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

Voor de gehele fanfare-familie.Fanfare-info

CONCERTEN
Dubbel fanfareconcert
Op zondag 18 oktober vindt er een gezamenlijk concert plaats in het ge-
meenschapshuis van Schimmert. Om 19:30 uur zal de Koninklijke Fanfare 
St. Caecilia uit Hulsberg o.l.v. Renato Meli het concert openen. Daarna zal 
onze fanfare o.l.v. Frenk Rouschop het concert vervolgen.

Drumband-fanfare-brassbandconcert
Op zondag 1 november verzorgen we een concert in de Borenburg te Voe-
rendaal. Hier begint onze drumband om 19:00 uur o.l.v. Ettienne Houben ter 
voorbereiding op het concours dat op zondag 22 november in de Hanenhof 
te Geleen plaats vindt. Daarna zal onze fanfare het concert vervolgen o.l.v. 
Frenk Rouschop. Brass Band Limburg zal deze mooie concertavond afslui-
ten o.l.v. Renato Meli.

Entree: vrije gift
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herFStwanDeltoCht trampelkeu op 18 oktober

Op zondag 18 oktober is er weer de jaarlijkse herfstwandeltocht van de schimmertse tram-
pelkeu. De start is zoals gewoonlijk in cafe “Oos heim” waar u zich vanaf 7:00 uur kunt in-
schrijven. We hopen natuurlijk op mooi weer zodat we met velen kunnen genieten van alle 
moois wat de natuur ons biedt. Ook zijn er controle posten waar u de inwendige mens kunt 
versterken. We hopen u met velen te ontmoeten  en wensen u een hele gezellige tocht.

WSV De Trampelkeu Sjömmert

leuke reaCtieS Van bezoekerS 

Naar aanleiding van de concerten die onze fanfare op 24 juni en 27 juni heeft gegeven heb-
ben we enkele leuke reacties ontvangen die we jullie niet willen onthouden. Altijd leuk om te 
lezen!

“Langs deze weg wil ik laten weten dat wij Zoooo genoten hebben van het concert woensdag-
avond en ik denk velen met ons.”

“Het was mooi om naar jullie te luisteren en te kijken -27 juni 
2015 - in Landgraaf .
Vooral de Euphonium-solist --Super --!!
Jullie kunnen trots zijn op Frenk Rouschop--vakmanneke--
Jammer dat ons huis in Eijgelshoven staat .....
Veel succes !!”
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ConCert Douane harmonie neDerlanD

Concert Douane harmonie nederland op 27 november 2015 in de Sint remigiuskerk 
te Schimmert. een concert bij gelegenheid van het 170-jarig bestaan van fanfare Sint 
Caecilia Schimmert. 

De Douane Harmonie Nederland (opgericht in 1955) is een semiprofessioneel muziekgezel-
schap, waarvan de leden grotendeels werkzaam zijn bij de Nederlandse Douane, maar ook 
bij andere onderdelen van de belastingdienst, aangevuld met professionele muzikanten.
De Harmonie is door de grote inzet van haar muzikanten en de professionele begeleiding 
doorgedrongen tot de top in Nederland. Waar ze ook speelt, overal in Nederland èn daarbui-
ten is de Harmonie een graag geziene en gehoorde gast.

De Douane Harmonie Nederland is veelzijdig als orkest. Naast optredens binnen de Douane- 
en belastingdienst was het orkest in de loop van haar bestaan veel in binnen- en buitenland 
te zien en te horen bij zowel taptoes als concerten op vele podia. Ook is de Douane Harmonie 
diverse malen op de Nederlandse televisie te bewonderen geweest. 
Met een breed repertoire kan de Harmonie zeer flexibel worden ingezet. Van klassiek tot 
hedendaags, van musical tot pop.

Het orkest speelt ook tijdens dit gevarieerd concert een serie prachtige nummers uit zowel 
hun klassieke als hedendaagse repertoire en zal vanaf het begin tot het einde garant staan 
voor een muzikale avondvullende show van hoog niveau. De Douane Harmonie Nederland 
staat onder leiding van onze eigen dirigent Frenk Rouschop.

Het concert begint om 20.00 u. Kaarten kosten in de voorverkoop € 10,00 en op 27 november 
aan de kassa € 12,50. Voor meer informatie en het reserveren van kaarten kunt u contact 
opnemen met het secretariaat van fanfare Sint Caecilia via kaarten@fanfareschimmert.nl.
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try-out ConCert 4 juli

Op de snikhete zaterdagavond van 4 juli vond er in het gemeenschapshuis te Hulsberg een 
TRY-OUT concert plaats o.l.v. Etienne Houben. Dit try-out concert was een voorbereiding 
voor het podiumconcours van de LBT dat op zondag 22 november in de Hanenhof te Geleen 
zal plaatsvinden en waar onze drumband aan zal deelnemen. Dit concert werd samen met 

de Drumband van Hulsberg verzorgd die deelnemen aan een mars-concert op 15 november 
te Venray. Ondanks de hitte was het een prachtig concert.

Bestuur

Geboorte binnen onze FanFare Familie

Onze leden Ardina Soons en Jeroen Troost zijn de 
trotse ouders geworden van een wolk van een doch-
ter! De kleine spruit heet Saar en zag het levenslicht 
op 2 september om 09:21 uur. Bij de geboorte woog 
Saar 3135 gram. 

Ardina en Jeroen van harte gefeliciteerd met de ge-
boorte van jullie dochtertje! Heel veel geluk samen!
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openinG zuiVelFabriek eijSSen Dairy

Op 11 juli 2015 werd onze zuivelfabriek op het industrie-
terrein Aviation Valley te Maastricht Airport feestelijk ge-
opend.
Door  de vele genodigden, waaronder toeleveranciers en 
afnemers, is het een zeer uitzonderlijk en mooi feest ge-
worden. 

Na de toespraak van onze voorzitter Peter Soons en muzi-
kale serenade van  de Drumband en Fanfare St. Caecilia 
te Schimmert  was Zeer Eerwaarde Heer Pastoor van Oss 
aan de beurt voor inzegening van onze fabriek.
Dit deed hij met heel veel hulp van de kleinkinderen!

Namens de gehele familie Eijssen danken wij jullie zowel 
voor de gulle vrije gift aan de Nierstichting, alsmede ervoor 
te zorgen dat het een geslaagde dag werd. 

Bedankt.
Fam. Eijssen

GouDen bruiDSpaar knolS- rinGS

De drumband en de Fanfare brachten het bruidspaar Knols – Rings een serenade ter gele-
genheid van hun 50 jarig Huwelijk.
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repetitieweekenD 19 en 20 September jl

Zoals jullie wellicht weten nemen we zondag 22 november aanstaande deel aan het podium 
concours in de 2e divisie. Dit concours wordt gehouden in de Hanenhof te Geleen.

Om ons goed voor te bereiden vertrokken we zaterdag 19 september met de busjes volgela-
den richting Het Patronaat te Epen voor ons geplande repetitieweekend. Tijdens dit repetitie-
weekend kregen we bezoek van de componist welke in opdracht van ons het verplichte werk 
heeft geschreven ter nagedachtenis aan Fon Heuts. Om het mezelf makkelijk te maken heb 
ik hem gevraagd een stukje te schrijven voor onze fanfare info. Dit wilde hij met plezier doen 
en dan ook hier zijn bijdrage:

My name is Carlos Passeggi, I am Argentine, musician, percussionist and composer of music 
for percussion since 2003.
 
On Saturday September 19th, after the invitation of Etienne Houben, conductor, composer 
and percussionist, and taking advantage of my stay in Europe for a tour with my band “Tengo 
pal Truco” (Argentine Music) I went to Epen, a small and beautiful town at the southern of 
Holland, close to Maastricht to listen to the rehearsal of my piece, “Galapagos, the revealed 
truth” performed by the percussion group St. Caecilia of Schimmert, conducted by Etienne.
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This was a totally new experience for me: to listen, to see, to share and to review as a Dutch 
group played a work composed especially for them, by me; a Latin American composer with 
little knowledge of Dutch culture, beyond what everybody, around the world, know about 
Holland and the little I have learned about this country since my works are published and 
performed there.
 
While it is well known that the music shortens distances and allows us all to enjoy and under-
stand the same musical work, also in different ways, regardless of nationality, language or 
creed, I never felt that so wonderful clear than that afternoon in Epen.
 
Although during the rehearsal, I thought it was necessary to explain some issues like what is 
that work inspired or what kind of performance, I understand, must have, and so on, every-
thing else was there: musicality, commitment and joy of each of the musicians, and all of that 
under the careful conduction of Etienne, who consulted me, with total humility, several details 
of the piece, not because he had doubts about them, but just to build with me a common 
vision of how to interpret it, what a generosity !!
 
It was also very beautiful, by the way, to see as many people, relatives or friends of the musi-
cians or just collaborators helped in various tasks, just for the pleasure of working and for the 
day was productive for all.
 
I am deeply grateful for having lived that afternoon in Epen, now, while I`am writing this, back 
at home in Argentina, I review this experience and others lived in Europe and especially in 
the percussion ambient at the Southern Holland and remember the phrase that some taxi 
driver said to me in Amsterdam: “If you want to know Holland, go to the little province town 
and cities” I think I understand now what he meant, I liked what I knew, I liked a lot .... and 
already want to go back !!!
 
Thank you friends ... see you soon.

Denk dat bovenstaand stukje in ieder geval een leuke opsteker is voor ons als groep maar 
zeker ook voor degenen die dit weekend de handjes uit de mouwen hebben gestoken op wat 
voor manier dan ook, met of zonder stokken in de handen. Met name Maria Hambeukers en 
Flor Dreessen wil ik bij deze toch ook nog even in het zonnetje zetten. Zonder hun zouden 
we honger en dorst geleden hebben tijdens de spaarzame rustmomentjes die we hebben 
gehad! Erg fijn dat we al zoveel jaren kunnen rekenen op de betrokkenheid van deze oud-
drumbandleden. Dank jullie wel!!
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repetitieweekenD (VerVolG)

Blijkbaar hebben leden binnen onze groep nog meer talen-
ten dan enkel op percussie gebied. Onze twee showmasters 
(aka duikwinkelbazen Marc en Wouter) zorgden voor een 
verrassend avondprogramma waarbij ieders talenten (tis-
sues trekken. zijschuiven, spekjes in mond proppen etc...) 
volop aan bod kwamen. Top mannen!

Achteraf wederom een geslaagd weekend zoals we die al 
generaties lang kennen binnen de drumband. Hopelijk mo-
gen deze toch wel heel belangrijke repetitieweekenden zo-
wel op muzikaal als ook op sociaal vlak ook in de toekomst 
mogen voortbestaan.

Ronald Kuipers

nieuwe hooFDSponSoren

We mogen weer 2 nieuwe hoofdsponsoren verwelkomen binnen onze vereniging.

robert knops Vijver & aquarium
Robert Knops Vijver & Aquarium Geleen staat al meer 
dan 60 jaar voor vakkennis, service en kwaliteit. Dé vij-
ver en aquarium winkel met een uitgebreid assortiment. 

Voor advies, aanleg c.q. plaatsen van zowel vijver als zoet-en zee-water aquaria bent u 
bij Robert Knops Vijver & Aquarium aan het juiste adres. De zaak beslaat een oppervlak-
te van 5000m³ met GRATIS parkeren (50 plaatsen bereikbaar via de oprit naast de zaak). 
Locatie: Rijksweg Noord 13 in Geleen. Website: http://www.robertknops.nl

phoenix Staalbouw
Phoenix Staalbouw is een bedrijf dat al meer dan 40 jaar actief 
is in staalbouw en staalkonstrukties. Staalkonstruktiewerk, las-
werken, maatwerk in stalen trappen, stalen hekwerken, RVS 

hekwerken, RVS trapleuningen, balkonhekken zijn onze specialiteiten.
Locatie: De Steeg 10 in Schimmert. Website: http://www.phoenixstaalbouw.nl



Nr. 145 | Oktober 2015    9

trompetSeCtieuitje

Na lang puzzelen was er dan toch eindelijk een datum afgesproken waarop het zou gebeu-
ren: met de trompetsectie bij elkaar komen en samen een gezellige tijd hebben.
Op 27 september jl. zaten wij (Danielle, Noël, Sven, Ron en ik) vanaf drie uur bij Ron op de 
bank te genieten van een stuk vlaai en een kop koffie. René en Gregor waren helaas verhin-
derd. Toen de klok vier uur had geslagen trokken wij de wandelschoenen aan en gingen we 
de deur uit. En tijdens het wandelen had Ron een verrassing voor ons in petto: een bezoekje 
brengen aan Jan Knooren. Hier kregen wij uitleg over het maken en de werking van con-
trabas en gitaar. Van uitleg over verschillende soorten hout en waarom een houten latje nu 
precies op díe plek in een contrabas zit 
tot waarom Jan in het vak is gegaan en 
het zo prachtig vindt. Daarnaast kre-
gen wij een rondleiding door de werk-
plaats en langs de houtopslag. Het was 
prachtig om te zien hoe Jan met zo'n 
passie over zijn vak en hout kan praten 
en op zo'n mooie manier met hout kan 
omgaan.
Na dit leuke educatieve uurtje en een 
fles wijn achtergelaten te hebben gingen wij verder met de wandeling. Van Haasdal, langs 
de watertoren naar 't Weverke, waar wij nog ruim vier uur onder het genot van een drankje 
en friet saté/zuurvlees genoten hebben en zo de eerste trompetsectie-"bijeenkomst" heerlijk 
hebben afgesloten. Het viel zelfs zo goed in de smaak dat de volgende alweer wordt gepland.

Mogen er nog vele komen!

Jesper Frijns

taxuSinzamelinG

Op zaterdag 12 september hebben we weer taxus in-
gezameld en het was wederom een zeer vruchtbare 
ronde. We hebben maarliefst meer dan 2000kg op-
gehaald! Dit betekent een mooie bijdrage aan onze 
kas en we hebben hiermee ook nog eens het goede 
doel gesteund.
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krantenartikelen

jordi rouschop
In de krant van 12 augustus stond 
een mooi artikel over onze eigen Jordi 
Rouschop! Hieronder een kopie van dit 
artikel.

Familie Speetjens
Hiernaast een artikel over muzikale fa-
milies met deze keer in de hoofdrol de 
familie Speetjens.



Nr. 145 | Oktober 2015    11

8 9

IN DE FAMILIE
Muzikale families zijn zo oud als de muziek zelf. 
Hoe was het om op te groeien in zo’n familie? 

Vochten ouders, broers en zussen elkaar van de 
pianokruk of speelden ze samen in harmonie?  

Tekst: Agnes van der Horst  
 Foto: Uit het familiealbum Speetjens

Foto: Muziek bij het gouden huwelijk van Richards 

opa en oma. Van links naar rechts broer Marc, neef 

Dave Ubachs, Richard en vader Noël Speetjens.

HET  
LEVEN  
IN EEN  
FANFARE-
FAMILIE 

De vader van hoornist Richard Speetjens 
was trompettist, gaf les bij de fanfare en 
werd later ook fanfaredirigent. Richards 
oudere broer, eveneens trompettist (hij 
speelt inmiddels bij het Nederlands 
Philharmonisch Orkest), ging ook bij 
de fanfare. Het zag er dus naar uit dat 
Richard dezelfde weg zou gaan. Toch 
duurde dat even: ‘Ik speelde vanaf mijn 
zevende ook trompet, maar ik wilde 
niet mee als mijn vader en broer op 
vrijdagavond naar de fanfare gingen, 
omdat mijn moeder dan zo alleen zou 
zijn.’ Hij moet er nog om grinniken: 
‘Terwijl mijn moeder waarschijnlijk 
dacht, heerlijk: eindelijk het rijk alleen!’ 

Het leven in huize Speetjens werd 
bepaald door de fanfareagenda. 
‘Op donderdagavond repeteerde de 
jeugdfanfare, vrijdagavond de ‘grote’ 
fanfare, zaterdagmorgen was er les, 
zondag speelde ik koperkwintet met 
vrienden.’ Daarnaast waren er de fanfare-

jeugdkampen in de zomer, het carnaval, 
de concoursen… álles hing met de fanfare 
samen, vertelt Richard Speetjens, ‘zelfs 
het stiekem met vrienden een sigaretje 
roken in een steegje’. 

Zijn overstap van trompet naar hoorn 
gebeurde ook bij de fanfare. Omdat 
de hoornist de solo die hij tijdens een 
concours moest spelen niet voor elkaar 
kreeg wilde Richard, toen een jaar of 
15, het wel eens proberen. Het ging 
hem zo goed af dat hij de solo kreeg. 
Het was een beslissend moment. 
‘Op het concours, vijf maten voor de 
hoornsolo, zette ik de trompet weg en 
haalde de hoorn tevoorschijn. Toen 
merkte ik dat hoornspelen nog leuker 
was dan trompetspelen.’ De fanfare was 
onderdeel van zijn leven en van zijn 
familie. Richard Speetjens denkt soms 
met een tikkeltje weemoed terug aan die 
gezellige, onbevangen jaren ’80 in een 
Limburgse fanfarefamilie.

J.S. BACH – OUVERTURES 

(SUITES), BWV 1066-1069 

 Bach Collegium Japan/

Masaaki Suzuki 

Er gaat niks boven Bach.  

Deze suites horen, afgezien 

van de bekende Air, niet tot 

z’n meest gespeelde stukken, 

maar ze zijn geniaal. Ik kan 

me geen mens voorstellen die 

dit niet mooi, aanstekelijk en 

ontroerend vindt – of je nu 

een snob bent of een totale 

nitwit wat klassieke muziek 

betreft. Ik kocht de cd toen 

ik de Franse Ouverture, BWV 

831 op piano instudeerde, en 

op zoek was naar een rake 

karakterisering van al die 

Franse dansen. Ook wat dat 

betreft is deze opname met 

Suzuki een schot in de roos.

  – RIO  

Het toppunt van 

romantisch pianistisch 

heldendom, natuurlijk, zo’n 

geïmproviseerd solorecital. 

Keith Jarrett durft echter 

ook een anti-held te zijn, 

stelt zich breekbaar op, de 

onvermijdelijke zwakkere 

momenten horen er 

doorgaans ook bij. Bij dit 

optreden in Rio zijn het er 

opvallend weinig – vooral 

de tweede cd is een 

aaneenschakeling van 

hoogtepunten. De ontroering 

is er niet minder om. Dat de 

pianist naast zijn solocarrière 

stug blijft doorgaan standards 

te spelen met zijn vaste trio, 

maakt hem een des te groter 

voorbeeld.

 

– 

NOCTURNES  Germaine 

Thyssens-Valentin

De hoogstpersoonlijke 

pianomuziek van Fauré is 

weliswaar charmant op het 

eerste gehoor, maar moeilijk 

voor de uitvoerder en geeft 

niet direct al z’n geheimen 

bloot. Achter de serene façade 

van zijn muziek gaat echter 

sterke emotie schuil. De in 

Maastricht geboren Germaine 

Thyssens-Valentin studeerde 

in Parijs toen Fauré daar zelf 

conservatoriumdirecteur was, 

maar stopte haar carrière 

toen ze trouwde. In de jaren 

’50 maakte ze een hele reeks 

opnamen van diens werk, 

waarin ze als geen ander 

de kern ervan nadert. De 

karakteristieke klank van 

de Gaveau-vleugel draagt 

daaraan bij. 

 – 

CURRENCY OF MAN

Met popmuziek heb ik weinig, 

maar ik viel als een blok voor 

Melody Gardot toen ik haar cd 

‘My one & only thrill’ hoorde. 

De zangeres weet zich op elk 

van haar spaarzame albums 

steeds te vernieuwen, maar 

tegen het eind van haar 

onlangs verschenen ‘Currency 

of man’ is de flinke portie 

melancholie, die mijn eerste 

kennismaking met haar 

domineerde, gelukkig weer 

van de partij. 

– 

PIANOWERKEN (9 cd’s)  

Jorge Bolet 

Ik ben van nature helemaal 

geen Liszt-fanaat, maar het 

prachtig lyrische en poëtische 

spel van Bolet haalt alle 

positieve eigenschappen 

van de muziek op 

onweerstaanbare wijze naar 

de oppervlakte, en doet de 

grootste Liszt-hater ervoor 

smelten.

 

 

Sinds Hannes Minnaar (Goes 1984) prijswinnaar werd van de Koningin Elisabeth Wedstrijd 2010 
in Brussel, ontwikkelt zijn carrière zich als een komeet. Tienen en het maximum van vijf sterren 
oogstte de pianist in binnen- en buitenland met zijn nieuwste album (Beethovens pianoconcerten 4 
en 5). En dan maakt hij ook nog deel uit van het prijswinnende Van Baerle Trio. Bij wie legt hij zijn 
oor te luister?

Hannes Minnaar soleert 

bij het orkest op do 24, 

vr 25 en zo 27 september 

2015 in Beethovens 

Vierde pianoconcert. Zie 

ook het aparte boekje 

programmatoelichtingen, 

pagina 5-10

SPEELLIJST
Naar welke muziek luisteren onze dirigenten en 
solisten in hun vrije tijd? Intrada vraagt hen om 
een speellijst van vijf favoriete opnamen samen 

te stellen. Deze keer: Hannes Minnaar
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AGENDA 
repetitieS:
Drumband: elke Woensdag 20:00 
Jeugdfanfare: elke Vrijdag 18:30-19:45
Fanfare: elke Vrijdag 20:00
(K)=Korps (D)=Drumband (J)=Jeugdfanfare

aCtiViteiten 2015:
Vr 09 okt Repetitie in de kerk 18:30 (J)
Za 10 okt Koosjiete 15:00
Zo 11 okt Opluistering Heilige Mis Kerk  
  11:00 (J)
Zo 18 okt Herfstwandeltocht Trampelkeu 
  7:00 Café Oos Heim
Zo 18 okt Concert Gemeenschapshuis (K)
  Aanvang: 19:30
Ma 19 okt Extra repetitie Gem. huis (D)
Zo 01 nov Concert Brassband Limburg  
  met Fanfare & Drumband
  19:00 Borenburg Voerendaal
Ma 02 nov Extra repetitie Gem. huis (D)
Ma 09 nov Extra repetitie Gem. huis (D)
Zo 15 nov St. Caeciliafeest
Ma 16 nov Extra repetitie (ovb) (D)
Vr 20 nov Extra repetitie (ovb) (D)
Za 21 nov Proefexamens (leerlingen)
Za 21 nov Generale repetitie (ovb)
  Gemeenschapshuis (D)
Zo 22 nov CONCOURS (D)
  De Hanenhof Geleen 16:30
Vr 27 nov Concert Douaneharmonie 20:00
Za 19 dec Examens (leerlingen)
Do 24 dec Nachtmis Kerk (Koperensemble)

tip: l1 ÓnGerwaeG in De kerk 
Van SChimmert
Tijdens de voorbereidingen voor het concert 
met philharmonie zuidnederland is L1 is op 
bezoek geweest in onze kerk en heeft daar 
met Dion Soons en Jean Steijns gesproken 
over wat er allemaal komt kijken bij de orga-
nisatie van zo’n concert. Op onze website is 
deze uitzending te bekijken.
www.fanfareschimmert.nl

tip: krantenartikelen
Als de krantenartikelen op de vorige pagi-
na’s niet goed te lezen zijn en zelfs de lees-
bril niet helpt, kijk dan op onze website voor 
een grotere versie.
www.fanfareschimmert.nl

aCtiViteiten 2016:
Za 19 mrt Intern Solistenconcours (ovb) 
  ‘t Weverke
Zo 24 apr Lei Extra Solistenconcours 
  Hulsberg


