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DE WATERTAORE-FIESTE 2007 KOMEN ERAAN
Geachte sponsoren, vrienden, (oud)bestuursleden en (oud)leden van onze Fanfare,
Onze vereniging maakt zich op voor een nieuwe versie Watertaore Fièste Schimmert, welke
gaan plaatsvinden in het weekend van 31 augustus, 1 en 2 september op het feestterrein aan
de Waterkuilseweg.
Door de steun van velen wordt het dit jaar wederom mogelijk gemaakt een gevarieerd programma te presenteren.
Op vrijdag 31 augustus zal worden gestart met een optreden van de Tsjechische formatie
Túfaranka. Het orkest bestaat uit 17 muzikanten van een uitzonderlijk niveau. De afgelopen
jaren hebben ze verschillende muzikale titels behaald, met als bekroning: Europees kampioen 2005. De tent is geopend om 20.00u.
Op zaterdag 1 september zullen tal van Limburgse artiesten hun repertoire ten gehore brengen tijdens de “Limburgse Aovend”. Limbo-toppers als Erwin, Big Bennie, Déjà Vu en natuurlijk de smaakmakers van vorig jaar Zoeper, zijn van de partij. De muzikale omlijsting is in
handen van Energy Disco Roadshow. Aanvang: 20.00u.
Op zondag 2 september wordt, in samenwerking met Jeugdraad Schimmert, een groot weidefeest met kinderdorp georganiseerd. De Jeugdraad wenst, in haar gouden jubileumjaar,
nog een extra bijdrage te leveren voor de jeugd. Wij als fanfarevereniging zijn de Jeugdraad
zeer erkentelijk dat we deze dag samen met hen mogen organiseren. In een sfeervolle ambiance worden de kinderen getrakteerd op een gezellige middag. Er zijn tal van sport en spel
activiteiten en er is een optreden van DroOmband. Deze band verzorgt een interactief popconcert speciaal voor kinderen. Voor de iets oudere jeugd staat aan het einde van de middag
een optreden gepland van de formatie de Spikes.
Verder wordt op deze dag ook weer een touwtrekcompetitie georganiseerd waar weer tal
van verenigingen en groepen aan deel kunnen nemen. Deelnemers kunnen zich opgeven bij
Guido Soons (06-55865073). Wellicht zijn er dit jaar bedrijven die hun medewerkers kunnen
aanmoedigen om te strijden voor de titel: WTF-touwtrekteam 2007. Ook dit jaar is er weer de
Koosjietloterij en er wordt gezorgd voor een goed eet- en drinkbuffet. Kaarten voor de vrijdagen zaterdagavond zijn in voorverkoop verkrijgbaar bij: Café-Zaal ’t Weverke, Soons Doe Het
Zelf, Esso Emmaberg en Online via: www.fanfareschimmert.nl.
Graag tot ziens op de wei!!
Namens het WTF-comité,
Sander van Kan
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Weer een nieuw fanfare seizoen
We hopen dat iedereen een geweldige vakantie heeft gehad en met veel enthousiasme weer
begint.
Vrijdag 17 augustus starten we weer met de repetities.
Op zondag 26 augustus beginnen we om 12:00 uur met de verkoop van de koosjietloate.
Daarna vinden de welbekende Watertaore-Fièste plaats, waarbij weer beroep op een ieder
van jullie gedaan wordt. We hopen dat jullie zoveel mogelijk aanwezig zullen zijn.
In de vakantie hebben weer enkele serenades plaatsgevonden en we willen iedereen bedanken die daar toch maar steeds weer present waren.
We wensen jullie allen heel veel succes en muzikaal plezier.
Het bestuur

Klaarzetten en opruimen van het instrumentarium
Wanneer je verhinderd bent wil je dan voor een vervanger zorgen?
Maand Augustus
Loek Daemen, Nico Eurlings, Ramon Soons
Maand September
Mariëlle Dautzenberg, Peter Frissen, Rickwin Poelma, Nico Steijns

GEBOORTE
Vlak na het verschijnen van de laatste
Fanfare-Info voor de vakantie zag Fenna het levenslicht.Fenna is het dochtertje van slagwerker en tambour-maitre
van onze drumband Pascal Kuipers en
zijn vrouw Wendy Ramakers en is geboren op 13 juni 2007.
Wij wensen beide ouders van harte
proficiat met de geboorte van hun
dochtertje. En langs deze weg feliciteren we ook de trotse grootouders met
hun kleindochter!
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Rico neemt afscheid
Na 8 jaar zijn rol als instructeur te hebben ingevuld heeft Rico aangegeven het dirigeerstokje
over te dragen. We mogen stellen dat we in deze jaren bijzonder prettig met elkaar hebben
samengewerkt en lief en leed met elkaar hebben gedeeld.
Hij is naast zijn loopbaan als instructeur ook ruim 15 jaar als slagwerkdocent verbonden geweest aan onze vereniging. Velen van ons hebben hun slagvaardigheid dan ook aan hem te
danken.
Wij denken dat we als groep zowel sociaal als muzikaal gegroeid zijn en we willen hem dan
ook danken voor de vele mooie resultaten en momenten die we samen hebben mogen beleven.
Rico, het ga je goed en we zullen je zeer zeker gaan missen!
Bij deze willen we natuurlijk onze nieuwe instructeur Etienne Houben veel succes en plezier
toewensen binnen onze vereniging.
De Drumband.

Ster Elektrotoer 2007
Het zit er weer op voor een jaar! 20 juni 2007 was de tot nu toe fraaiste en meest geslaagde
editie van het Schimmert/Nuther aandeel in de Ster Elektrotoer. Met de ervaringen van de
voorgaande aankomsten, de hulp van vele vrijwilligers en een prachtige zonnige dag kan
Schimmert en de hele gemeente Nuth terugkijken op een prachtig evenement. De vele positieve reacties achteraf bevestigen dat de organisatie op de goede weg zit. Naast de grote
ritaankomst met enkele lokale rondjes die uiteindelijk eindigden in een massasprint was er de
niet meer weg te denken Dikke Banden Race voor de plaatselijke jeugd coryfeeën. De grote
drukte op het Oranjeplein bij de huldiging van ritwinnaar Wouter Weylandt en de winnaars van
de Dikke Banden Race was prachtig om te zien. De sfeer voor, tijdens en na afloop van het
wielergeweld was perfect. Velen hebben na afloop nog een aantal uren gezellig nagepraat,
gegeten en gedronken op het Oranjeplein.
Voor degenen die het allemaal hebben gemist zijn er foto’s geplaatst op de speciale EGNsite: www.evenementengrootnuth.nl (zeker de moeite van het bekijken waard) en wellicht een
stimulans om bij een volgende editie van de partij te zijn als sponsor, bezoeker of helper.
Voor onze fanfare betekent het voorgaande weer een financiële opsteker dankzij de inzet van
onze vrijwilligers. Dank hiervoor aan allen die hieraan hun steentje hebben bijgedragen en
hopelijk mogen we volgend jaar weer een beroep op jullie doen.
Het Bestuur
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GOUDEN BRUILOFTEN
Het was een hele eer om op deze speciale
dag een serenade mogen ontvangen van
de Fanfare. Het 50 jarig huwelijksfeest is
een van de velen in ons dorp in 2007.
Des al niet te min is het een heel mooi gebaar van de fanfare om met zoveel leden
bij elkaar te komen om voor ons te spelen.
Wij willen de fanfare dan ook heel hartelijk
danken voor de mooie muziek die is gespeeld en de felicitaties die we mochten
ontvangen. Het is voor ons een onvergetelijke dag geweest. Heel hartelijk dank
hiervoor.
Jan en Annie Limpens
Het was in één woord geweldig dat
jullie vóór de repetitie een serenade
kwamen brengen aan het Gouden
Huwelijkspaar in de zaal ‘t Weverke.
Het gouden bruidspaar was zeer
enthousiast en wil jullie alsnog een
keer van harte bedanken hiervoor.
Fam. Bouwens
Graag willen wij fanfare en drumband bedanken voor de mooie serenade tijdens ons 50jarig huwelijksfeest.
Het was geweldig!!!
Bedankt!!!
Jo en Jeanne Laumen - Speetjens
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Natte Processie naar Meerssen
In de vroege ochtend van zaterdag 9 juni vertrokken we vol goede moed naar de Basiliek van
Meerssen. Het leek mooi weer te blijven.
We waren nog geen kwartier onder weg en een fikse regen- en onweersbui overviel ons.
We konden gelukkig onder een afdak de instrumenten droog houden.
De beslissing om met auto’s te gaan was wel duidelijk.
Er waren toch nog veel leden in Meerssen, zodat alles toch nog heel mooi verliep.
Volgend jaar is het hopelijk beter weer zodat we de traditie in ere kunnen houden en de gehele weg te voet kunnen afleggen.
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25 jarig huwelijk van Ine en Paul Willems
Wij vonden het in ieder geval een heel leuk feest en waren
zeer ingenomen met de serenade van de fanfare.
Geeft toch een extra sfeer aan deze avond, heel mooi.
Nogmaals heel erg bedankt voor de muzikale feestklanken op
deze avond.
Ine en Paul Willems

Drumbandfestival te Hulsberg
Op zondag 8 juli organiseerde Drumband St. Rochus te Hulsberg een festival in het kader
van hun 50 jarig jubileum.
Aan de optocht werd door onze drumband deelgenomen. Ondanks dat niet alle leden erbij
aanwezig waren presenteerde de drumband zich zoals vanouds en ontvingen ze veel bijval
van het talrijke publiek rondom het parcours. Er mag wederom teruggekeken worden op een
geslaagd evenement met een niet onverdienstelijke deelname.
Bestuur.
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AGENDA
REPETITIES:

Volgende info verschijnt op 21 september
Uiterlijke inleverdatum 14 september

Drumband: elke Woensdag 20:00
Jeugdfanfare: elke Donderdag 18:00
eerste rep. 23 augustus
Leerlingenorkest: elke Dinsdag 18:50
eerste rep. 14 augustus
Jeugddrumband: elke Vrijdag 18:45
Fanfare: elke Vrijdag 20:00
(K)=Alleen Korps (D)=Alleen Drumband

ACTIVITEITEN 2007: GB= Gouden Bruiloft

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) 14:00
Zo 07 okt Concert te Eijsden (K) 19:30
		
Schimmert 20:30 St. Geertruid
Za	13 okt GB Sjeng en Mia Mevis
		
‘t Weverke 20:00
Zo 21 okt Herfsttocht Trampelkeu
Za 03 nov NK Solisten Blazers Vught
Zo 04 nov Concert te Stramproy (K)
		15:00 - 19:00
Za	10 nov Proefexamens & Voorspelen
Zo 18 nov	Intocht St. Nicolaas
Za 24 nov St. Caeciliafeest
Zo 02 dec Drumbandconcert (D)
Za	15 dec Examens & Voorspelen
Ma 24 dec Kerstensemble 21:30

ACTIVITEITEN 2008:

Vr 04 jan	Nieuwjaarsconcert

CONCERTEN:

Zo 07 okt Concert te Eijsden (K)19:30
		
Schimmert 20:30 St. Geertruid
Zo 04 nov Concert te Stramproy (K)
		15:00 - 19:00
Zo 02 dec Drumbandconcert (D)
Vr 04 jan	Nieuwjaarsconcert

