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Drumbandconcours
Na de succelvolle concoursdeelname van 2010 is de 5-jaarlijkse concourscyclus weer om en zal het slagwerkensemble op
22 november haar beste muzikale been gaan voorzetten in de
Hanenhof te Geleen.
Deelname is ook bedoeld om het muzikale vuur nog meer aan
te wakkeren en naast de muzikale kwaliteiten de saamhorigheid een boost te geven.
In tegenstelling tot 2010 gaat het ensemble niet in de hoogste de 1e divisie - op concours maar in de 2e divisie.
Reden hiervoor is dat er de laatste jaren helaas een grote terugloop van het aantal leden is
geweest.
Echter, uitdaging genoeg! Ook met 14 muzikanten is er door Etienne een uitdagend en vooral
afwisselend programma samengesteld waar zowel muzikanten als toehoorders van zullen
gaan genieten.
Dit programma bestaat uit:
Final Pursuit van de Amerikaanse componist Chris Brooks
Een flitsende Ouverture. Aboriginal Dreams van Roland Barret, eveneens Amerikaans: een
5-delig concertwerk waarbij de Aboriginal-cultuur wordt verklankt.
Margraten Cemetary - Henk Martens
Het rustmoment in het concoursprogramma. In deze indringende impressie van de militaire
begraafplaats in Margraten zal Dion Soons een gevoelige sax sopraan solo uitvoeren.
Galapagos, la verdad revelada: Dit werk is in opdracht van Caecilia voor dit concours
gecomponeerd door de Argentijnse componist Carlos Passeggi.
In deze zeer uitdagende compositie wordt de Evolutie van het leven muzikaal verklankt. Gebaseerd op de evolutietheorie die Charles Darwin optekende. De Galapagos eilanden waren
daarbij zijn inspiratie. Dit is tevens het verplichte werk.
Ter voorbereiding zal er op 4 juli een Try-Out concert samen met het slagwerkensemble van
Hulsberg plaatsvinden in het Gemeenschapshuis van Hulsberg. Dan is er het 3e weekend
van september een voorbereidingsweekend te Epen; op 1 november concert samen met de
Fanfare en Brassband Limburg in de Borenburg te Voerendaal; op 21 November de generale
repetitie.
Etienne
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Repetitiedag drumband met aansluitende activiteit
Dit jaar gaan we, zoals jullie vast wel zullen weten, op concours met de drumband. Ter voorbereiding hebben we zaterdag 25 april onze eerste repetitiedag gehad. ’s Morgens hebben
het gestemde slagwerk en het ongestemde slagwerk apart een repetitie gehouden om extra
aandacht aan de details te geven. Na de morgenrepetitie was het tijd voor pauze. Petra had
aangeboden om de lunch te verzorgen. En wat was dit lekker en goed verzorgt! Als voorgerechtje kregen we een heerlijk bordje blad-sla soep om de nodige vitamientjes en energie
die ‘s morgens waren uitgezweet weer bij te vullen. Als krachtvoer kregen we verschillende
soorten sandwiches voorgeschoteld. Verder waren er nog prikkers met aardbeien, druifjes en
ananas. Na het smullen was er weer genoeg energie om te beginnen aan de groepsrepetitie.
Hier kon hetgene wat ’s morgens was gerepeteerd samen gevoegd worden tot een geheel.
Na de repetitie was het tijd voor de aansluitende activiteit. Aangezien René de afgelopen
repetities vaker afwezig was wegens de bouw van zijn nieuwe zuivelfabriek, waren we allen
wel benieuwd wat hij die tijd had uitgespookt. Daarom had René voorgesteld een rondleiding
door zijn fabriek te verzorgen. Na enige tijd rondjes gereden te hebben over het industrieterrein bij het vliegveld van Beek hadden we eindelijk de fabriek gevonden. Eerst kregen
we een rondleiding langs de receptie. Hier stonden alle soorten yoghurt die hier worden en
werden gefabriceerd uitgestald. We werden goed verzorgd en kregen een lekker stuk vlaai
onder genot van wat drinken. Hierna moest iedereen een wegwerp overall aandoen en een
haarnetje opdoen en mochten we de fabriek in. Dit was zeer indrukwekkend en interessant!
Deze fabriek was vele malen groter dan de oude fabriek. We kregen van René te horen wat
er gebeurde in elk deel van de fabriek.
Na de twee uur durende rondleiding was het tijd om af te reizen naar Mareveld om ter afsluiting van de repetitiedag een hapje te gaan eten en om er eentje te drinken. We kregen hier
een goed verzorgd warm buffet.
Na het eten werd er nog gezellig
nagetafeld en zijn er door de jeugd
de nodige goede en slechte moppen verteld.
Al met al was het een gezellige,
muzikale en ook leerzame dag!
Marc Penders

4

Nr. 144 | Juli 2015

Avondje drumband
Op zaterdag 25 april waren Wendy en ik uitgenodigd om samen met de leden van de drumband een bezoek te brengen aan de nieuwe zuivelfabriek van Rene Eijssen en zijn familie op
het bedrijventerrein bij Maastricht
Aachen Airport. Voorafgaand aan
dit bezoek hadden de leden van
de drumband een repetitiedag
gehad als voorbereiding op hun
concours later dit jaar. De rondleiding door de fabriek was erg interessant en we kunnen hun alleen
maar feliciteren met dit fantastische nieuwe bedrijf.
Aansluitend aan deze rondleiding werden we in Herberg Mareveld verwacht waar in de zaal
een heerlijk buffet voor ons klaar stond. Dit alles geregeld door Wouter, Tom en Marc. Na afloop nam Guido het woord om mij te bedanken voor de jaren dat ik lid en tambourmaitre ben
geweest van de drumband. Men wilde mij niet met lege handen laten vertrekken en hebben
als blijvende herinnering aan deze mooie tijd een foto collage gemaakt van een aantal kleurrijke momenten in de jaren van mijn lidmaatschap.
Beste leden van de drumband, ik wil jullie, ook namens Wendy, bedanken voor de uitnodiging
en voor dit mooie cadeau. Zeker wil ik jullie bedanken voor de geweldige tijd die we samen
gehad hebben waarin er zeker niet alleen maar leuke dingen gebeurd zijn. Maar ook daarvoor ben je samen lid van een vereniging.
Tot slot willen wij jullie, onder leiding van Etienne veel succes toewensen op het komende
concours.
Pascal Kuipers
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Koningsdag
Op maandag 27 april werd de officiële opening gevierd van Koningsdag 2015.
Door Burgemeester Schmalschläger werden de maatschappelijke verdiensten van de gedecoreerden aangehaald.
Ook werd er door haar aan de kinderen op een leuke manier uitgelegd: Hoe kom ik nu ook
aan zo’n mooi lintje??
De Drumband en Fanfare zorgde voor een mooie passende muzikale bijdrage.
Daarna kon het feest voor de kinderen die in grote getale met hun versierde voertuigjes aanwezig waren beginnen.
Bestuur

Mijn eerste H. Communie
Op 24 mei deed ik mijn eerste Heilige Communie.
We gingen s’morgens eerst naar de school en toen kregen we een ster in de hand en gingen we allemaal achter elkaar naar
de kerk. De fanfare liep voorop en
speelde mooie muziek.
In de kerk hebben we liedjes gezongen en mocht iedereen wat voorlezen. Toen kregen we de hosti en die
smaakte eigenlijk niet zo lekker.
De fanfare speelde hele mooie muziek van Frozen en Happy, dit was
heel gaaf en iedereen vond het leuk.
Daarna gingen we achter de fanfare terug naar school en kregen we een serenade.
Toen hebben we de hele dag feest gehad en gelukkig scheen de zon.
Het was een super mooie dag!
Juul Eijssen
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Processie
Op zondag 31 mei trokken we weer door de
mooie versierde Schimmertse straten.
Het weer was ons goed gezind op enkele regendruppels na.
Een mooie traditie die we moeten koesteren.

Kermis Groot Haasdal
Op donderdag 4 juni werd in Groot Haasdal
weer de jaarlijkse kermis gevierd.
We werden hartelijk ontvangen door de buurt
van Groot Haasdal in de prachtige tuin van de
heer Leunissen.
Dank hiervoor.

Processie NAAR Meerssen
Op zaterdag 6 juni trokken we weer in vol ornaat richting Meerssen.
Het was nu voor de 193e keer dat er vanuit
Schimmert deze tocht naar de Basliek werd
afgelegd.
Een hele mooi oude traditie en mogen we hopen dat deze traditie nog heel lang zal plaats
vinden.
Bestuur
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Inzameling Taxus een geweldig succes
Op zaterdag 13 juni hebben we weer taxus ingezameld. Het was een zeer vruchtbare ochtend waarin we 2700 kilo snoeisel hebben opgehaald! Dat is 2x zoveel als de voorjaarsronde
in 2014. Hiermee hebben we het goede doel gesteund en ook nog eens € 2000 opgehaald
voor onze vereniging. Dank voor alle hulp!

Verslag van de mis op 14 juni om 11 uur
We gingen eerst nog oefenen. We moesten nummers spelen: St. Gertrude, Eventide, Aurelia,
Free again en Adventuregame.
We hadden een klein beetje spanning,
maar na het eerste stuk was dat alweer
weg; dus het ging steeds beter en klonk
steeds mooier. Toen we aan het spelen
waren keken alle mensen naar ons en
dat gaf wel een beetje afleiding. Het
eind stuk Adventure game vonden wij
allebei het leukst. Toen dat liedje afgelopen was kregen we applaus, we moesten wachten tot alle mensen weg waren. We gingen een ijsje eten bij ’t Weverke. We kregen
twee bolletjes. En we hebben ook nog op de trampoline gesprongen dat was ook heel leuk.
Dit was ons verslag over de Jeugdfanfare in de kerk.
Raf Otten en Thijs Ortmans

NIEUWS VANUIT COMMISSIE OPLEIDINGEN
Op zondag 3 mei hebben 8 leerlingen van onze vereniging mee gedaan aan het Lei Extra
Solistenconcours in Hulsberg. Een evenement dat de laatste jaren, waarschijnlijk ook omdat
het midden in de meivakantie wordt georganiseerd, terugloopt in het aantal deelnemers. We
waren hier met 8 van in totaal 53 deelnemers redelijk goed vertegenwoordigd. Hier de uitslagen van de Schimmertse deelnemers:
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Naam		Instrument	Muziekstuk
Selina Kuipers
Bugel		
Maedowlark
Paulus Brandsma Alt saxofoon
Saxophonisimo
Gregoîre Vliegen
Trompet		
The Young Artist
Koen Verkoulen
Bugel		
Andante et Allegro
Geert Vanhommerig Bugel		
Concertino
Jesper Frijns
Trompet		
The Ash Grove
Rimmi Limpens
Bugel		
Orientale		
Lisa Laumen
Bugel		
Prelude et Ballade

Componist
Vandercook
A.J. Dervaux
C. Barnes		
Guillaume Balay
Leroy Ostransky
H. Round 		
J. Ed. Barat
Guillaume Balay

Divisie
Jeugd
Jeugd
5
3
3
3
3
2

Punten
81
85
85
82
83
85
87
85

Gregoire Vliegen werd 2e in de 5e divise, Jesper Frijns werd 3e in de 3e divise en Rimmi
Limpens werd 1e in de 3e divisie. Alle deelnemers van harte gefeliciteerd met jullie optreden!
Afgelopen zondag (28 juni) namen Rimmi Limpens en Gregoire Vliegen deel aan de Finale
Jonge Solisten in Venlo. Rimmi behaalde 85 punten en Gregoire 80 punten. Rimmi en Gregoire gefeliciteerd met deze knappe prestatie!
Op 14 juni heeft de jeugdfanfare de heilige mis opgeluisterd in onze kerk. Het was genieten!
In deze info schrijven Raf en Thijs hier een stukje over.
Nog enkele weken en dan gaan de leerlingen, het leerlingenorkest en de jeugdfanfare genieten van een welverdiende vakantie. Na de vakantie staan de volgende zaken op de agenda:
- Vrijdag 4 september eerste repetitie leerlingenorkest en jeugdfanfare na de vakantie;
- Zondag 11 oktober opluistering heilige mis jeugdfanfare;
- Zaterdag 21 november proefexamens;
- Zaterdag 19 december examens.
Tot slot weer even een update van de statistieken:
- 14 blokfluitleerlingen			
- 5 saxofoonleerlingen
- 31 bugel/trompetleerlingen		
- 1 hoorn-leerling
- 3 trombone-leerlingen			
- 10 slagwerkleerlingen
- 15 leerlingen zitten in het leerlingenorkest - 23 leerlingen zitten in de jeugdfanfare
- 7 docenten
Alvast fijne vakantie en samen muziek maken das pas fijn!
Namens Commissie Opleidingen
Barry Kuipers
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JESUS CHRIST SUPERSTAR DEEL 2 EN 3
Op 7 juni stond in Valkenburg deel 2 van Jesus Christ Superstar op het programma. Voor wederom een uitverkochte kerk daar, voerden het JCS koor, het combo met blazers en de fanfare het programma uit zoals we dat ook eind maart over de bühne hadden gebracht. Enorm
veel enthousiaste reacties en al
vóór het einde een staande ovatie.
Die arme meneer Pastoor moest
nog verder in het verhaal maar kon
niet anders dan het applaus eerst
over hem en ons allen heen laten
komen. Helaas kon Rosita zelf niet
aanwezig zijn vanwege verblijf in
het ziekenhuis, maar zelfs van
daar uit genoot ze met volle teugen
van weer zo’n prachtige uitvoering.
Tot onze verbijstering kwam op 27 juni veel te vroeg de derde uitvoering: na Rosita’s plotselinge overlijden op 20 juni (ik heb het laatst een donderslag bij licht-bewolkte hemel genoemd),
werd het JCS koor gevraagd om een aantal liedjes uit Jesus Christ Superstar te zingen
tijdens haar uitvaart. Het koor stemde toe en combo en blazers deden natuurlijk ook mee.
Frenk gaf aan ook graag een muzikale bijdrage te leveren, dus ik vroeg hem om het groepje
van 8 blazers te leiden tijdens een aantal koralen die gespeeld zouden worden als er meer
prentjes of hosties moesten worden uitgedeeld dan er koor-maten waren. “Maar missen we
dan niet teveel koper-stemmen in de stukken die oorspronkelijk door de fanfare begeleid werden?”, vroeg Frenk. Ik zei hem dat hij misschien nog 1-2 mensen erbij kon vragen op vrijdag.
Wat schetst mijn verbazing dat er zaterdag een orkest klaar zat waar menige fanfare jaloers
op zou zijn. Samen met het koor zorgde dit voor een fantastische muzikale omlijsting van
Rosita’s uitvaart, in de kerk en ook op het kerkhof. Vrijdagavond opgetrommeld en zaterdag
zo’n geweldige muziek. Frenk en deelnemende muzikanten: heel erg bedankt hiervoor!! Het
maakte de uitvaartdienst onvergetelijk en dat helpt ons om door te gaan. Koen en ik zijn trots
om deel uit te mogen maken van zo’n fantastische vereniging, waarbij dit zo spontaan kan
ontstaan tussen muzikanten. Bedankt!
Peter Verkoulen
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AGENDA
REPETITIES:

TIP: Concert terugkijken

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 04 jul
		
Vr 10 jul
		
Za 11 jul
		
Wo 15 jul
Zo 16 aug
Wo 26 aug
Vr 28 aug
Za 05 sep
Za 12 sep
Za 19 sep
Za 10 okt
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

Concert Gemeenschapshuis
Hulsberg 20:00 (D)
Laatste repetitie voor vakantie /
borrel (JKD)
Serenade opening Eijssen
Dairy Maastricht Airport 16:00
Laatste repetitie voor vakantie (D)
St Rochus 18:45
Eerste repetitie voor vakantie (D)
Eerste repetitie voor vakantie (JK)
Verkoop Koosjietloten
Taxusinzameling (9:00-13:00)
tm 20 sep Repetitieweekend D)
Koosjiete 15:00
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)

Op onze website kunt u het concert van de
fanfare en de philharmonie zuidnederland
terugkijken! www.fanfareschimmert.nl

Vr 20 nov
Za 21 nov
Za 21 nov
		
Zo 22 nov
		
Vr 27 nov
Za 19 dec
Do 24 dec

Extra repetitie (ovb) (D)
Proefexamens (leerlingen)
Generale repetitie (ovb)
Gemeenschapshuis (D)
CONCOURS (D)
De Hanenhof Geleen
Concert Douaneharmonie
Examens (leerlingen)
Nachtmis Kerk (Koperensemble)

