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Fanfare St. Caecilia Schimmert
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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

Bloas mich nog ins nao hoes
Gé Reinders m.m.v. Fanfare Schimmert
Op vrijdag 1 juni zal ons fanfarekorps in de stadsschouwburg te Sittard Gé Reinders (zie foto)
begeleiden bij zijn theatervoorstelling: Blaos mich nog ins nao hoes! Tijdens deze theatervoorstelling zal Gé Reinders o.a. liedjes ten gehore brengen van zijn in 2005 uitgebrachte cd
Bloas mich nog ins noa hoes. Deze cd is de opvolger van de zeer succesvolle cd D’n Haof,
met daarop het in heel Nederland bekende nummer Blaosmuziek, waarvoor Gé Reinders een
fanfare liet opdraven. En deze lijn trok Gé Reinders door op zijn in 2005 uitgebrachte cd.
Voor meer informatie over dit theaterprogramma en hoe u aan kaarten kunt komen verwijzen
wij u naar de website www.uitbalie.nl.

REDUCTIE VOOR VRIENDEN VAN DE FANFARE
Vrienden van de fanfare worden in de gelegenheid gesteld om kaarten voor dit concert te
bestellen tegen een gereduceerde prijs. Twee kaarten per vriend voor € 10 per kaart in plaats
van de normale prijs van € 17,50.
Degenen die interesse hebben voor dit bijzondere concert kunnen dit kenbaar maken bij Sef
Kuipers tel. 045-4041729 of e-mail sefkuipers@home.nl. De kaarten worden thuis bezorgd
onder gelijktijdige betaling van het verschuldigde bedrag.
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De jaarvergadering over 2005 – 2006 in kort bestek
Op zondag 25 maart jl opent voorzitter Peter Soons om 10.30 uur de jaarvergadering. Tijdens
de opening staat hij stil bij het overlijden van erebestuurslid Jean Sieben en de afwezigheid
van bestuurslid Fon Heuts wegens een ziekenhuisopname. De fanfare kan terugkijken op
een mooi maar ook een bewogen jaar. Mooi door de vele prachtige muzikale momenten binnen de gemeenschap maar ook door de fraaie successen van de drumband, het korps en
solisten. Bewogen omdat met name de aanpassingen van de statuten nogal wat spanningen
tot gevolg hebben en verdeeldheid teweeg brengen.
Tijdens de presentatie van de financiële overzichten door de scheidend penningmeester
Hans Slenter blijkt dat de prognose over 2006 te optimistisch is geweest. Daarnaast zijn de
cijfers over deze periode “vervuild” door achtergebleven facturen. Dit houdt in dat het bestuur
op korte termijn de begroting over 2007 zal opstellen en een beroep op alle leden wordt gedaan om mee te helpen aan de inkomsten. De kascommissie geeft vervolgens aan dat de
penningmeester zijn zaken op orde heeft. De vergadering bedankt Hans voor zijn inzet als
penningmeester vanaf 1994.
Onze secretaris Marjo beschrijft uitgebreid de activiteiten van het afgelopen jaar. Deze presentatie wordt ondersteund door “bijpassende” foto’s die door Barry Kuipers zijn geselecteerd. Dit roept menige herinnering op die de nodige hilariteit met zich meebrengt.
In ieder geval kan weer geconstateerd worden dat de fanfare bruist van de activiteiten en een
duidelijke plek binnen de Schimmertse gemeenschap heeft.
Fon Heuts, Peter Soons en Jos Wiekken worden herkozen als bestuurslid. Verder zijn binnen het bestuur ook een aantal mutaties opgetreden. Hans Slenter is afgetreden en Ine Willems en Jan Roks worden als nieuwe leden verkozen. Peter Verkoulen is bereid gevonden
de taken van penningmeester op zich te nemen. Hij zal hierbij ondersteund worden door Jo
Schneiders die de rol van “accountant” op zich zal nemen en Ed Soons die voor de inning
van contributie- en lesgelden zal zorgdragen. Het bestuur zal de komende periode de dialoog
aangaan met de tegenstemmers van de gewijzigde statuten met als doel uiteindelijk met de
grote meerderheid overeenstemming te bereiken over de aanpassingen. Rob Vankan heeft
zich bedankt als lid van de vereniging en wordt voor zijn bewezen diensten benoemd tot
erebestuurslid.
De familiedag zal op zondag 29 april a.s. worden gehouden en het programma belooft weer
een sportieve, interessante en gezellige dag. Verder staan dit jaar weer een aantal veel belovende concerten e.d. op het programma met als hoogtepunt het gezamenlijke optreden met
Ge Reinders op 01 juni a.s. in de Stadsschouwburg te Sittard.
De voorzitter sluit de vergadering en dankt eenieder voor zijn/haar inbreng tijdens de vergadering maar ook tijdens het afgelopen verenigingsjaar. Hij roept nogmaals eenieder op om de
mouwen mee op te stropen om de vereniging gezond te houden en vooral te genieten van het
maken en/of luisteren naar mooie muziek. 				
Ed Loijens

Nr. 90 | April 2007



Lentetocht Trampelkeu 6 mei a.s.
De Lente-Wandeltocht op zondag 6 mei
is alweer de 44e wandeltocht die door de
Trampelkeu wordt georganiseerd.
Voor de lentetochten kiezen wij altijd voor dit
tijdsstip, zodat we optimaal kunnen genieten
van de eerste tekenen van de lente in de natuur.
Bij mooi weer zullen dan ook de fruitbomen
in die omgeving in volle bloei staan en kunt
u tevens genieten van het wijde uitzicht tot
in België toe.
De Trampelkeu doen zich veel moeite om hun
wandelingen zo gevarieerd mogelijk samen
te stellen, waarbij optimaal getracht wordt
open veldlandschappen te combineren met
bossen. Bovendien wordt er geprobeerd om
de wandelaars zoveel mogelijk over veldwegen en bospaden te laten lopen.

Omdat men onder de wandeling behoefte
heeft om al dat moois, wat men onderweg
gezien heeft, eens rustig te laten bezinken,
wordt veel aandacht besteed aan het zoeken naar en het inrichten van geschikte rustplaatsen.
Tevens wordt ervoor gezorgd dat op de rustplaatsen de inwendige mens kan worden gesterkt met warme en koude dranken, soep,
belegde broodjes, vla of zelfs iets van de
barbecue.
Dat de “Trampelkeu” in de loop van jaren een
reputatie hebben opgebouwd van prachtige
wandelingen in een gezellige sfeer, kunnen
we afleiden uit het nog steeds groeiende
aantal wandelaars welke op deze dag de
weg naar Schimmert weten te vinden. Kijk
voor meer info op www.trampelkeu.nl.

Klaarzetten en opruimen van het instrumentarium
Mededeling:
Wanneer je verhinderd bent moet je wel voor een vervanger zorgen.
Maand april
Rob Creemers
Sander Willems
Hans Lucassen
Dion Soons
		

Maand mei
Eugène Delahaije
Marlou Meertens
Wilbert Meertens
Ed Soons
Stan Willems



Nr. 90 | April 2007

Ster Elektrotoer voor de 3e keer in Schimmert
De Ster Elektrotoer doet ook dit jaar weer ons dorp aan. Voor de vijfde keer strijkt het wielerpeloton in de gemeente Nuth neer en Schimmert tekent dit jaar voor de derde keer op
rij voor de organisatie. Net als afgelopen jaar finishen de renners woensdag 20 juni op de
Bekerbaan.
Dit jaar is er geen tijdrit zoals dat de afgelopen twee jaar wel het geval was. De etappe is
wel een stuk langer. De renners krijgen tussen het Brabantse land en de aankomstplaats
168 kilometer voor de wielen. Voordat de coureurs van de talloze Pro tour ploegen definitief
finishen rijden ze nog twee plaatselijke omlopen die niet alleen door Schimmert voeren maar
ook Meerssen( Raar) en Ulestraten aandoen.
De verwachting is dat ook dit jaar veel Pro tour teams van de partij zijn, omdat een dag na de
laatste etappe van de Ster Elektrotoer de grote Pro Tour ploegentijdrit in Eindhoven op het
programma staat, waaraan alle grote ploegen zullen deelnemen.
Naast de geplande aankomst heeft de organisatie ook een voorprogramma en een gezellige
afsluiting in gedachten. Tussen ca. 13.00 uur en 15.00 uur worden wieleractiviteiten voor de
jeugd georganiseerd (Bikers Fun Park, Dikke Bandenrace). Om 15.30 uur wordt het wielerpeloton in Schimmert verwacht met om ca. 16.15 uur de finish. Na afloop kan gezellig nagepraat
worden op het Oranjeplein. Voor een natje en een droogje zal worden gezorgd evenals voor
de bijpassende muziek.
Om alles in goede banen te leiden zijn ook dit jaar weer veel vrijwilligers nodig. Degene die
tijd en zin heeft kan zich opgeven bij Jo Vrancken of Nico Eurelings.

Marja Bedankt!
Op 21 maart jl. hebben wij Marja Lemmens officieel bedankt en in de bloemetjes gezet voor
het vele werk dat zij voor onze vereniging heeft
gedaan.
Zij heeft jarenlang leiding gegeven aan het team
dames dat de eetbuffetten verzorgt tijdens onze
Watertaorefièste. Vorig jaar heeft ze dat voor het
laatst gedaan.
Marja nogmaals hartelijk bedankt!
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Verslag jaarvergadering 2006 vrienden van de fanfare
In lijn met de traditie van de afgelopen jaren werd er voorafgaand aan de jaarvergadering
een bedrijfsbezoek afgelegd. Deze keer waren we met z’n twintigen heel hartelijk welkom
bij sponsor RMP. Stonden de letters RMP in het verleden voor Reubsaet Media Producties,
thans staan ze voor Reubsaet Monumenten Producties. Hoe mensen en bedrijven zich kunnen ontwikkelen. Er staat nu een innovatief bedrijf dat unieke (graf)monumenten produceert.
Het ontwerp vindt hier plaats en de productie in India dichtbij de groeves waar het graniet
gevonden wordt. Heel boeiend om te zien welke interessante bedrijven Schimmert rijk is.
Voorzitter André staat even stil bij het verlies van penningmeester Jean in het afgelopen jaar
en vraagt om de muziek van boven maar te laten komen.
De notulen van de vorige jaarvergadering geven weer hoe levendig deze bijeenkomst geweest is met name door de inbreng van Eed, die we dit jaar helaas moeten missen. Uit het
jaarverslag over 2006 blijkt dat het wederom een topjaar is geweest zowel voor de vrienden
als de fanfare. Dankzij de wervingsfolder hebben we een aantal nieuwe vrienden mogen
begroeten. We kunnen vaststellen dat de opzet van de vrienden een goed werkende formule
is. Onze nieuwe penningmeester Sef Kuipers heeft zich de materie goed eigen gemaakt. Hij
laat ons weten dat we in het verslagjaar ruim € 15.000 aan bijdragen hebben ontvangen, hetgeen meer is dan ooit tevoren. Van dit bedrag hebben we ruim € 11.000 afgedragen aan de
fanfare, zodat er nog wat overblijft om onze reserve wat op te bouwen. Het is ook verheugend
dat de gemiddelde bijdrage is opgelopen. Er wordt bekeken of we nog meer rente kunnen
halen uit ons reservepotje. Na een positief advies van de kascontrolecommissie wordt de
penningmeester gedechargeerd.
Vriend van het jaar is inmiddels een vast agendapunt geworden, niet alleen bij de jaarvergaderingen maar ook bij alle bestuursvergaderingen.
Vorig jaar moesten we de slag verwerken dat de hiervoor in het leven geroepen commissie
de opdracht terug heeft gegeven. Eed heeft een mooie kreet geopperd waarvan we nog lang
plezier moeten hebben. De afgelopen jaar gevoerde wervingsactie heeft vijf nieuwe vrienden
opgeleverd. We zien het liefst een gestage groei. In de sponsorgroep blijven wisselingen
optreden, maar het totaal blijft redelijk constant. We koesteren het hele instituut. De in het
verleden geopperde wens om iets aan kapitaalvorming te doen begint langzaamaan gestalte
te krijgen.
Bij de mededelingen horen we dat de acceptgiro’s binnenkort verwacht kunnen worden en
dat het concert met Gé Reijnders speciale aandacht gaat krijgen. Hierover komt een aparte
mededeling in de fanfare info. In de rondvraag dankt Peter Soons namens de fanfare de
vrienden. Hij constateert dat de communicatie tussen de vrienden en de fanfare goed is en
ziet het liefst dat we zo doorgaan. Verder wijst hij op het grote aantal gouden bruiloften in dit
jaar. André dankt alle medewerk(st)ers aan de fanfare info, de website, de verspreiding van
de info, de notulen en de financiën en alle aanwezigen, waarna hij de vergadering sluit.
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Foto: Concert te Holtum 11 maart jl.

GOUDEN HUWELIJKSFEEST
Op 28 maart vierde het
Bruidspaar Drummen-Knols
hun gouden huwelijksfeest.
Een afgevaardigd groepje
van het bestuur heeft hen van
harte proficiat gewenst met dit
heugelijke gebeuren, waarvan ze zeer onder de indruk
waren.
Familie Drummen-Knols van harte gefeliciteerd!
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Nieuwe versterking bij het bestuur:
Ine Willems en Jan Roks komen het bestuur versterken.
Ine heeft zich op de jaarvergadering aan de leden
voorgesteld.
Jan was verhinderd op deze zondag, maar hij zal bij
jullie allen geen onbekende zijn.
We heten jullie van harte welkom en hopen dat we
met z’n allen een fijn bestuur zullen vormen voor
onze leden.
Van harte welkom Ine en Jan.
Het bestuur
Langs deze weg wil ik jullie vriendelijk bedanken
voor het gestelde vertrouwen in mij.
Jan Roks is geboren op 23 november 1960, zoon
van Hubert Roks en Maria Speetjens. Mijn moeder is geboren in Klein Haasdal en na haar huwelijk verhuisd naar Sibbe. Daar heb ik dan ook
het levenslicht gezien. Mijn Vader is jaren lang
bestuurslid geweest van harmonie St. Rosa uit
Sibbe. Ik ben in 1991 gehuwd met Jeanine Curfs
uit St Geertruid en wij zijn in 2003 in Schimmert
komen wonen In de Steeg 14. Voor mijn broodwinning ben ik zelfstandig ondernemer in Schimmert. Ik wil als bestuurslid een ondersteunende
kracht zijn binnen de Fanfare
Jan Roks

palmzondag 1 april jl.
Goeie en mooie muziek van korps en drumband in de kerk en een zeer goed georganiseerd
concours in het Gemeenschapshuis. Een proficiat voor alle deelnemers. Veel lof voor de
organisatie en speciaal voor de wedstrijdleider René Kicken.
Mia en Sjeng Mevis.
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OPENING DOLS CONSTRUCTIE

Langs deze weg willen wij de Fanfare nogmaals hartelijk danken voor de muzikale felicitatie
welke jullie afgelopen zaterdag hebben aangeboden tijdens de opening van ons nieuwe bedrijfspand. Mede door jullie aanwezigheid is het voor ons een onvergetelijk feest geworden.
Dank aan bestuur, leden en vrienden van de Fanfare.
Peter en John Dols, Dols Constructie BV te Margraten

Uitslagen Onderling Solistenconcours
Op Palmzondag werd onder ruime belangstelling in het Gemeenschapshuis het 5e Onderlinge Solistenconcours gehouden. Dit jaar werd de jurering verzorgd door de heer Henk
Haan.
De ‘Meister Stassen Wisseltrofee’ bestemd voor de deelnemers in de Jeugd-divisie werd gewonnen door Marc Penders, kleine trom, die 87 punten verwierf. De 2e plaats werd gedeeld
door Luuk Mevis, kleine trom & Koen Verkoulen, bugel; die beiden 84 punten behaalden en
daarom de bekers voor de 2e en 3e plaats in tijdsevenredigheid zullen hebben.
De bekers van de ‘Meister Stassen Wisseltrofee’ werden in 2006 geschonken door mevrouw
Paula Kallen-Stassen, een dochter van Meister Louis Stassen, die van 1929 – 1963 dirigent
van onze fanfare was. De ‘Wisselbekers Solistenconcours Fanfare Sint Caecilia Schimmert
1845’ bestemd voor de divisies 5 tot en met 1 kenden als winnaars :
1e plaats Chellie Soons, bugel, 94 punten en 1e Prijs met lof der jury!
2e plaats Lou Lemmens, kleine trom, 90 punten en 1e Prijs met lof der jury!
3e plaats Sander Willems, bugel, 89 punten en 1e Prijs.
Wij wensen nu reeds alle kandidaten die op zondag 6 mei gaan deelnemen aan het befaamde Lei Extra-Solistenconcours te Hulsberg (Café-Zaal Op de Trepkes) veel succes met
hun voorbereidingen en hun optreden toe.
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Divisie									

Punten

J

Desiree Korink

Bugel

Beau Brummel – Forrest L. Buchtel			

80

J

Jolein Laumen

Kleine trom

Etude 100 – de Haske Percussion Series			

80

J

Lisa Laumen		

Bugel

The Young Virtuoso – Clifford P. Barnes			

81

J

Luuk Mevis		

Kleine trom

Tambouresque – E. de Cloedt-J. Dekesel			

84

J

Robin Niesters

Altsaxofoon No rain on Tuesday – Michiel Merkies			

81

J

Marc Penders

Kleine trom

Funkster – Jay Wanamaker				

87

J

Koen Verkoulen

Bugel

The Young Maestro – Clifford P. Barnes			

84

J

Abel Vaessen		

Kleine trom

Duet met Janou Willems				

80

Janou Willems

Kleine trom

Canon 3: Rim Click Fun – Gert Bomhof		

5

Britt Kramer		

Kleine trom

Solo 25 – Gert Bomhof				

77

5

Chris Lemmens

Bariton

The Young Virtuoso – Clifford P. Barnes			

82

5

Ralph Niesters

Trompet

Lyra – H.A. VanderCook				

82

5

Rob Offermans

Kleine trom

Solo 25 – Gert Bomhof				

81

4

Janneke Bessems

Bugel

Caprice – Albert Thiry				

Loek Daemen

Bugel

Pulchinello – H.A. VanderCook

		

83

4

85

4

Joep Hotterbeekx

Trombone

Cavatine – Jules Demersseman			

87

4

Alain Soons		

Bugel

Dialoog – Guy Duijck		

83

4

Tom Steijns		

Bugel

The Executant – R.M. Endresen			

80

4

Claudia Wiekken

Bugel

Mira – H.A. VanderCook				

85

4

Stan Willems		

Bugel

Pulchinello – H.A. VanderCook			

82

3

Joël Jacobs		

Bugel

Concertino – Leroy Ostransky			

88

3

Ramon Soons

Bugel

Introduction et Divertissement – Robert Clérisse		

80

2

Lou Lemmens

Kleine trom

4th of July – Jay Wanamaker			

90

2

Marlou Meertens

Sopraansax. 4me Fantaisie – H. Escudié, arr. L. Blaauw		

88

2

Chellie Soons

Bugel

Concert Study – Alexander Goedicke			

94

2

Sander Willems

Bugel

Fantaisie en Mib – J. Ed. Barat			

89



10
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AGENDA
REPETITIES:

Drumband: elke Woensdag 20:00
Jeugdfanfare: elke Donderdag 18:00
Leerlingenorkest: elke Donderdag 19:00
Jeugddrumband: elke Vrijdag 18:45
Fanfare: elke Vrijdag 20:00
(K)=Alleen Korps (D)=Alleen Drumband

ACTIVITEITEN 2007: GB= Gouden Bruiloft

Zo	15 apr 40 jr. jubileum Pastoor van
		
Oss Feestmis 10:00
Za 21 apr GB Cordeweners ‘t Weverke
		19:30
Za 28 apr GB Creemers ‘t Weverke 19:30
Zo 29 apr Fanfare Familiedag 13:00
Ma 30 apr Lampionnenoptocht 20:30
Zo 06 mei Lentetocht Trampelkeu
Zo 06 mei Solistenconcours Hulsberg
Za	12 mei GB Lemmens ‘t Weverke 19:30
Za	12 mei Proefexamens & Voorspelen
Za	19 mei GB Lemmens ‘t Weverke 20:00
Zo 20 mei Bondsschuttersfeest
Vr 25 mei Repetitie met Gé Reijnders
Zo 27 mei Pinksteren
		
(communicantjes) 9:10
Di 29 mei Extra Repetitie 20:00 (K)
Vr 01 jun Concert met Gé Reijnders
		
Sittard 20:00 , 18.30 rep.(K)
Za 02 jun Kioskconcert na H.mis 19:00
Zo 03 jun Zomerkermis Bronkprocessie
Do 07 jun Kermis Groot Haasdal
Za 09 jun Processie Meerssen 6:30
Vr 15 jun Concert te Schimmert (K)
		
20:00 Schimmert, 18:30 rep.
		
21:00 Wijnandsrade
Wo 20 jun Ster Elektrotoer ‘s middags
Za 23 jun GB Laumen ‘t Weverke 20:00
Za 23 jun Examens & Voorspelen

Volgende info verschijnt op 4 mei
uiterlijke inleverdatum 27 april

ACTIVITEITEN 2007 (VERVOLG):

Zo 24 jun Finale Jonge Solisten LBM
Zo 08 jul Drumbandfestival Hulsberg
		14:00 Optocht (D)
Do	16 aug St. Rochus Kl. Haasdal
Zo 26 aug Verkoop Koosjietloate 12:00
Vr 31 aug Watertaore Fièste
Za 01 sep Watertaore Fièste
Zo 02 sep Watertaore Fièste
Zo 09 sep Dag van de Blaasmuziek
		
Roermond (K)
Zo 07 okt Concert te Eijsden (K)19:30
		
Schimmert 20:30 St. Geertruid
Za	13 okt GB Sjeng en Mia Mevis
Zo 21 okt Herfsttocht Trampelkeu
Za 03 nov NK Solisten Blazers Vught
Zo 04 nov Concert (K)
Za	10 nov Proefexamens & Voorspelen
Za 24 nov St. Caeciliafeest
Zo 02 dec Drumbandconcert (D)
Za	15 dec Examens & Voorspelen

CONCERTEN:
Vr 01 jun
		
Vr 15 jun
		
		
Zo 07 okt
		
Zo 04 nov
Zo 02 dec

Concert met Gé Reijnders
Sittard 20:00 (K)
Concert te Schimmert (K)
20:00 Schimmert
21:00 Wijnandsrade
Concert te Eijsden (K)19:30
Schimmert 20:30 St. Geertruid
Concert (K)
Drumbandconcert (D)

