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Voor de gehele fanfare-familie.Fanfare-info

FanFare St. CaeCilia 

neemt deel aan 

WmC 2009 !!! 
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intoCht Sint niColaaS

Onder een stralend zonnetje kon de 
Sint op zondag �8 november door de 
fanfare worden ingehaald. In verband 
met de afsluiting van de Putweide 
moest de route iets aangepast worden, 
dit liep geheel zonder problemen. De 
fanfare paste het tempo aan bij het ver-
voer van de Sint die met een zeer mooi 
opgepoetste trike naar het gemeen-
schapshuis werd gereden. De optocht 
verliep dan ook zeer vlot en in het ge-
meenschapshuis werd, voor alle aan-
wezigen groot en klein, nog een mooie 
medley van diverse Sinterklaasliedjes 
ten gehore gebracht.
Onder het genot van een welverdiend 
drankje konden daarna de leden van 
de fanfare toezien hoe muzikaal onze 
jongste schimmertenaren waren. Zij 
maakten een optocht met bellenstokjes 
door de zaal. Omdat het de eerste keer was voor de kleintjes verliep dit nog niet geheel per-
fect, maar “oefening baart kunst” en dus zullen ze volgend jaar nog beter tevoorschijn komen.
Sint nam royaal de tijd voor ieder kind en is rond 6 uur weer vertrokken.
Bedankt Fanfare!

Sint Nicolaascomité Schimmert

tWee toPdrUmBandS in ConCert

Op zondag 2 december vindt er in Obbicht een concert plaats met de Drumband Concordia 
van Obbicht en onze Drumband.
Het concert vindt plaat in de Harmoniezaal te Obbicht en begint om �6:00 uur.
De twee drumbands staan beide onder leiding van Etiënne Houben.
Hierbij willen we allen van harte uitnodigen om er een gezellige muzikale middag van te 
maken.

Het Bestuur
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VakantiePaS

In de afgelopen herfstvakantie werden door de jeugdraad weer een aantal activiteiten in het 
kader van de vakantiepas georganiseerd. Samen met Ron en Ardina heb ik dit jaar gepro-
beerd onze vereniging bij de jeugd te promoten.
Tijdens deze activiteit kregen de kinderen uitleg over verschillende blaas- en slaginstrumen-
ten. Er is dit jaar gekozen voor een uitgebreider aanbod in instrumenten zodat de kinderen 
niet alleen een bugel en een kleine trom zouden zien. Ron en Ardina speelden een aantal 
“kindvriendelijke” liedjes begeleid door CD. Ook mochten de kinderen de instrumenten zelf 
uitproberen. Met name dit laatste viel goed in de smaak! Ze reageerden erg enthousiast en 
deden goed mee met alle activiteiten; van het blazen op een tuinslang tot en met het bespe-
len van het klokkenspel. 
Uitgaande van de reacties van de kinderen en ouders achteraf mogen wij terugkijken op een 
geslaagde middag met hopelijk een aantal fanfare- of drumbandleden in spé!   

Judy Kuipers 

FanFare St. CaeCilia neemt deel aan WmC 2009

Tijdens de recente ledenraadpleging hebben de leden van de fanfare in grote meerderheid 
aangegeven dat ze positief staan tegenover deelname aan het WMC in 2009. Dit was nog 
een openstaande vraag uit de laatste jaarvergadering, waarbij een aantal leden gevraagd 
had om de mogelijkheden tot deelname uit te zoeken. Een commissie die momenteel bestaat 
uit Ine Willems, Dion Soons, Jos Wiekken en Peter Verkoulen gaat aan de slag om een en 
ander verder uit te werken. 

Het WMC zal in 2009 plaatsvinden van 10 juli t/m 2 augustus. Dat is natuurlijk nog een hele 
tijd weg. Maar het is ook vlak voor of in het begin van de zomervakantie. Dus vandaar dat we 
iedereen vragen hier nu al rekening mee te houden bij de lange-termijn planning. Binnenkort 
zullen we bij alle leden individueel inventariseren welke eisen en wensen er zijn m.b.t. het 
exacte moment van deelname. Enerzijds proberen we niet (te ver) in de vakantie terecht 
te komen, anderzijds moeten we ook naar proefwerkweken kijken. De basisschoolvakantie 
begint in 2009 overigens op 25 juli. Op basis van deze inventarisatie zullen we dan met de 
organisatie van het WMC naar het goede weekend toe sturen.
We zullen iedereen uiteraard regelmatig op de hoogte houden, via de Fanfare-Info, de site en 
op de repetities. Jullie kunnen je vragen en opmerkingen natuurlijk ook kwijt bij één van de 
commissieleden. Meer informatie over het WMC kun je vinden op www.wmc.nl.

Het Bestuur 



4    Nr. 96 | November 2007

Beleid oPleidingen
 
De commissie opleidingen heeft het beleidsstuk opleidingen aangepast. Vooral tekstueel 
hebben er enkele veranderingen plaats gevonden vooral omdat de tekst hier en daar verou-
derd was. Zij die het beleidsstuk willen inzien kunnen hiervoor terecht bij Marjo Limpens.
 

imme SPeetJenS

Zoals in de vorige info beloofd, hier is dan de foto van 
Imme Speetjens. Imme is het dochtertje van Richard 
en Maaike Speetjens.
Wij wensen jullie heel veel geluk en gezondheid toe.

klaarzetten en oPrUimen Van het inStrUmentariUm

klaarzetten en opruimen bij elke repetitie en bij alle uitvoeringen.

December:
Sander van kan, maurice Schneiders, koen Verkoulen, Peter Verkoulen

Wanneer je verhinderd bent wil je dan voor een vervanger zorgen?

Bedankt...

Beste leden van de fanfare,

Via deze Info willen wij jullie nogmaals hartelijk danken voor jullie medeleven en onverge-
telijke bijdrage aan de afscheidsviering van pap. De prachtige klanken in de kerk en op het 
kerkhof voerden ons terug naar de mooie tijden die we zelf samen met pap bij de fanfare 
hebben beleefd.
“Schimmert is duidelijk een dorp met een rijke cultuur” zo hoorden we van veel van onze 
vrienden die bij het afscheid aanwezig waren. Dat hebben ook wij zo ervaren en we zijn 
daarom trots om “van Sjummert” te zijn en dat pap een bijdrage heeft mogen leveren aan die 
rijke cultuur. Dat het nog lang zo moge blijven!

Nogmaals bedankt, ook namens Jean.

Familie Thewessen
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terUgBlik St. CaeCiliaFeeSt 2007

Na een mooie door drumband en korps opgeluisterde viering in de kerk werd het feest voort-
gezet in het gemeenschapshuis. Een disc-jockey zorgde voor de muziek en de jubilarissen 
werden gehuldigd. Dit jaar hadden wij � jubilaris namelijk Hans Slenter. Hij is 40 jaar lid van 
onze vereniging en in deze tijd is hij  ook bijna �� jaar als bestuurslid en penningmeester 
actief geweest. Bij de laatste jaarvergadering is Hans als bestuurslid en dus ook als penning-
meester gestopt. Wel is Hans als muzikant nog steeds actief. Het bijbehorende insigne werd 
Hans opgespeld en voor Monique was er een bloemetje.  Hierna zouden de mensen die een 
herinneringsmedaille ontvangen naar voren komen. Dit waren Wayne Schwachöfer, �� jaar 
lid van onze drumband en ook een korte tijd geholpen als slagwerker bij het korps. Sander 
Willems, om misverstanden te voorkomen de trompettist, eveneens �� jaar lid van ons korps 
en Nicole Frissen-Palmen �7 jaar lid van ons korps. Sander had zich afgemeld en wij zullen 
de medaille bezorgen. Wayne had gemeld te komen maar was door zijn werk enigszins ver-
traagd. De medaille werd hem alsnog omgehangen. Nicole werd wel toegesproken en ook 
zij heeft de herinneringsmedaille ontvangen. Alle aanwezigen hebben daarna de jubilarissen 
gefeliciteerd.  De avond werd vervolgd met de gebruikelijke tombola, de inwendige mens 
werd versterkt met broodjes en zwartbrood en de kelen werden gesmeerd. Ook de jeugd 
vermaakte zich prima bij de sjoelbak en het tafelvoetbalspel. Het was wederom een gezellige 
avond.
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SlotgedaChte St CaeCiliamiS 24 noVemBer Jl

Harmonie
Misschien een utopie

Waarom?

Harmonie vind je
Waar mensen kunnen luisteren

Aandachtig en zachtmoedig
De anderen en zichzelf 

laten uitspreken.

Harmonie vind je
Waar mensen het beste wensen

- uit de grond van hun hart -
voor elkaar, zo maar,

omdat ze trachten
elkaar vrolijk en gelukkig

in het leven te vergezellen.

Harmonie vind je
Waar mensen meningsverschillen

Kunnen uitspreken,
In wederzijds geloof en vertrouwen,

Waar mensen het 
niet te lastig vinden

Te gaan naar anderen
En elkaar te ontmoeten,

te ontvangen.

Harmonie begint bij jezelf.
Ja, harmonie vinden

In je denken en je doen:
Van je woorden 
je leven maken

En van je leven je woorden.
Harmonie begint daar waar 

Hart en handen 
samen op weg willen.
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Chellie SoonS naar nkW 2007 BlazerS SoliSten en enSemBleS

Op zaterdag � november nam Chellie Soons deel aan de Nederlandse Kampioenswedstrijd 
Solisten en kleine ensembles Blazers. Het concours werd gehouden in Theater de Speeldoos 
te Vught. Chellie kwam uit in de 2e divisie en vertolkte op bugel het werk “Prélude et Ballade” 
van de Franse componist Guillaume Balay (�87�-�94�). Het uit 2 sterk contrasterende delen 
bestaande werk vormt een prachtig geheel vol met expressie én virtuositeit. Met haar fraaie 
en volle bugelklank ging de soliste deze muzikale uitdaging ten volle aan. Haar optreden 
werd beoordeeld door de heren Rob Goorhuis en Arnold Wensink. De FKM, KNFM en NFCM 
hadden bedacht dat alleen een rangorde bekend zou worden. (Geen punten)
Chellie eindigde als vierde van Nederland in haar divisie, waar verder uitsluitend houtblazers 
aan deelnamen.
In tegenstelling tot de mededeling van Theo Rongen (voorzitter FKM) trof Chellie na afloop 
in de concoursenveloppe naast de muziekpartijen van de juryleden tóch de punten van de 
juryleden aan: ze kreeg in totaal 87 punten, waarbij de muzikale uitvoering en dynamiek en 
nuancering het hoogst scoorden (9) (Vorig jaar sneuvelde helaas reeds het jury-commentaar 
op de uitvoering in de jury-rapporten) We feliciteren Chellie en docent Harry Schaeps met dit 
fraaie resultaat!

hUBertUS-hoornS Van de FanFare SPelen oP hUBertUS-Viering

Op verzoek van de Buurtvereniging Groot Haas-
dal waren een vijftal hoornisten present bij de 
jaarlijkse Hubertus-viering aan de kapel te Groot 
Haasdal op zaterdag � november. Bas Ritt, San-
der van Kan, Nicole Ramakers, Fransien Korink 
en Rodger Okkersen waren reeds vroeg uit de 
veren. Om 9:00 uur werd de Eucharistieviering 
geopend met Sint Hubertus U ter eer van Hubert 
Stassen. Verder werden de Hubertus-fanfares 
uit  “La Grande Messe De Saint Hubert” (Version 
de Vénerie) gespeeld, Sonatine No.2 (Allegretto) 
– Joseph Forestier en March Brisk – Milton Die-
terich. Met veel plezier en voldoening werd er 
gemusiceerd voor de telkenjare in grote getale 
opkomende schare mis-bezoekers. Pas in 20�2 
en in 20�� valt het Hubertus-Feest weer in het 
weekend (zaterdag/zondag), dus zullen we tot zo-
lang moeten wachten… 
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AGENDA 
rePetitieS:
Drumband: elke Woensdag 20:00 
Jeugdfanfare: elke Donderdag �8:00
Leerlingenorkest: elke Dinsdag �8:50 
Jeugddrumband: elke Vrijdag �8:45
Fanfare: elke Vrijdag 20:00  
(K)=Alleen Korps (D)=Alleen Drumband

ConCerten:
Zo 02 dec Drumbandconcert (D)
Vr 04 jan Nieuwjaarsconcert
za  01 nov Concert (met fanfare 
  millingen) 19:00 - 23:00

Volgende info verschijnt op 2� december
Uiterlijke inleverdatum �4 december

aCtiViteiten 2007: gB= gouden Bruiloft

Zo 02 dec Drumbandconcert (D)
Vr 14 dec geen repetitie (k)
Ma �7 dec Examens Slagwerk
Za 22 dec Examens & Voorspelen
Vr 28 dec geen repetitie (k)
zo 30 dec repetitie mFC Spaubeek  
  10:30 (k)
Ma 24 dec Kerstensemble 2�:00

aCtiViteiten 2008: 
Vr 04 jan Nieuwjaarsconcert
Zo 06 jan Driekoningenoptocht (D)
Zo 0� feb Afhalen prins, opluisteren  
  H.mis en Taarbrook oploate 
Ma 04 feb Carnavalsoptocht �4:00
Zo 24 feb Jaarvergadering
Zo �6 mrt Palmzondag opluisteren  
  H.mis + bezoek kerkhof ��:00
Wo �0 apr Lampionnenoptocht 20:�0
Zo 04 mei Wandeltocht Trampelkeu
Zo �� mei Pinksteren 
  (Communicantjes) 9:�0
Za �7 mei Kioskconcert na H.mis �9:00
Zo �8 mei Zomerkermis processie
Do 22 mei Kermis Gr. Haasdal �9:�0
Za 24 mei Processie Meerssen 6:�0
Za  �� mei - Zo � jun weekend v.d. Jeugd

VerVolg aCtiViteiten 2008:
Vr 27 jun Ster Elektrotoer
Za �6 aug St. Rochus Kl. Haasdal �9:00
Vr 29 aug - Zo �� aug Watertaore-Fiéste
Zo �9 okt Wandeltocht Trampelkeu
za  01 nov Concert (met fanfare 
  millingen) 19:00 - 23:00
Zo �6 nov Intocht St. Nicolaas
Za 22 nov St. Caeciliafeest
Wo 24 dec Kerstensemble 2�:00


