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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
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EERSTE PRIJS MET LOF DER JURY

ALGEHELE WINNAAR FEDERATIE BONDSCONCOURS 2005 FKM-LBT

WAT EEN PRESTATIE!!!
Onze drumband heeft het klaargespeeld het ongelofelijke aantal van 96,09 punten bij elkaar te
musiceren. Met recht kunnen we spreken van musiceren. De vele jaren geleden ingeslagen koers om
naast het reguliere slagwerk meer aandacht te gaan besteden aan het melodisch slagwerk werpt
zijn vruchten af. Met veel spelplezier hebben de muzikanten het aanwezige publiek vermaakt. De
jury was zeer onder de indruk van hetgeen ten gehore werd gebracht en beloonde deze uitvoering
met het indrukwekkende cijfers. Muzikanten van onze drumband namens de gehele fanfarefamilie
gefeliciteerd met deze geweldige teamprestatie.
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CONCOURS OP 25 SEPTEMBER 2005 TE HEYTHUYSEN.
Eín dink veuraaf: SJÖMMERT (en dan veural de drumband) is good in drie dinger:
1. Slap lulle (auwhoore) , 2. hieal good kinne muciseren!!! (en dus veul punte score!)
3. eine op de lamp sjhutte
Op eine reagenachtige zondigmurge begoos eine lange meh zeer sjpannende daag. Eederein woar
tóch waal nerveus, meh dat heurt debie. Veer begooste de murge mit alle sjtukke eine kiear door
te sjpele. Dat woar toch waal fijn bie de gedachte dat ut sjtraks fout koos goon door de nerref. De
koos es ut ware dich effe opwerme! Dat ging euver ut algemein waal good.
Doanoa kreege veer ein sjpeech van Rico. Hea woar effe hieal sjtreng!!!
Noa de sjchrik kreege veer breudjes en tomatesop. Dat woar sjmulle!!
Ut instrumentarium moos auch noch de vrachauto in. Dat woar effe minder…
De heenreis in de bus woar waal gezellig meh neemes heij al echte groate proat. Einmal in Heythuysen aangekomme keem der get miea sjpanning.
De drumband van fanfare Velden moos veur os sjpele. Ondertusjhe moos veer oetlaaje. Noadat die
van Velde kloar woare koos veer noa binne. Toen: SJCHRIK!!!!!!!!! De tribuun woar aafgelaaie vol
om noa ós te komme loestere!!!!! (geliek heije ze)
De sjpanning in- en tusjhe de sjtukke woar enorm!!! (allein rot dat ze van die hooligan supporters
hubs die mit deure goan goaje)
De rillingen leepe bie eederein euver ut lief toen veer kloar woare!! Ut woar SUPER gegange!!! Waal
sjnel de zaal oet, angers kreege veer weer de sjuld es ut zauw oetlaupe…..
In de kleidkamer woord ut effe emotioneel..
Doanoa zin veer begonne mit os eine op de lamp te sjhutte… Ut woord sjteeds get gezelliger tot
veer op ein gegeave moment os mooste goan aandoon veur (hopelijk) de beaker in ontvangst te
goan numme… Veer ginge es derde de zaal in en eederein gegoos te juichen en te klappe.. Dat goaf
ein good geveul!! Toen alle drumbands op ein rie sjtonge koos ut goan beginne.. Pascal en Robbie
ginge noa veure………..
Bie de oetsjlag van Velde heij eederin zoaget dat veer meer punte mooste hoale..
Veer hoorte dat de omrooper de naam van ozze (geweldige) drumband zeij en de rillingen keeme
weer noa boave….
“Voor het verplichte gedeelte behaalde de drumband van fanfare st. Caecilia 96,17 punte”.
Toen broak de hel los!!!!!!!!! Eederein woord sentimenteel en de res wat de omrooper gesag heat
heij geine geheurt.. Eederein woar al fjeas aan ut viere!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Dit woar UNIEK wat de
drumband doa heij neergezat!!!!!!!!!!!
Oeteindelijk heije veer 96,09 punte gemiddeld. Dat kump neer op de whoagste score in de gesjiedenis van ut bestoan van de fanfare en de drumband. UNIEK!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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VEER HUBBE ZE LIGGE!!!!!!
De terrukreis in de bus woar hieal erg gezellig mit hieal veul groate proat!!! De buschauffeur feliciteerde os mit ut behoalde rezultaat! Doanoa heat hea get möpkes oet ut dueske gehoald!! Dat woar
waal lache!! Einmal in Sjömmert aangekomme kreege veer in de bus ein rundje van de zaak.(om de
rotonde). De fanfare sjting toen al kloar om veur os te goan sjpele!! Dat woar zeer in de sjmaak
gevalle bie de drumbandlede!!(sjoan gebaar!). Toen veer achter de fanfare aan noa binne woare
getrokke sjting doa de wethouwer op os te wachte om os toe te sjpreake!! De conclusie van wat hea
zag: geer MOT uch eine op de lamp sjhutte!!! Veer hubbe os bes gedoan!!!! Ut woar gezellig!!!
Dit woar eine daag om neet gauw te vergeate!! Meh noe op noa ut volgende richpuntà de Limburge
kampioensjappe!!!
Namens de drumband wille veer alle luuj bedanke die get veur os hubbe beteikend!!! Zonder uch
woar dit allemoal neet soa sjoan gewoore!!!! BEDANK!!!!!!!
P.S. veer haupe uch truk te zeen op de receptie!!

Gesjreeve door: Ein sjatje van de drumband

REPETITIE WEEKEND VAN DE DRUMBAND.
Op unne zonnige zaoterdigmurge veur ut gemeinsjapshoes te Sjömmert verzamelde de zich de drumband leden mit tesjhe en koffers. Ut begin woar al gezat veur ein leuk en sjpetterend weekend!!
Door technische sjnufjes en dergelijke woar de weag gemekkelijk te vinge noa de kamplaats: Hoeve
de Eik. Einmaal aangekomme sjting de koffie, de thee en de insjtrumenten al klaor om zoa gedronken en gebroek te weure. Toen eederein genog thee en koffie op heij ginge veer mer ins repeteren.
Toen veer gerepeteerd heije vluchtte eederein noa boete want ut woar heerlijk wear. Veer kreege
de sjleutels van de appartemente en veer ginge ozze sjpullen mer ins opberge. Toen de koaksjtaf
lekkere tomatensoep en knakwoosjte heij gemaak koos veer doa van goan geneete. Dat woar effe
sjmulle!! Toen eederein gegeate heij vonge de leden ut ein good idee om nog mer ins te goan repetere. De instructeur doa-inteage heij weinig zin omdat de zon zoa lekker sjeen. Mjeh, esse op concours wils goan zul se der auch get veur motte doon!!! Dusss---> der woord lekker gerepeteerd!
Toen de vermeujde repetitie om woar vloog eederein noa de kamer. Meh de echte sjportieve gaste
bleeve achter veur eine gooie pot voetbal. Der woar auch eine fantastische trainer langs de kant--->
eine “Rudi Völler”. Toen ging eederein zich mer ins kloarmake veur het avondeate. Toen de friete en
ut zoervleisj op woare volgde ut wereldboeremde (in Sjömmert) toetje Yanté (de reacties zulle veer
mer achterweage loate!). Haha, ondanks alles heij ut oavendeate toch good gesjmaak. De oavend
veel en der zou ein oavendprogram zinn. Toen veer weer de zaal in leepe woar dea veranderd in
ein heus casino: De Lucky Pig. De slagsin woar doa: Winne is Inne!!! Toen krege veer van ein van
de croupiers te wheure dat der ein huwelijksaanzeuk woar geweas. Namelijk: Guido heij Paulien
om de hand gevroag. Dat woar ein leuke ervaring om dat te weite veur dat de res van Sjömmert ut
wees. Toen veer de oetlek heije gehat woord der druk gesjpeeld onger de muzikale begeleiding van
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DJ Robbie. Der zouwe dea oavend 3 luuj in de
prieze valle. Toen de twiea oer veurbie woare
woord ut gewonne geld getelt. De prieze woare
al sjnel bekind: de ieasjte twea plaatse ginge
noa Stefan en Willem de derde plaats woar veur
de ex-mellikboer Pascal, en de troost pries ging
noa ein dame die os dea oavend lekker eate
heij veurgesjoteld: Flor. Bravo!! Rond de klok
van hauf twiea heij eederein genog gezop…
..uuuhhh gedronke, en vonge sommige luuj dat
eederein mer ins moos goan sloape want veer
heije murge weer eine drukke daag.
Mer ein vief-tal vong dat veul te vreug en
ze heije geleaze op een pooster dat der in ut
durrup ein tentfjeas woar dus trokke zie nog
ins te voot richting de tent. (Belachelijk vong
de res dat die gekke nog zoa laat wegginge).
Mjeh….. gekke hub se der altied bie…. Zondig
zoot eederein keurig en frisj aan ut ontbijt.
Doanoa vloog eederein sjnel noa boete want
ut woar weer sjoan wear en der koam auch nog
ins ein processie langs. Toen mooste veer mer
weer ins aan de bak ( noe moos ut waal van de
hiear insjtructeur!). Noa de repetitie koam os
leatste eate in Hoeve de Eik. Dat sjmaakte toch
ein bietje raar bie de gedachte dat se murge
weer zelf ut eate moos maake
en dan auch nog probere om ut
zoa lekker es doa te maake!!!…
Ut woar verrukkelijk! Complimente aan de koaksjtaf! Ut woar
net zoa ein lekker wear es de
daag van teveure. Ondertusje
verzamelde zich al get luuj oet
Sjömmert en omsjtreke want de
drumband zou ein sjpetterend
concert goan geave! Mit ein
daverend applaus en get te
drinke keem der tog ein einde

aan dit zeer sjpetterende repetitieweekend
van de drumband. Verder wille veer nog get
luuj bedanke: de koaksjtaf natuurlijk die os
good verzurg hubbe dit weekend, de luuj die
mit ut materiaal hubbe gesjleip, de “croupiers”
van de Lucky Pig veur eine gezellige oavend en
alle luuj die noa ut concert zin komme loestere en neet te vergeate Jan en Sandra veur de
slaopplaatse en de gooie verzurging!!! Bedank
allemoal! Zonder uch woar ut noajt zoa good
en gezellig gewoore! Veer haupe dat dit eeder
joar georganiseerd kint weure (euver alles is te
proate trouwes) en dat ut nog sjieker en misjien waal sjpannender wurd. ( ein sjpoketoch
ofzoa!) Nogmaals bedank en tot de volgende
kiear!! De twiea (zeer sportieve, meh auch muzikale) sjatjes van de drumband.

BEDANKJE VAN DE DRUMBAND
De leden van de drumband bedanken de zangkoren voor de samenwerking bij de voorbereiding
van het drumbandconcours. Tevens bedanken
we de familie Soons voor het vervoer van de
vele instrumenten.
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SOLISTENCONCOURS
Uitnodiging Diploma-uitreiking Graden & HaFaBra
Op vrijdag 7 oktober worden om 22:00 uur de op 25 juni behaalde diploma’s, cijferlijsten en rapportage-formulieren uitgereikt. We nodigen de geslaagden, hun ouders en overige belangstellenden
van harte uit om bij deze feestelijke gebeurtenis aanwezig te zijn.
Uitslagen Finale Jonge Solisten 2005
Zondag 18 september 2005 Conservatorium Maastricht.
Juryleden LBM: Frenk Rouschop & Jos van de Braak.
Juryleden Prinses Christina Concours: John Floore, Raymond Spons & Tanja van der Kooij.
Eindwinnaars LBM: Sandra Nohlmans, hobo, 4e Divisie (Obbicht) &Tom Peeters, altsaxofoon, 1e
Divisie, beiden met 96 punten.
Divisie
4
4
3
2

Naam
Joël Jacobs
Guido Soons
Chellie Soons
Ardina Soons

Instrument
bugel
trombone
bugel
bugel

Uitgevoerd werk
Caprice - Albert Thiry
Cavatine - Jules Demersseman
Sonatina - Alexander von Kreisler
Koan II - Elias Gistelinck

Punten
90 1e prijs met lof der jury
92 1e prijs met lof der jury
92 1e prijs met lof der jury
94,5 1e prijs met lof der jury

EINDKLASSEMENT
Joël Jacobs 4e plaats, Guido Soons 3e plaats, beiden in de 4e Divisie; Chellie Soons 3e plaats in 3e
Divisie.
Ardina Soons Winnares 2e Divisie Finale Jonge Solisten 2005 Limburgse Bond van Muziekgezelschappen!!! Winnares van een Diplôme d’Honneur van het Prinses Christina Concours inhoudende een uitnodiging voor deelname aan de Masterclass van Peter Masseurs (trompettist Koninklijk Concertgebouw
Orkest, Amsterdam) op zaterdag 24 september. Uitgebreide informatie over de Schimmertse concoursoptredens is te vinden op www.fanfareschimmert.nl/actueel/uitslagen2.html
Wij feliciteren de solisten, hun ouders, hun docenten Harry Schaeps en Bas Schobbers en begeleider
René Kicken met dit buitengewoon fraaie resultaat.

BABYBOOM
Op 22 maart 2005 werden Rodger en Yvonne Okkersen-Prevoo de trotse ouders van hun tweede
dochter BENTE.
Op 18 mei 2005 werd bij Paul en Carolien Prevoo-Stassen eveneens een tweede kind geboren, ditmaal een jongetje, GIE.
Op 11 augustus 2005 werden Marc Speetgens en Yvonne Wolters verblijdt met een dochter ANNE.
Op 12 september 2005 meldde zich, gelukkig enkele dagen voor het drumbandconcours, SEB, zoon
van Henrico Stevens en Angeline Scheyen.
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NIEUWE HOOFDSPONSOR
We kunnen weer een nieuwe hoofdsponsor verwelkomen. Versboerderij
Naanhof te Nuth. Bedankt voor jullie steun aan onze fanfare

WATERTAORE FIÈSTE 2005, EEN GROOT SUCCES…
Wat valt er nog te zeggen over de Watertaore Fièste 2005? Het weer was super, de locatie was
perfect, de artiesten zorgden voor een geweldige sfeer, de bezoekers kwamen in groten getale en
het bier vloeide rijkelijk!
Het was een gedenkwaardige tiende editie van de Schimmertse Watertaore Fièste! Gedenkwaardig
omdat het aantal bezoekers op de vrijdag tijdens het optreden van LEFF en de SCHINTALER hoger
was dan ooit tevoren. Zo hoog zelfs dat op een gegeven moment de toegang moest worden geweigerd aan mensen die geen kaart hadden. Gelukkig bleek al snel dat de tent voldoende ruimte bood
om ook deze mensen te laten genieten van het wervelende optreden van de twee genoemde bands!
Gedenkwaardig ook vanwege het feit dat voor het eerst sinds jaren weer was gekozen voor een
driedaags evenement. Hierdoor waren we in staat om een zo gevarieerd mogelijk programma aan
te bieden. Op de zaterdag werd daarom een Limburgse avond georganiseerd met tal van Limburgse
artiesten, namelijk de Patronaatsknöppele, Thei & Marij, de band Wahnsinn en natuurlijk DéJà Vu!!
Het behoeft denk ik geen verdere uitleg dat wat mij betreft het optreden van de dames van DéJà Vu
het hoogtepunt van dit weekend was! En tot slot mag deze editie gedenkwaardig worden genoemd
omdat het de eerste keer was dat er, naast het traditionele weidefeest op de zondag, een fokveedag
plaats vond op het terrein. Deze Fokveedag werd georganiseerd door de vereniging Holstein Fokkers Heuvelland en was een groot succes! Wat ons betreft zeker voor herhaling vatbaar. Verder was
er natuurlijk weer van alles te doen op de wei, zoals een spellencircuit en een ballonnenwedstrijd
voor de jeugd, het niet meer weg te denken Koo-sjiete, een optreden van Big Benny en terug van
weggeweest, de touwtrekcompetitie. En zoals al vermeld, het weer was ons goed gezind en zorgde
er zo voor dat er tot ver na zonsondergang kon worden doorgefeest!
Al met al een onvergetelijk weekend en langs deze weg willen wij iedereen bedanken die heeft
bijgedragen aan het slagen van dit evenement.
Alle leden, bestuursleden, vrienden, vrijwilligers, sponsoren, artiesten, medewerkers, leveranciers, deelnemers en niet te vergeten alle
bezoekers: BEDANKT!! Wij zien jullie allemaal
graag terug op de Watertaore Fièste 2006 die
plaats zullen vinden op 1, 2 en 3 september!
Namens het Watertaore Fièste comité,
Bas Ritt
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GALA CONCERT EN REÜNIE FANFARE ST. CAECILIA SCHIMMERT
Zoals inmiddels wel bekend mag worden verondersteld, viert Fanfare St. Caecilia dit jaar haar 160jarig 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 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.
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 edsoons@hetnet.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!
Fanfare St. Caecilia

Foto: Douane Harmonie Nederland
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AGENDA
REPETITIES:

Jeugddrumband: elke woensdag 19:00 uur
Drumband:
elke woensdag 20:00 uur
Jeugdfanfare:
elke donderdag 18:00 uur
Leerlingenorkest: elke donderdag 19:00 uur
Fanfare:
elke vrijdag 20.00 uur.
(K)=Alleen Korps (D)=Alleen Drumband

OVERIGE ACTIVITEITEN:
Zo 02 okt Concert in Meterik (K) 16:00
Schimmert 17:00
Vr. 07 okt Diploma uitreiking 20.00 uur
Zo 09 ok receptie drumband 15.00-16.00
Gemeenschapshuis
Zo 16 okt Najaarswandeltocht trampelkeu
Za 22 okt Serenade Vriendenkring Crecendo
Vr 04 nov Jubileum Concert
Douane Harmonie
Za 12 nov Proefexamens en Voorspelen
Zo 13 nov Drumbandconcert
Zo 20 nov Intocht St.Nicolaas
Zo 27 nov Limburgse Kampioenschap LBT
Za 10 dec St. Caecilia feest
Zo 11 dec Kampioenswedstrijd Solisten FKM
Za 17 dec Praktijkexamens Graden HaFaBra
Za 24 dec Nachtmis Kerstkoper 21:30
Vr 06 jan Driekoningenoptocht
Zo 08 jan Nieuwjaarsconcert met
Sing a Song
Zo 26 feb Afhalen prins carnaval en
opluisteren H. Mis Taarbreuk
Ma 27 feb Carnavalsoptocht
Zo 09 apr Eucharistie Palmzondag 11.00

Zo 30 apr Koninginnedag
Lampionnenoptocht
Zo 04 jun Pinksteren
Begeleiden Communiekantjes
Opluisteren H. Mis
Zo 11 jun Zomerkermis Pronkprocessie
Za 17 jun Processie Meersen 6.30

CONCERTEN:
Zo
Zo
Vr
Zo

Zo
Zo

02 okt
27 nov
04 nov
06 nov

Concert in Meterik (K)
Limburgse Kampioenschap LBT
Jubileum Concert
Drumbandconcert
gemeenschapshuis, aanvang zie
www.fanfareschimmert.nl
13 nov Drumbandconcert
08 jan Nieuwjaarsconcert Sing a Song

De volgende Info verschijnt
op 28 oktober
Kopij inleveren voor 23 oktober

