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FANFARE ST. CAECILIA SCHIMMERT

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

MEER DAN 1000 BEZOEKERS NIEUWE WEBSITE IN JULI!
Sinds 2 (eigenlijk 3) juli is de nieuwe website van de fanfare on-line en alleen al in die eerste
maand hebben we meer dan 1000 verschillende bezoekers mogen verwelkomen. Een absoluut record voor wat betreft aantal bezoekers op de website van Fanfare St. Caecilia Schimmert. Het oude
record was van januari 2003, de maand waarin het landskampioenschap werd behaald. Het aantal
verschillende bezoekers in die maand was ongeveer 500. We kunnen dus met recht zeggen dat het
oude record is verpulverd! Verder proberen we constant de website actueel te houden. Nieuwtjes
en mededelingen worden zo snel mogelijk vermeld bij ‘kort nieuws’. En voor zowel dit item als
alle andere onderdelen geldt dat input van jullie belangrijk en welkom is. Zijn er mededelingen die
gemeld moeten worden, hebben jullie leuke foto’s of handige tips, schroom dan niet en mail het
ons. Bij de meeste menu items is een mail adres vermeld dat hiervoor gebruikt kan worden (zie de
lijst onderaan dit artikel). Het gastenboek wordt ook door steeds meer mensen gebruikt om een
berichtje of mededeling achter te laten.
Kijk ook eens naar de lijst met sponsoren voor de Watertaore Fièste, te vinden via de link ‘watertaore fièste’ onder het kopje ‘activiteiten’. En natuurlijk de lijst met hoofdsponsoren, die in juli is
uitgebreid met een nieuwe hoofdsponsor. De hoofdsponsoren zijn te door te klikken op ‘hoofdsponsoren’ onder het kopje ‘vrienden’.
Hoe dan ook, er is voldoende te beleven op de nieuwe fanfare website dus surf gerust een keer naar:
www.fanfareschimmert.nl
Nieuws/mededelingen
Bestuur/secretariaat
Fanfare-info
Website
Gastenboek
Vrienden/sponsoren
Cd/opnamen/repertoire
Watertaore Fièste

kort-nieuws@fanfareschimmert.nl
bestuur@fanfareschimmert.nl
fanfare-info@fanfareschimmert.nl
web@fanfareschimmert.nl
gastenboek@fanfareschimmert.nl
vrienden@fanfareschimmert.nl
muziek@fanfareschimmert.nl
wtf@fanfareschimmert.nl
De Beheerders
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EINDE VAKANTIE
Wij hopen dat iedereen weer goed uitgerust in
tijdens zijn of haar vakantie is zodat eenieder
weer met vol enthousiasme aan het nieuwe seizoen kan beginnen. Dit nieuwe seizoen zullen
we allereerst beginnen met onze welbekende
Watertaore fièste. We verwachten dat iedereen
zijn beste beentje voorzet en zijn best doet om
dit spektakel tot groot succes te maken.
Succes en veel muzikaal plezier dit seizoen,
Het bestuur

GALA CONCERT EN REÜNIE
FANFARE ST. CAECILIA SCHIMMERT
Zoals inmiddels wel bekend mag worden verondersteld, viert Fanfare St. Caecilia dit jaar
haar 160-jarig jubileum. We hebben door het
jaar heen een aantal festiviteiten en bijzondere
gebeurtenissen gehad om dit jubileum luister
bij te zetten. Zo hebben we een speciaal door
René Kicken bewerkte versie van de Jubileum
Overture van Philip Sparke op het repertoire

Foto: Douane Harmonie Nederland

gehad, een aantal topconcerten georganiseerd
met gerenommeerde WMC-gangers en een kwalitatief hoogstaand slagwerk concert.
Het hoogtepunt van het jubileumjaar zal plaats
vinden op vrijdag 4 november in de Kerk van
Schimmert en in Zaal ’t Weverke. Allereerst
zal van 20.00-22.30 een galaconcert verzorgd
worden door de Douane Harmonie Nederland.
Dit professionele orkest staat onder leiding van
onze eigen dirigent Frenk Rouschop. Vóór de
pauze zal de Douane Harmonie een programma
brengen van “serieuze” muziek voor harmonie.
Na de pauze gaat de DHN op de lichte tour. Dit
belooft een schitterend concert te horen waar
geen enkele muziekliefhebber mag ontbreken
(en dus zeker de leden van korps en drumband
niet!)
Na afloop van het galaconcert zal er een feestelijke reünie plaats vinden in Zaal ’t Weverke.
We zullen het gezellig maken tot in de kleine
uurtjes.

Nr. 73 | Augustus 2005

Om de reünie een maximaal effect te laten
hebben, roepen we iedereen op om ons adresgegevens (liefst inclusief e-mail adres) te
sturen van alle oud-leden van de fanfare en
andere belangstellenden die je kent, zodat we
hen een mailing kunnen sturen over het concert
en/of de reünie na afloop. Geef de gegevens
a.u.b. zo spoedig mogelijk door aan Ed Soons
(045 404 2425 of liever nog per e-mail op
E.Soons@woonpunt.nl).
Wij zullen U op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen rond Galaconcert en reünie.
Noteer de datum van 4 november alvast in Uw
agenda. Het jubileumconcert is uiteraard voor
iedereen toegankelijk!
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FRENK MET MUZIEKGEZELSCHAP
JULIANA HOLTUM

WERELDKAMPIOEN

Een ongelofelijke prestatie heeft Frenk geleverd
op het WMC in Kerkrade. Nadat in het eerste
weekend Puth een aantal van 95 punten bij
elkaar had gespeeld was voor velen de verwachting dat deze prestatie niet meer kon worden
overtroffen. Toch lukte het Holtum om maar
liefst 96,83 punten bij elkaar te spelen. De
hoogste score tot op dat moment. Er zou nog
een weekend volgen maar toch, het zou toch
wel heel verrassend zijn als deze score zou worden verbeterd. Wijs geworden door de ervaring
van Puth werd het laatste weekend toch met
de nodige spanning afgewacht. Niemand kon
de prestatie van Holtum verbeteren en daarmee
werd Holtum Wereldkampioen. Een fantastische
prestatie van Holtum onder de bezielende leiding van Frenk.
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WATERTOARE FIÈSTE 2005 TOUWTREKCOMPETITIE 4 SEPTEMBER 2005

Gezien het daverende succes van afgelopen jaren willen wij jullie dit jaar opnieuw de kans geven
om onze laatste kampioen “De Turnclub Excelsior” persoonlijk uit te dagen.
De competitie start om 14.30 uur. Opgeven is mogelijk bij Guido Pricken (Kruisstraat 40) voor 4
september aanstaande. Voor late beslissers is er nog de mogelijkheid om op te geven op de feestweide tussen 13.30 – 14.30 uur. Het inschrijfgeld bedraagt € 5,00 per team. Dit bedrag kan worden
betaald bij aanmelding op de feestweide.
Een team bestaat uit 6 touwtrekkers en een coach, er mogen 2 wisselspelers worden ingezet.
Vanzelfsprekend worden er ook dit jaar weer mooie prijzen uitgereikt voor de beste 3 teams.
We hopen er samen een geslaagde dag van te maken en u en uw team te mogen verwelkomen op
ons feest op 4 september aanstaande.

ADRESWIJZIGING SECRETARIAAT ONZE FANFARE
Per 1 sept. wijzigt het secretariaatadres van de Fanfare St Caecilia
Secretariaat Fanfare St Caecilia
Groot Haasdal 6A
6333 AW Schimmert
tel 045 4042241
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PRAKTIJKEXAMENUITSLAGEN GRADEN & HAFABRA 25-06-2005
Daniëlle Weerts
Willem Bessems
Rickwin Poelma
Christopher Starmans
Stefan Ummels

trompet
slagwerk groep I kleine trom
bariton
slagwerk groep I kleine trom
slagwerk groep I kleine trom

IV
B
B
B
B

47,5 punten, gemiddeld 7,92
38,5 punten, gemiddeld 6,41
51,5 punten, gemiddeld 8,58
45,0 punten, gemiddeld 7,50
47,5 punten, gemiddeld 7,92

Op een nog te bepalen datum zullen de behaalde diploma’s, cijferlijsten en rapportage-formulieren
worden uitgereikt.

FINALE JONGE SOLISTEN LBM
Op zondag 18 september gaan Joël Jacobs, Ardina Soons, Chellie Soons en Guido Soons deelnemen
aan de Finale Jonge Solisten van de LBM in de concertzaal van het Conservatorium te Maastricht.
We wensen hen veel succes toe! Een tweede onafhankelijke jury van het Prinses Christina Concours
selecteert deelnemers voor de halve finale van hun concours en kent tevens een tiental masterclasses toe aan talentvolle LBM-Finale Jonge Solisten-deelnemers.

IN MEMORIUM LOUIS VANKAN † 13 AUGUSTUS 2005
Louis was bijna 44 jaar lid van onze vereniging. Louis is in 1945 begonnen als lid maar in 1947
weer gestopt. Hij speelde piston. Hij is toen weliswaar gestopt maar de fanfare had toch steeds
een plaats in zijn hart. In 1960 wordt een comité opgericht om gelden bij elkaar te krijgen voor
de eerste uniformen. Louis werd voorzitter van dit comité. Uiteraard had hij veel contacten met
toenmalig bestuur. Bijna vanzelf sprekend is Louis door Sjeng Mevis, toenmalig secretaris, gevraagd
om weer te gaan spelen. Hij heeft enkele dagen geprobeerd of hij op een bugel goed uit de voeten
zou komen en na het uitreiken van de eerste uniformen werd Louis weer lid. Later werd hij werkend
bestuurslid. In 1997 is hij gestopt na verschillende jaren op de
grote Si b bas te hebben gespeeld. Vanwege zijn vele verdiensten
werd hij benoemd tot erebestuurslid. De fanfare blijf Louis met
veel interesse volgen zeker toen de kleinkinderen met musiceren
begonnen. Kleinkinderen waar hij bijzonder trots op was. Fanfare
en kaarten dat was een twee eenheid. Vele gezellige uren met nu
en dan een stemverheffing worden na de repetitie met kaarten gevuld. Zo ontstond een kaartclub waar Louis fanatiek lid van was.
Nu resten ons alleen nog mooie herinneringen. Herinneringen
waarvan wij hopen dat de achterblijvers hier de kracht uit putten
dit verlies een plaats te geven. Louis bedankt voor alles wat jij
voor onze vereniging hebt betekend.
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GOUDEN BRUIDSPAAR LUCASSEN
Op vrijdag 5 augustus was de fanfare en drumband weer present om een serenade te brengen
aan het gouden bruidspaar Lucassen.
Hopelijk was het voor de familie een onvergetelijke dag. Namens de gehele fanfare wensen
wij het gouden bruidspaar nog vele fijne en
gezonde jaren toe.

BRUILOFT PETER & NICOLE
Zaterdag 23 juli was de huwelijksdag van Peter en Nicole. Na het wettelijke huwelijk in het Gemeentehuis van Stein werd het huwelijk ingezegend in de St. Remigiuskerk van Schimmert. Het was een
prachtige mis met veel muziek, zowel vocaal als instrumentaal.
Na de kerkdienst hoefden wij, als vriendengroep, ons niet te vervelen: met een aantal auto’s vol
materiaal richting Berg aan de Maas om het een en ander te vertimmeren en te versieren.
Het was een geslaagd project en Peter en Nicole konden het gelukkig ook waarderen.
Aan het eind van de middag werden wij verwacht bij het aansnijden van de bruidstaart in Kasteel
Rijckholt: een vorstelijke locatie met een schitterende tuin.Tijdens de receptie in de kasteeltuin
zette drumband en fanfarekorps het bruidspaar nog eens extra in het zonnetje met een serenade.
Natuurlijk werd er gefeest tot in de kleine uurtjes en hier zijn dan ook een groot aantal fanfareleden
getuige van geweest.
Peter en Nicole, nogmaals hartelijk bedankt voor het mooie feest en veel geluk en liefde in de
toekomst gewenst: het ga jullie goed!!
Sander Van Kan
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AGENDA
REPETITIES:

Jeugddrumband: elke Woensdag 19.00 uur
Drumband:
elke Woensdag 20.00 uur
Jeugdfanfare:
elke Donderdag 18.00 uur
Fanfare:
elke Vrijdag 20.00 uur
Leerlingenorkest: elke donderdag 19:00 uur
Start nieuw repetitieseizoen 1 september
(K)=Alleen Korps (D)=Alleen Drumband

OVERIGE ACTIVITEITEN:
Za
Zo
Vr
Za
Zo
Za
Za

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

Zo 11 sep
Zo 11 sep
Zo 11 sep
Zo 18 sep
Ma 19 sep
Di 20 sep
Wo 21 sep
Do 22 sep
Za 24 sep
Zo 25 sep
Zo 02 okt
Za 22 okt
Vr 04 nov
Za 12 nov

Repetitieweekend (D)
Repetitieweekend (D)
Watertaore fièste
Watertaore fièste
Watertaore fièste
Open Monumentendag
Drumband repetitie hal Heijthuysen
18.30-19.30
Open Monumentendag
Districtsfestival te Itteren
Dag van de Blaasmuziek
te Valkenburg thema ‘Water’
Finale Jonge Solisten
Extra Repetitie (D) 20:00 – 21:30
Extra Repetitie (D) 20:00 – 21:30
Generale Repetitie (D) 20:00 – 21:30
Extra Repetitie (D) 20:00 – 21:30
Extra Repetitie (D) 20:00 – 21:30
Drumbandconcours 15:50
Concert in Meterik (K) 16:00
Schimmert 17:00
Serenade Vriendenkring Crecendo
Jubileum Concert in kerk 20:00
Proefexamens en Voorspelen

Zo
Zo
Zo
Za
Zo
Za
Za

13 nov
20 nov
27 nov
10 dec
11 dec
17 dec
24 dec

Jeugdorkesten Festival
Intocht St.Nicolaas
Limburgse Kampioenschap LBT
St. Caecilia feest
Kampioenswedstrijd Solisten FKM
Praktijkexamens Graden HaFaBra
Nachtmis Kerstkoper 21:30

CONCERTEN:
Zo 25 sep Drumbandconcour 15:50
Zo 02 okt Concert in Meterik (K)
Vr 04 nov Jubileum Concert in kerk 20:00

De volgende Info verschijnt
op 30 oktober
Kopij inleveren voor 23 oktober

