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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

lentewandeltocht trampelkeu op 4 mei 2014
De lentewandeltocht van de Trampelkeu is dit jaar op zondag 4 mei.  We zullen 
gaan wandelen richting Spaubeek en Genhout. We hopen dat de natuur nog bloe-
sem heeft over gelaten om te bewonderen is en er dus nog veel te genieten valt. De 
start is in Café Oos Heim en onderweg zal er op de beide posten in ruime mate voor 
de inwendige mens worden gezorgd. (met de “woorsjte” van Maria en Ludi)

Wij hopen dat we jullie weer mogen begroeten onderweg en dat we, zo als altijd, 
een gezellige wandeltocht zullen beleven. De opbrengst is, zoals gewend, wederom 
voor onze fanfare.

Tot ziens op 4 mei “bie ut TRAMPELE MIT DE KEU”

WSV De Trampelkeu Sjömmert
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reünie DrumbanD 1

Zaterdag 22 maart 2014, vandaag is de reünie van de drumband.

We werden vanaf 15.00 uur verwacht 
in het gemeenschapshuis. Bij binnen-
komst kregen we een naamplaatje, dit 
was wel gemakkelijk want iedereen was  
ouder en een beetje grijzer geworden. 
Onder het genot van een kop koffie en 
stuk vla, konden we een fototentoon-
stelling en film bekijken. Herinneringen 
komen dan naar boven. Het eerste uni-
form was een blauw kapje en een rokje, 
om je heen hoorde je personen die dit 
nog gedragen hadden. Mijn uniform was een jurkje en witte laarzen, panty’s waren soms niet 
aan te slepen.

Er werd veel met mekaar gepraat  hoe vroeger de repetities waren, dat we begonnen zijn 
op een plankje en als je dan de 16 maten en de eerste mars onder de knie had mocht je bij 
de drumband. In die tijd hoefden we geen noten te kennen, we leerden alle marsen uit ons 
hoofd. We spraken over de concerten waar we aan deel hebben genomen, prijzen die we 
behaald hadden. Het was een gezellige middag ook om andere oud leden weer te ontmoe-
ten. Na het eten volgde er een  concert van “Percussion Proms” een mooie uitvoering waarbij 
zowel pop, klassiek en filmmuziek de revue passeerden, met tussendoor technische hoog-
standjes met veel humor gebracht door “Schaal ven Richter”. 

De drumband van nu is niet te vergelijken met die van vroeger, nu ligt de lat een stukje hoger, 
de drumband is veel technischer, veel meer verschillende instrumenten, noten lezen is nu 
een  must. Ook het uniform is meegegaan in de tijd. Kortom Schimmert heeft een drumband 
om nu en  ook in de toekomst trots op te zijn!! 

Groetjes,
Nicole Jennen-Lemmens
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reünie DrumbanD 2

Op zaterdag 22 maart 2014 vond de reünie plaats van de drumband van fanfare St. Caecilia 
Schimmert. 

Om 15.00 uur werden we verwelkomd met een lekker kopje koffie en natuurlijk Limburgse vlaai. 
Onder het genot hiervan hebben we ons geamuseerd met het bekijken van foto’s van de drum-
band door de jaren heen, en een film hiervan, die op de achtergrond speelde. 

Herinneringen werden opgehaald en anekdotes uitgewisseld. Voordat we het wisten was het 
tijd voor een overheerlijk eetbuffet. 

En daarna het hoogtepunt: een spetterend optreden van de drumband o.l.v. Etienne Houben. 
Van Jurrasic Park tot Harry Potter en van Van Halen tot Paul Simon. Het was grandioos! En 
alsof dit nog niet genoeg was, was er een speciale ‘guest-act’ van slagwerkgroep ‘Schaal van 
Richter’. Een zeer verrassende “aardbeving” en soms met veel humor!

Daarna was het onder het genot van een drankje nog heel gezellig. Al met al een zeer ge-
slaagde reünie! Bedankt!

Oud drumbandlid Marlien Janssen

ConCert FanFare

Op vrijdagavond 4 april organiseerde Harmonie 
orkest Concordia Obbicht een lenteconcert in 
het MFC in Berg aan de Maas. De concertavond 
werd geopend door de Harmonie van Obbicht, die 
o.l.v. Alex Schillings een mooi concert ten gehore 
bracht.
Het aantal toehoorders was behoorlijk. Na de 
pauze was ons korps o.l.v. Frenk aan de beurt en 
het werd een schitterend concert. Heel apart vond 
ik persoonlijk A Movement for Rosa en Martenizza, een Bulgaars muziekstuk. Gefeliciteerd 
met dit optreden!

Bestuur
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intern SoliStenConCourS

Zaterdag 29 maart jongstleden traden op ons Intern Solistenconcours maar liefst 44 jonge 
solisten op voor de deskundige jury, zijnde Noël Speetjens. Dit gezelschap bestond uit 9 
blokfluiters, 15 debutanten, 7 jeugdleden en 13 solisten uitkomende in divisies 1 t/m 5. Van-
wege het grote aantal deelnemers hadden we al besloten om om 15.00 te beginnen, maar 
uiteindelijk hebben we het begintijdstip nog een half uur naar voren moeten halen om op tijd 
te kunnen afsluiten. 

Dit jaar was de organisatie van het intern solistenconcours voor het eerst in handen van 
Chellie Soons en Ron Prevoo. Alles was goed voorbereid en georganiseerd. Het is werkelijk 
perfect verlopen. Chellie en Ron, bedankt hiervoor en hopelijk mogen we meerdere jaren 
gebruik maken van jullie inzet!

Uiteindelijk moesten de solisten het zelf waarmaken. Ondanks het mooie weer, zat de grote 
zaal vol met vaders en moeders en opa’s en oma’s. Aan de gezichten en video’s, fotocame-
ra’s, iphones, etc. kun je zien wie familie van de solist was. Blijft toch een hele prestatie om je 
voor zo’n volle zaal te presenteren, de ene met iets meer zenuwen dan de andere.

Het Intern Solistenconcours is voor vele solisten ook een try-out voor het Lei-Extra Solisten-
concours in Hulsberg op 4 mei as. We wensen de deelnemers veel succes toe in de verdere 
voorbereiding. Al met al een mooie muzikale middag waar velen zichtbaar van hebben ge-
noten. Ook een compliment voor onze opleiders. Knap om te zien hoe er, met name bij de 
debutanten, al op redelijk korte termijn mooie muziek gemaakt wordt.
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Voor ons als commissie opleidingen in ieder geval een bevestiging dat we goed bezig zijn. 
Hier doen we het voor! Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst…

En: SAMEN MUZIEK MAKEN, DAS PAS FIJN!

Namens Commissie Opleidingen.
Barry Kuipers

De jaarVergaDering oVer 2013 op zonDag 23 maart 2014

De klanken van het Percussion Proms Concert van gisterenavond jagen nog als een tsunami 
door mijn lijf. Een geweldig optreden van de drumband aangevuld met enkele blazers van het 
korps en een gastoptreden van de groep ‘Schaal van Richter’. Nou wat heb ik weer genoten 
en velen met mij. Dit is voor herhaling vatbaar.

Met dit gevoel beginnen wij om 10.30 uur aan de jaarvergadering en voorzitter Peter Soons 
heet eenieder welkom en refereert in zijn opening aan dit concert. Tevens staat hij stil bij het 
plotselinge overlijden van Fon Heuts. De opkomst van de leden is nagenoeg vergelijkbaar 
met vorig jaar en het mogen er best wat meer zijn.
 
Nadat het verslag van de vorige vergadering aan de orde is gesteld  presenteert penningmees-
ter Peter Verkoulen zijn financiële verantwoording over 2013. De realisatie over 2013 sluit met 
een beperkt verlies. In een concoursjaar cq WMC-jaar is dit niet erg als dit maar gecompen-
seerd wordt in de andere jaren. De begroting over 2014 sluit positief. De aan de inflatie aange-
paste contributie en de lesgelden worden door de vergadering goedgekeurd. Wij zullen moeten 
blijven zoeken naar extra opbrengsten. De inzet van leden en ouders van jeugdleden bij een 
aantal activiteiten is hierbij hard nodig. Voor de leden zal een lijst met alle activiteiten opgesteld 
worden met hierin aangegeven vier activiteiten waaraan een betreffend lid meewerkt.

Marjo heeft voor de 15e keer op haar eigen manier weer een uitgebreide weergave opgesteld 
van alle interne – en externe activiteiten van de fanfare. De vele activiteiten laten zien dat 
de vereniging bruist van levendigheid. Dit is ook een stimulans voor de flankerende activitei-
ten die buiten de verenigingen, maar wel voor de fanfare, worden verricht (de Vrienden, de 
Trampelkeu). In 2013 was het WMC op muzikaal gebied natuurlijk het hoogtepunt. Daarnaast 
hebben enkele leden op solistenconcoursen erg goed gepresteerd en hiermee ook de fanfare 
positief in de schijnwerpers gezet.
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potgronDaCtie 2014

Zaterdag 15 maart jl. heeft u de leden van de fanfare zonder muziek 
en uniform maar met ladingen potgrond door Schimmert zien trekken. 
Zoals in de vooraankondiging beloofd kwamen we bij u langs en hoefde 
u niet te sjouwen. Wij brachten de zakken met potgrond op de door u 
aangegeven plek. Dit werd erg gewaardeerd. 
Veel mensen hebben gebruik gemaakt van deze actie om onze vereni-
ging te sponsoren en menige zak met potgrond verhuisde uiteindelijk 

Jean Steijns en Peter Verkoulen worden herkozen tot bestuurslid. De voorzitter geeft een 
overzicht van hetgeen Pascal Kuipers, René Kicken en Fransien Korink voor de vereniging 
hebben betekend en nog betekenen. Dit rechtvaardigt volgens het bestuur hun benoeming 
tot erelid. Verder wordt Fon Heuts postuum benoemd tot erebestuurslid. 

Om de verschillen tussen het korps en de drumband op te heffen wordt het voorstel geak-
kordeerd om voor alle leden van onze vereniging die 12½; 25; 40; 50 en 60 jaar lid zijn, m.i.v. 
2014, een insigne en oorkonde aan te vragen.

Binnen het comité van de Watertoarefièste zal gezocht worden naar alternatieven voor dit 
evenement. Het blijft moeilijk om activiteiten te vinden die weinig risico’s met zich meebren-
gen maar wel de kas spekken. Inspanningen en opbrengsten moeten hierbij wel met elkaar 
in evenwicht zijn. Het programma voor de jubilea van het korps en de drumband moeten nog 
ingevuld worden. Binnen het bestuur is de aktie opgepakt voor nieuwe uniformen voor de 
drumband.

De voorzitter sluit de vergadering en dankt eenieder voor zijn/haar inbreng tijdens deze con-
structieve vergadering maar ook tijdens het afgelopen verenigingsjaar

Ed Loijens
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naar een Schimmertse achtertuin. Gezien het succes van deze actie zullen wij u ook in 2015 
weer op weg helpen in uw tuin met goede potgrond voor uw planten en bloemen. 
Fanfare Sint Caecilia wil iedereen die ons via de afname van potgrond of op andere 
wijze tijdens deze actie heeft gesteund hartelijk bedanken!

PS: Mocht u ons gemist 
hebben en toch nog ge-
bruik willen maken van 
onze actie, stuur dan een  
e-mail naar beStuur@
FanFareSChimmert.nl 
of geef het door aan een 
van onze bestuursleden. 
Ter herinnering nogmaals de prijzen: 
De zakken potgrond van 40 liter kosten € 4,-- per stuk. Koopt u 3 zakken tegelijk dan 
betaalt u hiervoor maar € 10,- . en zoals beloofd, zolang de voorraad strekt wordt uw 
bestelling bij u thuis bezorgd!

Met muzikale groet, Fanfare Sint Caecilia Schimmert 
Het Bestuur

eVen VoorStellen: nieuwe hooFDSponSor CoSmiC orCheStra

Met Cosmic Orchestra componeert en produceert Mark 
Pütz sinds 2005 muziek voor TV, Radio en Film. Sinds 
2010 doet hij dat vanuit de studio in Schimmert (Mare-
weg). Hij heeft o.a. de muziek gemaakt voor: Koning 
Voetbal (RTL7), Take Me Out (RTL5), Eigen Huis & Tuin, 
Life4You, De TV Kantine.(RTL4), Undercover in Neder-

land, Onopgeloste Zaken, muziek voor Brandpunt (de reportages van Aart Zeeman), alle TV 
en Radio Tunes van L1, Die Sendung Mit Der Maus (WDR/ARD) en ga zo maar door.

Nagelang de aard van de productie werkt hij hierbij samen met verschillende studio musici 
en/of kleinere of grotere orkesten. Hij heeft bijvoorbeeld ook de filmmuziek geschreven voor-
de "zwijgende" speelfilms: De Buitengewone Avonturen van Mr West  (Lev Kuleshov 1924) 
en L'inhumaine (Marcel Lerbier, 1924). De muziek werd live uitgevoerd onder beeld met het 
Metropole Orkest.
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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 2014: 
Zo 13 apr Palmzondag Kerk 10:45
Zo 04 mei Lentetocht Trampelkeu
Zo 08 jun Pinksteren 1e Communie 9:10
Zo 15 jun Kermis processie 8:15
Do 19 jun Kermis groot haasdal
za 21 jun processie naar meerssen
  Kerk 6:30
Zo 22 jun Extra repetitie (K)
Do 03 jul repetitie o.v.b. (K)
Vr 04 jul Concert met achel (K)
za 06 sep Verkoop Koosjietloten

tip:
Kijk voor meer foto’s op onze website:
www.fanfareschimmert.nl

zo 14 sep Familiedag
za 04 okt Koosjiete
Zo 05 okt Concert met Brassband  
  Houthem
Za 22 nov 18:45 St. Caeciliamis
Za 22 nov 20:00 St. Caeciliafeest
wo 24 dec nachtmis (Kerstkoper)

aCtiViteiten 2014 (VerVolg): 

ConCerten: 
Vr 04 jul Concert met achel (K)
Zo 05 okt Concert met Brassband  
  Houthem


