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Fanfare St. Caecilia Schimmert
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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

Blokfluitleerlingen
De blokfluitleerlingen met docente Els waren aanwezig op de afsluitende openluchtschoolmis
op de laatste schooldag. Ze lieten zich van de beste kant horen en bliezen samen de vakantie
in. De vogeltjes in de bomen waren jaloers op de mooie klanken.
Er volgde een daverend applaus en dit was welverdiend!
Barry

Onze fanfare benadert, na een succesvolle start afgelopen schooljaar, ook dit jaar weer de
basisschoolleerlingen van groep 3 en 4 om kennis te komen maken met muziek. Het eerste
blok van de basiscursus duurt ongeveer een half jaar en bestaat uit blokfluitles en het oefenen van ritmes op een klokkenspel.
Het leren noten lezen gaat tijdens deze cursus spelenderwijs en legt een stevige basis voor
een mooie toekomst in de muziek! Daarnaast worden leerlingen van groep 5 benaderd om
zich aan te melden voor de basisopleiding op bugel of kleine trom.
Voor meer info: opleidingen@fanfareschimmert.nl of bel met Ine Willems 045-4042236
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Dankbetuiging van familie Stassen
Geacht bestuur van de fanfare St. Caecilia,
Na de koffietafel heb ik de dirigent al bedankt
namens de familie Stassen voor de prachtige
bijdrage van de fanfare en het koor. Bij deze wil
ik nogmaals iedereen bedanken voor onvergetelijke bijdrage aan de uitvaart. Het leek of ikzelf de hand had gehad in deze keuze van de
stukken. Mooier kon het niet. Als je al bijna 70
jaar uit Schimmert weg bent en in de grote stad
woont, denk je dat zoiets niet meer mogelijk is.
Ik heb vele bijzondere reacties gehad van familieleden en kennissen over het optreden van de
fanfare en het koor. Soms wordt er minachtend
gesproken over een dorp, omdat men niet weet
wat daar gebeurt. Ik kan jullie verzekeren, dat ik
er trots op ben, dat ik in Schimmert geboren ben.
Nogmaals bedankt en hartelijke groeten uit Tilburg.
Eugène Stassen (broer Noël)

Bedankt Fanfare!
We hebben veel complimenten gekregen van de mooi verzorgde mis, mede voornamelijk
dankzij jullie. Pap heeft een waardig afscheid gekregen, het was prachtig.
Hartelijk dank voor alles ook namens mam, kinderen en kleinkinderen.
Fam. Stassen

Indrukwekkende uitvaartmis
De omlijsting van de uitvaartmis van ons aller Noël Stassen door Fanfare, Drumband en
Dameskoor was indrukwekkend. Ondanks de vakantiebezetting van het korps, een emotionele uitvoering. De 600 aanwezigen in de kerk zullen innerlijk geapplaudiseerd hebben.
Dank aan iedereen die er zijn steentje of steen aan heeft bijgedragen
Guus Eijssen
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IN MEMORIAM Noël Stassen (1934-2011)
In 1959 werd Noël bestuurslid van onze vereniging.
Hij woonde toen nog thuis bij zijn ouders en had verkering met Irène Demacker uit Ulestraten.
De familie Stassen en Irène waren vereerd met de benoeming van Noël in het bestuur van
St.Caecilia. Zijn vader was voordat hij naar Schimmert kwam muzikant van de Harmonie in
Beek. De affiniteit met de blaasmuziek zat hem, zoals men dat tegenwoordig zegt, in de genen.
Toen hij later trouwde met Irène was het in Huize Stassen - Demacker fanfare en nog eens
fanfare waar veel over gesproken en veel tijd aan besteed werd. De eerste tentfeesten in
Schimmert werden door de fanfare georganiseerd en Noël was een van de “voorgangers“ bij
de aanpak en opbouw hiervan. Hij had altijd een hele grote inbreng bij alles wat in de vereniging aan de orde was. Een van zijn sterke punten was de dialoog met iedereen en speciaal
met de jeugdigen in onze vereniging.
Noël was een man van duidelijke woorden en een stevige aanpak ongeacht de hoeveelheid
werk en tijd die daarvoor nodig was. Noël was voorzitter van 1972 tot 1978 en daaraan vooraf
nog enkele jaren vice-voorzitter. Ook had hij zitting in de zeer belangrijke Commissie Opleidingen. In de contacten, namens onze vereniging als voorzitter, in en buiten Schimmert was
hij een graag geziene gast. (de contacten met zusterverenigingen, de Limburgse Muziekbond, de muziekscholen in de regio, gemeentelijke overheid e.d.). Naast St. Caecilia was de
Tsjechische blaasmuziek zijn tweede passie. Samen met Irène heeft hij heel wat festivals en
folklore festiviteiten bezocht in Tsjechië. Hij bezocht ook altijd optredens van deze orkesten
in Limburg en België. Fanfare St. Caecilia was en bleef zijn eerste voorkeur en wij die achter
blijven zullen hem echt missen. Tot de dag voor zijn overlijden hebben we contact met hem
gehad en ging zijn belangstelling nog altijd, met een lach en een traan, uit naar “onze fanfare”.
Op dinsdag 9 augustus 2011 is Noël begraven. Met oud bestuursleden, vanuit zijn actieve
fanfare tijd, hebben we hem mogen begeleiden naar zijn laatste rustplaats. Met mooie en
passende muziek, van het korps en de drumband, werd de plechtige uitvaartdienst opgeluisterd. Jammer dat het weer zo slecht was dat de begeleiding naar het kerkhof niet kon doorgaan. Drumband en korps hebben ter compensatie muzikaal afscheid genomen in de kerk.
De fanfare familie heeft een fijn mens verloren en heeft hem een waardig afscheid bezorgd.
Noël nogmaals dank voor alles en “rust in vrede“.
(Nu is de laatste voorzitter, waarmee ik als secretaris heb mogen samen werken, overleden.
Achtereenvolgens waren dat: Sjeng Eurelings, Remy Herberighs, Noël Stassen, Jean Sieben
en Jean Thewessen)
Sjeng Mevis, 15 augustus 2011
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Hoe kunnen we de verenigingskas spekken?
Beste mensen, om onze vereniging draaiende te houden hebben wij veel geld nodig. Ondanks de geweldige steun van de Vrienden, de Watertaore Fièste, de Trampelkeu, subsidies,
contributie en lesgelden en de donateurkaarten moeten wij ook onze handen uit de mouwen steken bij het Leedjesconcours, de carnavalsdisco’s en andere mogelijkheden zeker
gebruiken om extra inkomsten te genereren. Omdat ons ledenbestand uit veel jeugdige leden
bestaat die bij sommige activiteiten niet mogen helpen willen wij “mensen uit het Dorp” benaderen om ons daar waar mogelijk te helpen.
De eerste mogelijkheid dient zich aan op 16 oktober. Onze fanfare heeft bij loting het recht gekregen om het eerste LBM Bondsconcours 2011 in de schouwburg te Heerlen te organiseren om zo
een extra centje voor onze kas te verdienen. Er komen 11 orkesten voor het voetlicht, waaronder 7
fanfares in de 1e divisie. Hiervoor hebben wij, mede omdat dit samenvalt met de wandeltocht van
de Trampelkeu, helpende handen nodig. Ook ouders van jeugdige leden en partners en verder iedereen die ons wil helpen is van harte welkom. Het zijn lichte werkzaamheden zoals verkopen van
entree kaarten, bemensen van de garderobe, begeleiden van de musicerende korpsen etc.
Indien u na het lezen van dit stukje denkt iets voor ons te kunnen en willen betekenen kunt
u dit via de mail bestuur@fanfareschimmert.nl kenbaar maken of bellen met onze secretaris Marjo Limpens- Lemmens 045-4042241. Eigen (bestuurs)leden hoeven zich niet op te
geven, zij worden automatisch ingedeeld. Elke helpende hand is welkom! Doet u mee? Wij
zouden het heel fijn vinden!
Het bestuur

STEUN DE FANFARE VIA DE VRIENDENLOTERIJ
Via de Vriendenloterij speel je mee voor goede doelen. Wat veel mensen niet weten is dat je
ook je eigen goede doel kunt bepalen. Denk er eens aan om de fanfare als goed doel op te
geven. Wij krijgen dan als vereniging een deel van de lotprijs, zonder dat het U iets extra’s
kost. U kunt er snel voor zorgen dat 50% van uw inleg voor de VriendenLoterij bij onze fanfare terechtkomt. U kunt hiervoor bellen met de ledenservice van de Vriendenloterij op nummer 0900 300 1400 (bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 21.00 uur) voor
bestaande loten. Bij het aanmelden van nieuwe loten kan het ook via internet direct worden
aangegeven. Alvast heel erg veel dank voor deze extra financiële bijdrage.
Het bestuur
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Gouden Bruiloft Eijssen - Petit
Op 3 september vierden wij een prachtige gouden
bruiloft. Het weer was bijzonder mooi.
Om 15:00 uur een plechtige H. Mis gezongen door
de Beekerliedertafel en mooie liederen door Martin
Hurkens,GEWELDIG!
Maar nog meer muziek ‘s avonds: om half 8 een
serenade van de fanfare en drumband, onvergetelijk mooi!
Hier zij wij trots op zo’n mooi korps met bijna allemaal jonge muzikanten.
Het heeft ons goed gedaan! Wij hopen nog vele
jaren te genieten van jullie mooie muziek.
Twee dankbare vrienden van de fanfare
Lei en Hetty Eijssen - Petit

Geboorte Niels Eijssen
Op zondag 7 augustus 2011 is Niels Eijssen geboren. Niels is het zoontje van René en Jacqueline
Eijssen.
Hij woog bij de geboorte 2810 gram en was 49 cm
groot.
René en Jacqueline
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Fanfares in concert
Op zaterdag 1 oktober vindt er in de Borenburg, Furenthela 16 te Voerendaal een concert
plaats met onze Fanfare o.l.v. Frenk Rouschop en de Fanfare Eendracht Nieuwenhagerheide
o.l.v. Hardy Mertens.
Fanfare Eendracht Nieuwenhagerheide bereidt zich thans voor op deelname aan het Bondsconcours 2011 dat voor hen plaatsvindt op zondag 16 oktober (14:30 uur) in het Parkstad
Limburg Theater in Heerlen.
Fanfare Eendacht zal onder leiding van Hardy Mertens haar gehele concoursprogramma ten
gehore brengen. Men begint met het inspeelwerk Godspeed van componist Stephen Melillo,
vervolgt met het verplicht werk ´Bellum et Pax´ van Stijn Roels en sluit af met het keuzewerk
`Sonata da Chiesa´ van Rob Goorhuis.
Wij wensen Fanfare Eendracht Nieuwenhagerheide heel veel succes toe.
Het bestuur

Serenades
Wij hebben de gewoonte om, als de gouden bruidsparen dit wensen, ter gelegenheid van
hun feest een serenade te verzorgen. Afgelopen zomer bleken 2 gouden bruidsparen in onze
zomervakantie hun feest te vieren. Uit een rondgang bij de leden bleek dat er slechts een
handje vol muzikanten op beide data in de gelegenheid was om een serenade te brengen.
Wij realiseren ons dat dit voor de betreffende bruidsparen zeer teleurstellend was, ondanks
het feit dat wij in de contacten met de bruidsparen al hadden aangegeven dat hun feest midden in onze vakantie viel en dat wij problemen voorzagen om dit in te vullen. Nogmaals wij
hebben veel begrip voor de teleurstelling maar kunnen met een handvol muzikanten geen
serenade brengen. Deze ervaring, overigens het eerste jaar dat deze feesten midden in onze
zomervakantie vielen, heeft ons doen besluiten om bij toekomstige gouden bruiloftsfeesten
in onze zomervakantie, geen serenade meer te brengen. Wel willen wij deze gouden bruidsparen graag op een van onze repetities ontvangen om ze alsnog in de bloemetjes te zetten.
Wij hopen en verwachten dat u, in voorkomende gevallen, begrip kunt opbrengen voor onze
keuze.
Het bestuur
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Investeren in een Vitaal
Centraal Zuid-Limburg.
Elke vereniging levert zijn eigen unieke bijdrage aan een Vitaal Centraal Zuid-Limburg.
Via sponsoring of een donatie helpt Rabobank Centraal Zuid-Limburg ze daar bij.

Muzikaal talent koesteren en stimuleren.
Dat is het idee.
Rabobank. Een bank met ideeën.

Kijk voor meer informatie over sponsoring op
www.rabobankcentraalzuidlimburg.nl
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AGENDA
REPETITIES:

Drumband: elke Woensdag 20:00
Leerlingenorkest: elke Zondag 10:30-11:00
Jeugdfanfare: elke Zondag 11:00-12:30
Fanfare: elke Vrijdag 20:00
(K)=Korps (D)=Drumband (J)=Jeugdfanfare

ACTIVITEITEN 2011:

Za 17 sep Serenade GB fam. Hermans
		
18:30 ‘t Weverke (K&D)
Zo 25 sep 10:30 Repetitie tot 12:30 (F)
Vr 30 sep	Geen repetitie (F)
Za 01 okt Concert FPC 20:00 - 22:00 (K)
Vr 07 okt	Geen repetitie (F)
Zo 09 okt 10:30 Repetitie tot 12:30 (F)
Zo 16 okt Herfstwandeltocht Trampelkeu
Zo 16 okt Organisatie Bondsconcours LBM
		
(Heerlen) 10.00-23.00 (K&D)
Vr 28 okt	Geen repetitie (F)
Zo 30 okt 10:30 Repetitie tot 12:30 (F)
Za 12 nov Serenade GB familie
		
Thewessen 19:30 (K&D)
Zo 13 nov Concert met Thorn (K)
Za 26 nov St. Caeciliafeest 19:00
Zo 11 dec Concert Percussionata (D)
Za 24 dec Kerstensemble 21:30

Opruimploeg
Sept.: Paul Prevoo, Ron Prevoo-Loijens,
Bas Ritt.
Okt.: Sander van Kan, Hans Slenter,
Daniëlle Weerts, Joël Jacobs.
Nov.: Roel Wachelder, Erwin Kuipers,
Peter Verkoulen, Koen Verkoulen.

ACTIVITEITEN 2012:
Vr 06 jan
Vr 13 jan
Zo 01 apr
Za 14 apr
Ma 30 apr
Za 05 mei
		
Zo 06 mei
Zo 20 mei
Zo 27 mei
Zo 03 jun

Driekoningen 18:45
Nieuwjaarsconcert 20:00
Palmzondag
Intern solistenconcours.
Koninginnedag
& zo 06 mei Solistenconcours Hulsberg
Lentewandeltocht Trampelkeu
Schuttersfeest (K&D)
Pinksteren 1e Communie
Kermis processie

CONCERTEN:
Za
Zo
Zo
Vr

01 okt
13 nov
11 dec
13 jan

Concert FPC 20:00 - 22:00 (K)
Concert met Thorn (K)
Concert Percussionata (D)
Nieuwjaarsconcert 20:00

