Nr. 79 | Maart 2006



Fanfare St. Caecilia Schimmert

o
f
n
i
e
r
Fanfa
Voor de gehele fanfare-familie.
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Email: fanfare-info@fanfareschimmert.nl • Website: www.fanfareschimmert.nl

Landstitel voor ONZE drumband!!!!

waar vele toespraken werden gehouden.
Naast de normale vrije giften van de belangstellende supporters op de receptie is er ook
door Lucie en Jeu Stevens een nieuwe compositie, genaamd MYFANWAY aangeboden.
Daarnaast is er door de Trampelkeu een
cheque van € 1.000,- aangeboden en is de
drumband door de vrienden verrast met
enkele nieuwe trommels.
Namens het bestuur en alle leden grote dank
hiervoor!

Foto: Drumband tijdens de carnavalsoptocht

Onze drumband heeft op 11 februari in Winters-wijk beslag gelegd op het Nederlands
Kampioenschap voor podiumorkesten.
Instructeur Henrico Stevens leidde de 23
slagwerkers in de eerste divisie naar 92.38
punten, de concurrenten ver achter zich
latend. De drumband speelde muziek van
Vincent Cox en Gian Prince en een eigen
werk van instructeur Henrico Stevens.
Op 4 maart heeft er in het gemeenschapshuis
een geweldige receptie plaatsgevonden,
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NEDERLANDS KAMPIOEN 2006!!
Podiumorkesten sectie A2

Jow veer hubbe um. De WIMPEL is in Sjömmert zoa es de meiste waal weite. Noa eine
zeer sjlopende veurbereiding en driloefeningen van ozze instructeur Rico is ut geluk. Op
zoaterdig 11 februari begonne de zenuwe
te sjtruime door ut lief. Noa de sjpiere nog
uns effekes los te hubbe gesjpeelt woare
veer good werm en ginge veer mit ein good
geveul de bus in noa Winterswijk. Jip effekes
3 urkes in de bus veur precies ein hauf urke
sjoane muzikale meziek.
Noa lang wachte en veur sommige un aantal pekskes sigarette te hubbe geroak (van
de zenuwe) woar ut dan zoa wiet. Hauf 5
begos de oetveuring in de theaterzaal. Door
aanmoediging van de supporters (mit sjpandook), die same mit os woare mitgereis in
de bus of auto, heije veer veul sjteun. Alles
wat good kos goan ging ongevier waal good.
Veer hinge (wie Rico ut auch hubbe wou)
wie honing aan eine pot. Dat heat hea geweite, de zaal woar stjil en de jury wis eigelik
neet zoa good wat ze mooste opsjrieve wat
se auch kins leaze in de rapportoesjleag.
Veer woare toen toch eigelik auch waal blie
dat veer kloar woare mit sjpeale en os eine
koste goan drinke en wachte op de oetsjlaag. Dit doerde get dus tied veur effekes get
vettige hap noa binne te wirke om toch bie
dat beer op krachte te blieve.
Hauf neuge ongevièr het moment der momente. D’r oetsjlaag. De punte woorte aafgerope en al sjnel hoorse oet eine hook ut
Limburgs Volksleed klinke. Dus ut woar zeer
duudelik Sjömmert woar NEDERLANDSE
KAMPIOEN!! En wie, mit ein punten totaal

van 92.38 en ongevièr 10 punte verschil op
de concurrent.
In Winterswijk woord noch eine Prins oetgeroope namelik Prins Rico I. De prins kreeg
es dank ein piep en ‘n pekske toebak es
kado van de leden. Hea moos de piep waal
noch effekes völle, mer natuurlijk neet mit
friete vèt zoa es sommige dinke (ich wil effe
gein name neume hé Bianca).
In de bus woord flink fiès gevierd en noa enkele pitsjtops veur plaspauzes koàme veer
eindelik aan in Sjömmert. Helaas woar der
geine serenade van de fanfaar, wie veer
waal heije gedag, mèr veer krège eine andere zeer gewaardeerde serenade van Pierre
Eijssen mit zienne muziek oet de sjloapkamer van de Shintaler. Eine lange polonaise
woord gemaak en toen noa binne. Ut fieske
ging noch waal effekes door tot midde in de
nach en de shoarma kos natuurlik neet ontbreake.
Zoa es gezach hubbe veer de concurrent ein
puupke van eige deag loate ruuke mer dan
in de muzikale vorm. Zoa wie veer dat auch
beloaf heije. Noa al dat gefiès gunt veer noe
weer uns rustig beginne aan ein nuuj sjtuk.
Veer es drumband wille alle fans bedanke
veur de sjteun die ze os hubbe gegeave tidens de veurbereiding en alle 3 de concours,
want zonder fans is ut auch mer eine saaje
boel. En doarom Fans en besjtuur bedank
en op noa de volgende Nederlands
kampioensjhappen en misjien zit dur waal
noch ein klein EK’tje aan te komme.
Rene Eijssen
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Last but not least, RICO zelf!!!

“Je moet het eerst schieten, anders kun je
niet scoren”. De voetballiefhebbers onder
ons herkennen vast en zeker dit citaat van
onze voetbalgoeroe Johan Cruijff.
Voor een muziekvereniging gaat dit citaat
ook op. Je zult eerst hard moeten repeteren,
voordat je het zoet van mooie muziek mag
proeven. Als deze mooie muziek ook nog
resulteert in klinkende successen is snel
alle zuur van weer moeten repeteren en
weer moeten horen dat het anders moet,
vergeten. Ik denk, dat ik mezelf herhaal,
als ik zeg dat we een fantastische periode
achter ons hebben, met veel saamhorigheid
en een goede, vastberaden instelling om er
iets moois van te maken. We hebben niet
alleen onze vereniging gepromoot, maar
ook de slagwerkmuziek in het bijzonder.
Maar om nog maar een citaat te gebruiken,
in het verleden behaalde resultaten bieden
geen garantie voor de toekomst. Met andere
woorden: op dit succes moeten we trots zijn
en blijven, maar we moeten verder. Zaak is,
dat we de band binnen de club, die al goed
was maar m.i. nog beter is geworden, nu



vasthouden. Een goede band binnen de
vereniging is de eerste stap naar goede resultaten. Daarom spreek ik oprecht de wens
uit, dat we deze fijne club bij elkaar houden
en dat we de nieuwe jeugdleden goed in
ons midden opnemen en zo verder kunnen
bouwen. De teugels zullen nu wat losser
worden, maar we zullen zeker niet op onze
lauweren rusten. Dit spreek ik niet alleen uit,
maar dit signaal is ook afgegeven door de
drumbandcommissie.
Iedereen, die op welke manier dan ook heeft
bijgedragen aan dit resultaat wil ik nogmaals
bedanken voor de inzet en steun. Vanaf deze
plaats wil ik de fanfare en Frenk veel succes
toewensen op het concours in oktober.
Bedankt !!
Rico
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Verslag jaarvergadering 2005 vrienden van de fanfare

Volgens goed gebruik is ook deze jaarvergadering voorafgegaan door een andere activiteit, die deze keer bestond uit een zeer
interessant bedrijfsbezoek bij Soons
Interieurbouw in Groot Haasdal. De gastheren André en Gé ontvingen ons met koffie en vla en wisten ons te boeien met een
heel mooie presentatie op scherm gevolgd
door een rondleiding door een zeer modern
bedrijf, innovatief met geautomatiseerd vakmanschap.
Na even genoten te hebben van de repetitie
van de fanfare heette André ons welkom in
de catacomben onder de tonen van de fanfare. Hij blikte kort terug op het fanfarejaar
2005, dat in het teken stond van het 160jarig bestaan, wat inhoudt dat de fanfare al
generaties lang door het dorp trekt. Verder
noemt hij enkele grote successen, de landskampioenschappen van Ardina en Chellie en
de derde plaats van Guido, het zeer fraaie
concoursresultaat van de drumband,
gevolgd door het Limburgs kampioenschap
en de landstitel in 2006, een historisch moment. Je voelt je trots als je de drumband
met al zijn door de vrienden bijeengebrachte
instrumenten voor je ziet zitten.
Notulen van de vorige jaarvergadering en
jaarverslag 2005 zijn goed om nog eens te
horen wat we gedaan hebben en voor welk
doel.
Alvorens aan zijn financieel jaarverslag te
beginnen overhandigt Jean een attentie aan
André en Gé als dank voor de zo juist gegeven geweldige presentatie bij Soons.
In zijn inleiding geeft Jean aan dat Eed
aanvankelijk niet te vinden was en dat hij
daarom buurman Sef al had ingeschakeld

voor de controle. Eed, die later arriveert met
zwaailichten nadat hij de politiefuik heeft
mogen verlaten, begint met te constateren
dat het domme werk al gestart is.
Het is wederom een goed jaar geweest met
€ 13.800 aan bijdragen, hetgeen het hoogste bedrag is uit de vriendengeschiedenis.
Na aftrek van kosten was er ruim € 12.000
beschikbaar waarvan voor een bedrag van
€ 4.250 is afgedragen in de vorm van een vibrafoon. De sponsorlijst blijft groeien, terwijl
niet alleen het aantal vrienden dat heeft
bijgedragen hoger is dan vorig jaar, maar
ook de gemiddelde bijdrage.
Jo Lemmens wijst op de lage renteopbrengst, die inderdaad hoger had kunnen
zijn door eerder gebruik te maken van de
spaarrekening.
De hoge portokosten zijn een gevolg van
het verzenden van de fanfare-info buiten
Schimmert. Er wordt gekeken naar mailmogelijkheden.
Dat er drie handtekeningen van de kascontrolecommissie onder de stukken staan is
een unicum. Eed brengt verslag uit. Door
zijn late aankomst is het iets anders gelopen
dan verwacht. Hij zag dat er al een reserve
was opgetrommeld en dat alles in kannen
en kruiken was. Hij heeft erbij gezeten, een
pilsje gedronken en gekeken, hoe Jean
glunderend achter de tafel zat, Piet achter
een stapel bankstukken namen zat te
roepen en Sef zat af te vinken. De moeilijke vragen was niets anders dan spijkers
op laag water zoeken. De penningmeester
heeft zich goed gered. Hij heeft veel waardering voor het handgeschreven werk van
Jean, maar heeft ook geconstateerd dat hij
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gebruik maakt van een telmachine. Alles
was in orde. We kunnen Jean met een
gerust hard dechargeren, wat we ook doen.
Jean bedankt.
Daarna komt het onderwerp “vriend(in) van
het jaar” aan de orde. Alle 27 aanwezigen
zijn benieuwd naar het verslag van de commissie. Commissievoorzitter Eed brengt verslag uit. Hij begint met het slechte nieuws dat
de commissie niet bij elkaar is geweest. Men
heeft in elf maanden geen datum kunnen
vinden waarop alle commissieleden konden.
Het zijn mensen die ook nog andere verantwoordelijke bezigheden hebben. Hij heeft
juist tijdens de excursie bij Soons geleerd
dat je aan de mensen met de ideeën niet
de uitvoering moet overlaten. Hij zou graag
eervol of niet eervol ontslagen willen worden van zijn voorzitterstaak. De vergadering
moet hierover maar beslissen. Eed trekt zich
terug als voorzitter van de commissie.
André stelt vast dat Eed ons echt opzadelt
met een probleem en Guus vraagt applaus
omdat een aftredend voorzitter altijd een
rondje geeft. Volgens Eed is hij niet afgetreden maar heeft hij zijn ontslag ingediend.
André stelt dat we dit als bestuur serieus
gaan oppakken, dat we de zaak terugnemen
en ons eens goed hierover gaan beraden.
Het volgende agendapunt is “werving
vrienden”. Groei is belangrijk. We hebben
flyers en we praten met mensen, maar het
wil niet erg vlotten.
Het voorstel van Noël om nog eens een
fanfare-info te maken voor het hele dorp zal
worden opgepakt.
André stelt “bestemming sponsorgelden”
aan de orde. Hierover is een paar keer vergaderd met het bestuur van de fanfare. Ons



doel is instrumenten en uniformen, maar de
fanfare stelt terecht dat er een verschuiving
plaatsvindt van sponsorgelden. Omdat de
sponsors tot de vrienden behoren kan men
op dit gebied nauwelijks nog iets ondernemen. Het voorstel is dan ook om de helft
van de sponsorgelden af te dragen aan de
fanfare, die de laatste jaren de eindjes nauwelijks aan elkaar geknoopt krijgt ondanks
voorzichtig beleid.
Tijdens de kascontrole heeft Eed ook nog
over dit onderwerp gesproken. Het is duidelijk: de fanfare heeft geld nodig ondanks
dat de Watertaore-Fièste goed draaien.
Hij zou de afdracht willen koppelen aan de
activiteiten, die de fanfare doet voor de gemeenschap.
Jean Thewessen is van mening dat het ten
dienste staan van de gemeenschap hierdoor
verzwakt wordt.
Het door Eed naar voren gebrachte idee
spreekt wel aan, maar de opmerking van
Jean is ook heel terecht. Het gaat erom om
geld bij de fanfare te krijgen zonder ons
principe geweld aan te doen.
Peter Soons wijst erop dat de fanfare al
enkele jaren meer uitgaven heeft dan inkomsten en geen kandidaat-sponsors kan
benaderen. De opleiding, als een van de
pijlers naast instrumenten en uniformen,
kost heel veel geld.
André is van mening dat, gezien het feit dat
35 sponsors niet benaderd kunnen worden,
een gedeelte van de sponsorgelden naar de
fanfare dient te gaan.
Miel wijst erop dat de sponsorresultaten een
gevolg zijn van het overal aanwezig zijn van
de fanfare.
Nu de zaak goed in kaart is gebracht is de
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vergadering het ermee eens om aan de fanfare een compensatie te geven voor gemiste
sponsorgelden.
Onder de mededelingen wordt gemeld dat
binnenkort de acceptgiro’s in de bus vallen.
Peter Soons dankt de vrienden voor hun
bijdragen. Complimenten, we zitten op de
goede weg. De communicanten-actie heeft
9 aanmeldingen opgeleverd, waardoor er 2
van Laar-bugels nodig zijn. Bovendien zijn er
6/7 trommen nodig vanwege de in opleiding
zijnde drumbandleden. Omdat de drumband
binnenkort receptie houdt worden dan deze
trommen aangeboden.
In de rondvraag komt Eed nog even terug
op het verhaal van André bij de rondleiding,
waarin hij stelde dat Soons innovatief bezig
is. Hij wijst erop dat eind jaren 1800 een

splitsing is geweest waarbij alle oude materialen zijn meegegeven aan Soons Haasdal, waardoor Soons dorp gewoon opnieuw
moest gaan denken. Wat er nog over is van
deze oude materialen gaat overigens naar
het heemkundemuseum, waardoor deze
materialen toch weer terugkomen in de
Hoofdstraat. Dit lijkt een goede plek om volgend jaar te bezoeken voor aanvang van de
jaarvergadering.
Trees maakt ons attent op de benoeming
van een nieuw lid voor de kascontrolecommissie. Frits Herijgers is bereid de plaats van
Eed in deze commissie over te nemen.
André dankt de medewerkers van de fanfare-info, Bas Ritt en zijn clubje voor de
beamer-zaken en Ger en Jean voor het vele
werk en sluit de vergadering.

Foto’s gemaakt tijdens de receptie van de
drumband
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GEBOREN: DRIES
Sander van Kan, is op 20 februari vader geworden van
een gezonde zoon, genaamd Dries.
Wij wensen Sander en Claudia van harte proficiat en
heel veel geluk, plezier en gezondheid samen met
Dries toe!

UITSLAG BALLONNENWEDSTRIJD

De wind stond dit jaar duidelijk richting België, want alle teruggestuurde kaartjes kwamen
daar vandaan. De winnende 3 kaartjes hebben ongeveer 87 km afgelegd voordat ze geland
zijn. Deze kaartjes hebben het zelfs gepresteerd om in een gevangenis in België te landen!
Gelukkig heeft een aardige gevangenisbewaarder (of misschien wel één van de gevangenen
zelf) de kaartjes teruggestuurd. Omdat de 3 winnaars allemaal even ver gekomen zijn krijgen
ze alledrie dezelfde prijs.
We hebben alle kaartjes die we ontvangen hebben op de website van de fanfare gezet zodat
je kunt kijken of jouw kaartje er ook bij zit. (http://www.fanfareschimmert.nl).
Ook tijdens de Watertoare-Fièste 2006 zullen we weer een ballonnenwedstrijd gaan houden.
Misschien is jouw ballon komend jaar de winnende ballon, wie weet…

Foto: Serenade Schutterij voor de Drumband
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Bestelmogelijkheid CD “TRILOGY”

In samenwerking met de Vrienden van de Fanfare zal de CD “TRILOGY” worden uitgebracht met daarop onze drievoudig succesvolle Drumband Fanfare Sint Caecilia Schimmert onder leiding van Henrico Stevens.
Inhoud:
LBT Bondsconcours Podiumwedstrijd 			
25-09-2005
Limburgse Kampioenswedstrijd LBT			
27-11-2005
Nederlandse Kampioenswedstrijd Podiumorkesten 		11-02-2006
Werken:
The Circular Course of the Seasons (1-92) – Vincent Cox
Le Boulevard d’Anglaise – Gian Prince
In Memoriam – Henrico Stevens
Phantasm – Vincent Cox
Ayers-Rock uit Metamorphosis of Ayers Rock – Leon Camp
Productie:
Arno Op de Camp / Studio A Recordings Stein
Prijs:
Circa 10 Euro per Compact Disc, exclusief verzendkosten
Levering in Schimmert vrij huis of afhalen.
Bestelwijze:
Door een e-mail-bericht te sturen naar muziek@fanfareschimmert.nl
met daarin uw naam, adres, telefoonnummer, e-mail-adres en het gewenste aantal exemplaren krijgt u nadere bestelinformatie. Informatienummer: (045) 404 22 00.
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Een nieuw bestuurslid stelt zich voor : Peter Verkoulen

Op de jaarvergadering van 5 maart 2006
ben ik gekozen als muzikant-bestuurslid
van onze fanfare. In 2004 heb ik mijn 25jarig lidmaatschap van de fanfare gevierd
dus de meesten zullen mij wel kennen. Toch
even in een notedop: samen met mijn vrouw
Rosita en mijn kinderen Koen, Geert en
Jasmijn woon ik op de St. Remigiusstraat in
Schimmert. Koen is in januari bij het korps
gekomen, hetgeen uiteraard trotse vader-gevoelens oproept. Nu ik al meer dan 30 jaar in
ons mooie dorp woon, voel ik me een echte
Schimmertenaar, al ging ik in de eerste jaren
als “De Hollander” door het leven...
In de afgelopen paar jaar heb ik me buiten
het bestuur al bezig gehouden, samen met
Dion, met het organiseren van concerten.
We proberen in mooie accomodaties en met
interessante andere orkesten aantrekkelijke
concerten te organiseren voor publiek en
muzikanten. Sinds het jubileumconcert van
Sef Pijpers sr. kondig ik de stukken ook aan.

Ik ben al zo lang bij de fanfare omdat ons
muzikale peil ons in staat stelt om mooie
en uitdagende muziek te spelen, soms voor
volle zalen. Ik verheug me dan ook al op het
komende concours.
Zoals ik ook tijdens de jaarvergadering heb
aangegeven, moeten wij met z’n allen onze
schouders blijven zetten onder deze vereniging. Ik wil daar in deze nieuwe rol dan ook
graag mijn steentje aan bijdragen. In het bijzonder hoop ik als muzikant-bestuurslid bij
te dragen aan het slaan van bruggen tussen
bestuur en leden. Ieder voor zich heeft in
zijn of haar rol het beste met de vereniging
voor, dat moeten we in gedachten houden.
Als iemand ideeën heeft over onze vereniging, zijn er tal van wegen die bewandeld kunnen worden om deze te spuien. Sinds vorig
jaar kan het via de Klankbordgroep, maar
je kunt natuurlijk ook altijd een bestuurslid
aanspreken, mij bijvoorbeeld !
Peter Verkoulen

CONCERTAVOND 12 MAART

Tijdens het concert van 12 maart in het Gemeenschapshuis te Schimmert zullen een viertal
korpsen het podium betreden, te weten: 18:00 uur, Fanfare St. Caecilia Spaubeek;
19:00 uur, Fanfare St. Caecilia Schimmert; 20:00 uur, Fanfare St. Antonius Genhout;
21:00 uur, Koninklijke Fanfare St. Caecilia Hulsberg. De fanfares van Spaubeek en Hulsberg
zullen in het weekend van 18 en 19 maart deelnemen aan het Landskampioenschap.
Al met al belooft het dus een mooie en interessante muzikale avond te worden. We hopen u
dan ook te mogen verwelkomen op zondag 12 maart in ‘t Gemeenschapshuis te Schimmert
Tot ziens
Volgende info verschijnt op 21 april
uiterlijke inleverdatum 14 april

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 2006:

Zo 12 mrt	Extra repetitie 16:30 uur (K)
Zo	12 mrt Crescendo-concert 18:00 (K)
		
Spaubeek-Schimmert-Gen		
hout-Hulsberg
Wo	15 mrt Geen repetitie (D)
Zo 19 mrt	Extra repetitie 10:30 (K)
Zo 26 mrt	Extra repetitie 10:30 (K)
Zo 09 apr Palmzondag bezoek kerkhof
		
Intern Solistenconcours
Za 29 apr Koninginnedag Lampionnen		
optocht
Zo 30 apr Familiedag
Zo 07 mei Voorjaarswandeling trampelkeu
Zo 07 mei Solistenconcours te Hulsberg
Zo 14 mei	Extra repetitie 10:30 (K)
Za 20 mei Serenade Judy en Ronald
Zo 21 mei	Extra repetitie Nuth 14:00 (K)
Zo 21 mei Concert Meers Schimmert
		
Locatie Nuth 15.00 (K)
Zo 04 jun Pinksteren communicantjes (K)
Vr 09 jun Serenade 60 jr. huwelijk
		
Fam. Starmans 19:00
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

ACTIVITEITEN 2006 (VERVOLG):

Za	17 jun Processie Meerssen 6:30
Za	17 jun 25 jarig jubileum speeltuin
Zo 18 juni	Extra repetitie 10:30 (K)
Za 24 jun Serenade 50 jr. huwelijk
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
Vr 22 sep - 23 sep Ned Jeugdfanfare
Zo 01 okt Concert Muziektheater
		
Roermond (K)
Zo	15 okt Concert Monte Corona (K)
Zo	15 okt Najaarswandeling trampelkeu
Za 21 okt Bondsconcours Oranjerie
		
Roermond 18.30 (K)
Za 04 nov FKM Kampioenschappen
		
Solisten
Zo 19 nov	Intocht St. Nicolaas
Za 25 nov St.Caeciliafeest
Zo 24 dec	Nachtmis kerstkoper 21:30

CONCERTEN:

Zo	12 mrt
		
		
Zo 21 mei
		
Za	10 jun
Vr 22 sep
Zo 01 okt
		
Zo	15 okt
Za 21 okt
		

Crescendo-concert 18:00 (K)
Spaubeek-Schimmert-Genhout-Hulsberg
Concert Meers Schimmert
Locatie Nuth 15.00 (K)
Kioskconcert
- 23 sep Ned Jeugdfanfare
Concert Muziektheater
Roermond (K)
Concert Monte Corona (K)
Bondsconcours Oranjerie
Roermond 18.30 (K)

