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FanFare St. CaeCilia SChimmert

Uitgave onder verantwoordelijkheid van het bestuur. Coördinatie: José Eijssen, tel. 045 404 9177
Email: fanfare-info@fanfareschimmert.nl • Website: www.fanfareschimmert.nl 

Voor de gehele fanfare-familie.Fanfare-info

BloaS miCh nog inS nao hoeS
Gé Reinders m.m.v. Fanfare Schimmert

Zoals wellicht bekend zal op vrijdag 1 juni ons fanfarekorps in de stadsschouwburg te Sittard 
Gé Reinders (zie foto) begeleiden bij zijn theatervoorstelling: Blaos mich nog ins nao hoes!
Op vrijdag 25 mei zullen we repeteren met Gé Reinders.
Hierbij willen we U allen graag uitnodigen om deze repetitie bij te wonen, om alvast in de 
stemming te komen voor het concert dat op 1 juni plaatsvindt.
Deze repetitie begint om 20:00 uur in het Gemeenschapshuis van Schimmert.

Voor meer informatie over dit theaterprogramma en hoe u aan kaarten kunt komen verwijzen 
wij u naar de website www.uitbalie.nl

Bestuur.
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Op zaterdag 21 april werd er een mooie serenade gebracht door fanfare St. Caecilia voor 
het gouden bruidspaar Frans en Angeline Cordeweners-Van Oppen. Vooraf gegaan door 
een warm welkomstwoord van Marjo Limpens-Lemmens die het gouden bruidspaar al van 
kinds af aan kent. Hartelijk bedankt voor dit alles namens het gouden bruidspaar, kinderen, 
kleinkinderen en tante Marie.
 
Olga Feuler-Cordeweners

SerenaDe goUDen BrUiDSPaar CorDeWenerS-Van oPPen

Op zaterdag 28 april vierden we de 50 ja-
rige bruiloft van mijn ouders, Jan en Gertha 
Creemers-Voncken. Een prachtige dag met 
zeer hoge temperaturen. Ook voor de fanfare 
en de drumband natuurlijk die in vol ornaat 
een mooie serenade kwamen brengen. De 
warmte trotserend brachten ze hulde aan het 
gouden paar, die hiervan zichtbaar genoten. 
Namens mijn ouders wil ik jullie bedanken 
voor de mooie serenade die mede gezorgd 
heeft voor een onvergetelijke dag. 

Rob Creemers

SerenaDe goUDen BrUiDSPaar CreemerS-VonCKen
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Dank aan de Drumband en de Fanfare voor 
de prachtige begeleiding bij mijn 40 jarig 
jubileum. Wat een kleurrijke tocht vanaf de 
kerk naar het gemeenschapshuis in een 
stralende zon. 
Een unieke gebeurtenis waar ik nog lang 
van zal genieten.
Allen bedankt.

Pastoor J.v.Oss. s.m.m.

40 Jarig JUBileUm miJnheer PaStoor
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Ster eleKtrotoer Voor De DerDe Keer in SChimmert 

De Ster Elektrotoer doet ook dit jaar weer ons dorp aan. Voor de vijfde keer strijkt het wie-
lerpeloton 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.
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.  Vrienden, 
oud- en ereleden zijn natuurlijk ook van harte welkom.
Degene die tijd en zin heeft kan zich opgeven bij Jo Vrancken of  Nico Eurelings.  

Het Bestuur

KioSKConCert.
 
Het voorjaar heeft ons allen, zeker met al zoveel mooi weer, aan buitenactiviteiten doen 
denken. De organisatie voor ons kioskconcert op (kermis) zaterdag 2 juni zal door onze ver-
eniging weer samen met de turnvereniging en de GOS worden verzorgd. 
Uiteraard op het Oranjeplein. Fijn als hier weer zoals in voorgaande jaren zoveel belangstel-
ling voor mag zijn. 
Ook alvast dank aan de sponsor van dit jaarlijks terugkerend evenement.

De commissie 
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Klaarzetten en oPrUimen Van het inStrUmentariUm

Wanneer je verhinderd bent moet je wel voor een vervanger zorgen. 

Maand Mei  
Eugène Delahaije , Marlou Meertens, Wilbert Meertens, Ed Soons, Stan Willems

Maand Juni
Janneke Bessems, Léon Dols, Annemiek Hotterbeekx, Rodger Okkersen, Guido Soons

Mochten jullie hem niet meer herkennen, 
het is dus de kiosk wagen, welke na veel 
gezelligheid en leuk samen werken door 
leden van de fanfare is gerestaureerd.
Op de foto zijn enkele leden te zien welke 
mee hebben geholpen aan dit prachtige 
resultaat. Afgelopen winter zijn zij gestart 
met deze leuke klus. Mede door enkele 
sponsors is dit mogelijk geweest.
Deze zullen later worden vermeld als ook 
de kiosk gerestaureerd is. Foto: Enkele restaurateurs

reStaUratie KioSKWagen

Zondag 29 april werden de troepen om 
1�.00 uur verzameld voor het startsein van 
de jaarlijkse familiedag. De organisatie: Jo-
sé, Jo en Pascal, had weer een mooi pro-
gramma samengesteld.  
Vanaf het Oranjeplein werd de tocht ingezet 
naar boerderij Eijssen in Haasdal. Daar aan-
gekomen kunnen wij eerst bekomen van de 
geleverde inspanningen door het nuttigen 
van een koffie of fris met lekkere chocola-
decake. 
Hier maken wij kennis met een moderne 

koeienstal ‘à la 2007’. Alles is perfect in orde, 
de kraamafdeling, de crèche, de ziekenboeg 

FamilieDag 2007
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en de loopstal van de koeien. Pierre en José zijn aanwezig om tekst en uitleg te geven. Zo 
wordt door José eens duidelijk uitgelegd wat droogstaande koeien zijn (koeien met een dak 
boven hun hoofd! ). Pierre kan ons desgevraagd nog vertellen dat een raketafweergeschut 
aanwezig is dat omgebouwd is tot ‘vogelverjaagmachine’.
Vanuit de kop van Haasdal vertrekken wij vol goede moed naar de “meule in Genhout”. Mo-
lenaar Goossens wacht ons hier op en vertelt heel gedreven de historie en het functioneren 
van de molen. Veel heb ik hier niet van onthouden want volgens de molenaar mochten wij dit 
toch weer vergeten. Een bijzondere ervaring als je bedenkt dat deze molen uit 1802 dateert 
en de molenaar al �� jaar actief is en het werk dat hij in al die tijd alleen gedaan heeft nu kan 
gaan overdragen aan � opvolgers.
Na een wandeling door de Schimmertse velden belanden wij uiteindelijk bij Eijssen Dairy in 
de Hoofdstraat. Vanwege de hygiëne worden wij voordat wij de fabriek ingaan voorzien van 
plastic petten en schorten  René vertelt heel bevlogen het productieproces van de “yoghurt”. 
Een aaneenschakeling van ingewikkelde machines tovert melk om in joghurt. Rijstepap is 
ook een van de producten dat hier van de band rolt. Ik heb nooit kunnen bevroeden dat bin-
nen de muren van deze boerderij een dergelijk hoogwaardig procédé in bedrijf is.
Van al dat wandelen en nieuwe informatie krijg je dorst en honger. Uiteraard is hier aan 
gedacht en genietend in de voorjaarszon worden nog enkele uurtjes gezellig samen doorge-
bracht. De friet met snack is hierbij zeker in de smaakgevallen.
Wij kunnen terugkijken op een geslaagde Familiedag, met veel zon, interessante onderwer-
pen, tussendoor leuke wandelingen en lekker eten en drinken. 
Kortom een prachtige geslaagde dag met dank aan de organisatie en de familie Eijssen.

Ed Loijens.   
Kijk voor meer foto’s van 
de familiedag 2007 op 
www.fanfareschimmert.nl.
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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

ConCerten:
Vr 01 jun Concert met Gé Reijnders
  Sittard 20:00 (K)
Vr 15 jun Concert te Schimmert (K)  
  20:00 Schimmert 
  21:00 Wijnandsrade
Zo  07 okt  Concert te Eijsden (K)19:�0 
  Schimmert 20:�0 St. Geertruid
zo 04 nov Concert te Stramproy (K)
  15:00 - 19:00 
Zo 02 dec Drumbandconcert (D)

Volgende info verschijnt op 9 juni
 uiterlijke inleverdatum 1 juni

aCtiViteiten 2007: gB= gouden Bruiloft

Zo 0� mei Lentetocht Trampelkeu
Zo 0� mei Solistenconcours Hulsberg 
Za 12 mei GB Lemmens ‘t Weverke 19:�0
Za 12 mei Proefexamens & Voorspelen
Vr 18 mei geen repetitie (K)
Za 19 mei GB Lemmens ‘t Weverke 20:00
Zo 20 mei Bondsschuttersfeest
Do 24 mei extra repetitie (K)
Vr 25 mei Repetitie met Gé Reinders
Zo 27 mei Pinksteren 
  (communicantjes) 9:10
Di 29 mei Extra Repetitie 20:00 (K)
Vr 01 jun Concert met Gé Reinders
  Sittard 20:00 , 18.�0 rep.(K)
Za 02 jun Kioskconcert na H.mis 19:00
Zo 0� jun Zomerkermis Bronkprocessie
Do 07 jun Kermis Groot Haasdal 19:�0
Za 09 jun Processie Meerssen �:�0
Vr 15 jun Concert te Schimmert (K)  
  18:30 rep., 20:00 Schimmert
  21:00 Wijnandsrade
Wo 20 jun Ster Elektrotoer ‘s middags
Za 2� jun GB Laumen ‘t Weverke 20:00
Za 2� jun Examens & Voorspelen
Zo 24 jun Finale Jonge Solisten LBM
Zo 08 jul Drumbandfestival Hulsberg 
  14:00 Optocht (D)
Do 1� aug St. Rochus Kl. Haasdal 19:00
Zo 2� aug Verkoop Koosjietloate 12:00

aCtiViteiten 2007 (VerVolg):
Vr �1 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:�0 
  Schimmert 20:�0 St. Geertruid
Za 1� okt GB Sjeng en Mia Mevis
Zo 21 okt Herfsttocht Trampelkeu
Za 0� nov  NK Solisten Blazers Vught
zo 04 nov Concert te Stramproy (K)
  15:00 - 19:00 
Za 10 nov Proefexamens & Voorspelen
Za 24 nov St. Caeciliafeest
Zo 02 dec Drumbandconcert (D)
Za 15 dec Examens & Voorspelen


