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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

Rodahal  .  13 juli  .  19:30
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FanFare naar het WmC

13 juli om 19:30 in de rodahal!

Ruim een jaar geleden hebben we besloten om in 2013 weer deel te nemen aan het WMC. 
De ervaring van 2009 staat nog vers in ieders geheugen en smaakt naar meer. Een fantas-
tisch concert op dit mooie podium met meer dan 1.000 man in de zaal, dat willen we nog wel 
een keer.
Eind vorig jaar zijn we met de voorbereiding gestart. Het was niet gemakkelijk: door de vertra-
ging in het vaststellen van het verplichte werk, konden we ook met de rest van het program-
ma niet van start. Uiteindelijk werd het geen compositie-opdracht maar een bestaand werk 
van Rob Goorhuis. Niet veel gespeeld en in het begin was ons duidelijk waarom: moderne 
muziek, waar de meesten wel even aan moeten wennen. Nu we een tijdje verder zijn, begint 
het dat inderdaad te worden: muziek! En merken we als muzikanten dat er hele mooie dingen 
in dit werk zitten. Verder is het een prima contrast met de overige werken in ons programma.

Concert met Wijnandsrade         Woa bin ich aan begonne...

Bij het uitkomen van deze Fanfare Info zijn we begonnen aan de start van de laatste fase 
van de voorbereiding. Repetitie op vrijdag 31 mei, dan processie naar Meerssen (hoe zal 
het weer zijn...) en dan gezamenlijk ontbijt en dagrepetitie op zaterdag. Op vrijdag 7 juni ons 
eerste concert in de afsluitende reeks, met de fanfare van Sint Geertruid. Vervolgens gaat 
het dan met nog twee concerten uiteindelijk naar de Generale op 12 juli en het concert op 
zaterdag 13 juli om 19:30.

Natuurlijk willen we heel graag weer een paar honderd supporters of meer in de Rodahal 
zien. Wij organiseren weer voor supporters centraal het bestellen van kaarten en desgewenst 
het busvervoer.
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Kaarten kosten 15 euro voor de avond van 13 juli, het dagdeel waar wij in spelen. De bus kost 
7,50 per persoon. Deze is optioneel dus er kunnen ook kaarten besteld worden voor alleen 
de entree.

Geef zo snel mogelijk door hoeveel kaarten U wilt bestellen. Hoe meer supporters we in de 
zaal hebben, hoe beter het is.
Bestellingen graag z.s.m. doorgeven via wmc@fanfareschimmert.nl; meer informatie over 
de verdere afhandeling krijgt U dan per reply op die mail. Per bestelde kaart zorgen wij ook 
weer voor een Schimmert-WMC sjaal zodat alle supporters op 13 juli goed herkenbaar zijn.

Tot slot: we zien onze aanhang natuurlijk ook heel graag terug op onze concerten. Goed voor 
het publiek om de stukken al eens te horen en de groei te zien naarmate het WMC dichterbij 
komt. En wij geven natuurlijk ook graag concerten met een goede publieke belangstelling.

De concerten vinden plaats op vrijdag 7 juni (Borenburg Voerendaal), op zaterdag 30 
juni (waarschijnlijk in maaseik, met de Brassband limburg en de harmonie van Veld-
hoven) en 7 juli met de harmonie van riemst, die o.l.v. Frenk haar titel in de 1e divisie 
harmonie gaat verdedigen. exacte tijden en locaties zijn te vinden op onze website.

Als er vragen zijn bij supporters of muzikanten, mail dan naar wmc@fanfareschimmert.nl of 
neem contact op met Dion Soons of Peter Verkoulen.

GeBoorte: YFke SChneiDerS

Op zondag 19 mei 2013 om 17:11 uur 
is Yfke geboren. Yfke is het dochtertje 
van onze leden Maurice Schneiders 
en Mieke van Marion. De kleine meid 
woog bij de geboorte 2840 gram en 
was 48 cm groot.

Mieke en Maurice, van harte gefelici-
teerd met de geboorte van jullie doch-
tertje! Heel veel geluk samen!
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nieuWe SponSoren

We mogen weer 2 nieuwe hoofdsponsoren verwelkomen binnen onze vereniging!

De Lean Consultancy Group is een adviesbureau dat organisaties in Nederland helpt met het 
toepassen van de Lean methodiek. Lean is een methodiek die is ontstaan in Japan en helpt 
bij het creëren van een continu verbeterende organisatie waarbij het denken en doen binnen 
de hele organisatie veel beter benut wordt. De Lean Consultancy Group ondersteunt klanten 
in diverse sectoren. Denk hierbij aan ministeries, gemeenten, de Belastingdienst, ProRail, 
banken en verzekeraars, bouwbedrijven, zorginstellingen en energiebedrijven. 
Naast consultancy biedt de Lean Consultancy Group ook trainingen aan voor iedereen die 
zelf met Lean aan de slag wil.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de websites www.leanconsultancygroup.nl en 
www.leantrainingen.nl.

En mocht u zich nu afvragen hoe een bedrijf van boven de rivieren er toe komt om de fanfare 
van Schimmert te gaan sponsoren, dan is het antwoord op die vraag eenvoudig: één van de 
oprichters en eigenaren was vroeger lid van onze vereniging, namelijk Eppo Kuipers!

We zijn ook erg blij dat we RMP Grafmonumenten mogen toevoegen als nieuwe (oude) 
hoofdsponsor.

Bert en Tess Reubsaet, alsmede beide dochters Eva en Aniek staan u graag te woord bij 
RMP Grafmonumenten in Schimmert. Ze zijn geopend van maandag tot en met vrijdag van 
10.00 tot 17.00 uur. Op zaterdag zijn ze geopend van 10.00 tot 15.00 uur. Uiteraard kunt u 
een afspraak maken buiten de eerder vermelde openingstijden. Voor het maken van een 
afspraak kunt u bellen naar: 045 - 4042591
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Watertaore FièSte 2013

De communicanten zijn van en naar de kerk gebracht, de proces-
sie is achter de rug, Processie naar Meerssen en Kermis in Haas-
dal is aanstaande, het WMC nadert in rap tempo. Toch willen wij 
nog even stilstaan bij de Watertaore Fièste. Het concert werd re-
delijk bezocht en zeer goed ontvangen, er hebben 14 koppels vele 
kaarten gelegd, de Koo heeft gesjete, Green Easer en de Bagge 
van Janse knalden door de speakers en tussendoor werd er nog 
een feestje gevierd ook. We realiseren ons dat iedereen een over-
volle agenda heeft en dat men prioriteiten moet stellen en keuzes 

dient te maken. We zijn als comité dan ook erg blij te mogen constate-
ren dat tijdens de activiteiten iedereen aanwezig was en hard gewerkt heeft 
en waar mensen er niet bij konden zijn meegedacht werd een oplossing te 

vinden of er op een andere manier een steentje bij gedragen werd. Dank hiervoor. Naast de 
eigen leden een speciaal woord van dank aan de sponsoren, zonder wie een dergelijk eve-
nement niet realiseerbaar is.

De winnende loten van het Koosjiete zijn 810 (1e prijs) en 596 (2e prijs), de winnaars hebben 
inmiddels hun prijzen in ontvangst genomen. De foto’s van niet alleen het kosjiete, maar ook 
van de andere activiteiten zijn te vinden in het fotoboek op de site.

Winnaar 1ste prijs: mevr. Lemmens      Winnaars 2de prijs: dhr.  en mevr. Pinckers

Aan de tap is er alweer veel gesproken en tussen alle activiteiten op de agenda van St. Cae-
cilia door, zal het comité evalueren. Mochten er op- en/of aanmerkingen zijn, dan horen wij 
deze uiteraard graag!

Comité Watertaore Fièste
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meiSter ronGen peeltoernooi

Op zaterdag 15 juni vindt er in Meijel het 47e peeltoernooi plaats, hieraan zal onze drumband 
weer aanwezig zijn.
Zij verzorgen hun optreden om 17:30 uur en vindt plaats in de Rabobankzaal.
Bekendmaking van de kwalificaties zal omstreeks 21:00 uur plaatsvinden.
Wij hopen dat veel supporters naar hun optreden komen luisteren.
Wij wensen de drumband heel veel succes met de voorbereidingen en bij het optreden van 
het 47e peeltoernooi.
Dit optreden vindt plaats in zalencentrum D’n Binger,  Alexanderplein 2 te Meijel.

Het bestuur

GouDen BruiSpaar kerkhoFS

Geacht bestuur en leden van de fanfare St. Caecilia 
van Schimmert.

De lovende woorden van uw voorzitter werden ge-
voelvol omlijst met warme, emotionele klanken.
Het was mooi. Ook volgens omstanders werd uw 
muziek zeer professioneel ten gehore gebracht,  het 
heeft ons goed gedaan.
In je speech, beste voorzitter, heb je ons behoorlijk in 
het zonnetje gezet.
Je sprak over de bijna – buurkinderen, maar je vergat 
te vermelden welke lieve en zoete kinderentjes we 
waren.  Foutje! Bedankt!
Beste mensen van de fanfare, ook jullie korps moet 
waakzaam blijven, de cultuur, de traditie, de rijke his-
torie, de eigenheid van ons mooie dorp te behouden.
                Foto: Jean Jacques Spuisers

Nogmaals bedankt!

Maria en Maurice Kerkofs
Op de Bies 11
6333 BV Schimmert
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Communie

Ik vond de communie mis heel leuk.
We hebben leuke liedjes gezongen en de fanfare heeft mooi gespeeld.
We hebben de hele dag buiten gespeeld en ik vond het de leukste dag ooit.

Aafke

lenteWanDeltoCht trampelkeu

Zondag 5 mei jl. was de lentewandeltocht van dit jaar. Het was sinds lange tijd een heerlijke 
wandelzondag en dat hebben we geweten. Met een 
850 wandelaars niet de meest drukke Lentetocht maar 
door flinke concurrentie van andere wandelingen in de 
omgeving mogen we zeker niet ontevreden zijn. Bij de 
familie Houben aan de Wissengrachtweg in Hulsberg 
en de familie Dezaire in Aerensgenhout waren we te 
gast met onze rustplaatsen.  Hartelijke dank voor hun 
gastvrijheid en iedereen, die heeft meegeholpen. De 
sfeer was, mede door het “terrassenweer” echt gezellig. 
Nogmaals dank aan onze vrijwilligers, die dit wandelfestijn voor de 56e keer mogelijk maken.  

WSV De Trampelkeu Sjömmert
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34-Ste lei extra SoliStenConCourS

koninklijke Fanfare Sint Caecilia hulsberg 1859
34-ste lei extra Solistenconcours Zondag 5 mei 2013
Juryleden: noël Speetjens & Ben essers.

Alfabetisch overzicht uitslagen leden van Fanfare Sint Caecilia Schimmert behaald op 5 mei 
2013:

Divisie Naam  Instrument Werk    Punten
5 Niels Eggen Bugel  The Tulip – H.A. VanderCook 84
5 Geert Vanhommerig Bugel  Antares – H.A. VanderCook 86
4 Jesper Frijns Trompet  Lily – H.A. VanderCook  85
3 Lisa Laumen Bugel  Introduction, Theme and Variations, 89 
     opus 6 – L. Canivez 
3 Koen Verkoulen Bugel  Introduction, Theme and Variations, 84
     opus 6 – L. Canivez 
1 Luuk Mevis Kleine trom Toccata – Etienne Houben  87

Hiermee werd Geert Vanhommerig (bugel) 3e in het eindklassement van de vijfde divisie. 
Jesper Frijns (trompet) eindigde ex aequo met Mark van den Hoogen (Born) als winnaar in 
de vierde divisie. Lisa Laumen (bugel), last but not least, werd tweede in de derde divisie.

Één Schimmertse soliste kon helaas door omstandigheden niet deelnemen te Hulsberg.
Onze solisten werden op de piano begeleid door René Kicken.

De in 2011 met 267 punten door Schimmert gewonnen Verenigingsbeker voor de 3 hoogst 
geëindigde solisten per vereniging werd dit jaar gewonnen door Fanfare Sint Caecilia Hel-
den, en wel met 268 punten. Schimmert werd vice-kampioen met een puntentotaal van 262 
punten.

Alle Schimmertse solisten behaalden een 1e prijs, dus tenminste 80 punten, hetgeen bete-
kent dat het gemiddelde cijfer van alle rubrieken en beide juryleden minimaal een acht was. 
Lisa Laumen kwam zelfs op een haar na uit bij “lof der jury”, zijnde een gemiddelde van 
tenminste een negen! 
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proCeSSie trekt toCh Door SChimmert onDankS reGen

De processie ging zondagmorgen ondanks de miezerige buien en koude wind gewoon 
door.
Iedereen had toch goede hoop dat de buien wegtrokken en dat was ook het geval.
De versieringen waren overal erg mooi en je kon zien dat hier erg veel aandacht aan be-
steed was.

Mijnheer pastoor eindigde de H. Mis met de woorden:
“Ich hub vuel waardering veur de luj die in zoe groöte getale zin mitgetrokke,” meh dat 
hubbe veer auch veur Menier Pastoer!!
Water drinke mit de pollepel woar auch neet nuedig, meh in de Pastorie en bie de Wever 
hauwe de meiste toch weer gewoon duach, meh, gein water…..

Bestuur

34-Ste lei extra SoliStenConCourS (VerVolG)

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 Sandra 
de Jong.
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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:
Vr 07 jun 20:00 Concert met St. Geer- 
  truid Borenburg (K)
Za 15 jun Concert Peeltoernooi Meijel 
  de Bingerd (D)
Zo 30 jun Concert met Brassband
  Limburg in Maaseik (K)
Zo 07 jul Concert met Riemst (K)
  Lanaken
Vr 12 jul 20:30 Generale repetitie
  Gem. huis
Za 13 jul 19:30 WMC optreden (K)
Za 19 okt Concert (D)

aCtiViteiten 2013: 
Za 01 jun 06:30 Processie Meerssen en 
  vanaf 8:45 gezamenlijk ontbijt  
  en dagrepetitie tot +/- 15:00
Vr 07 jun 20:00 Concert met St. Geer- 
  truid Borenburg (K)
Zo 09 jun 10:30 Repetitie Gem. huis
Za 15 jun Concert Peeltoernooi Meijel 
  de Bingerd (D)
Zo 30 jun Concert met Brassband
  Limburg in Maaseik (K)
Zo 30 jun Finale Jonge Solisten lBm  
  heel
Di 02 jul 20:00 Repetitie Gem. huis
Do 04 jul 20:00 Repetitie Gem. huis
Zo 07 jul Concert met Riemst (K)
  Lanaken
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 19:30 WMC optreden (K)
Zo 14 jul 15:30 Serenade GB Frijns-kuipers 
  Weverke (zonder kostuum!)
Vr 16 aug Buurt klein haasdal  
  St. rochuskermis, avondmis

Za 17 aug 20:00 Receptie
  (bij goed resultaat WMC)
Zo 6 okt 11:00 Concert jeugdfanfare  
  opluisteren h. mis
Za 19 okt Concert (D)
Zo 20 okt trampelkeu herfstwandeltocht
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


