Nr. 140 | Oktober 2014

1

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

TIJD VOOR EEN IJSJE!

Traditiegetrouw sluit de jeugdfanfare de laatste repetitie voor de vakantie af met het nuttigen van een ijsje
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Even voorstellen… Commissie Opleidingen
Wie zijn we en wat doen we? Op deze vraag willen we graag antwoord geven.
De Commissie Opleidingen bestaat op dit moment uit 7 personen: Ine Willems (voorzitster),
Carin Frijns, Barry Kuipers, Judy Kuipers, Chellie Soons, Dion Soons, Ed Soons
Hiermee hebben we een goede mix in de Commissie Opleiding zitten met zowel afgevaardigden van het Bestuur, leden van Fanfare en Drumband als ook ouders van leerlingen.
Eén keer per maand is er een vergadering van de Commissie Opleidingen, van deze vergaderingen wordt een verslag gemaakt dat ook aan het bestuur verstuurd wordt.
Hieronder een opsomming van zaken waar we ons zoal mee bezig houden:
•
Werven van blokfluit-, slagwerk en blaasinstrumentleerlingen. Hiervoor hebben we
een draaiboek met brieftemplates ontwikkeld die op afgesproken tijden in de desbetreffende doelgroep verspreid worden;
•
Organiseren van de blokfluitlessen in de basisschool met overblijfmogelijkheid zodat
leerlingen niet eerst naar huis hoeven te gaan;
•
Organiseren van het jaarlijks Intern Solistenconcours in maart/april en deelname aan
Solistenconcours in april/mei Hulsberg. Streven is om alle leerlingen aan het intern solistenconcours te laten meedoen;
•
Mogelijke afvaardiging op Limburgse en landelijke kampioenschappen;
•
Organiseren en stimuleren jeugdfanfare-optredens;
•
Iedere zondagmorgen heeft een lid van de commissie bardienst om de leden van de
jeugdfanfare te voorzien van een drankje in de pauze;
•
Organiseren van het jaarlijks examen voor de door de docenten aangedragen leerlingen.
Dit wordt altijd vooraf gegaan door een proefexamen;
•
Het reorganiseren van het archief van solo-werken. Actuele solowerken worden ingescand zodat deze digitaal beschikbaar zijn;
•
Contact onderhouden en afspraken maken met docenten;
•
Zorgen dat leerlingen een werkend instrument tot hun beschikking hebben;
•
Bespreken van de prestaties van leerlingen met docenten en eventueel zorgen voor doorstroom;
•
Organiseren van leuke uitstapjes, dit jaar proberen we een rondleiding bij Adams te
organiseren met bowlen en pannekoek eten. We zijn voor de grote vakantie al een ijsje
gaan eten in Oensel. Voor volgend jaar staat weer een jeugdweekend met overnachting
op het programma. Dit hebben we al twee keer eerder georganiseerd en was heel erg
gezellig;
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Zorgen voor goede communicatie richting leerlingen en ouders. Communicatie is en blijft
een moeilijk vak. We zijn hierom ook gestart met een ouderavond. Dit wordt zeker op
reguliere basis herhaald;
We zijn plannen aan het maken hoe leerlingen op een betere en leuke manier in de
drumband en fanfare kunnen instromen en op welke manier we de leerlingen hier kunnen en moeten begeleiden.

We realiseren ons dat muziek maken geen makkelijke hobby is en veel vraagt van leerlingen
en ouders. Ons streven is om het volgen van een muziekopleiding bij de fanfare zo leuk en
toegankelijk mogelijk te maken.
Op- en of aanmerkingen, tips, ideeën zijn altijd welkom, graag zelfs! Je kunt hiervoor contact
opnemen met een van de commissie-leden of een mailtje naar
opleidingen@fanfareschimmert.nl
Want: Samen muziek maken das pas fijn! Maar daarvoor moet je wel eerst muziek leren
maken…
Kijk voor meer info op onze internetpagina:
http://www.fanfareschimmert.nl/activiteiten/opleidingen.html
Tot slot dan nog even wat statistieken, huidige stand:
•
9 blokfluitleerlingen (restant van 2e blok)
•
6 saxofoonleerlingen
•
32 bugel/trompet-leerlingen
•
1 trombone-leerling
•
8 slagwerkleerlingen
•
19 leerlingen zitten in de jeugdfanfare
•
6 verschillende docenten
•
13 leerlingen doen in 2014 examen (onder voorbehoud)
•
Na de herfstvakantie kunnen de blokfluitleerlingen doorschuiven naar een instrument of slagwerk en zal een nieuwe groep blokfluiters starten.
Namens Commissie Opleidingen
Barry Kuipers
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Poetssessie
Zondag 5 oktober jl. heeft de poetssessie plaatsgevonden, de bugels en trommels werden
stevig onderhanden genomen en goed gereinigd onder deskundige leiding van Rob Creemers en Paul Prevoo.
Paulus Brandsma kreeg van Ed Soons wat tips en trucs mee voor het onderhoud van zijn
saxofoon. Deze morgen was goed bezocht en er waren flink wat ouders mee gekomen.
Binnenkort plaatsen we enkele filmpjes op de website met schoonmaak en onderhoudsinstructies voor koperblaasinstrumenten.

Veranderingen in de Opleidingen:
Manon Verstegen heeft begin september aangegeven dat ze wil stoppen bij de fanfare als dirigente van de jeugdfanfare en als muziekdocent voor zowel de bugel- als blokfluitleerlingen.
Ze is in september begonnen aan een nieuwe studie op het conservatorium dit vergt veel van
haar tijd. Jammer dat ze al stopt, 30 september jl. heeft ze haar werkzaamheden beëindigd.
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Een flinke uitdaging voor de Commissie Opleidingen om vervanging voor haar te vinden op
deze korte termijn, maar het is gelukt!
Roger Cobben hebben we bereid gevonden de bugel en blokfluitlessen van Manon over te
nemen. Roger is inmiddels al gestart met het geven van de eerste lessen. Voor de leerlingen
die les hebben bij Harry Schaeps verandert er niets.
Voor de jeugdfanfare gaat ons eigen lid, Jordy Rouschop, het dirigeerstokje overnemen van
Manon. Hiervoor dient het repetitiemoment van de jeudfanfare wel verplaatst te worden. De
jeugdfanfare repeteert nu wekelijks op vrijdag van 18.30 uur tot 19.45 uur, voorafgaande
aan de repetitie van het korps.
In de volgende info meer info over Roger en Jordy.
Mochten er nog vragen en of opmerkingen zijn dan zijn we via mail bereikbaar op:
opleidingen@fanfareschimmert.nl
Namens Commissie Opleidingen,
Barry Kuipers

Toppers in concert
Dit was de titel van ons gezamenlijk concert met de Koninklijke Fanfare Kempenbloei Achel in
de Borenburg te Voerendaal. Na afloop hebben de toch in redelijk aantal aanwezige bezoekers middels een groot applaus duidelijk laten horen dat de titel van dit concert terecht was.
De top-2 van het WMC 2013 (was ook de top-2 in 2009) heeft alle registers open getrokken
om het publiek te vermaken.
Achel onder leiding Ivan Meylemans is een klasse apart, een fantastisch korps dat met zeer
goede solisten een zeer interessant en
gevarieerd programma ten gehore bracht.
Ook wij hebben een prima programma ten
gehore gebracht. Dat Achel ook van onze
prestatie onder de indruk was bleek al snel
want er zijn weer plannen om in het najaar
een concert in Achel te verzorgen. Publiek
en muzikanten hebben genoten van een
fantastisch concert.
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Familiedag
Zaterdag 20 september was er dan de familiedag voor de hele fanfare familie.
Het was heerlijk weer dus werd de fiets gepakt en naar het Schimmertse gefietst, richting de
speeltuin alwaar de start van het programma was. Aangekomen bij de ingang stond Ernest
Kuipers al gereed met zijn oude tractor met huifkar om de eerste lading kinderen en enkele
ouders door de straten van Schimmert te rijden. In de speeltuin bleken de meesten al hun
plekje gevonden te hebben en konden we genieten van een heerlijk stukje vlaai met koffie

en de zon. Marjo zorgde er voor dat ook alle vlaai opging door een ronde door de speeltuin
te maken en met succes. Tegen vier uur werd het tijd om op te staan en middels een speurtocht naar de plek van het avondeten te gaan. De tocht leidde ons via veldwegen naar ons
nieuwe doel. De allerlaatste boerderij ver achter Klein Haasdal gelegen, bleek de plek waar
we moesten zijn. Een grote tankwagen lachte ons toe (BIER!!) en dus met een grote glimlach
werd ‘der pley’ opgelopen. Helaas, het bleek melk te zijn. Ook lekker maar vanmiddag niet.
De BBQ stond al te roken en er was voldoende gerstenat in de
fles en wijn voor de ouderen en ranja en cola voor de kleine gasten. Een springkussen en heel veel plaats om met fietsjes, skelters en stepjes rond te racen, zorgden ervoor dat de kinderen een
heerlijke middag beleefden. Zoveel plaats hebben de meesten
niet thuis. En dan hebben de ouders het natuurlijk ook prima naar
hun zin en kunnen rustig genieten van alle lekkers. Pierre bleek
jarig en natuurlijk werd er een ‘lang zal hij leven’ uit volle borst
gezongen door de aanwezigen. Na afloop in het donker werd
wederom de fiets gepakt om de berg af de racen naar ons huis.
Al met al een heerlijke middag/avond en organiserend comité bedankt voor deze mooie dag.
Die van Roooothem
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Vrienden van de Fanfare
Geachte Vrienden van de Fanfare,
De bijdrage van de meeste vrienden en sponsoren hebben we al ontvangen. Hebt u door het
vervallen van de acceptgirokaarten nog niet bijgedragen of weet u niet meer zeker of u dit
gedaan hebt, dan kunt u contact opnemen met de penningmeester van de Vrienden:
sefkuipers@gmail.com
045-4041729.
Rekening Vrienden van de Fanfare: NL93 RABO 0146 4149 34
Sef Kuipers

Processie Meerssen
Op zaterdagmorgen 21 juni vertrokken heel
wat parochianen richting de Basiliek in Meerssen. Hier en daar tijdens de tocht voegden zich
nog steeds mensen aan bij de pelgrims.
Het was stralend mooi lenteweer.
Om 8:30 uur was een mooie H. Mis met Gregoriaanse zang
Een eeuwenoude traditie die in stand gehouden moet worden.
Bestuur Fanfare
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Mijn eerste H. Communie
Zondag 8 juni deed ik samen met 28 andere kinderen mijn communie. De fanfare kwam ons op
het schoolplein ophalen. Ik vond het spannend om achter de fanfare aan te lopen naar de kerk.

De fanfare speelde leuke liedjes in de kerk. Na de mis heeft de fanfare op het schoolplein
“Lang zullen ze leven” voor ons gespeeld. Daarna hebben we onze ballonnen opgelaten. Ik
vond het heel leuk dat de fanfare bij deze bijzondere dag aanwezig was.
Dries van Kan

Processie zondag
Op zondag 15 juni trok de processie weer door ons dorp. Een mooie traditie om in ere gehouden te worden.
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Uitslag Koosjieten 2014
De koeien hebben hun behoefte weer gedaan en de winnende loten zijn:
- 1ste prijs lotnummer 0630
- 2de prijs lotnumemr 0856
De gelukkige prijswinnaars kunnen zich melden bij ons secretariaat
(tel 045 404 2241), waarna wij de prijs zo spoedig mogelijk komen uitkeren.
Van harte gefeliciteerd!!!

Serenades
Hartelijke dank voor de feestelijke bijdrage die jullie hebben gegeven aan ons 50-jarig huwelijksfeest op 7 juni. Het maakte een
onvergetelijke indruk dat de drumband en de fanfare onze receptie opluisterden met een serenade. Wij en ook al onze gasten
hebben er enorm van genoten.
Dank jullie wel!
Maria en Geraar Goltstein - Provaas

Diamanten bruiloft Tilke en Hub Selder – Jongen.
Zondag 14 september jl hebben wij ons 60-jarig huwelijksfeest
gevierd. Het was een leuk feest en de serenade van de fanfare
was een van de hoogtepunten. Het was voor ons en onze gasten
een indrukwekkend moment.
Hiervoor onze hartelijke dank.
Til en Hub Selder - Jongen
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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 19 okt Herfstwandeltocht trampelkeu
		
07:00 Café Oos Heim
Vr 07 nov	Geen repetitie (K)
Zo 09 nov	Repetitie (K)
		Gemeenschapshuis 10.30
Di 11 nov Opening van de Carnaval
		Hofkapel 19:45
Za 15 nov Jeugduitstapje naar Adams
		Gemeenschapshuis 13:00
Zo 16 nov St. Caecilia feest
		
‘s middags Tent Soons BV
Za 22 nov 18:45 St. Caeciliamis
Zo 07 dec	Repetitie (K)
		Gemeenschapshuis 10.30
Zo 14 dec Concert met Achel (K)
		
locatie: Achel
Vr 19 dec	Geen repetitie (K)
Wo 24 dec Nachtmis (Kerstkoper)

Tip:

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

ACTIVITEITEN 2015:

Zo 04 jan Nieuwjaarsconcert
		
15:30 Gemeenschapshuis
Do 15 jan tm 18 jan Carnavalszittingen
		Gemeenschapshuis Hofkapel
Zo 01 feb	Prinsenreceptie Gemeen		
schapshuis Hofkapel 13:30
Zo 15 feb Afhalen prins & Carnavalsmis
Ma 16 feb Carnavalsoptocht
Za 28 mrt Concert Jesus Christ
		
Superstar Kerk 19:00 (K)
Zo 29 mrt Concert Jesus Christ
		
Superstar Kerk 19:00 ovb (K)
Ma 27 apr Koningsdag
Zo 03 mei Lentewandeltocht trampelkeu
		
07:00 Café Oos Heim
Zo 24 mei Afhalen communicanten
Zo 31 mei Processie
Wo 24 jun Concert met Philharmonie
		
Zuid Nederland (K)
Za 27 jun Concert met Fanfare
		
Nieuwenhagerheide (K)

Concerten:

Zo 14 dec
		
Zo 04 jan
		
Wo 24 jun
		
Za 27 jun
		

Concert met Achel (K)
locatie: Achel
Nieuwjaarsconcert
15:30 Gemeenschapshuis
Concert met Philharmonie
Zuid Nederland (K)
Concert met Fanfare
Nieuwenhagerheide (K)

