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Voor de gehele fanfare-familie.

Gala COnCert en reÜnie VriJDaG 4 nOVemBer a.S.

Fanfare-info
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GeSlaaGDen PraKtiJKeXamen
Op 25 juni slaagden de volgende Praktijkexamen-
kandidaten:
Willem Bessems, Rickwin Poelma, Christopher 
Starmans en Stephan Ummels (allen Hafabra B)
Daniëlle Weerts (Graad IV).
Op vrijdag 7 oktober werden de diploma’s uitge-
reikt in het bijzijn van de ouders.
Van harte gefeliciteerd met jullie behaalde resul-
taat !!!

 
Na afloop van het galaconcert zal er een feeste-
lijke reünie plaats vinden in Zaal ’t Weverke. We 
zullen het gezellig maken tot in de kleine uurtjes. 
Wij hopen veel mensen hier te mogen verwelko-
men en ook alle inwoners van Schimmert zijn van 
harte welkom. De Fanfare is immers voor en van 
het dorp.

Om de reünie een maximaal effect te laten heb-
ben, roepen we iedereen op om ons adresgege-
vens (liefst inclusief e-mail adres) te sturen van 
alle oud-leden van de fanfare en andere belang-
stellenden die je kent, zodat we hen een mailing 
kunnen sturen over het concert en de reünie na 
afloop. Geef de gegevens a.u.b. zo spoedig mo-
gelijk door aan Ed Soons (045 404 2425 of liever 
nog per e-mail op edsoons@hetnet.nl).

GalaCOnCert en reÜnie
Zoals inmiddels wel bekend mag worden veron-
dersteld, viert Fanfare St. Caecilia dit jaar haar 
�60-jarig jubileum. Het hoogtepunt van het 
jubileumjaar zal plaatsvinden op vrijdag 4 novem-
ber in de Kerk van Schimmert en in Zaal ’t Wever-
ke. Allereerst zal van 20.00-22.30 een galaconcert 
worden verzorgd 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 worden 
waar geen enkele muziekliefhebber mag ontbre-
ken. Omdat wij zo vaak een beroep op de mensen 
in Schimmert doen om ons te steunen hebben wij 
besloten dit concert als blijk van waardering gratis 
aan te bieden. Wel bestaat de mogelijkheid van 
een vrije gift. De helft van deze gift zullen wij aan 
de kerk schenken voor de restauratie van de 
toren.
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Men heeft mij gevraagd, of ik ook nog een woordje 
wilde schrijven over het afgelopen concours. Ik 
denk dat al veel, zo niet alles erover gezegd is; 
door bestuur, leden supporters enz. Bij deze woor-
den kan ik me alleen maar aansluiten. Het was een 
unieke ervaring, er is hard gewerkt, het was niet 
altijd even gemakkelijk (niet voor de leden, maar 
ook niet voor mij), we hebben veel plezier gehad 
en... we hebben prachtige muziek gemaakt. Wat 
overheerst is een trots gevoel, niet zozeer over 
het behaalde aantal punten, maar vooral wat we 
muzikaal neergezet hebben, met een relatief jon-
ge en onervaren groep. Maar aan alles komt een 
eind, dit concours is geweest en hoewel we deze 
prestatie moeten blijven koesteren als een nieuw 
geweldig hoogtepunt van de vereniging, staat het 
volgende weer op ons te wachten. De Limburgse 
Kampioenschappen staan voor de deur en daar 
telt het afgelopen concours niet, sterker nog, nu 
is het voor de buitenwacht niet meer dan logisch, 
dat we een topprestatie neerzetten. Ik ben er van 
overtuigd, dat we deze topprestatie ook weer kun-
nen leveren, mits we er hard voor werken, dat zijn 
we dan ook weer een aantal weken aan het doen. 

Naast de Limburgse Kampioenschappen kunnen 
we ons verder verheugen op deelname aan Kings 
of Percussion. Deze cyclus is enkele jaren gele-
den opgezet door de drumbands van Thorn (de 
bokken), Leveroy en Eijsden (de blauw), kortom 
de top van de Limburgse drumbandwereld. Men 
wilde eens niet in de sporthallen musiceren, maar 
de betere zalen in. Na enkele keren te gast te 
zijn geweest in Weert (Munttheater) en Kerkrade 
(Wijngracht) gaan we dit jaar naar Heel, helaas 
niet in het theater (ook hier wordt gekort op subsi-
diegeld), maar toch in een mooie zaal om te spe-
len en zeker beter als een sporthal. Ook staan er 
nog concerten op het programma met de drum-
bands van Cadier en Keer, Douane Harmonie 
Nederland en Ospel. Kortom, een druk, maar uit-
dagend programma, met hopelijk als hoogtepunt 
de Limburgse kampioenstitel, hetgeen deze groep 
met zijn inzet en kwaliteit zeer zeker verdient! Tot 
slot wil ik de supporters (wellicht overbodig) ver-
zoeken ons zoveel mogelijk te vergezellen, zowel 
tijdens de concerten, maar zeer zeker tijdens de 
Limburgse Kampioenschappen. 

Rico Stevens

tOPPreStatie!!!
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KinGS OF PerCUSSiOn 5 november 2005
Het eerste concert van de tweede cyclus van 
Kings of Percussion is gepland op 5 november 
2005. De locatie is het Cultureel Centrum Don 
Bosco in Heel en de aanvang van het concert is 
om 20:00 uur.
De deelnemers aan de tweede cyclus van Kings 
of Percussion zijn ietwat gewijzigd. In plaats van 
drie slagwerkgroepen, zullen er vier voor u optre-
den. In plaats van de drumband van de Konink-
lijke Oude Harmonie van Eijsden zullen dit jaar de 
drumband van Harmonie Concordia uit Obbicht en 
de drumband van Fanfare St. Caecilia uit Schim-
mert deelnemen aan Kings of Percussion. Daar-
door hebben in plaats van twee, maar liefst drie 
instructeurs de kans om zich met hun korps aan 
het publiek te presenteren. De drumbands van de 
Koninklijke Harmonie van Thorn en de drumband 
van schutterij St. Barbara uit Leveroy geven uiter-
aard ook weer acte de présence. 

Lands- en wereldkampioen Het belooft een spec-
taculaire slagwerkavond te worden. Obbicht be-
haalde zal dit jaar namelijk het predikaat lof der 
jury tijdens het bondsconcours te Heythuysen en 
Schimmert behaalde met eveneens het predikaat 
lof der jury zelfs het hoogste aantal punten tijdens 
de bondsconcoursen. De slagwerkers van Leve-
roy werden afgelopen jaar Limburgs en Neder-
lands kampioen in de Eredivisie en de Koninklijke 
drumband van Thorn werd afgelopen WMC We-
reldkampioen. Kortom, er zal voor de slagwerklief-
hebbers voldoende te genieten vallen tijdens een 
avond onvervalst slagwerk! De speaker tijdens 
deze avond is niemand minder dan Harry Logis-
ter. 
Het belooft een spectaculaire avond te worden! 
U kunt kaarten bestellen à € 5.00 bij 
Maria Hambeukers tel 045 4042255. 
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WanDeltOCht tramPelKeU
Zondag �6 oktober jl. werd alweer voor de 4�e keer de wandeltocht van de Trampelkeu gehouden. Zoals 
gewoonlijk met hulp van fanfare- en drumbandleden. Het was prachtig weer, lekker zonnig en niet te 
warm, maar ook niet te koud, zodat de ruim 1400 wandelaars een fijne en gezellige dag beleefden. De 
buffetten (bij de start, in Grijzegrubben en Genhout) en de barbecue draaiden op volle toeren om aan de 
wensen van de deelnemers te voldoen.
We kunnen met z’n allen terugkijken op een goed georganiseerde tocht, waarbij de mensen uit zowel 
Nederland, België en Duitsland veel plezier beleven.
Hartelijke dank voor de goede en vakkundige hulp op de voorafgaande dagen en de wandeldag zelf.
Bijgaand een sfeerbeeld van de controlepost bij de fam. Schwachöfer.

De eerSte nOten
Op zondag �3 november zal van �2:00 – �3:00 uur in het Gemeenschapshuis het programma ‘De eerste 
noten’ gepresenteerd worden, met een gezamenlijk optreden van de kinderen die een drietal proeflessen 
volgden. Verder kunnen we genieten van samenspel door groepjes beginnende leerlingen en een kort 
optreden van het Leerlingenorkest en de Jeugdfanfare. We nodigen iedere lezer uit om te komen kijken 
en luisteren.
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alWeer Drie nieUWe hOOFDSPOnSOrS!!!
We kunnen als Fanfare maar liefst weer 3 nieuwe hoofdsponsors verwelkomen. Dit zijn:
MBK Transport + Expeditie B.V. (Léon en Phil Knols)
RMP Grafmonumenten, De Steeg �5 te Schimmert
JP Computers, Dorpstraat 7 te Nuth

Foto: Onze Fanfare geeft acte de présence in Meterik

Foto: Fanfare Meterik op het Bondsconcours, resultaat 85,5 punten
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Om al ruim voor het Bondsconcours een uitnodi-
ging te krijgen voor de receptie was een goede 
stimulans om extra ons best te doen. Het zou ten-
slotte zonde zijn als de vereniging op annulerings-
kosten gejaagd zou worden.
Ondanks dat het ook kermis in het dorp was, kun-
nen we terugkijken op een drukbezochte receptie. 
Dankzij een geweldige diapresentatie kon ieder-
een de hele middag “oude” herinneringen opha-
len en zagen we wie dit mede mogelijk hebben 
gemaakt.
Achteraf gezien kunnen we zeker stellen dat de 
”Vrienden” een heel belangrijke bijdrage hebben 
geleverd aan ons succes door ons te voorzien van 
een nieuwe vibrafoon. Hartelijk dank hiervoor!
Dit was echter niet het enige kado dat ons werd 
aangeboden. Onze persoonlijke kookstaf die er 
de hele voorbereiding op toezag dat we werden 

voorzien van de juiste voedingsmiddelen, had 
voor ieder van ons een handige bewaarmap voor 
de partijen. Dit is voor enkelen onder ons een on-
misbaar item.......
Ook het vat bier van Jo Lemmens was erg wel-
kom, het vat van Rico was inmiddels op. Beiden 
bedankt!
Het krijgen van een serenade is toch heel anders 
dan er een te geven; hier zouden we wel eens erg 
gewend aan kunnen raken.
Dankzij de DVD van Maria kunnen we nog jaren 
terugkijken naar dit succes, dat hopelijk nog niet 
aan zijn einde is gekomen. Daarom wil ik dan ook 
afsluiten door iedereen uit te nodigen voor de re-
ceptie na de Landskampioenschappen 2006.
Maar natuurlijk eerst op naar de Limburg-
se.......................

reCePtie DrUmBanD
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AGENDA 
rePetitieS:
Jeugddrumband: elke Woensdag �9:00

Drumband: elke Woensdag 20:00

Jeugdfanfare: elke Donderdag ��:00

Leerlingenorkest: elke Donderdag �9:00 

Fanfare: elke Vrijdag 20:00 uur 

 (K)=Alleen Korps (D)=Alleen Drumband

Repetitie Fanfare wo. 23 nov. i.p.v. vr. 25 nov.

OVeriGe aCtiViteiten: 2005
Zo   30 okt     Repetitie drumband Maasbracht �5:00  

Vr.   04 nov    Jubileum Concert kerk 20:00

Vr.   04 nov    Reünie ‘t Weverke 22:30

Za   05 nov    Kings of Percussion Heel 20:00

Zo   06 nov    Slagwerkconcert drumband v.a. �3:00

Za   �2 nov    Proefexamens en Voorspelen

Zo   �3 nov   “De Eerste Noten” �2:00-�3:00

Zo   20 nov    Repetitie Drumband 

Zo   20 nov    Intocht St.Nicolaas �5:00 

Ma  2� nov    Repetitie Drumband 20:00

Wo  23 nov   Repetitie Fanfare 20:00  

Wo  23 nov   Concert Drumband Cadier en Keer 20:00

Do   24 nov   Repetitie Drumband 20:00

Vr    25 nov   Generale repetitie Drumband 20:00

Za   26 nov    Repetitie Drumband

Za   26 nov    Serenade gouden bruidspaar 

                      Huls-Thewessen 

   gemeenschapshuis �9:00   

Zo   27 nov   Limburgs Kampioenschap LBT

                     Maasbracht �5:�0, uitslag �7:30

Za  �0 dec    St. Caecilia mis & Feest

Zo  �� dec    Kampioenswedstrijd Solisten FKM

Za  �7 dec    Praktijkexamens Graden HaFaBra

Za   24 dec   Nachtmis Kerstkoper 2�:30

aCtiViteiten 2006
Vr    06 jan     Driekoningenoptocht (D)

Zo   0� jan     Nieuwjaarsconcert �5:00

Zo    26 feb    Afhalen Prins opluisteren H.Mis

                      Taarbrook oplaote

Ma   27 feb    Carnavalsoptocht

Zo    05 mrt    Jaarvergadering �0:30

Zo    09 apr    Palmzondag bezoek kerkhof

                      Intern Solistenconcours

Zo    30 apr    Koninginnedag Lampionnenoptocht 

Zo    07 mei   Voorjaarswandeling Trampelkeu

Zo    07 mei   Solistenconcours te Hulsberg

Zo    04 jun    Pinksteren (communicantjes)

Za    �0 jun    Kioskconcert 

Zo    �� jun     Zomerkermis Bronkprocessie

Do    �5 jun    Kermis Groot Haasdal

Za    �7 jun    Processie Meerssen 6:30

Za    �7 jun    25 jarig jubileum speeltuin

Wo  �6 aug    Rochuskermis Kl. Haasdal

COnCerten
Vr    04 nov    Jubileum concert kerk 20:00

Za    05 nov   Kings of Percussion Heel 20:00

Zo    06 nov   Concert Drumband Gem.huis �4:00

Wo   23 nov   Concert Drumband Cadier en Keer 20:00

Zo    27 nov   Limburgs Kampioenschap LBT

                      Maasbracht �5:�0, uitslag �7:30

Zo    0� jan    Nieuwjaarsconcert �5:00

Volgende info verschijnt op 2 december 2005 
uiterlijke inleverdatum 25 november 2005

We wensen de Drumband heel veel succes op het 
komend Limburgs Kampioenschap LBT !!!


