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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
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Concours 2006
Na een intensive voorbereiding was het zaterdag 21 oktober zover. Wij moesten als
eerste korps na de pauze in de 1e divisie
aantreden. In totaal waren 10 korpsen in
onze divisie paraat om de strijd aan te gaan.
Een fantastisch optreden met een daverend
applaus van een enthousiast publiek. Veel
mensen van Schimmert maar ook de niet
Schimmertenaren waren vol lof over ons
optreden. Na ons nog twee korpsen en toen
de uitslag. Een ongelofelijk aantal van 95,33
punten was de beloning van deze fantastische muzikale uitvoering. Terug naar Schimmert en feestvieren. Een dubbel gevoel want
het waren wel veel punten maar zondag zouden nog 7 korpsen in onze divisie optreden.
Ook zondag veel mensen in Roermond en
ook veel mensen ’t Weverke in afwachting
van de punten van de andere deelnemers.
Eindelijk om rond 22.30 uur was de uitslag
duidelijk. Wij hadden het weer geflikt. In een
groot en concurrerend deelnemersveld hadden wij weer het hoogste aantal punten en
dus weer Limburgs kampioen. Ook de beker
voor het hoogst aantal punten van dit weekend ging mee naar Schimmert. Het feest
barste los, zowel in Roermond alsook in
Schimmert. De krantenkop maandagmorgen
gaf precies weer wat er was gebeurt namelijk “Schimmert vlamt in battle of the fanfares
in Roermond”. Later op maandag voor de
echte diehards nog een kroegentocht en vrijdag 27 oktober een grandioze receptie met
vele mensen die ons kwamen feliciteren.
Ook op de website die weer op de voet de
resultaten bijhield hebben vele mensen hun
lof geuit over ons optreden. Wij kunnen weer

trots zijn op het resultaat van dit concours
maar meer nog op het resultaat wat wij als
vereniging door de jaren heen niet alleen bij
concoursen maar ook bij het invullen van
onze activiteiten voor onze dorpsgemeenschap laten zien. Dat wij er zijn van en voor
ons dorp hebben wij kunnen zien zowel in
Roermond alsook op de receptie waar veel
mensen aanwezig waren om ons te feliciteren en succes te wensen bij onze activiteiten. Wij hebben met volle teugen genoten en
gaan weer met beide benen op de grond aan
de slag om de volgende activiteiten in ons
dorp op te luisteren. Iedereen bedankt die
op welke wijzen dan ook heeft bijgedragen
aan dit concours.
Bestuur Fanfare.

CD OPNAME BONDSCONCOURS
2006

Van ons laatste optreden op het bondsconcours 2006 is een CD-opname verschenen.
Belangstellenden kunnen deze CD bestellen door een mailtje te sturen aan:
Peter.Verkoulen@AtosOrigin.com
Na bestelling wordt deze CD binnen twee
weken aangeleverd. De kosten van deze
CD bedragen 5 euro per stuk, exclusief
eventuele verzendkosten.
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Dank aan de “Trampelkeu” en aan de Fanfare St. Caecilia.
Vanwege het feit dat onze Fanfare Limburgs
Kampioen was geworden was er gelegenheid om hen geluk te wensen op vrijdagavond 27 oktober jl. Bij zo´n gelegenheid
worden er meestal attenties aangeboden.
Dat gebeurde ook op deze avond. Maar….
het kerkbestuur kreeg ook een cadeau aangeboden. En je schaamt je dan eigenlijk,
want jij bent niet de feesteling. Wat was het
geval? Op zondag 15 oktober hadden “de
Trampelkeu” een wandeltocht uitgezet en de
opbrengst was bestemd voor de restauratie
van de kerktoren. De opkomst en de opbrengst was geweldig. Op het einde van de
receptie werd er 4087 euro aangeboden.
Namens de parochiegemeenschap mocht
het kerkbestuur dit prachtige bedrag in ontvangst nemen. De andere verrassing was:

onze fanfare kreeg hetzelfde bedrag! Waarom dank aan de Trampelkeu en de Fanfare?
Normaal krijgt de Fanfare het hele financiële
resultaat. Maar bij deze gelegenheid hebben
ze de restauratie van de kerktoren vóór laten
gaan.
Daarom veel dank aan beide verenigingen.
Pastoor J.v.Oss s.m.m.

Super wandeltocht Trampelkeu voor de kerktoren
Het is een geweldige wandeldag geworden,
waaraan velen met veel plezier en grote inzet hebben meegewerkt. Alles lukte die dag.
Het weer werkte op een bovennatuurlijke
manier mee, en dat zonder worst! en het
aantal deelnemers 1635 was het grootste
aantal uit onze geschiedenis. Ook opvallend
veel wandelaars spraken hun waardering uit
over de mooie routes en de goeie verzorging. Hartelijk dank aan alle medewerkers.
En nu het financiële resultaat. Gezien onze
ervaringen met vorige tochten en daarbij opgeteld nog een geschat bedrag vanwege de
grotere interesse omdat het voor onze kerk

is, dachten wij dat een bedrag van € 2500
wel haalbaar moest zijn. Het grote aantal
wandelaars, verschillende extra sponsoringen, bus voor vrije gift, het bakken van vele
gratis vlaaien door het kerkbestuur deed
echter nog een zo grote duit in het zakje dat
we een bedrag van € 4087,= konden aanbieden. Dit is een ongekend resultaat voor onze
vereniging, dat alleen mogelijk was door de
prachtige samenwerking van velen van Fanfare, Kerkbestuur en Trampelkeu. Dank aan
allen.
Jean Thewessen
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VEER HUBBE ZE WEER LIGGE
Noa lang wachte, en veul repetere, woar
ut eindelijk 21 oktober, de daag woo op ut
moos gebeure. Veurdat ver aafreisde noa
Remung heije ver in ut gemeinsjapshoes nog
ein korte repetitie, zodat Frenk nog ein paar
belangrieke opmerkingen koos maken. Toen
ver doamit kloar woare heije ver natuurlijk
honger, en doa woort dan auch veur gezurg.
Lekkere bruèdjes mit koffie of thee, (allein ut
druège, doorkoakte, greune eike woar get
minder.. )
Um 4 oer stinge 3 busse kloar en vertrok ver
same mit de supporters richting de Oranjerie. Op de heenweag woar ut gezellig, mer
de vools de spanning al sjtijge. Einmoal aangekomme in Remung kooste ver al snel de
buun op, umdat ver es ièsjte fanfaar noa de
pauze mooste spelen. Dit heij ut veurdeil dat
ver nog effe get dinger kooste spelen um aan
de zaal te winne. Langzaam sjtruimde de
zaal voller en voller en begooste de zenuwen
toch eg te komme.
De jury woar inmiddels binnegekomme, en
ver woorte mer stiller en stiller, totdat Noël
zei dat ver beater nog effe get koste spele.
Noa de aankondiging koste ver beginne mit
ut ièsjte sjtuk en woar de spanning eg um te
sjnieje. Dea spanning wiste ver good euver
te bringe in de meziek. Les quatre moulins à
roue ging dan auch super, ver heije um nog
nooit zo good gesjpeeld. Jacques Claessens
sjpeelde ut sjtuk van Billik prachtig, de zoags
de zaal gewoon geneete, en de luuj van ut
korps auch. Derivations woar ut lètste werk

wat veer sjpeelde. Noa de lètste noot toe
goave ver alles wat ver heije, en neet allein de muzikanten, Frenk auch. Eederein
woort kiekend noa Frenck toch waal ein
bietje emotioneel. Ut gejuich wat ver noa
aaflaup van de luuj in de zaal krege woar
euverweldigend en zulle ver auch nooit
sjnel mer vergeate. Zelfs de jury ging veur
os stoan. Eindelijk woar ut veurbie en
kooste ver goan fjièste umdat ver vonge
dat ver ein gooi prestatie geleverd heije.
Eederein hei der ein good geveul bie, mer
toch moos ver wachte op de punten um te
kieke of de jury die meining mit os deilde.
In de tusjetied hubbe ver os mer ein paar
pilskes gedronke, want ja…de mos de
tied toch um kriege hè. De lètste fanfaar
woar kloar en ver koste de zaal in um noa
de bekindmaking van de punten te goan
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loestere. De punte van Sjömmert woorte es
ièsjte gezag, dit woar natuurlijk ein sjpannend moment. Toen ver hoorte dat ver 95.33
punten heije broak der ein oorverdovend kabaal los in de zaal. Vergeleke mit de 2 ander fanfares heije ver hièl gooi punten, dus
dat woar ein reeje um alvast ein fjièske te
goan viere dea oavend. Noadat ederein os
gefeliciteerd hei mit dit prachtige resultaat
ginge ver weer mit de bussen richting Sjömmert. Op de trukweag woar ut heel gezellig,
al woare de blikskes beer veul te snel op.
De bussen sjtopte bie ut gemeinsjapshoes
en doa woort dan nog tot laat in de nach os
good resultaat gevierd.
Op zondig moos ver aafwachten wat de
resterende 7 andere fanfares dervan ginge
make. Veul luuj reisde aaf noa de Oranjerie,
want ver heije ein gooie kans um Limburgs
kampioen te weare. Noa de andere fanfares gehuèrd te hubbe koam de beslissende
oetsjlaag. Gein inkele fanfaar kreeg miè es
95.33 punten, wat dus beteikende dat veer
gewonne heije. Ein groat gejuich ging in Remung door de zaal heen, door de veule luuj



oet Sjömmert die noa de oetsjlaag woare
komme loestere. Ut fjièske woort doanoa
veurtgezat in de Weaver. Al woar ut neet super druk, gezellig woar ut zeker.
Ut woar dus vanzelfspreakend dat ver op
moandig kroegetoch heije. Dit begoos al um
4 oer in de weaver, wat veur veul luuj get
vreug woar natuurlijk. Doanoa ginge ver nog
noa Jo van Habets, de Sjnor en es lètste ut
gemeinsjapshoes. De oavend woar auch alweer hièl erg gezellig ondanks dat drie daag
fjièste veur sommige luuj get veul woar. Der
woort lekker gedronken, zo es dat huèrt
bie ein kroegetoch. Auch leuk woar dat ver
de opnames van René kooste beloestere,
eederein wou die natuurlijk gear truk huère.
Op ut einde heije ver allebei alweer genog
gedronke en zin ver sjtrompelend noa hoes
gelaupe.
Dit sjtukste sjrieve ver ein paar oer veur de
receptie, en dat zal dan auch waal weer eine
sjoane oavend weare.
Veer vonge ut eg ein super weekend, noa
os idee nog veul sjieker
es 4 joar geleeje. Doarum
haupe ver auch dat ver zoget es dit nog veul dikker
mit moage make.

Sander Willems en Joep
Hotterbeekx
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KAMPIOEN VAN LIMBURG
Het lijkt zo gewoontjes te worden, maar onze fanfare flikt het hem iedere keer weer. Maar op
een zaterdagavond in Roermond gebeurde het wel op een zeer indrukwekkende manier. De
loftrompet is al zo vaak gestoken, er is nauwelijks nog iets toe te voegen. Misschien dit nog.
Een beetje rustig aan, want je zit zo aan de grens van 100 punten. En dan?
Van harte proficiat van de Vrienden van jullie Fanfare.
Bestuur Vrienden van de Fanfare

Gulle gift van de vrienden van de Fanfare
Voor het behalen van de Limburgse titel werd door de vrienden een dikke cheque van € 5000
aangeboden.Hiervoor willen we alle vrienden hartelijk bedanken.
Bestuur Fanfare

GEBOREN
Op 10 oktober jl. is Thijs Frissen, zoontje
van onze leden Peter en Nicole FrissenPalmen geboren. Peter en Nicole van
harte gefeliciteerd! Thijs gefeliciteerd
met zo’n ouders, het zijn echte
kampioenen!

Nederlands Kampioenschappen Solisten Blazers
Afgelopen zaterdag heeft Ardina Soons een tweede plek weten te bemachtigen in de tweede
divisie tijdens de Nederlands Kampioenschappen Solisten en kleine ensembles Blazers in
het Munt Theater te Weert. Ardina behaalde een totaal aantal van 93,5 punten. Eerste in de
tweede divisie werd Manon Verstegen, die op trompet een totaal van 94 punten behaalde.
Langs deze weg feliciteren wij Ardina met deze geweldige prestatie!!!
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Met de vakantiepas bij de fanfare.
Elk jaar organiseert de Jeugdraad van Schimmert
met de kinderen de vakantiepas,
waarbij o.a. de Fanfare St. Caecilia ook deelneemt.
Een van de deelneemster was Gonni Limpens.
Hier volgt haar ervaring met de fanfare:
Toen ik binnen kwam zag ik instrumenten.
Het waren trompetten, bugels en één trommel.
Harry en Noël gingen eerst een liedje spelen.
Toen kregen we een mondstuk.
Daar moest je op blazen.
Ik vond het best wel leuk.
En ik vond het makkelijk.
Toen kreeg ik een trompet.
Daar mocht ik op blazen.
En toen kreeg ik geluid er uit.
Toet toet.
Ik gaf hem ook weer terug.
Toen mocht ik op de trommel slaan.
Boem boem boem.
Toen gingen Harry en Noël nog één liedje spelen.
Dat was heeeeeel mooi.
En toen was het gedaan.
Gonni Limpens

St. Caecilia-feest
Op zaterdag 25 november is er weer het jaarlijks terugkerende St. Caecilia-feest
We beginnen met een H. Mis om 19:00 uur, die door de Drumband en de Fanfare opgeluisterd
zal worden. Daarna zal de feestavond voortgezet worden met een hapje en een drankje.
Enkele jubilarissen zullen de felicitaties in ontvangst nemen.
Het zal een gezellige avond worden waarbij live muziek de avond muzikaal zal opvullen.
Wij hopen jullie in grote getale te kunnen ontmoeten en er een gezellige muzikale avond van
te maken.
Bestuur fanfare.
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AGENDA
REPETITIES:

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

Volgende info verschijnt op 01 december
uiterlijke inleverdatum 24 november

ACTIVITEITEN 2006:

Za 08 nov Proefexamens Slagwerk
Zo 19 nov	Intocht St. Nicolaas 14:45
		
gemeenschapshuis
Za 25 nov St.Caeciliafeest, Mis 19:00
Zo 03 dec Concert Drumband Gemeen		
schapshuis (D)
Za 16 dec Praktijkexamens Blazers
Zo 24 dec Nachtmis kerstkoper 21:30

ACTIVITEITEN 2007:

Vr 05 jan Nieuwjaarsconcert 20:00
Za 06 jan Driekoningenoptocht (D)
Zo 18 feb	Afhalen prins opluisteren
		H. Mis, Taarbrook oplaote
Ma 19 feb Carnavalsoptocht
Za 03 mrt Nederlands Kampioen		
schappen Arnhem (ovb) (K)
Zo 01 apr Palmzondag opluisteren H		
mis + bezoek kerkhof
Zo 01 apr	Intern Solistenconcours
Zo 29 apr Fanfare Familiedag
Ma 30 apr	Koninginnedag Lampionnen		
optocht
Zo 06 mei	Lentetocht Trampelkeu
Zo 06 mei Solistenconcours Hulsberg
Zo 27 mei Pinksteren (communicantjes)
Vr 01 jun Concert met Gé Reijnders
		
Sittard 20:00 , 18.30 rep.(K)

ACTIVITEITEN 2007 (VERVOLG):

Zo 03 jun Zomerkermis Bronk		
processie
Do 07 jun	Kermis Groot Haasdal
Za 09 jun Processie Meerssen 6:30
Zo 08 jul Drumbandfestival
		
Hulsberg (D)
Zo 21 okt	Herfsttocht Trampelkeu

CONCERTEN:
Zo 03 dec
		
Vr 05 jan
Vr 01 jun
		

Concert Drumband Gemeenschapshuis (D)
Nieuwjaarsconcert 20:00
Concert met Gé Reijnders
Sittard 20:00 (K)

