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Fanfare St. Caecilia Schimmert
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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

Watertaore Fièste in Schimmert
Vrijdag  sept, aanvang 20:00 uur
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De SpiKeS
Voorverkoopadressen:
Schimmert: Café- Zaal ’t Weverke,
Soons Doe Het Zelf
Valkenburg: Esso Emmaberg
Beek:
Muziekland (Makado)
Prijs in voorverkoop: € 5,- per kaart
Prijs aan de kassa: € 6,- per kaart

Zaterdag 2 sept, aanvang 20:00 uur

limBUrGSe aOVenD
2:30
22:30
23:5
24:00
00:45

erwin
thei & marij
ziesjoem!
DéJà Vu
zoeper

Pauze muziek door Energy Disco Roadshow
Entree: € 5,- p.p.

Zondag 3 september, aanvang :00 uur

GrOOt WeiDeFeeSt & FOKVeeDaG
Muzikale omlijsting gedurende de dag door Energy Disco
Roadshow. Verder wordt er nog een artiest geboekt.

Met o.a. touwtrekken, luchtkussen, ballonnenwedstrijd, spellencircuit,
schminken en vele andere activiteiten voor jong en oud.

Meer informatie kunt u vinden op onze website:

www.fanfareschimmert.nl

BEDANKJE VOOR DE
LEDEN
We kunnen weer terug kijken op
een periode met heel veel activiteiten. In deze periode hebben
wij altijd al een druk programma
met het opluisteren van de viering van de 1e Heilige communie,
de bronkprocessie, het kioskconcert, kermis in Haasdal, processie naar Meerssen en de Ster
Elektrotoer. Voor de afwisseling
waren er ook nog verschillende
serenades en uiteraard enige extra repetities in verband met het
op handen zijnde concours van
het korps. Veel activiteiten die,
en dat moge we best met enige
trots zeggen, goed werden ingevuld. We danken jullie voor de
inzet in deze periode en wensen
jullie een fijne vakantie. Altijd een
goed moment om de accu weer
op te laden, iedereen op zijn eigen manier, om daarna weer met
volle energie de volgende uitdaging op te pakken.
Het bestuur
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Ster elektrotoEr 2006
Schimmert mag na de primeur in 2005 ook
deze keer weer terugzien op een fraaie wielerdag. Alle inspanningen bleken niet voor
niets te zijn geweest. Het liep weer zoals
het lopen moest.
Ook al viel het aantal bezoekers iets tegen,
gooiden de weergoden op de laatste minuut
nog roet in het eten en moesten we concurreren met het WK voetbal.
14 juni 2006, de dag begon rustig, de laatste
puntjes werden door onze organisatie nog
op de i gezet en de mensen van Stichting
Wielerbelang Schijndel waren druk in de
weer met de opbouw op en rond de finish locatie. Rond 12.00 uur begon langzaam iets
meer leven in de brouwerij te komen. De
wielerliefhebbers zochten een leuk plekje bij
de finish, de sponsoren verzamelden zich
in de VIP tent en de bussen van de wielerploegen namen hun plaats in op het Oranjeplein. Met een rit van 122 km achter de
rug arriveerde het wielergeweld tegen 13.00
uur in Schimmert. Met een flinke sprint eiste
Aart Vierhouten de overwinning op. Nadat
iedereen binnen was werd o.a. de winnaar
gehuldigd en zoals gebruikelijk door onze
burgemeester op spontane wijze in de bloemetjes gezet.
De tijd tussen de etappefinish en de individuele tijdrit, die voor het eind van de dag op

het programma stond, werd gevuld met o.a.
een breed scala aan wieleractiviteiten voor
de jeugd. In het Bikersfunpark, een initiatief
van Het Huis voor de Sport, was de jeugd
druk in de weer op en nabij de sportvelden
aan de Waterkuilsweg.
Helaas voor de mensen die graag de lucht
in hadden gewild kwam de uit Antwerpen
afkomstige helikopter niet opdagen. Door
slechte weersomstandigheden ter plaatse
kreeg hij geen toestemming om op te stijgen.
Het wielerspektakel werd afgesloten met
een individuele tijdrit van ca. 11 km rond
Schimmert. Met een gemiddelde snelheid
van bijna 50 km per uur werd Rabobankrenner Eric Dekker winnaar van dit onderdeel.
Na afloop was het, ondanks de iets tegenvallende weersomstandigheden, toch nog
een paar uurtjes gezellig op het Oranjeplein.
Rond elf uur keerde de rust weer terug in
ons dorp.
Ook deze keer heeft Schimmert zijn goede
reputatie op het vlak van samenwerking en
verenigingsleven weer ruimschoots waar
gemaakt. Het was weer fijn om ook als fanfarefamilie ons steentje aan dit gebeuren te
kunnen bijdragen. Iedereen bedankt en tot
Ster Elektrotoer 2007!
Het Bestuur
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GETROUWD

Ook wij hebben nu kunnen ervaren hoe het is om een serenade te mogen krijgen. Het is een fantastisch gevoel en
wij hebben ervan genoten. In deze drukke dagen voor de
fanfare waren jullie er toch ook voor ons. Heel fijn !!!
Cor en Ilona Grond-Soons

Onze slagwerkdocent geslaagd

Op zaterdag 17 juni 2006 deed onze slagwerkdocent Steven Dielkens met verve zijn Eindexamen Docerend Musicus
aan het Conservatorium te Maastricht middels een openbaar
examen in de Willem Hijstek-zaal. Wij feliciteren hem van
harte met het behalen van het eind-diploma!

Volgende info verschijnt op 25 augustus
uiterlijke inleverdatum 19 augstus

Bloas mich nog ins nao hoes
Gé Reinders m.m.v. Fanfare Schimmert
Blaosmuziek, daar begon ’t mee. Dit Limburgstalige lied, waarin Gé in 3 minuten en 32 seconden met een fanfare een bijna symfonische climax bereikt, is in Nederland uitgegroeid tot
een klassieker. Door dit succes werd Gé steeds vaker gevraagd om op te treden met diverse
orkesten, van dorpsharmonieën tot en met de Johan Willem Frisokapel en het Metropole
Orkest. Hij bouwde op die manier een indrukwekkend repertoire op van zeer gevarieerde arrangementen. In zijn liedjes bezingt
hij alledaagse onderwerpen dicht bij huis
als leven en dood, liefde en de tuin, zonder
daarbij platgereden paden te bewandelen.
Op vrijdag 1 juni 2007 zal onze fanfare samen
met Gé Reijnders een concert verzorgen in
de Stadsschouwburg te Sittard. Kaarten zijn
reeds te bestellen via www.uitbalie.nl.
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Jaarlijkse barbeque van de drumband
Er werd begonnen met boogschieten, gevolgd door kruisboogschieten.Daarna werd er volop
gebarbequed en op een groot
scherm werd er volop gescholden
op het Nederlands elftal tegen
Portugal.

Uitslagen Examens Graden
& HaFaBra
Op zaterdag 24 juni 2006 legden onderstaande kandidaten hun Praktijkexamen
af. Om 18:00 uurmaakte fanfare-voorzitter Peter Soons de uitslagen bekend
van de Praktijkexamens. We feliciteren
de geslaagde kandidaten en hun ouders.Op een nog nader te bepalen datum worden de diploma’s, cijferlijsten en rapportage-formulieren uitgereikt.
Naam			
Praktijkexamens Graden
Britt Kramer		
Marc Penders		
Janou Willems		
HaFaBra Praktijkexamens
Rob Offermans		
Gilbèrt Eikenboom
Lou Lemmens		
Joël Jacobs		

Instrument		

T/G

Totaal

slagwerk		
slagwerk		
slagwerk		

I
I
I

nvt
nvt
nvt

41,0 punten, gemiddeld 6,83
45,5 punten, gemiddeld 7,58
41,5 punten, gemiddeld 6,91

slagwerk		
slagwerk		
slagwerk		
bugel		

A
A
C
C

7,5
8,0
7,5
9,0

39,0 punten, gemiddeld 6,50
50,0 punten, gemiddeld 8,33
46,0 punten, gemiddeld 7,66
47,5 punten, gemiddeld 7,91

Legenda
T/G= Behaald eindcijfer voor (schriftelijk) Examenonderdeel I: Muziekleer / Gehoorscholing / Analyse
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EERSTE HEILIGE COMMUNIE
Op 4 juni 2006 was de eerste H. Communie. Het thema van de communie
was muziek. Daarom speelden wij met
een bugelensemble bestaande uit een
aantal jeugdleden van de fanfare het
nummer Thank you for the Music.
Van dit nummer was de melodie voor
veel mensen herkenbaar.
Het was leuk om met een aantal leden
iets te spelen tijdens deze communiemis
en zeker voor herhaling vatbaar.
Kirsten Vankan

CONCERT MET NEDERLANDS JEUGD FANFARE ORKEST
Op zaterdag 23 september vanaf 20:00 uur geeft onze fanfare o.l.v. Frenk Rouschop een
concert samen met het Nederlands Jeugd Fanfare Orkest (NJFO) onder leiding van de
gerenomeerde dirigent Danny Oosterman. Dit is een orkest dat bestaat uit getalendeerde
muzikanten, deels van het conservatorium, deels vergevorderde amateurs. Het orkest functioneert op Concertdivisie-niveau. Tijdens het concert worden ook CD opnames gemaakt van
beide orkesten.
Dit belooft een top-avond te worden, die voor ons natuurlijk mede in het teken van de voorbereiding op ons concours zal staan.
Schrijf de datum derhalve alvast in Uw agenda, in een komende fanfare-info komen we hier
nog uitgebreider op terug. Het concert vindt plaats in ons eigen gemeenschapshuis.

KIOSKCONCERT
Traditiegetrouw is ook dit jaar weer het kioskconcert op zaterdagavond voor de kermis door
het korps en de drumband op een fijne manier verzorgd.
Ook in deze zeer drukke periode en dan onder hoog zomerse omstandigheden is de zomerkermis muzikaal door onze vereniging passend ingeluid.
Ook over de belangstelling van dit concert mogen we weer zeer tevreden zijn.
Dank aan iedereen die hier zijn bijdrage aan heeft geleverd en uiteraard dank aan de sponsor
van dit evenement.
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JO VRANCKEN GEDECOREERD
Ons bestuurslid Jo Vrancken heeft afgelopen donderdag uit handen van loco-burgemeester Math Suppers van Nuth een lintje
ontvangen. Jo heeft de onderscheiding gekregen vanwege zijn maatgevende inzet
voor de fruitteeltsector. De krachtige motor
van de fruitteelt, zo wordt Jo omschreven.
Onder meer zijn netwerk en vele uren vrijwillig lobbyen hebben toekomstperspectief voor
fruittelers gecreëerd. Zo werd het gebruik
van hagelnetten mogelijk en werden waterbassins voor het beregenen van boomgaar-

den gerealiseerd.Maar na 18 jaar bestuurlijk
actief te zijn geweest heeft Jo dit jaar een
punt achter deze carrière gezet. Zo startte
Jo in 1988 als bestuurslid in de toenmalige
LLTB-afdeling Bunde. Een jaar later was hij
vice-voorzitter van de Kring Limburg van
de Nederlandse Fruittelers Organisatie. In
1994 werd hij vakgroepvoorzitter van de
LLTB-vakgroep Fruitteelt, kringvoorzitter van
de NFO en de landelijke bestuurslid van de
fruittelerorganisatie.
Jo, Jet en kinderen, proficiat!!

Serenade 60 jarige bruiloft fam. Starmans
Zoals gewoonlijk kwam de Fanfare st.Caecilia
en de Drumband een serenade geven aan
het 60-jarig huwelijk van Sef en Marie Starmans-Dormans. Wanneer de drumband
naar binnen marcheerde en vervolgens
de fanfare, werd het meteen stil. Nadat de
drumband had gespeeld, begon de voorzitter aan de toespraak over het echtpaar, en

natuurlijk, was het weer een leuke toespraak,
die toch goed vertelde over hun beide. Nadat
de toespraak was gehouden, speelde de fanfare en de drumband allebei nog een leuk afscheidliedje dat goed in de smaak viel. Deze
serenade was zeker goed gebracht.
Fanfare en Drumband, bedankt
Christopher Starmans

Serenade 50 jarige bruiloft fam. MEERTENS
Op zaterdag 24 juni werd er eveneens een serenade gebracht in ‘t Kaar in Beek aan de fam.
Meertens-Penders. Zij waren 50 jaar getrouwd. Van harte proficiat.
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Kermis Haasdal
Op woensdag 16 aug.
was er weer kermis in
Gr. Haasdal.
Het was weer erg gezellig bij Dhr. Leunissen in zijn prachtige
tuin.
Bedankt.

Jubileum speeltuin
Op zaterdag 17 juni
werd na de processie naar Meerssen de
tocht naar de speeltuin
gemaakt, die het 25
jarig bestaan vierde.
Proficiat.
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AGENDA
REPETITIES:

Extra repetities zijn in het gemeenschapshuis tenzij anders vermeld.

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 09 jul Extra repetitie 10:30 (K)
Vr	14 jul Geen rep. ivm vakantie (K)
Za	15 jul Serenade Pauline en Guido
		
Platzputterweg 7 20.00
Za 05 aug Serenade (ovb)
Wo	16 aug Kermis Klein Haasdal 18:45
Vr	18 aug Eerste rep. na vakantie (K)
Za	19 aug Onthulling monument
		10:45 Oranjeplein
Vr 01 sep - 03 sep Watertaore-Fièste
Zo 03 sep Districtfestival LBT (D)
Za 09 sep - 10 sep Repetitieweekend
		
Home Franck Volkerich 27 B-4851	
		
Gemmenich België (K)
Do	14 sep Extra repetitie 20:00 (K)
Zo	17 sep Extra repetitie 10:30 (K)
Do 21 sep Extra repetitie 20:00 (K)
Za 23 sep Concert met NJFO
		
Gemeenschapshuis 20:00 (K)
Zo 24 sep 50-jarig jubileum Jeugdraad
Zo 24 sep Finale Jonge Solisten
Do 28 sep Extra repetitie 20:00 (K)
Zo 01 okt Concert met fanfare Herten
		Muziektheater Roermond
		
15:00, repetitie 14:00 (K)
Do 05 okt Extra repetitie 20:00 (K)
Zo 08 okt	Extra repetitie Oranjerie
		Roermond 11.00 - 13.30 (K)
Di	10 okt Extra repetitie 20:00 (K)
Do	12 okt Extra repetitie 20:00 (K)

ACTIVITEITEN 2006 (VERVOLG):

Zo 15 okt Concert met Monte Corona
		
18:00, repetitie 17:00 (K)
Zo	15 okt Najaarswandeling trampelkeu
Ma	16 okt Extra repetitie 20:00 (K)
Di	17 okt Extra repetitie 20:00 (K)
Do	19 okt Extra repetitie 20:00 (K)
Vr 20 okt Generale repetitie 20:30 (K)
Za 21 okt Bondsconcours Oranjerie
		
Roermond 18.30 (K)
Vr 27 okt	Receptie fanfare ovb 20:00
Za 28 okt	Proefexamens & Voorspelen
Za 04 nov NK Solisten Blazers Weert
Za 	11 nov Proefexamens
Zo	19 nov Intocht St. Nicolaas
Za 25 nov St.Caeciliafeest
Zo 03 dec Concert Drumband Gemeen		
schapshuis (D)
Za	16 dec Praktijkexamens
Zo 24 dec Nachtmis kerstkoper 21:30
Vr 05 jan Nieuwjaarsconcert 20:00
Vr 01 jun Concert met Gé Reijnders
		
Sittard 20:00 (K)

CONCERTEN:

Za 23 sep Concert met NJFO
		
Gemeenschapshuis 20:00 (K)
Zo 01 okt Concert met fanfare Herten
		Muziektheater Roermond
		
15:00, repetitie 14:00 (K)
Zo 15 okt Concert met Monte Corona
		
18:00, repetitie 17:00 (K)
Za 21 okt Bondsconcours Oranjerie
		
Roermond 18.30 (K)
Zo 03 dec Concert Drumband Gemeen		
schapshuis (D)
Vr 05 jan Nieuwjaarsconcert 20:00
Vr 01 jun Concert met Gé Reijnders
		
Sittard 20:00 (K)

