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Email: fanfare-info@fanfareschimmert.nl • Website: www.fanfareschimmert.nl

DRUMBAND LIMBURGS KAMPIOEN!!!

De drumband heeft bij de Limburgse kampioenschappen weer een geweldige prestatie
neergezet. Met een score van 94 punten mag je thuiskomen. Natuurlijk hadden zij het zich
niet gemakkelijk gemaakt door in de voorronden zo’n ongelofelijk puntenaantal bij elkaar te
spelen. Doelstelling was dan ook kort bij dit aantal te komen en dit is gelukt. Jullie muziek
heeft vele supporters vanuit Schimmert naar Maasbracht gelokt. Het publiek (en niet alleen
de mensen van Schimmert) werd geraakt door de passie en emotie in jullie muziek. Als er
een publieksprijs zou worden uitgereikt dan zouden jullie deze zeker hebben gewonnen.
Proficiat.
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KORT VERSLAG VAN DE DRUMBANDJOURNALISTEN
De dag begon om 10:00 uur met een repetitie bij Soons, daarna gingen we naar het gemeenschapshuis.
Een lekker ontbijt, spek met eieren zorgden
voor een goede ondergrond.
Toen wij allemaal compleet waren met pet
en jas vertrok de bus naar Maasbracht.
René Eijssen is ons een vaatje (yoghurt
????) verschuldigd voor de vertraging.
De spanning in de bus was te snijden en de
nervositeit begon ons parten te spelen.
Eenmaal in Maasbracht ging het snel. Er
volgden een reeks aanwijzigingen van Rico.
Termen als concentratie, muzikaliteit, niet te
hard en vooral kijken was zijn motto.
We moesten als een bij op honing aan hem
hangen. Voor de dames onder ons natuurlijk
geen probleem, want welke Limburgse drumband heeft zo’n “ADONIS” als instructeur,
ha ha!!!!!!!!!
Ons optreden was naar wens, de bijen zaten
op de honing en zo ook het publiek.
Het was muisstil, het applaus daverend!
Door de massale opkomst van onze supporters uit Schimmert voelden wij ons erg

Foto’s: concentratie tijdens Generale Repetitie

gevleid en gesteund.
Onze dank hiervoor en wij hopen dat onze
muziek menig hartje heeft doen kloppen.
De prijsuitreiking was spannend, daar wij
wilden bewijzen oprecht Limburgs kampioen
te zijn.
Naar onze mening hebben wij daar ons best
voor gedaan. Met een puntenaantal van 94
hebben wij wederom bewezen dat Schimmert een muzikaal hart heeft waar wij heel
trots op zijn.
11 februari willen wij opnieuw proberen een
soort gelijk puntenaantal te behalen tijdens
de FKM landskampioenschappen te Winterswijk Wij willen Rico feliciteren met zijn
geleverde prestatie en hem en de rest van
de club heel veel succes wensen met de
voorbereiding voor dit a.s. kampioenschap
en niet te vergeten Erwin, Firma Soons, en
Thei en Betsy
Bedankt voor jullie geleverde diensten.
Petra en Bianca
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SINTERKLAAS EN ZWARTE PIET



Daar sta je dan met je pakjes en de Pieten,
Normaal konden we van een rondritje met paard en koets genieten.
Door omstandigheden kon dat dit jaar niet doorgaan,
En we vonden Pegasus nog te klein om hem voor de koets te laten staan.
De vraag: wat nu gedaan?
Toen kwam het Sinterklaascomité met een voorstel aan.
Alleen hoe vertel je dit aan Sint en Piet,
Want op een motor heeft Sint nog nooit gezeten, zeker weten van niet.
Toen de Wegwijspiet het een en ander had uitgelegd werd Sint meteen laaiend
enthousiast,
Want dit was wel iets wat bij Hem en de Piet past.
Het was gelukkig zondag heel goed weer,
Want het was een bijzondere intocht deze keer.
Achter de politie en fanfare aan,
Zagen we toch weer heel veel ouders met kinderen staan.
Aangekomen in het gemeenschapshuis stond de loco-burgemeester al klaar,
Na een muzikale groet van de fanfaar.
Deed Remy Sleypen zijn welkomstwoord, gelukkig niet te lang,
Want er zaten veel kinderen te wachten, rumoerig, sommige stil en zelfs een beetje bang.
De Pieten liepen vrolijk in het rond en deelden snoepjes uit,
Af en toe een troostend woordje voor de kindjes met een traantje op hun snuit.
Volgens het grote boek waren er dit jaar gelukkig geen stoute kindertjes bij.
Na een gezellig verblijf werd het langzamerhand tijd om te gaan,
Want er zijn nog meer kinderen die hun schoen hebben staan.
Fanfare en Sinterklaascomité bedankt en misschien weer tot de volgende keer,
Hoe ik dan naar Schimmert kom zie ik dan wel weer.
Sint en Piet
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ST. CAECILIAFEEST 10 DEC. 2005

Het jaar is weer bijna ten einde. Een jaar dat
voor onze Fanfare in het teken heeft gestaan
van 160 jarig jubileum. Een heel mooi muzikaal jaar waar we allen met leuke herinneringen terug kunnen kijken.
Voor onze Drumband stond het jaar tevens
in het teken van het toewerken naar -wat
achteraf een zeer geslaagd- concours is geweest, gevolgd door de Limburgse
Kampioenschappen.
Al deze activiteiten hebben weer veel tijd en
energie van onze leden gevergd.
Ons jaarlijks St.Caeciliafeest, op een iets later tijdstip dan de feestdag van onze
patroonheilige, is daarom nu zeker op zijn
plaats. Hier kunnen we met z’n allen gezellig
onder het genot van een hapje en drankje
nakeuvelen over de mooie activiteiten.

Om 21:00 uur zullen de jubilarissen de
felicitaties in ontvangst nemen. De jubilarissen zijn dit jaar:
60 jaar lid:
Sjeng Mevis
		
Piet Soons
50 jaar lid:
Noël Speetjens
40 jaar lid:
Jacques Huls
		
Jean Sieben
25 jaar lid:
Rob Creemers
		
Nico Eurlings
		
Marc Speetjens
De invulling van deze avond bevat een zeer
gevarieerd programma.
Zoals op de uitnodigingen aangekondigd,
mogen we een mysterieuze show op deze
avond verwachten.
De muzikale opluistering door Roger Villevoye maakt deze avond compleet.
Tot 10 december !!!

Op 10 december a.s. zal dit feest plaatsvinden. Na het opluisteren van de
eucharistieviering op onze gebruikelijk gepaste manier zullen we samen het feest in
het gemeenschapshuis voortzetten.

Foto’s: Reunie 2005
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CONCERT DOUANE HARMONIE NEDERLAND GROOT SUCCES

Na weken van voorbereidende telefoontjes
en “inspectiebezoeken” door de Douane
Harmonie Nederland (DHN), brak dan toch
eindelijk de week aan waarin de DHN in
onze kerk zou komen concerteren. Op
woensdag en donderdag gingen we met een
ploeg vrijwilligers de kerk verbouwen. Banken werden afgebroken en een groot podium werd opgebouwd. Er gingen heel wat
schroeven in om de boel vast te zetten… En
één van ons hield nauwlettend in de gaten
dat we niet in het hout van de Kerk zouden
boren. Daarna was het alleen nog spannend of er geen “ingelaste” missen moesten
plaats vinden. Gelukkig werkte “men van
daarboven” ook mee dus op vrijdag kon de
DHN ongestoord haar gang gaan.
Rond het middaguur kwam de opbouw-ploeg
aan. Een ploeg van een man of 5 die alles
in gingen richten en daar wel een paar uur
voor nodig hadden (!). Tegen een uur of vier
stroomden ook de muzikanten binnen voor
een repetitie. Uiteraard verscheen toen ook
Frenk ten tonele. Wij hoorden met een paar
man al dat het een mooi concert beloofde te
worden in de avond.
Terwijl het orkest bij “De Wever” de inwen-

dige mens versterkte, kon de organisatie de
laatste puntjes op de i zetten. Tegen een uur
of zeven liepen de eerste bezoekers binnen.
“Zou er wel voldoende publiek op komen dagen?” zo hadden de muzikanten zich al de
hele dag afgevraagd. En hoewel de organisatie de muzikanten voortdurend verzekerde
dat dat wel snor zou zitten, waren wij natuurlijk ook blij toen de kerk vol begon te lopen.
Uiteindelijk zat het middenschip lekker vol en
mochten we een paar honderd gasten verwelkomen.
Na een welkomstwoord door onze voorzitter,
was het muzikale woord aan Frenk en zijn
muzikanten. Vóór de pauze werd een “serieus” programma gespeeld. In het ons bekende Concerto Grosso trad de in Schimmert
bekende Patrick Spelthaen voor het voetlicht,
samen met Wim Stoffer op trombone. Beide
solisten lieten zich van hun beste kant horen (al gaven ze zelf in de “nazit” aan dat ze
het een erg moeilijke akoestiek vonden). De
trombonist zou die avond nog een paar keer
terugkomen. Zonder de andere muzikanten
tekort te willen doen: wat een geweldig
mooie klank wist deze man aan zijn instrument te ontlokken! Prachtig!
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Het hoogtepunt vond ik zelf trouwens de
Saga Candida van de Belgische componist
Bert Appermont.
Na de pauze ging de DHN op de swingende
tour. Allerlei genre’s passeerden het voetlicht
en de DHN kreeg de mensen bijna letterlijk
op de banken. Het publiek vroeg spontaan
om een toegift en gaf Frenk en zijn
muzikanten een staande ovatie.
Daarna begon “de derde helft”: met velen
waren we nog tot in de kleine uurtjes samen
in “De Wever”. Erg leuk vooral om oud-muzikanten en muziekliefhebbers weer te ontmoeten en herinneringen op te halen.
Klein minpuntje voor de mensen die bij de
organisatie betrokken waren, was wel dat
we rond 8:00 uur op zaterdagmorgen weer
in de Kerk moesten zijn om het podium af te
breken en op te ruimen… Om 11:00 uur zou
er immers weer een H. Mis zijn. Met kleine
oogjes en een beetje een houten kop hadden we dat echter met vereende krachten
ook weer zo voor elkaar.
We kunnen terugzien op een geslaagde afsluiting van ons Jubileumjaar.
Velen zijn betrokken geweest bij de organi-

satie van dit prachtige gala-concert. Ik wil
hier geen namen noemen, om niet het risico
te lopen dat ik iemand zou vergeten. Echter,
een woord van dank is op zijn plaats in de
richting van onze Pastoor en het Kerkbestuur voor het “lenen” van onze kerk en aan
de koster, Lei Heuts, die ook menig uurtje
heeft moeten opofferen om dit mogelijk te
maken. Bedankt!!
Peter Verkoulen
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FANFARE-LID WINT VASTELOAVESLEEDJES KONKOER

Foto Lou Zeegers

Op 19 november heb ik, samen met Ramon
Lucassen, voor de tweede keer meegedaan
met het ‘Sjommerts vasteloavesleedjes
Konkoer’.
Het was weer een geweldige ervaring, zeker als je dan ook nog wordt beloond met de
eerste plaats.
Hoe is het nummer ontstaan?
Vorig jaar hebben we met het nummer ‘Sjömmert gaef gaas’ de ‘Woorsj’ gewonnen. Dit
was natuurlijk de aanzet voor het schrijven
van een nieuw nummer. Het eerste begin is
echter lastig. Gelukkig hebben we vorig jaar
enige ervaring opgedaan en zijn we dit jaar
begonnen met de tekst. Nadat deze klaar
was is de muziek geschreven.
Vanwege technische redenen is op advies
van Guido Frissen de muziek en de zang
opgenomen bij Lei de Bruyn in Kerkrade.
Hier hebben we zeer veel van geleerd met
betrekking tot het maken van opnames en
arrangementen. Lei bedankt!!!
De 19e november, de avond van het concours, kwam snel naderbij. We hadden er
ons erg op verheugd en de optredens waren
dan ook geweldig.

Het eerste optreden ging traditioneel op een
laag pitje, terwijl we er na de pauze vol
tegenaan gingen.
Echter na de uitslag kwam ons derde optreden van de avond en dat was toch wel het
meest geweldig.
De Jury beloonde ons met de 1e prijs in de
vorm van een aandenken, een lijst met de
verzamel cd erin van alle ten gehore gebrachte nummers.
Nu ben ik samen met René Kicken begonnen met het schrijven van een arrangement
voor de fanfare. We hopen het op redelijk
korte termijn te schrijven en zijn erg
benieuwd hoe het zal gaan klinken.
Het was weer een schitterende ervaring zeker nu het nummer met de carnaval door de
fanfare uitgevoerd wordt.
Het is weer een extra stimulans tot het
schrijven van nieuwe liedjes en we verheugen ons op de komende optredens.
STJOM GEBAZEL, Alaaf!
Duo UMMER ZIN DRIN,
Wilbert en Ramon
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DE EERSTE NOTEN

Het was leuk dat we mochten spelen voor
een groot publiek. Het allerleukst was nog
dat we in een groep bliezen en niet in ons
eentje hoefden te blazen. Dat is niet zó
spannend. Gelukkig duurde alles bij elkaar
maar één uur. Dus zaten we niet zo lang stil
te niksen.
Angelique en Desiree Korink

GETUIGSCHRIFTEN PROEFLESSEN
EN WISSELBEKER JEUGDFANFARE
Tijdens het programma ‘De Eerste Noten’
werden op zondag 13 november na hun
geslaagde gezamenlijke optreden Getuigschriften uitgereikt aan Luca Aerts, Chajen
Debije, Yamilla Drummen, Loek Eurelings,
Loes Kevers, Rimmi Limpens, Bart Ouwehand, Megan Peters en Laura Soons voor
hun deelname aan de Proeflessenserie. Het
geheel werd verder omlijst door optredens
van samenspelende leerlingen, het Leerlingenorkest (1e uitvoering) en de Jeugdfanfare.
Ook werden de Jeugdfanfare-Wisselbekers

2005 uitgereikt. Rickwin Poelma (bariton)
werd winnaar van de grote JeugdfanfareWisselbeker. Bugelspelers Janneke Bessems en Loek Daemen werden verblijd met
de wisselbekers voor de 2e en 3e plaats.
Allen van harte proficiat en dank voor de
belangstelling en de aanmeldingen als
leerling(e).

DIVERSEN

- Op 19 november werd tijdens het 3e Sjömmerts Vastelaovesleedjes Konkoer tot Carnavalssjlager 2005-2006 uitgroepen het
lied ‘Sjtom gebazel’ van het duo Ummer zin
drin, bestaande uit onze trombonist Wilbert
Meertens en oud-lid Ramon Lucassen. Van
harte proficiat!
- Cultureel Centrum ‘Den Durpsherd’ in
Berlicum, Noord Brabant is op zondag
11 december het strijdtoneel van de FKM
Kampioenswedstrijd Solisten 2005 waaraan
deelnemen Ardina Soons, Chellie Soons en
Guido Soons. Wij wensen hen veel succes.
- Op zaterdag 17 december zullen 13 kandidaten deelnemen aan Graden & HaFaBraPraktijkexamens in het Gemeenschapshuis,
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waar iedereen om 17:00 uur welkom is bij de
bekendmaking van de resultaten.
- Diezelfde dag en op dezelfde plaats zal
het Kerstkoper optreden tijdens het jaarlijkse
Schimmertse Kerstconcert, aanvang: 20:00
uur.
- Wie heeft de leerlingenagenda van Koen
Verkoulen gevonden? Bel met 045 – 404
26 79.
Foto: receptie drumband

KINGS OF PERCUSSION

Op zaterdag 5 november vond in Heel in de Don Boscohal Kings of Percussion plaats. Om
17.15 kwam onze drumband bij elkaar om alles in te laden om daarna richting Heel te gaan.
Daar aangekomen moesten door diverse leden eerst de maagjes nog gevuld worden. Om
20:00 uur begon het spektakel met als eerste drumband schutterij St. Barbara uit Leveroy
zij openden met een stuk voor 6 basdrums, erg indrukwekkend om te zien en horen. Hierna
kwam drumband Harmonie Concordia uit Obbicht en ook zij brachten een geweldige show
ten horen. Hierna was drumband Fanfara St. Caecilia Schimmert aan de beurt en aan de
reacties te horen en het applaus werd er goed gespeeld. Als laatste trad op de Koninklijke
Harmonie Thorn op dit was een geweldig optreden vooral het laatste nummer hierbij werd
gebruik gemaakt met een saxofoon, akoestische gitaar, strijkbas en een zangeres. Al bij al
een zeer geslaagde avond gevuld met goed slagwerk.

Tanja Frijns

10
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AGENDA
REPETITIES:

Jeugddrumband: elke Woensdag 19:00
Drumband: elke Woensdag 20:00
Jeugdfanfare: elke Donderdag 18:00
Leerlingenorkest: elke Donderdag 19:00
Fanfare: elke Vrijdag 20:00
(K)=Alleen Korps (D)=Alleen Drumband

ACTIVITEITEN 2005:

Za	10 dec
		
Zo	11 dec
		
Zo	11 dec
Za	17 dec
		
Za	17 dec
		
Za 24 dec

St. Caecilia feest H.Mis 19:00
21:00 Huldiging Jubilarissen
Kampioenswedstrijd Solisten
FKM
Serenade ‘t Weverke
Praktijkexamens Graden
HaFaBra
Kerstconcert mmv Kerstkoper
20.00 gemeenschapshuis
Nachtmis Kerstkoper 21:30

ACTIVITEITEN 2006:

Vr 06 jan
Zo 08 jan
		
Za	11 feb
		
Zo 26 feb
		
Ma 27 feb
Zo 05 mrt
Zo	12 mrt
		
Zo 09 apr
		
Za 29 apr
		

Driekoningenoptocht (D)
Nieuwjaarsconcert met Sing a
Song 15:00
Ned. Podium Kampioenschap
KNFM (D)
Afhalen Prins opluisteren
H.Mis Taarbrook oplaote
Carnavalsoptocht
Jaarvergadering 10:30
Crescendo-concert 19:00 (K)
Schimmert-Spaubeek-Genhout
Palmzondag bezoek kerkhof
Intern Solistenconcours
Koninginnedag Lampionnenoptocht

ACTIVITEITEN 2006 (VERVOLG):

Zo 07 mei
Zo 07 mei
Za 20 mei
Zo 04 jun
Za	10 jun
Za 	10 jun
Zo	11 jun
Wo	14 jun
Do	15 jun
Za	17 jun
Za	17 jun
Za	15 jul
Wo	16 aug
Zo 01 okt
		
Zo	15 okt
Zo	15 okt
Za 21 okt
Zo 22 okt

Voorjaarswandeling trampelkeu
Solistenconcours te Hulsberg
Serenade Judy en Ronald
Pinksteren communicantjes (K)
Kioskconcert
Serenade Ilona en Cor
Zomerkermis Bronkprocessie
Ster Elektrotoer 12:00
Kermis Groot Haasdal
Processie Meerssen 6:30
25 jarig jubileum speeltuin
Serenade Pauline en Guido
Rochuskermis Kl. Haasdal
Concert Muziektheater
Roermond (K)
Concert Monte Corona (K)
Najaarswandeling trampelkeu
Bondsconcours (K)
Bondsconcours (K)

CONCERTEN:

Zo 08 jan
		
Zo	12 mrt
		
Za	10 jun
Zo 01 okt
		
Zo	15 okt
Za 21 okt
Zo 22 okt

Nieuwjaarsconcert met Sing a
Song 15:00 uur
Crescendo-concert 19:00 (K)
Schimmert-Spaubeek-Genout
Kioskconcert
Concert Muziektheater
Roermond (K)
Concert Monte Corona (K)
Bondsconcours (K)
Bondsconcours (K)

Volgende info verschijnt op 23 december
uiterlijke inleverdatum 16 december

