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Fanfare St. Caecilia Schimmert

o
f
n
i
e
r
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

CARNAVAL 2009

Batteria in actie tijdens de carnavalszitting

Optreden van de Drumband
Batteria heeft weer eens bewezen dat je niet alleen met instrumenten maar ook met bezems,
afvalcontainers en 2 emmers een prachtig concert kunt geven.
De werklieden van Vixia kwamen hier achter tijdens het opvegen van alle rommel op de
bühne. Het ritme werd ingezet en de rest volgde vanzelf. Tijdens de korte show van 2 à 3
minuten kregen we datgene voor elkaar wat er moest gebeuren. Een verbaasd publiek met
grote ogen en een staande ovatie als afsluiting.
René Eijssen
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DOCHTERTJE VOOR RONALD & JUDY
Op maandag 26 januari is Marijn
geboren, dochter van Ronald en Judy!
Marijn is 50 cm lang en weegt 3370
gram. Moeder en dochter maken het
goed.
Langs deze weg willen wij de ouders
en grootouders van harte feliciteren
met de geboorte van Marijn!

Marijn Kuipers vlak na haar geboorte

Nieuwjaarsconcert
Op vrijdag 2 januari presenteerde de fanfare zich weer voor het traditionele nieuwjaarsconcert. In een gezellige en ongedwongen sfeer -bij binnenkomst met koffie en toepasselijke
wafel- kon eenieder zijn beste wensen voor het komende jaar delen met de andere aanwezigen. Daarna opende als eerste de Jeugdfanfare het muzikale gedeelte van de avond. Aan de
serieuze gezichten van de jonge aanwas (en menig ouder) was af te lezen dat zij er alles aan
wilden doen om zo goed mogelijk voor de dag te komen. Hetgeen zeer zeker gelukt is. Onder
leiding van een enthousiaste dirigente werd een vermakelijk optreden ten gehore gebracht
van een divers repertoire, compleet met solisten, stukken waar zelfs “scheve schaatsen”
werden gereden en “speciale geuren” werden verspreid.
Daarna was het de beurt aan de Drumband. Aangevoerd door een uitermate betrokken en
zeer beweeglijke dirigent (nog geremd door angst voor blessures daar hij nog op wintersport
moest), werd door een geconcentreerde groep een drietal bijzonder mooie stukken uitgevoerd. Een lust voor het oor. Chapeau voor dirigent en uitvoerenden.
Als laatste maakten zoals gebruikelijk de muzikanten van het Korps hun opwachting. Met op
de bok een op het oog lijkende ontspannen doch gedreven dirigent hebben we mogen genieten van een drietal goed gekozen muzikale stukken.
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Ondanks de noot van de voorzitter na afloop dat het gebeuren zich binnen de geplande
tijd had afgespeeld, was het mijns inziens niet erg geweest als de “voorstelling” iets langer
had geduurd. Een mening die meerderen met mij deelden. Na afloop was er nog voldoende
gelegenheid om een en ander te evalueren. Hiervan werd door menigeen gebruik gemaakt.
Rest mij te vermelden dat ik dirigent en korps veel repetitieplezier toewens in de aanloop naar
deelname aan het WMC.
Jo Schneiders

De jeugdfanfare onder leiding van Els Claessens

Het nieuwjaarsconcert
Vrijdagavond 2 januari hadden we een uitvoering met de Jeugdfanfare op het nieuwjaarsconcert. Voor mij was dat het tweede optreden. We waren allemaal een beetje zenuwachtig
want er waren veel mensen in de zaal. We zijn nog niet zolang bezig met de Jeugdfanfare
onder leiding van Els Claessens. De stukken die we spelen vind ik erg leuk. De Drumband en
de Fanfare speelden ook heel erg mooi. Tijdens het schrijven van dit stukje heb ik te horen
gekregen dat ik in de fanfare mag.
Joepie!!
Maartje
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Met de herders op pad….
Zondag 28 december 2008 gingen de herders voor het eerst op pad in Schimmert. Vanaf
16.00 uur zou in groepen van ca. 20 à 25 personen gewandeld worden onder begeleiding
van een herder. Afspraak was dat de begeleiders/herders en koningen nog vooraf een korte
instructie zouden krijgen in het gemeenschapshuis, vervolgens omkleden en op pad.
De voorbereidingen waren nauwelijks voorbij toen de eerste deelnemers binnen kwamen.
Om 15.55 uur vertrok de eerste (te) goed gevulde groep van ruim 30 personen. Hier bleef
het niet bij. Het werd aardig druk in ons gemeenschapshuis en ondanks de aanwezigheid
van een keurig verzorgde kerstdis met o.a. wafels met en zonder kersen en slagroom, broodjes warme beenham, koffie, chocomel, wijn, bier, etc. wilden de mensen toch graag aan de
wandel. De groepen bleven groot en de wachttijden tussen de groepen werden iets ingekort.

Om 19.00 uur ging de laatste herder met zijn “kudde” op pad en waren de eerste groepen al
weer terug in het gemeenschapshuis om te genieten van de kerstklanken van afwisselend
Jeugdkoor DievanOss en het Gemengd Kerkelijk Zangkoor in Dickens stijl, beiden onder
leiding van Paul Lemmens. Velen gaven enthousiast blijk van waardering voor hetgeen ze
onderweg waren tegengekomen: Het herderstafereel Achter Schimmert met naast een groep
herders een kleine kudde schapen en een kerstverhaal.
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De vertellende en zoekende drie koningen met een echte kameel (en dat hebben ze geweten!) in het veld tussen de Struik en de Rozemarijnstraat. Een fraaie levende kerststal met
alles erop en eraan (incl. schapen en ezel) tegen het fraaie decor van de binnenplaats en
schuur van de boerderij van Betsie en Thei Eijssen aan de Rozemarijnstraat (ook weer met
een kerstverhaal). Een bezoek aan onze fraai versierde kerk met muziek van een ensemble
van schutterij Sint Sebastiaan. Het boerderijmuseum van de heer en mevrouw Smitshuysen
met mooie kerstmuziek van onze Jeugdfanfare aangevuld met enkele oudere muzikanten.
In het Gemeenschapshuis bleef de gezelligheid nog een aantal uren hangen en tussen elf en
twaalf uur gingen de laatste aanwezigen weer op pad …. maar nu huiswaarts.
Gelet op de vele positieve reacties mag gesproken worden van een zeer geslaagd evenement. De organiserende Stichting EGN dankt dan ook allen die op welke wijze ook hun bijdrage aan het slagen van dit gebeuren geleverd hebben en hoopt bij een eventuele tweede
editie wederom een beroep op hen te mogen doen.
Bestuur Fanfare

kerstensemble
We ontvingen een reactie op de omlijsting van de Kerstwake en de Nachtmis op 24
december 2008:

Hallo saxofoonensemble, kerstavond 2008,
Wat heb ik kerstavond weer mogen genieten
van de mooie klanken van het kerstensemble. Jullie wisten weer een passende sfeer
te scheppen door mooie traditionele kerstliederen ten gehore te brengen. René en
spelers bedankt voor jullie prachtige klanken
en we hopen nog vaker van jullie te mogen
genieten.
Mvg bezoekster kerstnachtmis
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Curiosa van de Fanfare met (te) weinig aandacht
De gewaardeerde drapeaudragers.
Met zekerheid te noemen functionarissen lezen we in de verslagen vanaf 1887.
De vereniging is opgericht in 1845 maar in de begin jaren werden wel de leden genoemd in
de jaarverslagen maar niet altijd even duidelijk hun functies. De drapeaudragers zijn ook lid,
hadden en hebben stemrecht en betalen contributie.
Hub Knubben		
Willem Broens		
Louis van Kan		
Piet Wierts		
Lambert Everaerts
Jean Soons		

1889
1924
1944
1950
1953
1953

tot
tot
tot
tot
tot
tot

1923
1944
1950
1953
1953
heden

Opm. Op de foto van 1916 staat als drapeaudrager een zekere Sjaak Engelen. Waarschijnlijk was toen Hub Knubben
verhinderd want dhr. Engelen staat niet in de ledenlijst.
De recordhouder in deze “ere-lijst “ is onze aller bekende Jean
Soons. Hij is zeer trots op zijn vaandel en behandelt het zeker
zo goed dan een muzikant zijn instrument. Meer dan 55 jaar
is hij onze zeer gewaardeerde drapeaudrager. Daarbij is hij
ook nog zeer actief en is hem niets te veel als er gewerkt moet
worden in alle mogelijke functies en op bijna onmogelijke tijdstippen.
Een benoeming in het Guinness Book of Records zou nietmisstaan. Wie kan in een dergelijke staat van dienst Jean
kloppen ??
Volgens mij niemand.
Sjeng Mevis
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Giften voor onze Fanfare fiscaal aftrekbaar
Giften voor goede doelen blijven aftrekbaar voor zover deze meer bedragen dan 1% van
het inkomen. Met ingang van dit jaar heeft de belastingdienst echter bepaald dat de goede
doelen wel in het ANBI-register moeten voorkomen (Algemeen Nut Beogende Instelling).
Hiermee worden kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke
of algemeen nut beogende instellingen bedoeld, die als zodanig door de belastingdienst zijn
aangewezen.
Op de site van de belastingdienst www.belastingdienst.nl/giften vindt u de organisaties die in
aanmerking komen voor belastingaftrek
Ook FANFARE SINT CAECILIA uit Schimmert is hierin opgenomen.
Mocht u als vriend uw gift voor 2008 nog niet voldaan hebben, dan kunt u deze bijdrage alsnog overmaken op rek. nr.: 1464.14.934 t.n.v. Fanfare St.Caecilia Vrienden van de Fanfare.
Wel graag uw naam en adres vermelden.
Weet u niet meer wat uw bijdrage was, dan kunt u contact opnemen met
Ger Derks, tel. 404 1595 of via germiaderks@hetnet.nl
Sef Kuipers, tel. 404 1729 of via sefkuipers@home.nl
Ook is het mogelijk uw gift voor enkele jaren gelijktijdig over te maken.
Bedankt.
Vrienden van de Fanfare

Nieuwe hoofdsponsoren
We kunnen melden dat we maar liefst twee nieuwe sponsors mogen toevoegen aan de lijst
van hoofdsponsoren!
Aannemersbedrijf Jongen BV
Hompertsweg 34
6371 CX LANDGRAAF
tel: 045 570 02 00
fax: 045 572 69 15
INFO@JONGENBV.NL
WWW.JONGENBV.NL
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Nieuwe hoofdsponsoren (vervolg)
Stork Industry Services

Stork Industry Services - Business Park Stein 318 - 6181 MC Elsloo - tel 046 426 88 88

adreswijziging
Er is een verhuisbericht gekomen van hoofdsponsor Electro Duyckers B.V.
Het nieuwe adres is:
Molensingel 69
6229 PC MAASTRICHT
tel: 043 365 22 10
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Drumbandfestival en Fanfare concert
Op zondag 19 april vindt er in Obbicht een Drumbandfestival plaats. Hieraan zal onze drumband deelnemen. Dit concert zal in de ochtend plaats vinden.
Ook is er op diezelfde zondag een Fanfare concert, samen met Beeker-Genhout en onze
Fanfare. Dit concert vindt plaats van 17:30- 21:30 uur.
Nadere informatie over deze 2 concerten zal vervolgd worden in de volgende Fanfare-info.
Het bestuur

WMC UPDATE
De fanfare is intensief bezig met de voorbereiding van het WMC. Nu de Carnaval voorbij is,
hebben we de moeilijke periode achter de rug van Kerst, Oud & Nieuw, Zittingen, en natuurlijk
de Carnaval. In die periode hebben we namelijk tal van andere verplichtingen en wordt de
repetitiecyclus voortdurend onderbroken. Maar nu kunnen we er hard tegen aan. En dat is
nodig ook, want Frenk heeft een pittig programma op onze lessenaars gelegd...
Voor de leden (en de belangstellenden) geldt dat ze de homepage in de gaten moeten houden met daarin de laatste informatie over repetities en concerten (momenteel is v8 actueel).
Naast de normale repetities op vrijdag en de extra repetities op zondag, springt vooral de
dagrepetitie in het oog op zaterdag 14 maart. Op deze dag zullen we van 10.30 tot maximaal 17.00 in het gemeenschapshuis repeteren. Uiteraard wordt door ons voor de inwendige
mens gezorgd. Meer informatie volgt op een van de repetities en op de homepage.
Als er ondertussen vragen of opmerkingen zijn, schroom dan niet om Dion Soons of Peter
Verkoulen of een ander bestuurslid te raadplegen.
Je kunt ook mailen naar wmc2009@fanfareschimmert.nl.
Het bestuur
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Uitnodiging jaarvergadering 2009
Op zondag 15 maart vindt er om 10:30 uur de jaarvergadering plaats in het gemeenschapshuis. De vele activiteiten zullen door middel van foto’s de revue passeren.
Dit jaar staat natuurlijk in het teken van het WMC waarvoor veel voorbereiding en heel veel
inzet van al onze leden nodig zullen zijn.
Wij nodigen U dan ook allen uit om deze jaarvergadering bij te wonen.
Het bestuur

Uitnodiging jaarvergadering vrienden van de fanfare
De jaarvergadering 2008 wordt gehouden op woensdag 1 april in het gemeenschapshuis.
Zoals gebruikelijk is er weer een bijprogramma.
We gaan vergaderen van 19.30 uur tot 20.00 uur en daarna gaan we meedoen aan een
workshop met de drumband.
Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Opening
Mededelingen
Notulen jaarvergadering 2007 d.d. 14 maart 2008
Jaarverslag 2008
Financieel verslag 2008 en verslag kascontrolecommissie
Deelname WMC
Rondvraag
Sluiting

Het bestuur
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FelicitatiE
Op maandag 29 december werd door Lou Lemmens het Praktijkexamen Slagwerk groep I
Kleine Trom voor Graad IV afgelegd. Na een pittig examen -als opstap naar het HaFaBra Dexamen- werden 46 punten behaald, gemiddeld 7,66.
De examencommissie bestond uit Noël Speetjens, René Kicken en docent Sander Simons.
Lou en ouders: Proficiat!

Sef Pijpers 80 jaar
Vrijdag 30 Januari 2009 was de dag waarop de heer Sef Pijpers sr., onze supervisor van
1977- 2003, zijn tachtigste verjaardag mocht vieren. Vanuit Schimmert felicitaties en groeten
naar het Brabantse land en de beste wensen!
Het bestuur

Klaarzetten en opruimen instrumentarium
Het klaarzetten en opruimen van het instrumentarium na de repetitie en bij de concerten:
Maart: Jos Wieken, Ardina Soons, Luca Aerts, Chajen Debije
April: Jan Roks, Yamilla Drummen, René Hermans, Lisa Laumen
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AGENDA

Volgende info verschijnt op 3 april
Uiterlijke inleverdatum 27 maart

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

ACTIVITEITEN 2009:

Za 14 mrt Dagrepetitie 10:30
Zo 15 mrt Jaarvergadering 10:30
Zo 29 mrt 60 jarig Priesterfeest
Zo 05 apr Palmzondag opluisteren H. mis
		
bezoek kerkhof 10:45
Zo 05 apr Groepsfoto
Zo 19 apr Concert (D) ‘s morgens
Zo 19 apr Concert (K) 18:30
Do 30 apr Koninginnedag Lampionnenoptocht
Do 30 apr Serenade Jo Lemmens
Za 02 mei Serenade Bonnie Loyens- Ron Prevoo
Za 02 mei	Lei Extra Solistenconcours
Zo 03 mei	Lei Extra Solistenconcours
Zo 03 mei Wandeltocht Trampelkeu
Za 16 mei Serenade Jet & Jo Vrancken
		
20:00 ‘t Weverke
Zo 17 mei Concert (D)
Do 21 mei Serenade Fam Heijnen
		
14:00 uur ‘t Weverke
Zo 31 mei communicantjes begeleiden
		
opluisteren H. Mis 9:10
Za 06 jun	Kiosk concert (ovb) +/-19:30
Zo 07 jun	Processie
Za 13 jun	Processie Meerssen 6:30
Zo 14 jun Repetitie & concert (K) 17:00
		
tussen 17:00 - 21:30
Zo 21 jun Finale jonge solisten

ACTIVITEITEN 2009 (vervolg):

Zo 12 jul Repetitiedag+concert Oranjerie
		
Roermond 10:30 - 20:00
Za 25 jul Concert 19:00 - 23:00
Vr 31 jul	Generale Repetitie
Za 01 aug Optreden WMC
Za 15 aug St. Rochus 18:30
Zo 23 aug Verkoop Koosjiet loten
Za 29 aug	Watertaore Fièste
Zo 30 aug	Watertaore Fièste
Za 05 sep Serenade Jacqueline Kremers
		
& Rene Eijssen
Za 26 sep Serenade GB Liedekerken
		
19:30 uur thuis
Za 21 nov St. Caecilia Feest
Zo 22 nov	Intocht Sint Nicolaas
Zo 22 nov Serenade fam. Soons

CONCERTEN:

Zo 19 apr Concert (D) ‘s morgens
Zo 19 apr Concert (K) tussen 18:30
Zo 17 mei Concert (D)
Za 06 jun	Kiosk concert (ovb) +/-19:30
Zo 14 jun Repetitie & concert (K)
		
tussen 17:00 - 21:30
Zo 12 jul Repetitiedag+concert Oranjerie
		
Roermond 10:30 - 20:00
Za 25 jul Concert 19:00 - 23:00
Vr 31 jul	Generale Repetitie
Za 01 aug Optreden WMC

