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Fanfare St. Caecilia Schimmert
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Fanfa
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

Uitnodiging jaarvergadering
Op zondag 24 februari vindt er om 10:30 uur de jaarvergadering plaats in het
gemeenschapshuis.
Voor onze vereniging een belangrijk moment waarop we even terugkijken naar alles wat in
het afgelopen jaar zowel aan activiteiten als in financiële zin heeft plaatsgevonden.
Alle ideeën van jullie voor het komende jaar zijn van harte welkom.
Wij nodigen allen dan ook uit om deze vergadering bij te wonen.
Het bestuur

Klaarzetten en opruimen van het instrumentarium
klaarzetten en opruimen bij elke repetitie en bij alle uitvoeringen.
Januari:
Joël Jacobs, Erwin Kuipers, Hans Slenter, Daniëlle Weerts
Februari:
Mark Lardinois, Alain Soons, Claudia Wiekken, Sven Rouschop
Wanneer je verhinderd bent wil je dan voor een vervanger zorgen?

Ster Elektrotoer
De voor Schimmert geplande aankomst van de wielrenners is op vrijdag 20 juni 2008
en niet op 27 juni 2008 (zoals vermeld).
Willen alle vrijwilligers die weer bereid zijn te helpen deze dag wijzigen in hun agenda?
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Uitslagen Examens Graden & HaFaBra 17 & 22-12-2007
Naam			

Instrument		

T/G

Totaal

Praktijkexamens Graden:
Lisa Laumen		
Chris Lemmens		
Vera Soons		
Annemiek Hotterbeekx

bugel		
bariton		
bugel		
bugel		

I
I
I
IV

nvt
nvt
nvt
8,5

47,5 punten, gemiddeld 7,91
45,0 punten, gemiddeld 7,50
42,0 punten, gemiddeld 7,00
45,5 punten, gemiddeld 7,58

HaFaBra Praktijkexamens:
Jolein Laumen		
Luuk Mevis		
Marc Penders		
Abel Vaessen		
Janou Willems		
Koen Verkoulen		
Stan Willems		
Janneke Bessems		
Joep Hotterbeekx		
Rickwin Poelma		
Wilbert Meertens		
Guido Soons		

slagwerk groep I
slagwerk groep I
slagwerk groep I
slagwerk groep I
slagwerk groep I
bugel		
bugel		
bugel		
trombone		
bariton MET LOF!
trombone		
trombone		

A
8,0
A
8,0
A
9,0
A
8,0
A
8,0
A
9,0
A
8,5
B
9,0
C	10,0
C
9,0
D
9,0
D
8,0

41,0 punten, gemiddeld 6,83
48,0 punten, gemiddeld 8,00
47,5 punten, gemiddeld 7,91
43,5 punten, gemiddeld 7,25
44,5 punten, gemiddeld 7,41
45,5 punten, gemiddeld 7,58
42,0 punten, gemiddeld 7,00
44,5 punten, gemiddeld 7,41
49,0 punten, gemiddeld 8,16
54,0 punten, gemiddeld 9,00
46,5 punten, gemiddeld 7,75
48,5 punten, gemiddeld 8,08

HaFaBra Certificaten Muziekleer / Gehoorscholing / Analyse:
Rob Offermans		
slagwerk groep I
B
7,0
Legenda
T/G= Behaald eindcijfer voor (schriftelijk) Examenonderdeel I: Muziekleer / Gehoorscholing / Analyse

Op maandag 17 december (Slagwerkexamens) en zaterdag 22 december 2007 (Examens
Blazers) legden bovenstaande kandidaten hun Praktijkexamen af. De slagwerkers kregen
hun uitslag meteen na hun examen, en de uitslagen van de blazers werden op zaterdag 22
december om 18:30 uur bekend gemaakt door Peter Soons.
We feliciteren de geslaagde kandidaten en hun ouders!
Op vrijdag 18 januari 2008 worden de diploma’s, cijferlijsten en rapportage-formulieren feestelijk uitgereikt om 22:00 uur in het Gemeenschapshuis, waarvoor we alle geslaagden en hun
ouders van harte uitnodigen.
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Nieuwjaarsconcert 4 januari 2008 (I)
Het was een ware happening met hoogte punten. De drumband beet de spits af met haar
nieuwe dirigent Etienne Houben. Goede muziek en een fijne presentatie. Etienne je mag er
zijn. De leerlingen en de jeugdfanfare o.l.v. René Kicken speelden een programma aangepast aan hun niveau en leuk om naar te luisteren. Nogmaals proficiat met dit concert maar
zeker als zilveren jubilaris. Het interview bij TVLimburg van René en Leon Aelmans was kortmaar duidelijk. “Schimmerts – Toekomst “. Volgens mij was de voorloper van deze jeugdfanfare het “samenspel oefenen” van en voor alle leerlingen o.l.v. hun leermeester Piet Soons.
Gerrit Zeegers nam het van Piet over en al snel volgde René Gerrit weer op. Het korps o.l.v.
Frenk Rouschop is en blijft verrassend. Goed verzorgd en na zoveel jaren top staat het korps
garant voor kwaliteit. We hebben wederom kunnen genieten. De huldiging van onze zeer
gewaardeerde collega Emiel Willems had op geen beter moment kunnen plaats vinden dan
op dit succesvol concert. We denken met veel plezier terug aan zijn actief lidmaatschap. Een
bierviltje onder een van de grote kleppen van zijn saxofoon gaf meestal niet de gewenste
toon. Zijn buurman Frenske Pitti z.g. wist hier meer vanaf. En de uitsmijter Sarie Mareis
vind ik een postuum eerbetoon aan Bér Lemmens z.g. die met dit nummer iedereen aan het
swingen kreeg. Het interview van TVLimburg met Dion mocht er ook zijn en de fanfare kwam
hierdoor zeer positief in de picture. Over Peter en Peter wil ik nu niets zeggen want anders
verwijt men mij te veelsuperlatieven.

Jeugdfanfare: gefeliciteerd met jullie 25 jarig jubileum!!!

Sjeng Mevis, erebestuurslid
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Nieuwjaarsconcert 4 januari 2008 (II)
Ik vond het nieuwjaarsconcert heel erg leuk! Omdat we ook mochten mee spelen met de
grote fanfare en het was heel erg gezellig!
Vera Soons

Nieuwjaarsconcert 4 januari 2008 (III)
Ik vond het super leuk. Ik vond het ook leuk dat tv-limburg erbij was en dat die mensen hadden geïnterviewd. De muziek die de fanfare, jeugdfanfare en drumband hadden gespeeld
was mooi.
Toen ik moest trommelen was ik een beetje zenuwachtig omdat ik bang was dat ik iets fouts
zou doen of iets zou laten vallen maar gelukkig ging alles goed.
Het was ook leuk dat de fanfare, drumband, jeugdfanfare en leerlingenorkest ook een liedje
samen speelden.
Ik mocht ook samen met de jeugdfanfare met de jeugddrumband meespelen.
Het was een gezellige avond ook omdat opa een speldje had gekregen.
Janou Willems
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BEDANKT
Ik heb samen met mijn vrouw Tinie genoten van het mooie nieuwjaarsconcert, waarin aandacht was voor het 70 jarig jubileum als lid van Fanfare St.Caecilia.
Wij vonden het fijn om dit op deze wijze, samen met jullie, te mogen vieren.
Onze hartelijke dank hiervoor gaat uit naar het bestuur en de leden van de fanfare.
Emiel Willems

Carnaval 2008
Alle leden van de Jeugddrumband, Jeugdfanfare en het Leerlingenorkest worden hierbij uitgenodigd om deel te nemen aan de carnavalsoptocht.
Degene die interesse hebben kunnen zich aanmelden bij Dion Soons tel. 4042090
Daarnaast vindt er in ’t Weverke een carnavalsavond plaats op donderdag 31 januari voor
alle bovengenoemde leden.
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CARNAVALSZITTINGEN 2008
Dit jaar was de fanfare goed
vertegenwoordigd op de Sjömmertse Zittingen. De hofkapel
voorziet zoals gewoonlijk de
zittingen van live-muziek.
Waar zou een Buut zijn zonder
toesj? Nico stond afgelopen zittingen voor de elfde keer als
“kapelmeister”voor de hofkapel.
Chapeau! Zondag a.s. kunnen
jullie Nico op de Prinsereceptie
feliciteren met dit jubileum in
het gemeenschapshuis.
Voor de pauze was er een bijzonder optreden van enkele leden van de drumband, genaamd
Batteria. Het optreden startte heel sfeervol als een groep slapende zwevers ergens in het
centrum van een grote stad. Door de eerste wakkere zwerver werd een vuurtje aangemaakt
om zich te warmen en langzaam ontwaakten de andere zwervers. Om het goed warm te
krijgen gingen de zwervers muziek maken met handen en bovenbenen. De reacties uit de
zaal waren heel erg positief. Het ziet er eenvoudig uit maar doe het ze maar eens na. Enkele
vrienden zeiden zelfs al dat de drumband geen nieuwe trommels meer nodig heeft. Dit klinkt
ook superleuk!
Direct na de pauze was Agrarius aan de beurt als De Fabeltjeskrant. Voor velen in de zaal
een goede herinnering aan vroeger toen ze zelf klein waren... Meneer de Uil las voor uit de
fabeltjeskrant.In Fabeltjesland was een buutekampioenschap met als deelnemers Truus de
Mier, Chico Lama en Lowieke
de Vos. In de jury zaten Zoef
de Haas, Zaza Zebra en niet
te vergeten de gebroeders Bever. Deze laatste twee gaven
op alles en iedereen op zeer
ludieke wijze commentaar.
Nadat alle buutereedners aan
de buurt waren geweest en
Momfer de Mol ook even langs
is geweest, kreeg het publiek
de kans om via SMS hun stem
uit te brengen. Rond midder-
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nacht zou men de uitslag bekend maken.Aan de piepjes
te horen stuurde het publiek
massaal SMS-jes. Tegen het
einde van de Zitting was het
dan zo ver, de uitslag was
bekend. De drie deelnemers
kwamen weer op, maar nu
alle drie in een wit Prinsepak.
De winnaar was geworden....
Lowieke de Vos en onder het
masker van Lowieke zat de
52e Prins van de Taarbreuk:
Prins Jeroen (Kieboom) I.
Gefeliciteerd!!!
Jeroen is oud-lid van de fanfare.
Mede dankzij de inbreng van de
leden van fanfare en drumband
zijn de carnavalzittingen weer
een groot succes geworden. Vele
mensen hebben genoten van eigen Schimmertse artiesten. Ieder
jaar weer een topprestatie.
Ga zo door!!!
Barry Kuipers
Foto’s Zittingen: Lou Zeegers

Optreden Mini-Hofkapel KINDERzitting 2008
Als vader van drie kinderen bezoek ik al jaren trouw de Jeugd-Carnavalszitting op zondagmiddag. Dit jaar was er een zeer verrassend optreden van een nieuwe groep: de mini-hofkapel. Onder leiding van Nico voerden zij een heel leuke act op. De kinderen in de zaal zaten
gespannen te kijken en zeker voor de kleintjes was de Fabeltjeskrant een feest der herkenning. Aan het eind van het optreden, speelden de deelnemers samen een leuk liedje. Een
prima optreden en reclame voor onze fanfare, waarmee de deelnemers hebben laten zien
dat musiceren in de fanfare heel erg leuk kan zijn. Nico en artiesten: bedankt!
Peter Verkoulen
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AGENDA
REPETITIES:

Volgende info verschijnt op 29 februari
Uiterlijke inleverdatum 22 februari

Drumband: elke Woensdag 20:00
Jeugdfanfare: elke Donderdag 18:00
Leerlingenorkest: elke Dinsdag 18:50
Jeugddrumband: elke Vrijdag 18:45
Fanfare: elke Vrijdag 20:00
(K)=Alleen Korps (D)=Alleen Drumband

ACTIVITEITEN 2008:

Vr 18 jan	Diplomauitreiking 22:00
Zo 27 jan Slagwerkers Solistencon		
cours Heerlerheide 13:15
Do 31 jan Carnavalsavond Jeugd
		
‘t Weverke
Zo 03 feb Afhalen prins Jeroen I 10:00,
		
opluisteren H.mis en Taarbrook
		
oploate
Ma 04 feb Carnavalsoptocht 13:30
Zo 24 feb	Jaarvergadering 10:30 uur
Zo	16 mrt Palmzondag opluisteren
		
H.mis + bezoek kerkhof 11:00
Zo 16 mrt 	Intern Solistenconcours
Zo 13 apr Concert D’n Huppel
		
Ulestraten 12:00 (K)
Wo 30 apr Lampionnenoptocht 20:30
Zo 04 mei Wandeltocht Trampelkeu
Zo 04 mei Solistenconcours Hulsberg
Zo	11 mei Pinksteren
		
(Communicantjes) (K) 9:10
Za	17 mei Kioskconcert na H.mis 19:00
Zo	18 mei Zomerkermis processie
Do 22 mei Kermis Gr. Haasdal 19:30
Za 24 mei Processie Meerssen 6:30
Za 31 mei - Zo 1 jun weekend v.d. Jeugd
Vr 20 jun Ster Elektrotoer
Zo 29 jun Familiedag

VERVOLG ACTIVITEITEN 2008:

Za 16 aug St. Rochus Kl. Haasdal 18:45
Vr 29 aug - Zo 31 aug Watertaore Fièste
Zo 21 sep F.P.C. concert 15.00-20.00 uur
Zo	19 okt Wandeltocht Trampelkeu
Za 01 nov Concert Fanfarezaal Elsloo
		
(met fanfare Millingen)
		
19:00 - 23:00
Zo 23 nov	Intocht St. Nicolaas
Za 22 nov St. Caeciliamis + feest 18:45
Wo 24 dec Kerstensemble 21:00

CONCERTEN:
Zo 13 apr
		
Zo 21 sep
Za 01 nov
		
		

Concert D’n Huppel
Ulestraten 12:00 (K)
F.P.C. concert 15.00-20.00 uur
Concert Fanfarezaal Elsloo
(met fanfare Millingen)
19:00 - 23:00

