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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
Rekening nr. Vrienden van de Fanfare: NL93 RABO 0146 4149 34

TRAMPELKEU
De Trampelkeu hebben ons tijdens
het recente St. Caeciliafeest verrast.
Zoals wellicht bekend zijn wij doende
om de drumband van nieuwe uniformen
te voorzien. Het mooie weer bij de
laatste tochten leverde wat extra
geld op zodat de Trampelkeu, naast de
gebruikelijke donatie, dit jaar iets extra voor ons in de pet hadden. Zij kwamen ons
het geldbedrag, nodig om de petten aan te kunnen schaffen, aanbieden.
Heel fijn dat de wisselwerking tussen de Trampelkeu, die altijd zeer fraaie wandeltochten weten te vinden, en de mensen van de Fanfare die hun handen uit de
mouwen steken om te helpen, dit resultaat oplevert.
Trampelkeu bedankt en we zien alweer uit naar de lentewandeltocht van aanstaande zondag (3 mei vanaf 7:00 bij Café Oos Heim).
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Bedankt
Geacht bestuur en leden van onze fanfare.
Nogmaals hartelijk dank voor de huldiging bij gelegenheid van mijn 70 jarig jubileum. Een extra
dankwoord aan het “Tuba” kwartet voor de aparte
uitvoering van ons lijflied “Sarie Mareis”. Ook hartelijk dank voor alle overige felicitaties. Het allerbeste
voor de toekomst en tot ziens bij een volgende uitvoering.
Martha en Piet Soons

JESUS CHRIST SUPERSTAR
Op 28 en 29 maart was het zo ver. Na een voorbereiding van een half jaar, vond de uitvoering
plaats van Jesus Christ Superstar in onze kerk in Schimmert. Een samenwerking tussen een
gelegenheidskoor van ruim 100 zangers, een combo met daarin 8 blazers uit onze fanfare
en verder natuurlijk "onze" Jan en Paul en uiteraard het hele fanfare-orkest o.l.v. Frenk Rouschop. Het geheel stond onder leiding van Hilde Ubben, de arrangementen waren van de
hand van Leon Dijkstra. Onze Pastoor verbond als verteller alle liedjes uit de musical tot het
Lijdensverhaal van Jezus.
Zoals het een goede voorbereiding
betaamt, waren de twee gezamenlijke
repetities op 20 en 27 maart nog wat
onzeker. Sommigen hadden het gevoel "als dat maar goed komt". Maar
als je op de dag van het concert zelf
een volle kerk met 900 bezoekers inkijkt, dan gaat de adrenaline vanzelf
stromen en valt alles op zijn plaats.
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Het werden dus twee heel indrukwekkende uitvoeringen, waar in "het dörp" nog lang over
nagesproken is en zal worden. Eén van de fanfare-leden schreef in een reactie: "Bedankt dat
ik hier aan mee mocht doen, het was één van de mooiste muzikale gebeurtenissen die ik ooit
mocht meemaken". Naast een indrukwekkende muzikale prestatie, was ook de opbrengst
voor het Kankeronderzoeksfonds Limburg overweldigend. De eindstand is nog niet helemaal
bekend, maar we komen tot ruim 30.000 euro.
We willen graag iedereen bedanken die op welke manier dan ook
heeft bijgedragen aan het succes
van deze twee dagen, muzikaal of
organisatorisch. Wij hebben er in
elk geval een enorme boost van
gekregen.
Op zondag 7 juni om 17u zullen we
nog een keer kunnen genieten van
dit programma. Dan zal in de Kerk
van OLV van Altijddurende Bijstand aan het Walramplein in Valkenburg nogmaals dit programma worden opgevoerd, dus inclusief de bijdrage van de fanfare. Kaartjes zijn weer verkrijgbaar via JCS.kaartjes@gmail.com.
Rosita & Peter

De jaarvergadering over 2014 op zondag 22 maart 2015
Voorzitter Peter Soons heet eenieder welkom en geeft aan dat Piet Keulers namens de Stichting Gemeenschapshuis eenieder een consumptie kan aanbieden, waarvoor dank. De opkomst van de leden is nagenoeg vergelijkbaar met vorig jaar.
Nadat het verslag van de vorige vergadering aan de orde is gesteld presenteert penningmeester Peter Verkoulen zijn financiële verantwoording over 2014, de realisatie is iets positiever dan begroot. De begroting over 2015 sluit ook net positief.
De aangepaste contributie en de lesgelden worden door de vergadering goedgekeurd. De
inzet van leden en ouders van jeugdleden bij een aantal activiteiten is hard nodig om dit te
blijven realiseren. Voor de leden is een lijst met alle activiteiten opgesteld. Zij kunnen hier een
voorkeur in aangeven van vier activiteiten waaraan het betreffende lid wil meewerken.
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Marjo heeft 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.
Enkele bijzonderheden zijn: Het optreden als praktijkorkest bij de LBM-cursus voor dirigent,
het opheffen van Vriendenkring Crescendo, de reünie van de drumband en het bijzonder
geslaagde St. Caeciliafeest in de spiegeltent bij Soons Interieurbouw.
Dank gaat uit naar de Vrienden, de Trampelkeu, sponsoren, andere externen en de leden
die afgelopen jaar weer hebben geholpen in welke vorm dan ook. Bijzonder is te vermelden
het werk van de Commissie Opleidingen die er alles aan doet om zoveel als mogelijk nieuwe
leden te laten instromen die hiervoor op een adequate manier zijn voorbereid.

Jos Wiekken, Jan Roks, Peter Soons, Ine Willems en Petra Lacroix worden herkozen tot
bestuurslid. De voorzitter geeft een overzicht van hetgeen Hans Slenter voor de vereniging
heeft betekend. Hij wordt dan ook benoemd tot erelid.
In het kader van het 170 jarig jubileum van het korps en het 60 jarig jubileum van de drumband
in 2015 zijn een aantal muzikale hoogtepunten gepland o.a. de concerten met de philharmonie zuidnederland, met de Philips Harmonie uit Eindhoven en met de Brassband Limburg. De
drumband heeft haar programma in zijn geheel afgestemd op de voorbereidingen voor haar
concours op zondag 22 november a.s. te Geleen.
Met hulp van de Vrienden en de Trampelkeu kan de drumband binnenkort in haar nieuwe
uniformen optreden. De Trampelkeu hebben een extra bijdrage van € 1.500,= gedoneerd
voor de nieuwe “patsjen” van de drumband.
De voorzitter sluit de vergadering en dankt eenieder voor zijn/haar inbreng tijdens deze constructieve vergadering maar ook tijdens het afgelopen verenigingsjaar.
Ed Loijens
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Jaarvergadering Vrienden van de Fanfare
Vrijdag 17 april j.l. hebben de Vrienden van de Fanfare hun jaarvergadering gehouden. Bij
een goede opkomst zijn we weer geïnformeerd over de stand van zaken m.b.t. onze vrienden
en sponsoren. Het aantal vrienden is licht gedaald, veelal door overlijden, het aantal sponsoren is thans 39. Met de financiële steun van deze mensen zijn wij in staat om de fanfare
waar nodig te helpen om de noodzakelijke kosten te ondersteunen. Het was weer een geanimeerde vergadering, waarbij ons de voorzitter van de fanfare heeft geïnformeerd over de
activiteiten van de fanfare en de drumband.
Voorafgaand aan deze vergadering hebben wij zoals gebruikelijk een bezoek gebracht aan
het Zuivelbedrijf Eijssen Dairy aan de Schotlandlaan 12,Maastricht-Aachen Airport. Het betreft het bedrijf van ons zeer gewaardeerd drumbandlid René Eijssen. René heeft ons een
kijkje gegeven in de “keuken “van het bedrijf, waarbij hygiëne en automatisering hoog in het
vaandel staan. Hier wordt uitsluitend yoghurt geproduceerd van hoge kwaliteit.
Na de rondleiding werden we verrast met een lekkere kop koffie en natuurlijk yoghurt-gebak.
En of dit nog niet genoeg was kregen wij ook nog een pot Griekse Yoghurt mee naar huis.
Het was een leerzaam en zeer aangenaam bedrijfsbezoek.
Jo Lemmens

Verslag jaarvergadering 2014 Vrienden van de Fanfare
Vanaf het Oranjeplein vertrokken we met een grote groep Vrienden naar een van de sponsors
Eijssen Dairy, waar we allerhartelijkst werden ontvangen door de familie Eijssen. Nauwelijks
binnen waren we allemaal binnen no time verkleed en voorzien van een hoofdbedekking. Nadat we de schoenenreiniger waren gepasseerd
heeft René (opvallend zonder hoofddeksel) ons
uitgelegd hoe je Griekse, Turkse en Bulgaarse
yoghurt maakt naar de smaak en de wensen
van de afnemer. Hoe hoger het vetgehalte hoe
hoger de prijs. Na de rondleiding nog heerlijk
verwend met koffie en yoghurt-vlaai. Een schitterend familiebedrijf, waar heel veel melk en
slagroom verwerkt wordt tot heerlijke yoghurts.
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Vervolgens met dezelfde grote groep gaan vergaderen in het gemeenschapshuis.
André verwelkomt de harde kern met opvallend veel dames en vindt ons bezoek aan een
Schimmerts familiebedrijf interessant om te zien. Verder noemt hij een aantal hoogtepunten
van de fanfare waaronder het Jesus Christ Superstar-project, dat de vereniging veel waardering heeft opgeleverd en veel be- en verwondering bij de vele niet-Schimmertse bezoekers.
Ook memoreert hij nog het bijzondere dubbel-jubileum van Sjeng en Piet.
De notulen van de vorige jaarvergadering zijn verhelderend en uitgebreid, zodat ieders geheugen weer even is opgefrist.
Uit de jaarverslagen 2014 blijkt dat het aantal sponsors goed op peil blijft en dat bij het aantal
Vrienden de licht dalende trend doorzet. Het ontbreekt aan aanwas, terwijl er wel Vrienden
wegvallen bijna uitsluitend door overlijden. De totale inkomsten liggen op hetzelfde niveau als
vorig jaar. Verder zien we dat in het verslagjaar een vervolg is gegeven aan de aanschaf van
nieuwe uniformen voor de drumband. Afronding hiervan vindt dit jaar plaats. Ook is er een
minder zware weerbestendige drapeau aangeschaft.
We zijn niet ontevreden. Er wordt nog steeds ieder jaar een mooi bedrag bijeengebracht. Het
in de loop der jaren door de Vrienden bijeengebrachte geld gaat volgens de penningmeester
richting € 200.000. Het grootste deel hiervan is besteed aan instrumenten en uniformen.
De voorzitter oppert het idee om eens te kijken naar nieuwe uniformen voor het korps. Het
geld is immers niet bedoeld om op de bank te zetten.
Het verslag van de kascontrolecommissie is korter dan dat van vorig jaar. Sjeng en René kregen niet alleen vla maar ook snel een correct en prachtig overzicht van de cijfers. Het advies
om de penningmeester te dechargeren voor zijn beleid van het afgelopen jaar werd door de
vergadering opgevolgd.
Verder is er nog gesproken over de goed verzorgde fanfare-info met veel interessante informatie over de opleidingen en over de nieuwe formule van het Caeciliafeest die goed in de
smaak is gevallen. De uniformen van de drumband zijn voor het concours gereed. De jubilea,
170 jaar fanfare en 60 jaar drumband passeren de revue. Het korps geeft in dit verband een
paar boeiende concerten: een met de Philharmonie Zuid Nederland hier in de kerk en een
bij Nieuwenhagerheide met de Philips Harmonie. Op 7 juni vindt er nog een uitvoering plaats
met het projectkoor Jesus Christ Superstar in Valkenburg. Ook speelt de Douane Harmonie
nog dit jaar hier in de kerk. De drumband gaat op concours. 60 jaar is geen echte jubileumdatum. Ook worden nog even genoemd de bijdragen van de firma Soons en de stichting HulsThewessen, het intern solistenconcours met heel veel deelnemers en belangstellenden, het
verhuren en opknappen van de kiosk. Er kan worden vastgesteld dat er veel geld omgaat en
dat er zorgvuldig mee wordt omgegaan.

Nr. 143 | Mei 2015

7

Een idee voor het bezoek voor de vergadering van volgend jaar: Ligne in Sittard, dat gebouwd wordt door sponsor Jongen.
Na de gebruikelijke bedankjes sluit André de vergadering, waarna we gaan genieten van de
repetitie van het korps.
Ger Derks

Potgrondactie 2015
Zaterdag 14 maart heeft onze fanfare
weer haar traditionele ronde door Schimmert gemaakt met de potgrondactie. De
dag begon om 9.00 u bij Roks Bouw in de
Steeg. De koffie stond klaar en de liefhebber kon de dag zelfs beginnen met een
stuk heerlijke vlaai. Maar er moest ook gewerkt worden. De aanhangers en karren
werden vol met zakken potgrond geladen.
De routes werden verdeeld en de groepen ingedeeld. Rond 9.30 u werd het toch echt tijd om
te beginnen en vertrokken de transporten naar alle delen van ons dorp .
Het was prima weer voor deze dankbare klus. Grote en kleine ladingen potgrond gingen
van de kar of aanhanger via kruiwagens naar menige achtertuin of schuurtje zonder dat de
koper hier de handen voor uit de mouwen moest steken. Sommige mensen hadden al enkele
dagen vooraf hun bestelling doorgegeven zodat we alleen nog moesten leveren. Als de voorraad op de kar of aanhanger op was ging de chauffeur weer laden in de Steeg en hadden de
hulptroepen even rust.
Rond 13.00 u was de klus geklaard en kon iedereen voldaan terugkijken op een leuke en
geslaagde actie. Terug in de Steeg waren de broodjes gesmeerd, stond koffie of fris klaar en
was er als toetje natuurlijk nog vlaai. Bij een natje en een droogje werd nog gezellig nagepraat waarna iedereen weer aangesterkt naar huis kon. Zoals het spreekwoord zegt maken
vele handen licht werk. We willen dan ook iedereen die deze zaterdagochtend heeft meegeholpen bedanken. Naast de leden die aanwezig waren willen we in het bijzonder de mensen
bedanken die meegeholpen hebben terwijl ze geen lid zijn van onze fanfare, zoals enkele
ouders van leerlingen en anderen die spontaan meegeholpen hebben.
Bedankt hiervoor!
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CHRONOLOGISCH NIEUWS VANUIT COMMISSIE OPLEIDINGEN
Op 27 februari jongstleden vond de eerste repetitie plaats van het Leerlingenorkest. Roger
Cobben repeteert om de week met circa 15 leerlingen in de kelder van het gemeenschapshuis tussen 18.45 uur -19.15 uur. Het doel is om leerlingen na enkele maanden op een
leuke manier in groepsverband te laten musiceren. Zowel leerlingen als de docent zijn erg
enthousiast. Het is geweldig om te zien hoe de leerlingen op relatief korte termijn toch al leuk
samen muziek kunnen maken. De groep is nog op zoek naar een leuke orginele naam, dus
als iemand een suggestie heeft!

Foto’s: Barry Kuipers Impressie van de eerste repetitie van het Leerlingenorkest

Halverwege maart zat het eerste blok voor de 15 blokfluit-leerlingen erop. Ze hebben allemaal een diploma ontvangen. Maar liefst 14 blokfluit-leerlingen gaan door naar het 2e blok.
We wensen jullie weer veel plezier toe!

Foto: Marielle Dautzenberg Laatste blokfluitles maandaggroep 1e blok

Op 4 april vond het Intern Solistenconcours plaats in zaal ’t Weverke. In deze info treffen jullie de uitslagen aan, enkele foto’s en een leuk artikel van Saskia Eggen. Nogmaals aan alle
deelnemers, gefeliciteerd met jullie topprestaties!
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Op 18 en 19 april gingen we met maar liefst 24 deelnemers en 8 begeleiders naar Bunde
voor het Jeugdweekend.
Van zowel het Intern Solistenconcours als het Jeugdweekend zijn er diverse foto’s te vinden
op onze website, onder http://www.fanfareschimmert.nl/interactief/fotoboek.html
Op zondag 3 mei nemen 8 leerlingen van onze vereniging deel aan het Lei Extra Solistenconcours in Hulsberg, ze zijn achter elkaar aan de beurt van 16.05 uur tot 17.30 uur. We
nodigen u van harte uit in zaal ‘Op De Trepkes’ in Hulsberg.
Tot slot nodigen we u ook graag uit voor de Heilige Mis op zondag 14 juni die opgeluisterd
zal worden door onze jeugdfanfare olv Jordi Rouschop.
Samen muziek maken das pas fijn!
Namens Commissie Opleidingen
Barry Kuipers

INTERN SOLISTENCONCOURS 2015
Dat er muziek zit in Schimmert wisten we natuurlijk al lang. Maar het is natuurlijk altijd de
vraag: blijft dat ook zo? Nou we denken van wel…. Want het waren er weer meer dan vorig
jaar! Maar liefst 48 jonge muzikanten lieten van zich horen op 4 april tijdens het intern solistenconcours van de drumband en fanfare. 15 blokfluiters, 4 debutanten, 17 jeugdspelers en
12 solisten in de divisies 1-5.
Gespannen gezichten bij solisten, ouders, opa’s en oma’s en docenten; pianiste Hilde die
weer op enthousiaste wijze voor de begeleiding zorgde; Noël Speetjens die druk pennend jureerde en natuurlijk Chellie Soons die alles in goede banen leidde. Het waren de ingrediënten
voor een mooie muzikale middag!
En dan blijkt dat al dat oefenen niet voor niks is. Je docent daagt je welke week weer uit om toch elke
dag even je instrument te pakken, dat valt soms niet mee.. Maar als je dan samen kunt spelen, of je
zo mag presenteren als deze zaterdagmiddag dan weet je weer waarvoor je het ook al weer deed!
Wij ouders zitten dan te glimmen in de zaal, want stiekem vinden we het maar knap, dat je als
klein menneke of vrouwke al zoveel geluid uit zo’n instrument krijgt, of al zo’n mooi ritme kunt
spelen. Zeker de ouders die zelf niet zo heel muzikaal zijn…..
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En de oudere solisten imponeren ook weer elk jaar. Ga er maar aan staan. Je smartphone
bliept, studeren moet je, voetballen wil je, of andere uitdagingen lokken en dan maak je toch
ook weer tijd voor muziek! Complimenten ook voor jullie.
Dank aan alle muzikanten en docenten voor een fijne middag en dank ook vooral aan Noël
die onze kids altijd weer naar huis laat gaan met lovende, opbeurende en kritische woorden
in zijn juryrapport.
See you next year!
Saskia Eggen (één van de glimmende ouders)

Winnaars Meister Stassen Wisselbeker: Manou Soons (eer- Winnaars Wisselbeker divisies 5 t/m 1: Jesper Frijns
ste prijs), Juul Eijssen, Jesper Lucassen, Selina Kuipers, An- (eerste prijs), Rimmi Limpens en Lisa Laumen (beiden
ne Buijsen, Jonie den Boer en Gie Prevoo (allen de tweede de tweede prijs), Koen Verkoulen (derde prijs).
prijs), Paulus Brandsma en Raf Otten (beiden de derde prijs).

Voor de uitslagen zie website.

Jeugdweekend
Het is inmiddels alweer 7 jaar geleden dat we voor de eerste keer een weekend organiseerden voor de jeugdleden van onze vereniging. In het weekend van 18 en 19 april was het
weer zover. We hebben dit weekend met maar liefst 24 kinderen en 10 leiders doorgebracht
in Bunde. Dit jaar hebben we voor het eerst gekozen voor het benaderen van de ‘iets oudere
jeugd’ om tijdens het weekend mee te gaan als leider/leidster en de verschillende activiteiten
in te vullen. Een groot succes! Het is mooi om te zien hoe de kinderen van verschillende
leeftijden zich samenpakken tijdens zo’n weekend! Daarnaast hebben enkele leden van de
fanfare meegeholpen tijdens het bosspel. En de overige leden van de commissie opleidingen
hebben weer ondersteuning geboden op allerlei vlakken. Bedankt hiervoor.
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Kiki beschrijft in onderstaand stukje
wat we zoal gedaan hebben. Het is
de bedoeling om niet alleen bezig te
zijn met muziek. Maar toch zijn de
kinderen tijdens de verschillende activiteiten op een leuke en soms ook
actieve manier nog van alles te weten
gekomen over verschillende aspecten van muziek.
Kinderen en leiders: Bedankt! We
hopen dat het zeker niet het laatste
weekend was!
Chellie Soons en Judy Kuipers

Op zaterdag om 10:00 begonnen we met een fotospeurtocht.
We moesten door het bekijken van foto's de weg vinden...
Ook deden we een spel, we moesten zoeken naar iemand in het bos, die speelde op een
instrument... en vragen beantwoorden....
Daarna gingen we terug naar de
kampplek om te spelen en 's avonds
hadden we een kwis vol moeilijke vragen en opdrachten.
Rond 22:00 was de kwis afgelopen en
konden we gaan slapen of zitten bij het
kampvuur. Om 22:30 moest iedereeen
naar de slaapplek. Rond 00:00 lag bijna iedereen te slapen. Om 06:30 werd
iedereen wakker omdat iemand vroeg
hoe laat het was... Het was dus een
korte nacht. Zondagmiddag kwamen er mensen van het Afrika museum. We maakten een
soort van masker, en speelden op djembés.
Toen was het 14:00 en hadden we nog een uur om te spelen.
Om 15:00 ging iedereen naar huis.
Het was een heel leuk kamp!
Kiki Munnichs
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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

Zo 03 mei
		
Zo 03 mei
		
Zo 24 mei
		
Zo 31 mei
Do 04 jun
Vr 05 jun
		
Vr 05 jun
		
Za 06 jun
Zo 07 jun
		
Zo 14 jun
		
Wo 24 jun
		
Za 27 jun
		
Za 11 jul
		
Wo 15 jul
		
Zo 16 aug

Lentewandeltocht trampelkeu
7:00 Café Oos Heim
Lei Extra Solistenconcours
16:00 Hulsberg
Communiemis Basisschool
9:15 (K)
Processie St. Remigiuskerk
Kermis Groot Haasdal
Repetitie Jeugdfanfare
18:30-19:15 Kerk Schimmert(J)
Generale repetitie JCS 19:45
Grote Kerk V’burg (K)
Processie Meerssen 6:30 Kerk
Concert JCS 16:45 Grote Kerk
V’burg (K)
Opluistering Heilige Mis Kerk
11:00 (J)
Concert met philharmonie
zuidnederland 20:30 Kerk (K)
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

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

Wo 02 sep
		
Vr 4 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
Zo 15 nov
Ma 16 nov
Vr 20 nov
Za 21 nov
		
Zo 22 nov
		
Do 24 dec

Eerste repetitie na vakantie
(ovb) (D)
Eerste repetitie na vakantie
Jeugdfanfare (J)
tm 13 sep Repetitieweekend D)
Opluistering Heilige Mis Kerk
11:00 (J)
Herfstwandeltocht Trampelkeu
7:00 Café Oos Heim
Concert Gemeenschapshuis (K)
Extra repetitie Gem. huis (D)
Brassband Limburg met
Fanfare/Drumband
Extra repetitie Gem. huis (D)
Extra repetitie Gem. huis (D)
St. Caeciliafeest
Extra repetitie (ovb) (D)
Extra repetitie (ovb) (D)
Generale repetitie (ovb)
Gemeenschapshuis (D)
CONCOURS (D)
De Hanenhof Geleen
Nachtmis Kerk (Koperensemble)

