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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

DE WEBSITE IS KLAAR!!
Velen hadden de hoop al opgegeven en niet
meer gedacht dat het er dit jaar nog van zou
komen, maar het is ons gelukt: de internet site
van de fanfare is KLAAR!! Het heeft wat bloed,
zweet en tranen gekost en menig beeldscherm,
laptop, muis, harddisk, moederbord, printer en
scanner heeft het moeten ontgelden. So what,
de website is namelijk KLAAR!! En dat willen
we weten. Graag hadden we de officiële lancering van de website willen opluisteren met
een optreden van Lee Towers, maar helaas, hij
was verhinderd! Dus bij deze: de website van
Fanfare St. Caecilia Schimmert is vanaf vandaag
(1 juli 2005) officieel online en te bereiken via
het eigen domein www.fanfareschimmert.nl.
Bij het openen van de pagina worden jullie
begroet door een zeer bekende Nederlander en
verder is de totale lay-out veranderd. Daarnaast
staat er meer (praktische) informatie op over
onze vereniging. Er staat een uitgebreid fotoboek op, er is een prominente plaats ingeruimd
voor onze vrienden en sponsoren, de Watertaore
Fièste hebben een eigen plekje gekregen én…
het gastenboek is terug van weggeweest!!
Tevens heeft de fanfare-info een eigen emailadres gekregen, te weten: fanfare-info@fanfare
schimmert.nl. Indien jullie graag een artikeltjes

willen schrijven voor in de info kunnen jullie dit
mailen naar dit nieuwe emailadres. We hopen
op veel respons, maar niet allemaal tegelijk
mailen natuurlijk.
We wensen jullie allemaal veel plezier met surfen en hopen dat het aan ieders verwachting
mag voldoen.
Namens de internet commissie,
Barry, Bas, Maurice en René.

De voltallige internet commissie geniet op dit moment van een welverdiende vakantie op een zonnige locatie hier ver vandaan.
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STER ELEKTROTOER 2005
15 Juni was een grandioze wielerdag voor
Schimmert. Dankzij de spontane hulp van de
vele vrijwilligers, het schitterende weer en niet
te vergeten de gemeente Nuth onder leiding
van Burgemeester Binderhagel, kan de Stichting
EGN terugzien op een zeer geslaagd festijn. Van
vele kanten waren na afloop woorden van waardering te horen.
Rond het middaguur verzamelden zich al veel mensen langs het parcours. Met name bij de finish
locatie was het gezellig druk. Tegen 13.00 uur kwam de eerste groep renners over de finish met de
Italiaan Degano als ritwinnaar. In afwachting van de individuele tijdrit werd het middag programma
gevuld met een dikke banden race voor de jeugd en lieten de werknemers van Interieurbouw Soons,
onder aansporing van speaker Gé, deze keer de fietsen op rolletjes lopen.
De tijdrit, met om 17.00 uur het vertrek van de eerste renner op het gezellig drukke Oranjeplein,
werd gewonnen door Michael Rich van de Gerolsteiner ploeg. Na afloop van dit slotdeel van het
wielerfestijn was het feest in ons dorp (lees: Groot Haasdal/De Steeg) nog lang niet voorbij. De
muziek ging door, Big Benny kwam nog langs en Ivo van den Heuvel uit Nuth imiteerde Frans Bauer.
Een natje en droogje waren voldoende aanwezig en rond 01.00 uur verlieten de laatste gasten
voldaan de feestlocatie.
Schimmert is er weer ruimschoots in geslaagd zijn goede reputatie op het vlak van samenwerking
en verenigingsleven, waar te maken. Dank aan allen (vrijwilligers, sponsoren, etc.) die, op welke
wijze ook, hebben meegeholpen aan dit succes.
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CONCERT FANFARE MEERS EN FANFARE SCHIMMERT IN WOLDER
Op 26 juni brachten de twee fanfares een prachtig concert ten gehore.
Schimmert opende het concert en trakteerde het publiek op een gevarieerd programma.
Meers voerde enkele stukken uit welke ze op het WMC ten gehore zullen brengen.
Ondanks de hitte in de zaal heeft het publiek genoten van hun prachtige muziek.

SERENADE
Zaterdag 18 juni jl hebben wij ons 50 jarig huwelijk gevierd. Het is voor ons een
onvergetelijke dag geweest. De geweldige
serenade van de fanfare tijdens de receptie heeft hier een duidelijke bijdrage aan
geleverd. Hiervoor onze hartelijke dank.
Til en Huub Selder - Jongen.
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SLAGWERKCONCERT 12 JUNI GEMEENSCHAPSHUIS SCHIMMERT
Drumband Fanfare St. Blasius zal op zondag 18 september 2005 deelnemen aan het drumbandconcours te Brunssum. Zij zullen uitkomen in de 2e divisie sectie A2, marsconcours. De drumband heeft
ter gelegenheid van haar concoursdeelname twee muziekwerken laten componeren. Het marcherend
werk genaamd R&Beat is gecomponeerd door Etienne Houben en het concertwerk De Berg van Keer
is gecomponeerd door Herico Stevens. De drumband telt 20 spelende leden en staat onder leiding
van Henry Eikenboom.
Ter voorbereiding op het concours heeft de drumband zich ten doel gesteld om een aantal uitvoeringen te geven. Daar toch een aantal muzikanten voor de eerste keer op concours gaan zijn
optredens een belangrijk onderdeel van een goede voorbereiding. Zo was de uitnodiging van Henrico uit naam van “drumband” Fanfare St. Caecilia Schimmert zeer welkom, waar wij op zondag
12 juni j.l. dankbaar van gebruik hebben gemaakt. Helaas kon instructeur Henry niet over
alle 20 muzikanten beschikken i.v.m. vakanties
en andere oorzaken. Een welkome aanvulling
werd verzorgd door de schrijver van ons concertwerk (tevens instructeur van uw slagwerkgroep), zodat we toch in staat waren om een
leerzaam concert te geven.
Namens drumband Fanfare St. Blasius,
Ralph van Sint Fiet
Secretaris drumband

Drumband Fanfare St. Blasius

CONCOURS DRUMBAND
OP 25 SEPTEMBER
Onze Drumband is in volle voorbereiding voor
het concours op zondag 25 september a.s. in
het Sportcentrum Aoreven in Heythuysen.
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10 JAAR WATERTAORE FIÈSTE IN SCHIMMERT
Vrijdag 2 september, aanvang 20:00 uur

SCHINTALER
&
LEFF
Voorverkoopadressen:
Schimmert:
Café-Zaal ’t Weverke, Soons Doe Het Zelf
Nuth:
Naanhof
Valkenburg:
Esso Emmaberg
Schinnen:
Café ‘t Schöpke
Beek:
Muziekland (Makado)
Ulestraten:
Gemeenschapshuis D’n Huppel
Prijs in voorverkoop: € 5,- per kaart
Prijs aan de kassa: € 7,- per kaart

Zaterdag 3 september, aanvang 20:00 uur

LIMBURGSE AOVEND
20:45
21:15
22:15
23:30 - einde

De Patronaatsknöppele
DéJà Vu
Thei & Marij
Wahnsinn

Entree: € 5,- p.p.

Zondag 4 september, aanvang 11:00 uur

GROOT WEIDEFEEST & FOKVEEDAG
Muzikale omlijsting gedurende de dag door Energy Disco Roadshow en Big Benny
Met o.a. touwtrekken, luchtkussen, spellencircuit, schminken en vele andere activiteiten voor
jong en oud
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LAATSTE TOPCONCERT BIJ GELEGENHEID VAN HET 160-JARIG JUBILEUM
Fanfare St. Caecilia Schimmert viert in 2005
haar 160-jarig bestaan. Het hele jaar door zijn
er evenementen om dit jubileum luister bij te
zetten. Eén van die evenementen is een drievoudig top-concert met een aantal gerenommeerde gastorkesten, t.w. Brassband Limburg,
Fanfare St. Joseph Meers en het Brabants
Fanfare Orkest.
De concerten met de Brassband Limburg en de
fanfare St. Joseph Meers zijn al succesvol verlopen. De laatste in de serie zal op zondag 3 juli
om 19.30 uur in het Trefcentrum in Nuth plaatsvinden met de fanfare St. Caecilia Schimmert
o.l.v. Frenk Rouschop en het Brabants Fanfare
Orkest o.l.v. Frans van Dun.

Hieronder volgt nog enige achtergrondinformatie over het Brabants Fanfare Orkest.
Het Brabants Fanfare Orkest is opgericht op
1 januari 1995 en bestaat uit een 55-tal muzikanten: grotendeels gevorderde amateurs,
aangevuld met enkele conservatoriumstudenten en professionele musici. De doelstelling
van het BFO is om het fanfareorkest in het
algemeen te promoten en met name in het
Brabantse een inspirerende rol te vervullen.
Op het eerste concours waar het orkest aan
deelnam in april 1996 werd het meteen geplaatst in de afdeling superieur van de FKM.
In 1997 en 2001 nam het orkest deel aan het
Wereld Muziek Concours te Kerkrade. Beide
deelnames resulteerden in een eerste prijs met
lof der jury.
U bent allen van harte welkom om dit concert
zondag 3 juli om 19.30 uur bij te wonen.

Leden van Brassband Limburg aan de slag op zondag 5 juni j.l.
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BRUILOFT SANDER & CLAUDIA
Zaterdag 18 juni was het dan zover: de bruiloft
van Sander & Claudia, de eerste bruiloft binnen
mijn vriendengroep. Het begon met het opluisteren van de kerkdienst door een gelegenheidsensemble van maar liefst 23 man/vrouw.
Onder leiding van Noël Speetjens werd er goed
gemusiceerd. Wellicht mede door een lichte
muziekkeuze waren er veel positieve reacties
na afloop. Na de kerkdienst moest flink doorgewerkt worden: als vrienden van is het natuurlijk
gebruikelijk om de woning van het bruidspaar
van “versierselen” te voorzien. Daarna snel
omkleden om op tijd bij het aansnijden van de
bruidstaart aanwezig te kunnen zijn.
Sander kennen we allemaal als een actief lid,
mede door zijn inzet voor de Watertaore Fièste.
De daarbij opgedane ervaring, met name bij het
opzetten van feesttenten, kwam nu goed van pas. Het was dan ook gelukt om een mooi aangekleed
feestpaviljoen neer te zetten achter café Ghijsen op Raar, het ouderlijk huis van Claudia. Drumband
en fanfarekorps gaven ’s avonds een serenade in een overvolle tent, waarin een tropische temperatuur heerste. Na de receptie werd er nog volop doorgefeest, waarvan een groot aantal uitgenodigde
fanfareleden getuige was.
Kortom, een drukke maar mooie dag, voor herhaling vatbaar. Helaas trouwen Sander & Claudia maar
één keer. Maar wellicht komt er binnenkort een vergelijkbare dag…
Maurice Schneiders

VAKANTIE VOOR DE HELE FANFAREFAMILIE
Wij wensen alle leden een hele fijne vakantie toe.
En proficiat voor de geslaagden onder de fanfareleden.
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AGENDA
REPETITIES:

Jeugddrumband: elke Woensdag 19.00 uur
Drumband: elke Woensdag 20.00 uur
Jeugdfanfare: elke Donderdag 18.00 uur
Start nieuw repetitieseizoen 1 september
Leerlingenorkest: elke donderdag 19:00 uur
Start nieuw repetitieseizoen 25 augustus
Fanfare: elke Vrijdag 20.00 uur
Vakantie van 15 juli t/m 19 augustus.
(K)=Alleen Korps (D)=Alleen Drumband

OVERIGE ACTIVITEITEN:
Zo 03 juli
Zo 10 juli
Za 23 juli
Zo 31 juli
Vr 05 aug
Di 16 aug
Zo
Za
Zo
Vr
Za
Zo
Za
Zo
Zo
Zo

21 aug
27 aug
28 aug
02 sep
03 sep
04 sep
10 sep
11 sep
11 sep
11 sep

Concert Brabants Fanfare Orkest
Repetitie-zondag (D)
Serenade Bruidspaar Peter Frissen
en Nicole Palmen 19:30
Extra Repetitie (D) 10:00 – 12:00
Serenade Gouden Bruidspaar
Lucassen 20:00
St.Rochus kermis in Klein-Haasdal
18:45
Verkoop Koosjietlaote 11.30
Repetitieweekend (D)
Repetitieweekend (D)
Watertaore fièste
Watertaore fièste
Watertaore fièste
Open Monumentendag
Open Monumentendag
Districtsfestival te Itteren
Dag van de Blaasmuziek te
Valkenburg thema ‘Water’

Zo
Ma
Di
Do
Vr

18 sep
19 sep
20 sep
22 sep
23 sep

Za 24 sep
Zo 25 sep
Zo 02 okt
Zo
Za
Vr
Za
Zo
Zo
Zo
Za
Zo
Za
Za

16 okt
22 okt
04 nov
12 nov
13 nov
20 nov
27 nov
10 dec
11 dec
17 dec
24 dec

Finale Jonge Solisten
Extra Repetitie (D) 20:00 – 21:30
Extra Repetitie (D) 20:00 – 21:30
Extra Repetitie (D) 20:00 – 21:30
Generale Repetitie (D)
20:00 – 21:00
Extra Repetitie (D) 20:00 – 21:30
Drumbandconcours 15:50
Concert in Meterik (K) 16:00
Schimmert 17:00
Najaarswandeltocht Trampelkeu
Serenade Vriendenkring Crecendo
Jubileum Concert
Proefexamens en Voorspelen
Jeugdorkesten Festival
Intocht St.Nicolaas
Limburgse Kampioenschap LBT
St. Caecilia feest
Kampioenswedstrijd Solisten FKM
Praktijkexamens Graden HaFaBra
Nachtmis Kerstkoper 21:30

CONCERTEN:
Zo
Zo
Zo
Vr

03 juli
25 sep
02 okt
04 nov

Concert Brabants Fanfare Orkest
Drumbandconcour 15:50
Concert in Meterik (K)
Jubileum Concert

De volgende Fanfare info verschijnt
op 26 augustus
Kopij inleveren voor 19 augustus

