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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

Bedankt
Beste Fanfare vrienden en vriendinnen,
Allemaal heel hartelijk dank voor die geweldige huldiging bij het 70e jarig jubileum
(10 jaar Vaesrade en 60 jaar Schimmert) tijdens het nieuwjaars-concert j.l. zondag
4 januari 2015.
Een speciaal woord van dank aan het adres van de beide Peter’s en een extra dank
jullie wel voor het tuba-kwartet met
die geweldige variatie en uitvoering
van ons lijflied “Sarie Mareis“
Ook dank aan al diegenen welke
schriftelijk hebben gereageerd. Wie
zou nu ook niet trots zijn om van
zo’n vereniging deel uit te mogen
maken.
Nogmaals dank aan jullie allemaal.
Mia en Sjeng Mevis – Soons.
7 januari 2015
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Dankwoord Piet Soons en Sjeng Mevis
Beste mensen, tussen het optreden van het korps door
wil ik stilstaan bij onze twee bijzondere jubilarissen. Twee
mensen die al 70 jaar met hart en ziel betrokken zijn bij
onze vereniging. Het is dan ook niet zomaar dat ik de jubilarissen op dit moment wil huldigen. Piet Soons is helaas
opgenomen in het ziekenhuis. Hij heeft een kaart gestuurd
die wordt voorgelezen. Sjeng Mevis en zijn vrouw Mia zijn
wel aanwezig.
Piet geboren en getogen in Schimmert is zijn hele leven
lang al bij onze vereniging betrokken. Heel even, 6 jaar,
vanwege werk naar Dordrecht verhuisd en hier ook muzikaal aan de slag gebleven om bij terugkomst in Schimmert
meteen weer lid te worden van onze vereniging. Niet alleen als muzikant maar ook als onderdirecteur 12 jaar actief geweest. Ook heeft Piet menige muzikant opgeleid , diverse van zijn
leerlingen spelen nog steeds mee in het korps. Na ca. 43 jaar gemusiceerd te hebben is hij
gestopt en vanwege zijn verdiensten benoemd tot erebestuurslid. Nog steeds zeer verbonden aan onze vereniging en een zeer frequent bezoeker van concerten en andere activiteiten
meestal samen met Martha en Sjeng en Mia . Zeker niet op de minste plaats omdat naast zijn
zoon Ed ook een van de kleinkinderen muzikaal actief is. We zullen nog een moment uitzoeken om Piet de diamanten insigne op te spelden die hoort bij dit 70 jarig jubileum.
Sjeng is zijn muzikale carrière gestart in zijn geboortedorp Vaesrade. Na zijn huwelijk met Mia
Soons in Schimmert komen wonen en lid geworden van onze vereniging. Niet alleen lid maar
werd ook meteen bestuurslid. Enkele jaren later werd Sjeng secretaris, een functie die hij
meer dan 30 jaar heeft ingevuld en zoals Sjeng zelf zegt heeft hij menige voorzitter versleten.
Na 50 jaar actief als muzikant is hij gestopt en het hoeft geen betoog dat Sjeng vanwege zijn
verdiensten toen meteen is benoemd tot erebestuurslid. Het enthousiasme dat Sjeng aan
de dag legt bij alles wat met de fanfare te maken heeft is groot en enig chauvinisme is hem
niet vreemd. Iedere muzikant kent de gevleugelde uitspraak van Sjeng na opnieuw weer een
succesvolle concoursdeelname “we hebben ze liggen”. Om vervolgens een tuba te zoeken
om de Sari Marijs in te zetten. Ook Sjeng en Mia zijn trouwe bezoekers van onze optredens
en activiteiten. Van de kinderen is niemand meer actief in onze fanfare maar hun kleinzoon
Luuk, als slagwerker actief, kan op onvoorwaardelijke steun van zijn oma en opa rekenen.
Fijn om zo’n betrokken mensen een insigne op te mogen spelden voor dit 70 jarig jubileum.
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Voor Martha (wordt op een later moment samen met de insigne voor Piet uitgereikt) en Mia
een bloemetje als blijk van waardering voor de ruimte die jullie Piet en Sjeng gegund hebben
om de passie voor onze fanfare daadwerkelijk te kunnen invullen. Heeft zeker in hun actieve
jaren als muzikant, opleider, onderdirecteur, secretaris en ook niet de man die als eerste
thuis was een stevige wissel gelegd op jullie
inlevingsvermogen. Jullie hebben dit altijd geaccepteerd en ondersteund waarvoor wij jullie
zeer erkentelijk zijn.
Na deze woorden hebben 4 tuba’s, baritons
dan wel euphoniums een speciale versie van
het Sari Marijs gespeeld. Een zeer leuk optreden dat bij het publiek prima in de smaak viel.
Peter Soons

Mijn eerste optreden bij de fanfare
‘Vanmiddag heb ik de eerste keer op
het podium opgetreden, samen met
de andere blokfluiters.
Ik vond het heel spannend, en ook
heel mooi. Ons optreden duurde maar
heel kort, ik wilde nog een beetje langer op het podium blijven. Het was
moeilijk om goed op Roger (de dirigent) te letten met zoveel interessante
instrumenten en mensen achter me. Ik
moest ook even “hoi” tegen Ed zeggen, die ken ik van het eten vóór de blokfluitles op woensdagmiddag.
Volgende keer doe ik weer mee. De andere mensen hebben ook mooi gespeeld op het podium. Het publiek had hard geklapt voor ons allemaal.’
Groetjes van Sunny Vankan
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Nieuwjaarsconcert
Zondag 4 januari hebben wij met
de jeugdfanfare gespeeld bij het
nieuwjaarsconcert. We hebben
drie stukken gespeeld: Zourfaroka, the lion king en samen met
de blokfluiters Mieke hou je vast.
Daarna speelde de drumband.
Dat klonk erg leuk.
En als laatste speelde de fanfare.
Wij vonden het heel erg leuk.
Manou en Anne

Nieuwjaarsconcert 2015
Het fanfarejaar is een aaneenschakeling van lang bestaande tradities, beginnend met het
nieuwjaarsconcert en eindigend met de St. Caeciliamis. Op 4 januari begonnen we het fanfarejaar 2015 met ons traditionele concert, hoewel dit in afwijking tot voorgaande jaren nu op
zondagmiddag plaatsvond. Afgaande op de gezellige drukte in het gemeenschapshuis, was
dat geen verkeerde keuze. De ingrediënten waren, zoals het een nieuwjaarsconcert betaamt,
ook als vanouds: retrospectie en vooruitblik door onze voorzitter, het optreden van aanstormend Schimmerts talent in de jeugdfanfare, de voor mij als blazer altijd weer verbluffend
mooie en knappe presentatie van ons slagwerkensemble (ik vind de benaming drumband
echt geen recht doen aan de kwaliteiten en veelzijdigheid van deze groep), en als afsluiting
het optreden van “het korps” zoals de fanfare genoemd wordt. Bij binnenkomst was men al
druk aan het “verrasjen” (ik ben toch benieuwd naar de etymologie van deze uitdrukking) en
vonden de wafels gretig aftrek.
Peter Soons memoreerde enkele hoogtepunten van 2014, waarbij denk ik ons optreden in
Overpelt toch wel een fraaie afsluiting van ons muzikale jaar vormde, en sprak de hoop uit
dat dit een van de laatste nieuwjaarsconcerten in het huidige gemeinsjapshoes zou zijn.
Dat laatste zal iedereen met hem eens zijn. Het contrast kan haast niet groter zijn: zo’n fraai
fanfare-orkest (mag ik denk ik als relatieve nieuwkomer nog wel zeggen, zonder beticht te
worden van borstklopperij) in zo’n stoffige, ongezellige ambiance.
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Bij de jeugdfanfare maakte Jordi zijn debuut als dirigent. Enthousiast leidde hij de nieuwe
generatie muzikanten in een selectie uit de Lion King, het traditionele “Mieke hou je vast” met
de allerkleinsten op blokfluit en een geheimzinnig en fantasievol Zourfaroka. Enkele leden
van de jeugdfanfare gaven een toelichting op de stukken en ontpopten zich als geduchte
concurrentie voor onze eigen “Wikipeter”.
Daarna was het de beurt aan de drumband onder de inspirerende leiding van Etiënne Houben. Hij straalt altijd een en al enthousiasme uit voor slagwerk in al zijn vormen. Zij zijn al
druk bezig met de voorbereidingen op het concours in het najaar van 2015 en wij kregen wat
eerste indrukken van het programma dat ze daar gaan brengen. Aboriginal muziek vormde
de basis voor het eerste stuk. Indrukwekkende herinneringen aan de oorlog werden verklankt
in Margraten Cemetery met een aangrijpende sopraansax solo. In de akoestiek van de kerk
klonk dit stuk nog overweldigender, maar het blijft prachtige muziek. Van de strubbelingen
tussen de Common Linnets was niets te horen in de slagwerkvertolking van Calm after the
Storm.
Toen de bühne weer vrij was gemaakt, na het nodige sjouwwerk, kon de fanfare plaatsnemen. Het optreden werd gekenmerkt door Spaanse invloeden. Na de openingsmars werd
het optreden onderbroken voor een zeer speciale gebeurtenis: 2 leden waren reeds 70 jaar
lid van onze vereniging! Sjeng Mevis en Piet Soons zijn allebei 70 jaar nauw betrokken bij
de blaasmuziek. Piet kon helaas niet aanwezig zijn door een ziekenhuisopname en zal de
onderscheiding op een later moment opgespeld krijgen. Nadat de voorzitter Sjeng had toegesproken, nam hij zelf de microfoon om in vogelvlucht 70 jaar fanfareleven te memoreren.
Bijzonder om te horen wat er in die jaren allemaal gebeurd en veranderd is en hoe de vereniging is gegroeid tot de huidige club. Bijzonder was ook de muzikale hulde die de euphonium
sectie aan de jubilarissen bracht: thema en variaties over Sarie Marijs (overigens is het een
Afrikaans Volkslied en is de Afrikaanse schrijfwijze Sarie Marais en is de muziek afkomstig van een lied dat stamt uit de Amerikaanse burgeroorlog, aldus Wikipedia (Peter moest
zich gezien de tijd beperken, dus ik maak het maar even goed)), geschreven door Rickwin
Poelma. Het was een originele, mooie en humoristische hulde. Het enige wat je jammer zou
kunnen vinden is dat Piet en Sjeng geen hoornisten waren van origine!
De fanfare vervolgde haar optreden met onder andere een suite uit Carmen en de virtuoze
saxofoonsolo van Jordi in El artiste saxofonico. Ik moet bekennen dat ik, sinds ik lid ben
van de fanfare, mijn mening over de saxofoon ernstig heb moeten bijstellen! Iets later dan
gepland werd het nieuwjaarsconcert afgesloten, maar de bijzondere huldiging vormde daar
een meer dan goed excuus voor!
Jeroen Buijsen
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NIEUWS VANUIT COMMISSIE OPLEIDINGEN
Optreden nieuwjaarsconcert
Voor velen was het nieuwjaarsconcert een
speciaal optreden. Jordi had de primeur als
onze jeugdfanfare-dirigent. Voor enkelen
was dit het eerste optreden met de jeugdfanfare. En uiteindelijk had Roger Cobben
de primeur om met de blokfluitleerlingen
het inmiddels bekende “Mieke hou je vast”
ten gehore te brengen. Chapeau allemaal
met dit mooie optreden. Voor meer mooie
foto’s, zie de website.

Overzicht geslaagden
Kandidaat		
Jonie den Boer		
Luc Timmers		
Manou Soons		
Karsten Soons		
Paulus Brandsma		
Anne Buijsen		
Gregoire Vliegen		
Matthijs Buijsen		
Jesper Frijns		

Docent		
Roger Cobben
Roger Cobben
Roger Cobben
Sandra de Jong
Jordi Rouschop
Jordi Rouschop
Roger Cobben
Loek Paulissen
Roger Cobben

Examen
A		
A		
A		
A		
A		
A		
A		
B		
C		

Op 9 januari was de diploma-uitreiking voorafgaand
aan de repetitie. Jonie, Luc, Manou en Gregoire
zijn dezelfde avond ingestroomd in het korps.
Karsten speelt al een tijdje mee in de drumband. Met
Paulus en Anne is afgesproken dat ze nog eventjes
dooroefenen voordat ze instromen in het korps.
Manoua Koraichi mocht ook op 9 januari in het
korps instromen.
We wensen de 5 instromers heel veel plezier toe in
het korps!

Instrument
Bugel
Bugel
Bugel
Kleine trom
Saxofoon Alt
Saxofoon Sopraan
Trompet
Hoorn
Trompet
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Helaas gaan er bij ons ook wel eens zaken niet goed. Zo is het optreden van het schoolorkest
bij Schimortera helaas niet doorgegaan omdat er in de programmering geen rekening mee
was gehouden. Dat vonden wij maar natuurlijk ook de leerlingen erg jammer.
Bij het voorstellen van de docenten in de vorige info, is er bij het samenstellen van het artikel
een docent vergeten, te weten Roger Cobben. Deze fout willen we uiteraard zo snel mogelijk
herstellen.

Voorstellen blokfluit- en kleinkoperdocent Roger Cobben
Roger Cobben woonachtig in Brunssum en 49 jaar. Gehuwd en vader van vier kinderen een
dochter en drie jongens. Gestudeerd aan het Maastrichts Conservatorium en afgestudeerd
trompet en hafabra directie. Werkzaam bij muziekschool Kumulus Maastricht en Stichting opmaat.
Daarnaast nog dirigent van diverse verenigingen oa
Fanfare St. Antonius Genhout.
Als trompettist aangenomen geweest bij de luchtmacht kapel in 1990 maar vanwege studie niet te
combineren en uiteindelijk gekozen voor een baan
aan de muziekschool wat ik met heel veel passie
doe. Daarnaast ook regelmatig invallen bij diverse
orkesten en met kleine project orkesten als trompettist. Ik heb er veel zin in om bij de fanfare van
Schimmert aan de slag te gaan en vooral ook het
motiveren van de jeugd om ervoor te zorgen dat het plezier in muziek maken en de kwaliteit
van de leerling hand in hand kunnen gaan. Klein detail mijn vader is vroeger nog dirigent
geweest in Schimmert.

Solistenconcours LBT
Zondag 25 januari jongstleden deden Dries van Kan en Gie Prevoo mee aan het solistenconcours LBT in Hulsberg. Dries haalde 80 punten en Gie 81 punten. Beide kwamen uit in de
jeugddivisie en deden voor de eerste mee aan een solistenconcours. Super gedaan, gefeliciteerd! Dries vertelt ons hoe hij deze ervaring heeft beleefd.
Noteer alvast in jullie agenda:
- Intern solistenconcours 4 april
- Jeugdweekend 18-19 april
- Lei Extra Solistenconcours Hulsberg 3 mei
- Zondag 14 juni en zondag 11 oktober opluisteren Heilige Mis 11.00 uur door Jeugdfanfare (ovb)
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Tot slot weer even een, indrukwekkende, update van de statistieken:
- 15 blokfluitleerlingen;
- 5 saxofoonleerlingen;
- 32 bugel/trompetleerlingen;
- 1 hoorn-leerling;
- 1 trombone-leerling;
- 7 slagwerkleerlingen;
- 23 leerlingen zitten in de jeugdfanfare;
- 7 docenten.
Op dit moment krijgen maar liefst 61 leerlingen op een professionele manier les.
Samen muziek maken das pas fijn!
Namens Commissie Opleidingen
Barry Kuipers

Solistenconcours LBT Hulsberg
Op zondag 25 januari zijn Gie en ik samen op solistenconcours geweest in Hulsberg. Het was voor ons
de eerste keer dat we deelnamen.
We moesten een trommelsolo spelen op de kleine
trom. Er was ook een jury en die heeft mij punten gegeven.
Ik vond het heel leuk om mee te doen en heb er veel
van geleerd.
Ik heb 80 punten bij elkaar getrommeld en een 1e prijs
behaald.
Het was een wedstrijd, maar jammer genoeg heb ik
niet de beker gewonnen. Volgende keer doe ik weer
mee.
Dries van Kan
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Carnavalsoptocht

Fotocollage gemaakt door Barry Kuipers

JAARVERGADERING VRIENDEN VAN DE FANFARE
De jaarvergadering 2015 over het jaar 2014 vindt plaats op vrijdag 17 april in het gemeenschapshuis.
De inmiddels traditionele activiteit voorafgaand aan de vergadering brengt ons dit jaar naar:
Zuivelfabriek Eijssen Dairy gelegen aan de Schotlandlaan 12 6199 AL Maastricht Airport,
waar we om 18.30 uur verwacht worden.
Vertrek 18.15 uur vanaf het Oranjeplein.
De vergadering begint rond 20.00 uur.
Op de agenda staan de vaste agendapunten, zoals de jaarverslagen van secretaris en penningmeester. Maar er is ook voldoende ruimte voor een levendige discussie.
Bestuur
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Potgrondactie!
Van strenge vorst is de afgelopen winterperiode weinig sprake geweest en op sommige dagen lijkt het al bijna voorjaar. Tijd
dus om langzaam weer aan uw tuin te
denken! Zodat u, als het straks echt mooi
weer is, lekker kunt genieten van uw goed
verzorgde planten en bloemen. De fanfare
wil u hiermee ook in 2015 op weg helpen
met goede potgrond! De potgrondactie zal
plaatsvinden op zaterdag 14 maart.
Natuurlijk komen wij deze dag bij u langs
om de potgrond direct bij u te bezorgen.
Dat is zowel voor u als voor ons heel voordelig. Zo hoeft u niet naar de bouwmarkt of het
tuincentrum om zakken aarde te halen. Geen gedoe bij het in en uitladen en sjouwen van
die altijd zware zakken. Op 14 maart brengen wij de aarde tot in uw tuin!! Ook sponsort
u de fanfare met de aanschaf van deze potgrond. Van de opbrengst van deze actie kunnen
we bijvoorbeeld weer leuke nieuwe muziek aanschaffen (waarvan u dan natuurlijk weer kunt
genieten tijdens een van onze concerten)!
De zakken potgrond en tuinaarde van 40 Liter kosten € 4,-- per stuk. Koopt u 3 zakken
tegelijk dan betaalt u hiervoor maar € 10,Vanaf ca. 9.30 uur komen wij langs de deuren. Denkt u niet thuis te zijn of bent u bang ons
net te missen en zo de potgrond aan uw neus voorbij te zien gaan? Geef dan uw bestelling
alvast door via een e-mail aan: bestuur@fanfareschimmert.nl of geef het mondeling aan een
van onze bestuursleden door. Dan kunnen wij er voor zorgen dat er sowieso potgrond bij u
bezorgd wordt!
Ook bestaat de mogelijkheid om desgewenst zelf uw potgrond op te halen op zaterdag
14 maart. Dit kan op het adres De Steeg 14 te Schimmert (locatie Roks Bouw) van 9.00
u tot 13.00 u.
Met muzikale groet,
Fanfare Sint Caecilia Schimmert
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Concert met philharmonie zuidnederland
Op woensdag 24 juni vindt er in de kerk te Schimmert een bijzonder concert plaats. Dit concert wordt gegeven door de philharmonie zuidnederland en onze fanfare. Wilt U dit concert
bij wonen dan kunt U kaarten a € 15,-- reserveren via bestuur@fanfareschimmert.nl. U wordt
dan benaderd door een van onze bestuursleden.

Concert met Philips Harmonie Eindhoven
Op zaterdag 27 juni geeft onze fanfare een concert samen met de Philips Harmonie Eindhoven. De concertavond begint om 19:30 met Philips Harmonie Eindhoven en rond 21:00
zal onze fanfare beginnen met musiceren. Locatie: Harmoniezaal Sunplein 19 Landgraaf
(Nieuwenhagen)

Uitvoeringen
Jesus Christ Superstar
Op 28 en 29 maart om 19u in de Kerk in Schimmert zal een projectkoor van meer dan 100
stemmen in samenwerking met onze fanfare
de liedjes uit de musical Jesus Christ Superstar
uitvoeren. Sinds september is het koor druk
aan het oefenen, na de Carnaval beginnen ook het blazerscombo en de fanfare.
Op zaterdag is de voorstelling inmiddels uitverkocht, op zondag bijna (de laatste kaartjes
zijn verkrijgbaar via JCS.kaartjes@gmail.com). De totale opbrengst komt ten goede aan het
Kankeronderzoeksfonds Limburg. Tijdens dit concert zal de fanfare een aantal werken zelfstandig uitvoeren. Tevens zal de fanfare een paar nummers uit Jesus Christ Superstar begeleiden. Ook is er een blazerscombo gevormd dat een aantal liedjes zal gaan begeleiden.
Het beloven hele mooie muzikale avonden te worden, die ook nog eens een bijdrage leveren aan het goede doel. Voor de mensen die geen kaartjes kunnen krijgen: op 7 juni in de
namiddag vindt waarschijnlijk nog een uitvoering plaats in de Grote Kerk in Valkenburg. Of
de fanfare hier ook aan zal bijdragen of dat de begeleiding op 7 juni volledig door het combo
verzorgd wordt, moet nog besloten worden.
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AGENDA
REPETITIES:

TIP

ACTIVITEITEN 2015:

ACTIVITEITEN 2015:

Drumband: elke Woensdag 20:00
Jeugdfanfare: elke Vrijdag 18:30-19:45
Fanfare: elke Vrijdag 20:00
(K)=Korps (D)=Drumband (J)=Jeugdfanfare

Za 14 mrt
Zo 22 mrt
		
Vr 27 mrt
		
Za 28 mrt
		
Zo 29 mrt
		
Za 04 apr
Za 18 apr
Za 25 apr
		
Ma 27 apr
Zo 03 mei
		
Zo 03 mei
		
Zo 24 mei
Zo 31 mei
Do 04 jun
Za 06 jun
Zo 14 jun
		
Wo 24 jun
		

Potgrondactie 9:00 Steeg
Jaarvergadering 10:30
Gemeenschapshuis
Generale repetitie Jesus Christ
Superstar 19:45 Kerk (K)
Concert Jesus Christ Superstar
19:00 Kerk (K)
Concert Jesus Christ Superstar
19:00 Kerk (K)
Intern solistenconcours
tm 19 apr Jeugdweekend
Repetitiedag (aansluitend
activiteit) (D)
Koningsdag
Lentewandeltocht trampelkeu
7:00 Café Oos Heim
Lei Extra Solistenconcours
Hulsberg
Communiemis Basisschool (K)
Processie St. Remigiuskerk
Kermis Groot Haasdal
Processie Meerssen 6:30 Kerk
Opluistering Heilige Mis Kerk
11:00 (J)
Concert met philharmonie
zuidnederland 20:30 Kerk (K)

Kijk op onze website
www.fanfareschimmert.nl voor meer foto’s
van het nieuwjaarsconcert

Za 27 jun
		
Za 11 jul
		
Wo 15 jul
		
Zo 16 aug
Wo 02 sep
		
Za 12 sep
Zo 11 okt
		
Zo 18 okt
Zo 18 okt
Ma 19 okt
Zo 01 nov
		
Ma 02 nov
Ma 09 nov
Ma 16 nov
Vr 20 nov
Za 21 nov
		
Zo 22 nov
		

Concert met Philips Harmonie
Eindhoven (K) 19:30
Serenade opening Eijssen
Dairy Maastricht Airport 19:00
Laatste repetitie voor zomerva
kantie (ovb) (D)
St Rochus
Eerste repetitie na vakantie
(ovb) (D)
tm 13 sep Repetitieweekend (D)
Opluistering Heilige Mis Kerk
11:00 (J)
Trampelkeu wandeltocht
Concert Gemeenschapshuis (K)
Extra repetitie Gem. huis (D)
Brassband Limburg met
Fanfare/Drumband
Extra repetitie Gem. huis (D)
Extra repetitie Gem. huis (D)
Extra repetitie (ovb) (D)
Extra repetitie (ovb) (D)
Generale repetitie (ovb)
Gemeenschapshuis (D)
CONCOURS (D)
De Hanenhof Geleen

