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Fanfare St. Caecilia Schimmert

o
f
n
i
e
r
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

ONZE SOLISTEN LANDSKAMPIOEN!!!

foto: Lou
Zeegers

Op zondag 11 december namen 3 solisten
van onze vereniging op bugel en trombone
deel aan de Landskampioenswedstrijd, die
gehouden werd in de theaterzaal van “Den
Durpsherd” te Berlicum door de Federatie
van Katholieke Muziekbonden in Nederland.
Guido Soons voerde in de Vierde Divisie ‘Cavatine’ van Jules Demersseman uit op trombone en kreeg 90 punten en werd met deze
lofwaardige prestatie derde in zijn divisie.
Chellie Soons voerde op bugel ‘Sonatine’ van
Alexander von Kreisler uit en kreeg 94 punten en werd hiermee Landskampioen FKM in

de Derde Divisie! Ardina Soons soleerde op
bugel met ‘Koan II’ van Elias Gistelinck en
werd met 95 punten Landskampioen FKM in
de Tweede Divisie! Voor de derde keer in de
geschiedenis van onze 160-jarige vereniging werden ditmaal zelfs twee solisten FKM
Landskampioen HaFaBra-solisten!!! Bij een
prestatie van dit formaat is dit niet alleen
een beloning voor de muzikanten, maar ook
voor onze eigen opleiding en iedereen die
hierbij betrokken is. De in de loop der jaren
geleverde inspanning werpt zijn vruchten af.
Onze dank hiervoor!
Het Bestuur
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ST. CAECILIAFEEST 2005

foto: jubilarissen (Marc Speetjens ontbreekt)

Als twee van de acht jubilarissen in 2005
is ons gevraagd om onze indrukken van dit
feest op papier te zetten.
De p.r. rond St. Caecilia was goed verzorgd.
Samen kregen we bezoek van een journalist
en een fotograaf van De Limburger en die
zorgden voor publiciteit over de Fanfare St.
Caecilia van Schimmert. Dat is natuurlijk altijd goed.
In de kerk werd de H.Mis op een prachtige
manier opgeluisterd door korps en drumband. Steeds weer iets om een kick van de
krijgen en zeker trots op te zijn. Mooie zeer
passende muziek voor een eucharistieviering. Een extra compliment voor de dirigent
Frenk. De inbreng van de drumband was
dit jaar wat minder spectaculair, doch zeker
ook goed verzorgd. Deze dames en heren
lieten ons op 27 november een topprestatie zien, door maar weer eventjes Limburgs
Kampioen te worden. Proficiat en succes bij
de volgende uitdaging.
De feestavond is ook al een jaren lange traditie die ieder jaar, zo ervaren wij dat,
moeilijk in te vullen is voor jong en oud en
voor elk wat wils.
Laten we beginnen met te zeggen dat de
huldiging van alle jubilarissen goed was verzorgd. De voorzitter Peter met zijn secretaresse Marjo hadden alles goed op een rijtje

staan. Voor iedereen een passend woordje
en een leuke attentie.
De tombola die hoort er ook bij. Snel en goed
geregeld.De dames hadden weer goed hun
best gedaan en de lekkere hapjes vonden
gretig aftrek.De feestavond zelf blijft volgens
ons een probleem. Er zijn altijd twee soorten
bezoekers. In het café gedeelte en in de
zaal. De betrokkenheid, bij alles wat gepresenteerd wordt, is voor diegene, die in het
café – gedeelte zijn niet goed te volgen.
Zaal anders situeren. ???
Het aantal aanwezigen viel tegen,………
waren er vele afmeldingen ???
Wij beseffen dat het ontzettend moeilijk is
om zo’n traditie in deze tijd te handhaven.
Wat moet men brengen ? Voor wie moet
men iets brengen ? Wie komt spontaan naar
dit feest om er samen iets gezelligs van te
maken ? Wie het weet mag het zeggen …
Al met al hebben wij ons geamuseerd en
hebben ook waardering voor al diegene die
mee werken om dit feest te realiseren.
Het is natuurlijk ook niet op te lossen met
een stoelendans anno 1950 –1960.
Een ding is zeker: Het St. Caeciliafeest moet
blijven.Samen iets actiever mee doen zou al
een goede zet zijn in de goeie richting.
Piet Soons en Sjeng Mevis
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Serenade Gouden Bruidspaar Huls-Thewessen.
Op 26 nov. bracht onze fanfare een serenade aan het gouden bruidspaar Huls-Thewessen.
De feestelingen genoten zichtbaar van de prachtige muziek die voor hun ten gehore werd
gebracht.
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Jaarvergadering Vrienden van de Fanfare

De jaarvergadering van de vrienden wordt gehouden op vrijdag 17 februari 2006.
Zoals gebruikelijk is er weer een voorprogramma.
Om 19.00 uur gaan wij op bezoek bij Soons Interieurbouw in Groot Haasdal.
De vergadering begint daarna om 21.00 uur in het gemeenschapshuis. De agenda wordt
vermeld in de fanfare-info van februari.

Extra repetitie drumband

Er zijn extra repetities voor de drumband gepland op zondag 15 januari, zondag 22 januari,
zondag 29 januari en zondag 5 februari.
Veel succes met de voorbereidingen en hopelijk behalen jullie weer net zo’n goed resultaat!

DIPLOMAUITREIKING

Op zaterdag 17 december 2005 legden vele kandidaten hun Praktijkexamen af en/of werd
de uitslag vastgesteld van het schriftelijk afgelegde Examenonderdeel I: Muziekleer / Gehoorscholing / Analyse. Om 17:00 maakte fanfare-voorzitter Peter Soons de uitslagen bekend
van de Praktijkexamens en de resultaten van de behaalde Theorie/Gehoorcertificaten. Kijk op
pagina 6 van deze fanfare-info voor de uitslagen.
Op vrijdag 13 januari 2006 worden de diploma’s en beoordelingsformulieren van de Praktijkexamens Graden en HaFaBra én de behaalde Theorie/Gehoor-Certificaten uitgereikt in
het Gemeenschapshuis, in aansluiting op de wekelijkse fanfare-repetitie om 22:00 uur. We
hopen de geslaagde kandidaten, ouders en andere belangstellenden te mogen begroeten bij
deze feestelijke gebeurtenis. We verzoeken om daarbij tijdig aanwezig te zijn.

NIEUWE HOOFDSPONSOR

Het nieuwe jaar is nog niet begonnen, toch willen we alvast een nieuwe hoofdsponsor aan u
bekend maken, namelijk Nico de Raad Klusservice uit Schimmert.

WEBSITE

Kijk voor complete foto-verslagen, juryrapporten, kranteartikelen, etc. op
www.fanfareschimmert.nl. Laat ook eens een leuk bericht achter in ons gastenboek.
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SERENADE OPENING ‘T WEVERKE
Op 11 december j.l. bracht onze fanfare
een mooie serenade bij een van onze
hoofdsponsors ter gelegenheid van de
opening na de prachtige verbouwing.
Het was een gezellig opening opgeluisterd door een mooi orkest met prachtige
muziek.
Wij wensen Petra en Raymond Soons
heel veel succes met hun mooie
entourage.

Foto Lou Zeegers
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Uitslagen Examens Graden & HaFaBra

Naam			
Instrument		
T/G
Praktijkexamens Graden
Koen Verkoulen		
bugel		
I
nvt
Stan Willems		
bugel		
I
nvt
Claudia Wiekken		
bugel		
II
nvt
Sander Willems		
bugel		
IV
nvt
HaFaBra Praktijkexamens
Janneke Bessems
bugel		
A
8,0
Tom Steijns		
bugel		
A
9,0
Tom Vankan		
bugel		
A
7,5
Marlou Meertens		
sopraansaxofoon B
8,0
Annemiek Hotterbeekx
bugel		
C
7,5
Niels Keulers		
bugel		
C
8,0
Bas Vankan		
bugel		
C
9,5
Kirsten Vankan		
bugel		
C
9,5
Loek Willems		
bugel		
C
9,0
HaFaBra Certificaten Muziekleer / Gehoorscholing / Analyse
Gilbèrt Eikenboom
slagwerk		
A
8,0
Rob Offermans		
slagwerk		
A
7,5
Loek Daemen		
bugel		
B
8,0
Claudia Wiekken		
bugel		
B
7,5
Tanja Frijns		
slagwerk		
C
9,0
Joël Jacobs		
bugel		
C
9,0
Lou Lemmens		
slagwerk		
C
7,5
Rickwin Poelma		
bariton		
C
9,0
Annemiek Hotterbeekx
bugel		
D
8,5
Joep Hotterbeekx		
trombone
D
9,5
Niels Keulers		
bugel		
D
7,5
Marlou Meertens		
sopraansaxofoon D
8,0
Alain Soons		
bugel		
D
7,0
Guido Soons		
trombone
D
8,0
Ramon Soons		
bugel		
D
9,0
Loek Willems		
bugel		
D
7,0
Sander Willems		
bugel		
D
8,5

Totaal
44,0 punten, gemiddeld 7,33
39,5 punten, gemiddeld 6,58
41,5 punten, gemiddeld 6,91
47,0 punten, gemiddeld 7,83
44,0 punten, gemiddeld 7,33
45,5 punten, gemiddeld 7,58
43,5 punten, gemiddeld 7,25
48,0 punten, gemiddeld 8,00
44,5 punten, gemiddeld 7,41
40,5 punten, gemiddeld 6,75
45,5 punten, gemiddeld 7,58
47,0 punten, gemiddeld 7,83
50,0 punten, gemiddeld 8,33

Legenda
T/G= Behaald eindcijfer voor (schriftelijk) Examenonderdeel I: Muziekleer / Gehoorscholing /
Analyse
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Kerstgroet

Het bestuur wenst alle leden, vrienden, hoofdsponsors en hun families hele fijne en gezellige
kerstdagen toe.

Nieuwjaarsconcert 2006

Op zondag 8 januari 2006 hebben we weer ons traditionele nieuwjaarsconcert.
Dit grote gebeuren begint om 15:00 uur. Wij trakteren u graag op een kopje koffie of thee met
een wafel.
Het wordt dit jaar een speciaal muzikaal optreden van onze Fanfare en Drumband en Sing a
Song. Zij zullen zowel gezamenlijk als afzonderlijk prachtige optredens verzorgen.
Na het muzikale gedeelte is er nog voldoende tijd over voor de uitwisseling van de beste
wensen en samen te proosten op het nieuwe jaar. Wij hopen net als andere jaren velen te
mogen begroeten.
Namens het bestuur alvast een gezond, muzikaal en swingend nieuwjaar toegewenst met
hopelijk ook voor het nieuwe jaar net zo’n klinkende successen voor onze vereniging als
2005!

Volgende info verschijnt op 27 januari
uiterlijke inleverdatum 20 januari
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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 24 dec Nachtmis Kerstkoper 21:30

ACTIVITEITEN 2006:

Vr 06 jan
Zo 08 jan
		
Vr 13 jan
Wo 08 feb
Za	11 feb
		
Zo 26 feb
		
Ma 27 feb
Za 04 mrt
Zo 05 mrt
Zo	12 mrt
		
Zo 09 apr
		
Za 29 apr
		
Zo 30 apr
Zo 07 mei
Zo 07 mei
Za 20 mei
Zo 21 mei
Zo 04 jun

Driekoningenoptocht 19:15 (D)
Nieuwjaarsconcert met Sing a
Song 15:00
Diploma-uitreiking 22:00
Generale Repetitie (D)
Ned. Podium Kampioenschap
KNFM (D)
Afhalen Prins opluisteren
H.Mis Taarbrook oplaote
Carnavalsoptocht
Receptie drumband 20:00
Jaarvergadering 10:30
Crescendo-concert 19:00 (K)
Schimmert-Spaubeek-Genhout
Palmzondag bezoek kerkhof
Intern Solistenconcours
Koninginnedag Lampionnenoptocht
Familiedag
Voorjaarswandeling trampelkeu
Solistenconcours te Hulsberg
Serenade Judy en Ronald
Concert Meers Schimmert (K)
Pinksteren communicantjes (K)

ACTIVITEITEN 2006 (VERVOLG):

Za	10 jun Kioskconcert
Za 	10 jun Serenade Ilona en Cor
Zo	11 jun Zomerkermis Bronkprocessie
Wo	14 jun Ster Elektrotoer 12:00
Do	15 jun Kermis Groot Haasdal
Za	17 jun Processie Meerssen 6:30
Za	17 jun 25 jarig jubileum speeltuin
Zo 25 jun Optie concert Achel (K)
Za	15 jul Serenade Pauline en Guido
Wo	16 aug Rochuskermis Kl. Haasdal
Zo 03 sep Districtfestival LBT (D)
Vr 01 sep - 03 sep Watertaore-Fièste
Za 09 sep	Repetitieweekend (K)
Zo 10 sep	Repetitieweekend (K)
Zo 10 sep	Euregioparade LBT (D)
Zo 17 sep Finale Jonge Solisten
Zo 01 okt Concert Muziektheater
		
Roermond (K)
Zo	15 okt Concert Monte Corona (K)
Zo	15 okt Najaarswandeling trampelkeu
Za 21 okt Bondsconcours (K)
Zo 22 okt Bondsconcours (K)

CONCERTEN:

Zo 08 jan
		
Zo	12 mrt
		
Zo 21 mei
Za	10 jun
Zo 25 jun
Zo 01 okt
		
Zo	15 okt
Za 21 okt

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

