCerten

Ter voorbereiding op het WMC geven we de komende maanden enkele mooie concerten.

Op zondag 14 april is er in het Cultureel Trefcentrum te Nuth een concert samen met Harmonie 
Concordia uit Obbicht. Concordia uit Obbicht zal o.l.v. Jean Cosemans het concert om 19:00 uur 
openen, daarna zal Fanfare St. Caecilia uit Schimmert het concert vervolgen o.l.v. Frenk  Rouschop.

Op vrijdag 26 april is er een tweede concert gepland in het Gemeenschapshuis te Schim-
mert. Om 20:00 uur opent  de Fanfare St. Caecilia uit Wijnandrade o.l.v. Stefan Outjers het 
concert. Daarna zal onze Fanfare o.l.v.  Frenk Rouschop het concert beëindigen.

Op vrijdag 7 juni is er een concert in de Borenburg te Voerendaal met onze Fanfare o.l.v. Frenk 
Rouschop en Fanfare St. Gertrudis uit St. Geertruid o.l.v. Jos Dobbelstein. Aanvang 20:00 uur.

Op zondag 30 juni staat een concert gepland met Brassband Limburg in Maaseik. De brass-
band musiceert al jaren op een zeer hoog niveau. In de brassband spelen tevens twee leden 
van onze eigen fanfare mee!

Op zondag 7 juli zal er een concert plaatsvinden in samenwerking met de harmonie van 
Riemst in Riemst.

Wij hopen U op een of meerdere concerten met velen te ontmoeten.
 
Het bestuur

BedanKt

Wij kunnen in het Gemeenschapshuis werkzaamheden verrichten bij het Carnavalsdisco en Leed-
jesconcours. Om dit goed te kunnen invullen doen wij een beroep op de leden. Helaas is de groep 
leden die bij deze activiteiten kunnen helpen niet erg groot en kunnen we niet voldoende mensen le-
veren om de werkzaamheden in te vullen. Bij het recente carnavalsdisco hebben wij enkele ouders 
van onze leerlingen benaderd om ons te helpen. Fijn om te constateren dat de benaderde ouders 
dit een prima idee vonden en zij ons geholpen hebben. Wij zullen in de toekomst een beroep doen 
op ouders van leerlingen om ons te helpen bij de twee genoemde activiteiten, is leuk om te doen 
en levert ook nog geld op voor onze vereniging. Ouders die geholpen hebben nogmaals bedankt. 
 
Het bestuur
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iK en mijn omgeVing

Op 28 februari was van 16.30 tot 19.00 de 
eindpresentatie van het Brede schoolproject: 
‘IK EN MIJN OMGEVING“.
Zowel de blokfluitgroep als de jeugdfanfare 
waren aanwezig om zich te presenteren en 
een mooi concert te geven. Het was zeer ge-
slaagd en er was veel publiek aanwezig. 
Volgend jaar hopelijk weer een mooi vervolg 
en een pluim voor de opleidingen!

Barry

SuCCeSVolle potgrondaKtie

Op zaterdag 16 maart trokken de leden en of vrienden van de drumband en fanfare al 
vroeg met karren en wagens door de straten van ons dorp om de mensen in Schimmert te 
voorzien van vruchtbare potgrond!! Deze potgrond werd tot in de tuinen of op de plek van 

bestemming bezorgd. Het weer was koud, zeer koud, overal lag nog sneeuw, misschien 
dacht nog niemand aan potgrond en aan het planten van bloemen en bollen, maar er werd 
heel veel verkocht!!
Wij willen daarom ook iedereen hartelijk bedanken die ons via afname van de potgrond of 
op andere wijze tijdens deze actie hebben gesteund. Volgend jaar hopen we weer bij U 
aan te kloppen zodat  U daarna weer kunt genieten van U mooie verzorgde tuin of terras.
Bedankt.

Bestuur
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palmzondag

Palmzondag was een drukbezochte H. Mis maar het was te koud en te glad om onze over-
ledenen een muzikale hulde te brengen op het kerkhof. Vandaar dat dit in de kerk gebeurde. 
Wat klonk er weer mooie muziek door onze kerk. Zoals elk jaar werd er ook weer een mooi 
bloemstuk gemaakt door José Steins.

Het was een kleurig gezicht toen de jeugd met de versierde paastakken door de kerk liepen.

Het bestuur

uitSlagen graad-examen zaterdag 30 maart 2013

Diploma Praktijkexamen Graad:  
Naam  Instrument Graad Theorie Totaal
Matthijs Buijsen Hoorn  I 9,0 54,0 punten, gemiddeld 9,00

Een op alle fronten uitzonderlijk goed examen, dat gezien het puntentotaal ten volle het pre-
dikaat “Met onderscheiding” verkreeg. Vroeger “Met lof der jury” of “Met distinctie” genaamd. 
Een buitengewoon muziektheoretisch inzicht en dito kennis; een constant hoge studiemo-
tivatie; een fraaie hoorntoon; perfecte beheersing van de toonladders en drieklanken; een 
goed gevoel voor timing, óók in samenspel met CD-opnamen en piano; een heldere ritmiek 
in combinatie met uitdrukkingsvaardigheden verbonden aan vormgeving en nuancering. Als 
solowerk met pianobegeleiding werden drie delen uit de Suite for Horn (1976) van Ronald 
Hammer uitgevoerd. Een werk wat je bepaald niet dagelijks tijdens examens en solistencon-
coursen voorbij ziet komen en al zeker niet uitgevoerd door jonge hoornisten…



10    Nr. 133 | April 2013

WeeS ger dat?

-De fanfaar dit jaor auch eine eige Prins haw? Op vriedig ach fibberwarie woort hae oetge-
roope in ’t Waeverke.
“Kòm op noe, ich bèn neet nuusjièrig mèh wil noe waal es weite euver wae ’t geit!” Noe dan, 
doe klappendekster:
Luc I waor ziene Prinse-naam en hae sjpeelt bugel en haet les bie Els en zit in de Jeugfan-
faar. Lief-leed van ’t Prin-
sepaar waor dit jaor “Geis 
doe op sjtap mit mich?”. Alle 
kinger zônge ’t gans oet de 
bloeate bölles, dat waor pas 
sjiek… Verras… door de 
kleine sjpas! Prins Luc d’n 
1e haw zien vorstelik palies 
in de Kleversjtraot en zien 
ouwesj woone dao ouch.  De 
prins haet ein èch Tummesj-
gezich. Wètste noe genog? 
“Bienoa, gaer nog ein plaetje 
veur feesbook.”
Nou, nou; kiek dan mè hie:

uitSlagen graad-examen zaterdag 30 maart 2013 (vervolg)

De examencommissie bestaande uit Noël Speetjens, René Kicken en docente Els Claes-
sens-Wischmann genoot met volle teugen en dit examen zal hen nog lang heugen. Matthijs, 
ouders en verdere familie: van ganser harte proficiat!
Ga zo door en vul zo deze belofte voor de toekomst verder in tezamen met de goede tips 
die je kreeg van de voorzitter van de Examencommissie. In 2012 speelde Matthijs, 10 jaar, 
reeds mee met de Hubertushoorns en in het Kerstkoper; tevens is hij lid van de Jeugdfanfare. 
Hij won tijdens het 9e Onderling Solistenconcours de Meister Stassen-Wisseltrofee voor de 
tweede plek met het Scherzo van V. Shelukov. 
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-Drie soliste nao Göl ginge om op hun instrumente te zinge. Jonie den Boer & Niels Eggen 
(bugel) en Jesper Frijns (tròmpèt). Nao veer gehoeëurd höbbe waor ’t op drie drie 2013 dolle 
pret. Tot os gekomme zin sjoeane oetslaeg in versjillende divisies: Jonie 77 punt (Jeugdivisie 
tot 10 jaor); Niels 84 punt (Divisie Vief); Jesper 86 punt mit “Lily” (Polka) van H.A. Vander-
Cook. Hae wòn de veerde divisie mit ein prima oetveuring en kreeg tips euver asemsjteun, 
hèl en zach; mèh mit zoea-ein punte zag hae eederein “gooj nach!”. 
-Jesper op herhaling ging in Buchte zondig 24-3. Alwéér blie, noe wéér mit 86 es resultaat, 
mèh mit völ mjiè concurente. Divisie-Vice-Kampioen! Profisiat allemaol, ouch de ouwesj, de 
fenclup, en meisterès Els Claessens!!!

-Marc van de Pender al op drie fibberwarie wôn op ’t LBT-solisteconcour? Hae sjpeelde neet 
Notre Vierge de Roccamadour van Francis Poulenc mèh leet ’t gael waere noa völ raege mit 
op marimba “Yellow after the rain”.
’t Woort ein ein-tjwèke: Champion mit 94 lòfpunte in de 2e divisie. Veer höbbe höm nog 
noeats hoeëure zinge, mèh noa zông hae, en wie! We are the champions van Queen en hae 
mòg toen nao de Limburgse Championships…
In Merkelbeek waor ’t zoea wied: auch hie veni, vidi, vinci en waal mit 89 punte Kampioen 

van Limburg!!!
Hae maog noe nao de Landskampi-
oensjappe op 15 juni in Heel, mèh he-
laas, pindakaas… Marc sjrif hie euver:
‘’Het NK zit er helaas niet in, we heb-
ben dan ook toernooi met de drum-
band’’. Oos percussionisten zitte dan 
in Meijel tiede ’t Peeltoermooi, saame 
mit Etienne Hoube. Ligke Meijel en 
Heel noe zoea wied oetein???

-Ozze dirrisjent Frenk Rouschop op 16 mièrt 2003 bie òs is begoes en dus noe .. jaor in Sjöm-
mert mit zien sjtekske òf zien hèng zjweit. Noa de 1e rippetiesje zag hae: Wo bèn ich hie in 
Godsnaam aan begònne…(begòs). Noa “The Year Of The Dragon” kaome nog ontèlbaar völ 
sjtökke, en de rès is “history”… Profisiat!!! 
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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 2013:
Zo 14 apr 19:00 Concert met Obbicht (K)
Vr 26 apr 20:00 Concert met Wijnands- 
  rade (K) Gemeenschapshuis
Wo 08 mei 20:00 Concert WtF
Vr 07 jun 20:00 Concert met St. geer- 
  truid Borenburg (K)
Za 15 jun of 22 jun. Concert Peeltoernooi  
  Meijel de Bingerd (D)
Zo 30 jun Concert met Brassband
  Limburg in Maaseik (K)
Vr 12 jul 20:30 Generale repetitie
  Gem. huis
Za 13 jul WMC optreden (K)
Za 19 okt Concert (D)

aCtiViteiten 2013: 
Za 06 apr 10:00 Verkoop Koosjiet-loten
za 06 apr 16:00 onderling Solisten-
  concours ‘t Weverke
zo 07 apr 10:30 repetitie loods Soons
za 13 apr 10:30 dagrepetitie Spaubeek
Zo 14 apr 19:00 Concert met Obbicht (K)
Vr 19 apr 20:00 repetitie loods Soons
zo 21 apr 10:30 repetitie gem. huis
Vr 26 apr 20:00 Concert met Wijnands- 
  rade (K) Gemeenschapshuis
za 27 apr 20:00 Serenade gB Kerk- 
  hofs-Kuijpers ’t Weverke
Di 30 apr 20:30 Koninginnedag
zo 05 mei 10:30 repetitie gem. huis
Zo 05 mei Solistenconcours Hulsberg
Zo 05 mei Lentewandeltocht Trampelkeu
Wo 08 mei 20:00 Concert WtF
Wo 08 mei t/m zo 12 mei WTF 2013
za 18 mei 10:30 groepsrepetities
Zo 19 mei 09:15 Communie mis
Zo 26 mei 08:15 Kermis processie
Do 30 mei 20:00 Kermis Groot Haasdal
Za 01 jun 06:30 Processie Meerssen
za 01 jun 09:00 dagrepetitie gem. huis
Vr 07 jun 20:00 Concert met St. geer- 
  truid Borenburg (K)
zo 09 jun 10:30 repetitie gem. huis

Za 15 jun of 22 jun. Concert Peeltoernooi  
  Meijel de Bingerd (D)
za 22 jun Sla je slag (d) gem. huis
Zo 30 jun Concert met Brassband
  Limburg in Maaseik (K)
di 02 jul 20:00 repetitie gem. huis
do 04 jul 20:00 repetitie gem. huis
zo 07 jul Concert met riemst
ma 08 jul 20:00 repetitie gem. huis
di 09 jul 20:00 repetitie gem. huis
do 11 jul 20:00 repetitie gem. huis
Vr 12 jul 20:30 Generale repetitie
  Gem. huis
Za 13 jul WMC optreden (K)
Za 17 aug 20:00 Receptie
  (bij goed resultaat WMC)
Za 19 okt Concert (D)
Za 23 nov 18:45 St. Caecilia mis kerk
Za 23 nov 20:00 St. Caecilafeest Gem. huis.

aCtiViteiten 2013 (VerVolg): 

tip: kijk voor meer foto’s op onze website:         
         www.fanfareschimmert.nl


