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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

Tropical ST. caecilia-feeST
Op zaterdag 22 november is er weer ons jaarlijks St. Caecilia-feest. Dit jaar hebben 
we er een themafeest van gemaakt, namelijk: Tropical Night. We beginnen deze 
feestavond met een H. mis om 19.00 uur die door de Drumband en de Fanfare
opgeluisterd zal worden. Daarna zal de feestavond in Hawaï-stijl voortgezet
worden met exotische drankjes en hapjes in het gemeenschapshuis.

De volgende jubilarissen zullen deze avond gehuldigd worden:
- Noël Stassen 50 jaar lid
- Jo Lemmens 25 jaar lid.
- Richard Speetjens 25 jaar lid.
- Willem Bessems 10 jaar lid

Het zal zeker een gezellige avond worden waarbij live muziek 
de avond zal opvullen. 

We hopen jullie met velen te ontmoeten. Het zou leuk zijn als 
jullie in fleurige kledij deze avond mee willen opfleuren. 

Bestuur en organiserende leden
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De VakantiepaS

Hier mocht ik samen met vele andere kinderen weer genieten van het maken van muziek. 
We hebben geoefend met marcheren en ook mochten we toeteren op een tuinslang. Dit was 
erg leuk. Daarna hebben we nog mogen genieten van de muziek die Ardina, Judy en Ron 
hebben laten horen.
 
Bedankt!
 
Lise Okkersen

In de herfstvakantie heb ik met de vakantiepas meegedaan. Maandag ging ik naar de fanfare. 
Ik heb daar op een slang geblazen. Op iets geslagen dat houten dingen had (marimba).
Dirigent gespeeld en in rijen gelopen. We moesten toen in de maat lopen.
Het leukste vond ik het muziekinstrument met de houten dingen. Ik wil later ook graag bij de 
fanfare. Ik weet nog niet welk instrument ik dan ga spelen.

Emma Dols
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erWin, BeDankt!

Na 13 jaar lidmaatschap van het Watertaore Fièste comité - waarvan de laatste jaren als 
voorzitter - heeft Erwin Kuipers aangegeven te willen stoppen. Als voorzitter heeft Erwin jaren 
lang de regie gehad over de organisatie van de Watertaore Fièste en dit heeft hij altijd vol 
verve gedaan. Naast de rol van voorzitter hield Erwin zich vóór, tijdens en ná het weekend 
vooral bezig met het “zware werk”. Als er een tractor of heftruck aan de pas moest komen 
stond Erwin paraat! Daarnaast was Erwin natuurlijk ook elk jaar weer de man van het Koo-
sjiete. De koeien wachtten elk jaar trouw totdat Erwin in de wei aanwezig was. Gelukkig heeft 
Erwin aangegeven beschikbaar te blijven voor de werkzaamheden tijdens het weekend waar 
we hem erg dankbaar voor zijn.

Inmiddels is er ook een nieuwe voorzitter gevonden in de persoon van Jan Roks! Jan was al 
lid van het WTF comité en gaat vanaf nu de rol van voorzitter vervullen. We zijn hier erg blij 
mee en willen Jan bij deze heel veel succes en vooral veel plezier wensen!

WTF comité

Afscheidend voorzitter Erwin Kuipers De nieuwe voorzitter Jan Roks
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in memoriam JaCq hulS

Nadat Jacq in Schimmert was komen wonen werd hij al 
gauw benaderd om bestuurslid te worden van onze ver-
enging. De passie van Jacq waren cijfers en zeker als er 
vroeger gulden en tegenwoordig euro tekens voorstaan. 
Het was dan ook niet verwonderlijk dat Jacq penning-
meester werd. Vele jaren heeft hij dit met veel verve en 
inzet gedaan. Bij de gezamenlijke tentfeesten was Jacq 
de man van de penningen en bij de Trampelkeu heeft hij 
vele jaren de schatkist beheerd.

De Schimmertse gemeenschap kon op zijn warme be-
langstelling rekenen. Muziek en gemeenschap vond hij 
erg belangrijk en hij was het die ons heeft gestimuleerd om van het kioskconcert een jaarlijks 
terugkerend evenement te maken.

Hij was bijna 42 jaar lid van onze Fanfare, een man van weinig woorden, hij kon goed luiste-
ren en met rake antwoorden reageren. Wij zullen hem met zijn sigaar in de ene en zijn aan-
steker in de andere hand missen. Dankbaar zijn wij voor alles wat Jacq voor onze vereniging 
heeft gedaan. Wij wensen Elly veel sterkte.

WanDeltoCht trampelkeu

Zondag 19 oktober was het zo ver, Schimmert werd weer overspoeld met Trampelèère. Het 
weer was achteraf prima, al was het behoorlijk fris, wat resulteerde in een flinke eetconsumptie 
op de beide posten. We waren te gast bij de families Schaepkens en melkveebedrijf Eijssen 
en we mogen terugkijken op een geslaagde 
wandeldag. Voor de helpers blijkt het toch 
steeds weer een gezellige boel te zijn, wat 
overstraalt naar de wandelaars. Kortom 
bedankt allemaal. De families van de rust-
plaatsen, de helpers en ook diegenen, die 
wandelend hun steentje bijdragen. Het was 
onze 47e tocht en nu op naar de 50!

Trampelkeu Sjömmert
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ConCert 1 noVemBer met millingen

Op 1 november jl. organiseerden we een concert met fanfare St Cecilia uit Millingen aan de 
Rijn. Elk jaar proberen wij een paar bijzondere concerten te organiseren. Op 1 november was 
dus Millingen aan de Rijn te gast. Millingen ligt in de buurt van Nijmegen dus een behoorlijk 
eindje van Schimmert vandaan. Menigeen vroeg zich dan ook af hoe dit concert tot stand 
gekomen was. Het antwoord is simpel. Het contact kwam tot stand via Eppo Kuipers, solo-
bugelist in Millingen en uiteraard ook nog steeds lid van onze vereniging. In het komend jaar 
hopen we hem weer vaak te zien, in onze voorbereiding op de deelname aan het WMC...

Onze eigen fanfare staat aan het begin van een intensieve periode, in voorbereiding op onze 
deelname aan het WMC in 2009 in de Concertafdeling. Er zal veel gevraagd worden van 
onze muzikanten, thuisfront en dirigent. Maar het zal ook een bijzondere ervaring worden. 
Hoewel we uiteraard nog geen WMC stukken hebben uitgevoerd, voelde het voor menigeen 
als een soort start van de voorbereiding.

Maar even terug naar het concert, dat door onze fanfare geopend werd... Uit de reacties in 
de zaal bleek dat het publiek genoten had van ons concertprogramma, dat mooi en afwis-
selend was. Men heeft symfonische blaasmuziek gehoord in de Procession of the Nobles, 
vervolgens Engelse koormuziek in Evensong. Daarna de spectaculaire uitbeelding van een 
Amerikaanse kermis in Funfair, muziek uit een nieuwe musical en tot slot het oosterse en 
swingende Hajj. 

Na een langere pauze was vervolgens de fanfare van Millingen aan de beurt. Deze lange 
pauze werd veroorzaakt door geluidsoverlast vanuit een andere ruimte in het Maaslandcen-
trum. Hoewel men ons vantevoren verzekerd had dat er geen probleem zou zijn, bleek dit 
anders uit te pakken. Het personeel zorgde gelukkig voor een aanvaardbare oplossing, maar 
de volgende keer zullen we nog scherper zijn in onze afspraken. Een mooi nieuw Gemeen-
schapshuis in Schimmert zou het probleem ook oplossen...

Maar rond half 10 was het toch zo ver en kon St. Cecilia beginnen. Het fanfareorkest van St. 
Cecilia Millingen telt circa 60 muzikanten en komt uit in de eerste divisie. Fanfare St. Cecilia 
is aangesloten bij de KNFM. Onder leiding van dirigent Dick Bolt worden vele soorten muziek 
ten gehore gebracht die variëren van klassiek tot modern. 

Fanfare St.Cecilia kent een rijke historie. Ze werd opgericht in 1919 dus volgend jaar bestaat 
de fanfare 90 jaar. De vereniging werd geboren uit een kerkelijk muziekgezelschap. Deze 
vereniging evolueerde al snel naar een fanfare en is sedert de oprichting niet meer weg te 
denken uit het Millingense.
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De muzikale kwaliteiten van de fanfare bleven niet onopgemerkt en na wat ups en downs, die 
elke vereniging ondervindt, speelt het fanfareorkest vanaf 1947 onafgebroken in de eerste 
divisie en haar voorgangers, met als muzikaal hoogtepunt: Landskampioen in 1964. Ook al 
is dit hoogtepunt al een tijdje geleden, de mensen uit Millingen lieten horen nog steeds een 
goede fanfare te zijn, met een zeer kundige dirigent die in een van de stukken ook nog even 
zelf vanaf de bok de trombone ter hand nam...

Ook het programma van Millingen bestreek een breed spectrum van muziek voor fanfare. 
Eerst een bewerking van een symfonisch stuk (Mars uit The Planets) en dan nog van de hand 
van een eigen muzikant. Dan het Between the Two Rivers, origineel voor fanfare geschreven, 
gebaseerd op de cantate Eine Feste Burg van Bach. Deze cantate is geschreven voor Her-
vormingsdag, 31 oktober en de dag voor Allerheiligen. De geschiedenis wees die dag aan als 
het begin van de Reformatie. Wat een toepasselijk moment om dit werk op 1 november uit te 
voeren. Vervolgens het spectaculaire Call of the Cossacks (met een mooie solo van “onze” 
Eppo) en tot slot van het programma een Britse concertmars.

Als  toegift volgde nog het swingende Sax in the City, hoewel de speaker de titel een beetje 
verbasterde met een knipoog naar de Amerikaanse soap. Het publiek en de muzikanten heb-
ben genoten van een prachtige avond. Voor de mensen van Millingen was het programma 
nog lang niet ten einde want zij gingen na afloop Maastricht in, samen met wat ad hoc uit-
genodigde Schimmertse muzikanten. De feestelijkheden en verbroedering duurden tot in de 
kleine uurtjes...

Het bestuur
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het ConCert in elSloo 
We moesten om 19.00 in het Maaslandcentrum zijn om te 
oefenen. We hebben wel niets meegeoefend maar ja, dat 
maakt niet uit!!!
Om 20.00 uur begon het concert maar ze misten de dirigent 
(hij was zich nog aan het omkleden). De fanfare heeft toen 
(zonder ons) 3 liedjes gespeeld. Het 4 liedje mochten we 
meespelen. ( the woman in white). Daarna speelden ze hajj. 
Dat hebben wij niet meegespeeld. Ze waren klaar met het 
stuk en iedereen ging staan behalve wij. Maar toen kwamen 
wij er achter dat we ook moesten gaan staan. Iedereen lag 
in een deuk en wij gingen maar staan.
Toen waren wij klaar en ging een andere fanfare spelen.
 
Groetjes Chajen en Rimmi

het eerSte ConCert
2 uur van te voren begonnen de zenuwen al op te komen. Ik had mijn pak al aangedaan eigenlijk was 
ik veel te vroeg, dus we keken nog even tv. Daarna moesten we nog een paar mensen ophalen, Het 
was best gezellig in de auto
Eindelijk aangekomen waren de zenuwen nog erger. Toen moesten we het instrument gaan uitpakken. 
Toen alles klaar stond was de repetitie wij moesten even aan de kant gaan zitten. Omdat we maar een 
partij mochten mee blazen, dat was het stuk The Woman in White. Het was lekker rustig, dus de repetitie 
kon beginnen. Wij hoefden op de repetitie niet te blazen maar wel luisteren, De fanfare speelde op de 
repetitie al heel goed. Ik had zo iets hoe moet dat dan op het  concert. 10 minuten voor het begin van 
het concert, Kwamen er al heel veel mensen binnen lopen om naar het concert te luisteren .Het concert begon Peter Verkoulen legde goed uit wat het betekende [bijvoorbeeld Funfair] we moesten 
eerst nog even wachten tot…… Eindelijk wij mochten mee blazen Peter stelde ons voor omdat we pas 
er bij waren , opeens begon iedereen te klappen  het stuk wat we moesten meedoen ging echt heel 
goed. Daarna speelde de fanfare Hajj die moesten we niet mee blazen. Dus we dachten we hoeven ook 
niet te staan bij het applaus.Maar toch moesten we gaan staan .
Toen was de andere fanfare die speelde ook heel goed.
Groetjes van Loek Eurelings

onS eerSte ConCert 

met De FanFare!

 
Zaterdag 1 november was het zo-

ver! We mochten meedoen met 

het concert dat de fanfare gaf in 

het Maaslandcentrum in Elsloo. 

We hadden allemaal ons pak 

aan mét wit hemd en stropdas en 

mochten met één nummer mee-

spelen. Het ging super!

Ook het applaus was leuk. We 

hoorden er echt bij. We stonden 

versteld wat onze fanfare allemaal 

kan spelen. Een heel gevarieerd 

programma. Persoonlijk vond ik 

Funfair, deel 2 (het spookhuis) 

het leukst. De andere fanfare uit 

Millingen had niet zoveel jeugdi-

ge spelers als onze fanfare en dat 

hoorde je toch wel een beetje.

Ik hoop dat we snel alles kunnen 

meespelen. Ik kan niet wachten!

 
Luca Aerts
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nieuWe hooFDSponSor

We kunnen weer een nieuwe hoofdsponsor verwelkomen, en wel Brasserie Du Chateau!

Ruim zeven jaar geleden ging René Kuipers van start als kok/eigenaar van Brasserie Du 
Chateau in Wittem. In de schaduw van het klooster van Wittem is deze horecazaak uitge-
groeid tot een gezellige ontmoetingsruimte, een brasserie in de ware zin van het woord.

Gezelligheid en een charmante en vriendelijke bediening gaan er hand in hand. “Klant is 
koning”, zo blijkt, want de keuken is dagelijks, met uitzondering van donderdag doorlopend 
geopend van 10.30 uur tot 20.00 uur.
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JanSe Bagge BenD

De gezamenlijke gebruikers van het Gemeenschapshuis, waaronder Fanfare st. Caecilia, 
organiseren een optreden van de Janse Bagge Bend en wel op zaterdag 29 november! 

- Aanvang: 20:30u. 
- Voorverkoop: 9 november van 12:30 - 13:30 uur in het Gemeenschapshuis (Hoofdstr. 12 te 
Schimmert) 
- Daarna te verkrijgen bij: Fast Food Restaurant Tropical Hoofdstraat 80 Schimmert en het 
Gemeenschapshuis.

De entree prijs voor deze avond bedraagt: 
- Voorverkoop: € 8,- p.p. 
- Kassa: € 10,- p.p.

Het bestuur

FanFare ConCert in oVerpelt 

Fanfare St. Caecilia Schimmert geeft een concert op zondag 7 december van 19.15 tot 20.15 
uur in Ontmoetingscentrum “Palethe” te Overpelt, België. Deze concertavond wordt georga-
niseerd door K.F. Kempenbloei Achel. Het Limburgs Fanfare Orkest zal de avond openen om 
18.00 uur, Fanfare St. Caecilia verzorgt haar concert vanaf 19.15 uur en K.F. Kempenbloei 
besluit deze concertavond vanaf 20.30 uur.

Wij willen supporters in de gelegenheid stellen om met de bus mee te reizen, de kosten 
bedragen € 8 per persoon (te betalen in de bus) en bovendien kunnen wij met korting entree-
kaarten reserveren voor supporters, de kosten daarvan bedragen in de voorverkoop € 7 i.p.v. 
€ 9 aan de kassa.

Heeft u interesse om met mee te reizen in de bus, bel dan a.u.b. uiterlijk 25 november ons 
secretariaat 045-4042241 of stuur een e-mail naar bestuur@fanfareschimmert.nl.

Het bestuur
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DrumBanDConCert perCuSSionata - paSSion For perCuSSion

Onder deze titel zullen de drie drumbands van Fanfare St. Caecilia Schimmert, Harmonie 
Concordia Obbicht en de Philharmonie Sittard hun passie voor de slagwerkmuziek ten ge-
hore brengen. De verenigingen staan onder leiding van de Dirigenten Frank Marx en Etienne 
Houben en zij nemen U mee in de verassende wereld van de hedendaagse slagwerkmu-
ziek.

Het concert vindt plaats op zaterdag 13 december in het Trefcentrum te Nuth.
Aanvang van dit verrassende concert is 19:30 uur.
Wij hopen U met velen te verwelkomen. 
Entree vrije gift.

Het bestuur

De eerSte noten

Op zondag 21 dec. zal er in ’t Weverke het programma “de eerste noot” gepresenteerd wor-
den. Dit is een initiatief van beginnende leerlingen, het Leerlingenorkest en de Jeugdfanfare. 
Het Leerlingenorkest en de Jeugdfanfare zullen enkele nummers ten gehore brengen o.l.v. 
Els Claessens.

Twee nieuwe slagwerkleerlingen zullen er acte de presence geven en als hoogtepunt zullen 
de diploma’s uitgereikt worden  van de leerlingen die in september en december hun examen 
met goed resultaat hebben afgelegd.

Alle ouders, opa’s, oma’s en verzorgers hierbij van harte uitgenodigd.

Het bestuur

klaarzetten en opruimen inStrumentarium

November: Ron Prevoo, Bas Ritt, Sander van Kan, Maurice Schneiders
December: Koen Verkoulen, Peter Verkoulen, Joël Jacobs, Erwin Kuipers
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inFormatie WmC 2009

De komende tijd zal de voorbereiding op onze deelname aan het WMC verder vormgegeven 
worden. Dit geldt zowel voor extra (groeps)repetities als voor concerten.

Momenteel zijn de volgende data bekend:
• zondag 7 december 2008: deelname aan Top Fanfare Festival in Overpelt georganiseerd  
 door de fanfare van Achel. Ons optreden vindt plaats van 19.00u tot 20.00u.
• Vrijdag 2 januari 2009: Nieuwjaarsconcert Schimmert 20.00u
• zaterdag 4 april 2009: WMC voorbereidingsconcert in Asta Theater Beek georganiseerd  
 door de fanfare van Meers (tijd nog onbekend, houd voorlopig rekening met 18.00- 
 23.00)
• zondag 26 april 2009: concert Vriendenkring in Schimmert, aanvang circa 20.00u.
• zaterdag 4 juli 2009: concert (tijd nog onbekend, houd voorlopig rekening met 18.00- 
 23.00)
• zondag 12 juli 2009: repetitie in de ochtend en in de namiddag WMC voorbereidingscon- 
 cert in de Oranjerie in Roermond (exacte tijd nog onbekend, houd er rekening mee  
 dat we hier een hele dag van maken vanaf 10.30 (aanvang repetitie). Ons concert  
 vindt plaats tussen 15.30 en 18.00. Eindtijd is dus maximaal 20.00u inclusief reis 
 tijd.
• zaterdag 25 juli 2009 of zondag 26 juli 2009: Generale Repetitie (als we 31 juli   
 optreden) of anders een concert in Schimmert
• Vrijdag 31 juli 2009: generale repetitie in Schimmert (als we 1-2 augustus optreden)
• Vrijdag 31 juli 2009: mogelijk OPTREDEN WMC (kan overdag of ’s avonds zijn,   
 afhankelijk van het aantal deelnemers)
• zaterdag 1 augustus 2009: mogelijk OPTREDEN WMC (kan overdag of ’s avonds zijn,  
 afhankelijk van het aantal deelnemers)
• zondag 2 augustus 2009: mogelijk OPTREDEN WMC (kan overdag of ’s avonds zijn,  
 afhankelijk van het aantal deelnemers)

De concerten van 4 april en 4 juli zijn nog onder voorbehoud ivm bruiloften heel dicht tegen 
de fanfarefamilie aan. Wellicht gaan we hier naar andere data uitwijken.

Schrijf deze data meteen in je agenda en houd de data vrij aub. Alleen een optimale
voorbereiding kan leiden tot een succesvol WMC optreden!

Als er vragen of opmerkingen zijn, neem dan contact op met Dion Soons of Peter Verkoulen.

Het Bestuur
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AGENDA 
repetitieS:
Drumband: elke Woensdag 20:00 
Jeugdfanfare: elke Zondag 11:00-12:30
Leerlingenorkest: elke Zondag 10:30-11:00 
Jeugddrumband: elke Vrijdag 18:45
Fanfare: elke Vrijdag 20:00  
(K)=Alleen Korps (D)=Alleen Drumband

ConCerten:
Zo 07 dec Concert met Fanfare Achel  
  (K) 17:00 - 20:00 OVB
Za 13 dec Percussionata (D) 19:30
Vr 02 jan 2009 Nieuwjaarsconcert
za 04 apr Concert asta theater Beek
zo 26 apr Concert Vriendenkring in  
  Schimmert 20:00
Vr 04 jul Concert tussen 18.00 en 23.00
zo 12 jul repetitiedag+concert oranjerie  
  roermond 10:30 - 20:00
Vr 25 jul generale rep. of concert
Vr 31 jul generale rep. of mogelijk
  optreden WmC
za 01 aug mogelijk optreden WmC
zo 02 aug mogelijk optreden WmC

Volgende info verschijnt op 19 dec.
Uiterlijke inleverdatum 12 dec.

aCtiViteiten 2008:
Za 22 nov St. Caeciliamis + feest 18:45
Zo 23 nov Intocht St. Nicolaas 14:45
  gemeenschapshuis
zo 07 dec Concert met Fanfare achel  
  19:00 (vertrek bus +/- 17:00)
Za 13 dec Percussionata (D) 19:30
Za 20 dec Praktijkexamens Najaar
Zo 21 dec De 1e Noot 12:00 ’t Weverke
Wo 24 dec Kerstensemble 21:00

aCtiViteiten 2009:
Vr 02 jan Nieuwjaarsconcert 20:00
Di 06 jan Driekoningenoptocht (D)
Zo 22 feb Afhalen Prins carnaval en
  opluisteren H. Mis Taarbreuk
za 04 apr Concert asta theater Beek
Zo 05 apr Palmzondag opluisteren H. mis
  bezoek kerkhof 10:45
zo 19 apr Serenade Fanfare
  St. Caecilia hulsberg
zo 26 apr Concert Vriendenkring in  
  Schimmert 20:00
Do 30 apr Koninginnedag Lampionnenoptocht
Zo 03 mei Wandeltocht Trampelkeu
Zo 31 mei communicantjes begeleiden
  opluisteren H. Mis 9:10
Vr 04 jul Concert tussen 18.00 en 23.00

Vr 10 jul -  02 aug WMC Kerkrade
zo 12 jul repetitiedag+concert oranjerie  
  roermond 10:30 - 20:00
Vr 25 jul generale rep. of concert
Vr 31 jul generale rep. of mogelijk
  optreden WmC
za 01 aug mogelijk optreden WmC
zo 02 aug mogelijk optreden WmC

aCtiViteiten 2009 (vervolg):


