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Voor de gehele fanfare-familie.Fanfare-info

trotS
Als dirigent ben ik nog steeds ontzettend trots wat we samen op 
het concours hebben neergezet. Er wordt na afloop altijd over 
de punten en 'de momentopname' gesproken. Deze 'momentop-
name' is echter niet iets wat uit de lucht komt vallen en is eigen-
lijk het verkeerde woord bij de performance die we daar hebben 
neergezet. Het is het tegenovergestelde: Het concoursconcert 
was een opname van de gehele voorbereiding en alles wat daar-
bij is komen kijken.

Kort samengevat in deze volgorde: een voorspoedig start; turbu-
lente periodes; vorming van een groepsproces en organisatie, 
de 'dip'; de stijgende lijn te pakken krijgen; in de juiste positieve 
sociale sfeer komen; met zijn allen de schouders eronder en tot 
slot de uiterste puntjes op de i. Dit alles heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat die prachtige 
punten op het scorebord stonden. Belangrijker is dat de groep heeft laten zien wat ze in haar 
mars heeft want nadat er de afgelopen vijf jaar vele muzikanten gestopt zijn en we ons op 
momenten zelfs kwetsbaar voelden hebben we het tegendeel laten zien. Het zelfvertrouwen 
is er weer en dat is zeer belangrijk voor de toekomst.

Met het komende NK voor de deur ben ik ervan overtuigd dat we ook daar met dit vertrouwen 
zullen musiceren. En dan is het aan de concurrentie en aan de jury om daaruit een winnaar te 
bepalen. Het bezorgd me nu al hartzeer maar wat mij betreft kan ik me geen mooier afscheid 
voorstellen; met deze groep muziekvrienden nog één keer een prachtig concert geven op het 
hoogste landelijke podium, prachtig!

Etienne Houben



2    Nr. 147 | Januari 2016

reCeptie drumband

Na het behalen van het mooie resultaat van 95,5 punt tijdens de Limburgs kampioenschap-
pen in de Hanenhof te Geleen mag een receptie natuurlijk niet ontbreken. 
Op 18 januari 2016 was het dan zover. Daar stonden we dan allen netjes naast elkaar in de 
rij. 
Strak in het nieuwe uniform. 
Met blinkende speltjes en alle knoopjes dicht, behalve het laatste.....

nederlandS kampioenSChap drumband

De drumband van onze fanfare gaat op zaterdag 30 januari deelnemen aan de Nederlandse 
Kampioenschappen in Assen. Het programma is inmiddels bekend, er zullen drie korpsen 
optreden in de 2e divisie en het optreden van Schimmert is gepland om 17.45 uur.

nr. divisie tijd vereniging    plaats              
11 2e 16.15 Melody Percussie Band C.M.V. Soli Deo Alblasserdam
12 2e 17.00 Muziekvereniging Prins Bernhard  Apeldoorn
13 2e 17.45 drumband Fanfare St-Caecilia  Schimmert

Het juryteam  bestaat uit:
H. Mennens - J. Schroevers – A. Willems 

Het tijdstip van de bekendmaking van de resultaten is op dit nog niet helemaal zeker, maar 
verwachting is dat de bus rond middernacht in Schimmert arriveert.
De kosten van de busreis zijn € 10,-- per persoon (afrekenen in de bus)
Toegangsprijzen:  Volwassenen € 10,--, kinderen tot 12 jaar en 65+kaarthouders € 5,--  (kaart-
jes zijn verkrijgbaar aan de entree van het theater). Programmaboekje is gratis.

Wil je dus graag mee met de bus als supporter, stuur dan zo snel mogelijk een mailtje naar 
bestuur@fanfareschimmert.nl of bel in de avonduren 045-4042241.
Wij vertrekken met de bus vanuit Schimmert om 12.00 uur en zullen uiterlijk 25 januari het 
aantal personen moeten doorgeven. 
Hou het parochieblad van volgende week a.u.b. in de gaten, vertrek- en retourtijd kan nog 
enigszins afwijken.

Bestuur
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Een voor een kwamen ze allemaal binnen om ons te feliciteren. 
De ene felicitatie na de andere en vele lovende woorden werden ons toegesproken. 
Ook werden dan (ondanks dat we ze al gebruikt hadden op concour) de nieuwe uniformen of-
ficieel aangeboden door de Vrienden van de Fanfare, waaraan een kleine modeshow vooraf 
ging. Het uniform werd compleet gemaakt door de pet, welke aangeboden werd door de 
trampelkeu. 

Namens de gehele Drumband hartelijk dank want zonder vrienden kunnen wij als muzikant 
onze hobby niet uitoefenen. 

Als grote verrassing was de kerstman ook nog even langs gekomen om samen met drum-
band St. Gertrudis een serenade te brengen en met wat borrelnootjes voor in het kommetje 
tijdens het spelen voor Ken-
neth!!! 

Nogmaals bedankt voor de 
mooie receptie en nu op naar 
Assen om de Nederlandse titel 
binnen te slepen!!

Groeten René Eijssen
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nieuwjaarSConCert 1

Op zondag 3 januari mochten wij ook meedoen bij het
nieuwjaarsconcert van de Fanfare.
We hebben pas 6 lessen van blokfluiten gehad.
Het was erg leuk de volgende keer doe ik weer mee.  

Groetjes Danee Coumans

nieuwjaarSConCert 2

Op zondagmiddag 3 januari vond wederom het traditionele nieuwjaarsconcert in het gemeen-
schapshuis plaats. Een fijne manier om iedereen een gelukkig en gezond nieuwjaar te wen-
sen en tegelijkertijd het jaar muzikaal in te luiden.

Gedurende een kleine 2 uur werden de aanwezigen meegenomen door de verschillende le-
vensfases van de fanfare, van startende blokfluiters tot aan het zeer professionele percussie-
ensemble en fanfarekorps. 

Als enthousiaste ouder vond ik het prachtig om te zien welke ontwikkeling een jonge mu-
zikant door de jaren heen doormaakt. Van het alom bekende “Mieke, hou je vast”, naar de 
fantasierijke wereld van de Efteling, om vervolgens door te stomen naar de mooie klanken 
van het lied “Frozen”. Kortom allemaal stuk voor stuk prachtige voorstellingen die ik niet had 
willen missen.

Alle muzikanten, klein en groot, dank je wel voor de gezellige, muzikale start van het nieuwe 
jaar!

Ineke Lucassen
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nieuwjaarSConCert 3

Op zondag 3 januari 2016 vond het traditioneel Nieuwjaarsconcert weer plaats. Als muzikan-
ten en liefhebbers van muziek trokken wij ‘s middags met ons gezin, inclusief opa, naar het 
gemeenschapshuis in Schimmert. Daar troffen we vele dorpsgenoten, de opkomst was groot. 
Handdrukken, vriendschapskussen en vooral veel goede wensen voor het nieuwe jaar 2016 
werden volop uitgewisseld. 

Het podium was volledig uitgebouwd, zodat alle onderdelen van onze fanfare volledige ruimte 
zouden hebben om zich op deze middag goed te laten zien en horen.

Voorzitter Peter Soons opende de middag namens het bestuur met een samenvatting van 
activiteiten van het jaar 2015. Over de hoge bijdrage van zowel vrijwilligers als ook de diverse 
sponsorprojecten sprak Peter namens bestuur en leden zijn dank en waardering uit. Ook 
de ontwikkeling vanuit de jonge(re) leden en de vele leerlingen (60) bevestigen de centrale 
functie die de Schimmertse fanfare in ons dorp vervult.
Het bestuur ziet het nieuwe jaar daarom met vertrouwen tegemoet.

Vervolgens was het tijd voor de diverse uitvoe-
ringen.
Het concert begon met het alom bekende 
“Mieke hou je vast..” door de blokfluit groep, 
geleid door Roger Cobben. De allerjongsten 
speelden met veel enthousiasme om het 
hoogste lied.
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nieuwjaarSConCert 3 (VerVolg) 

Hierna de beurt aan het leerling orkest, ook onder leiding van Roger Cobben. Gesteund 
door enkele volwassen leden lieten de jongste koperblazers van ons dorp al horen waar hun 
ambities liggen. 
De volgende fase in de leerling opleiding is de jeugdfanfare, waar op serieuze maar vooral 
plezierige wijze gewerkt wordt aan het niveau van musiceren. De leerlingen zijn dan ook 
bezig met hun diploma A en soms ook B.

Tijdens deze feestelijke middag werden er door Peter Soons ook 4 A-diploma’s en 2 B-di-
ploma’s uitgereikt aan 6 leerlingen, die hiermee hun ontwikkeling en de daarvoor gedane 
inspanning bevestigd en beloond zagen. Ze straalden allen van blijdschap, goed gedaan.

Vanmiddag voerde de jeugdfanfare, onder leiding van Jordi Rouschop, een aantal prachtige 
werken uit. De aandacht vanuit de zaal tijdens dit onderdeel was opvallend. Het belooft wat 
voor de toekomst. Zo staat er voor 2016 al een echt concert op het programma in de Efteling, 
geweldig ! Extra leuk was het voor ons om onze zoon Paulus op het podium te zien. Niet al-
leen lekker spelen op zijn Alt-sax, maar ook op zelfverzekerde wijze kondigde hij de stukken 
aan en sprak namens het jeugdkorps de nieuwjaarswensen uit. Wat kun je dan trots zijn.
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Een prachtig onderdeel van het concert is steeds het optreden van het slagwerk ensemble, 
ook wel de drumband. Als verse kampioenen van Limburg gaven zij weer een hoogstandje 
weg. Dirigent Etienne Houben, een prettige spreker, straalde alle enthousiasme uit in zijn 
aankondiging. Daarna was het vervolgens muisstil in de zaal. Indrukwekkende tonen en sfe-
ren vulden de ruimte. Alle muzikanten bruisten van energie en gaven alles van hun virtuositeit 
om het publiek in te pakken. Dat lukte deze middag met groot gemak. 

Om 17.00 uur beklommen de leden van het fanfarekorps het grote podium om vier prachtige 
concertstukken te spelen. Dirigent Frenk Rouschop haalde weer het beste uit de muzikanten. 
De warme klanken gaven de middag dat feestelijk karakter dat bij een nieuwjaarsgevoel 
hoort. Dat het concert iedereen aansprak bewees vooral het laatste stuk, waar de klanken 
van Mancini (die van de “Pink Panther”) zelfs de allerkleinsten op de eerste rij duidelijk raak-
ten. Ze waren vol aandacht en klapten nadien overtuigend. Een mooie afsluiting van een 
geweldige familiemiddag.

Na het concert was de zaal nog lang gevuld met nieuwjaarvierders; uiteindelijk gingen we al-
len voldaan naar huis. De volgende dag weer naar school en aan het werk………Hallo 2016 !

Nicole Steinbusch

jaarVergadering Vrienden Van de FanFare
 
De jaarvergadering wordt  gehouden op vrijdag 18 maart in het gemeenschapshuis rond 
20.00 uur. Het jaarlijkse uitstapje voorafgaand aan de vergadering gaat naar Sittard naar een 
project van een van onze sponsors. Aannemersbedrijf Jongen realiseert daar het multifuncti-
onele project Ligne waar we op die dag welkom zijn. 

Bestuur
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nieuwS Vanuit CommiSSie opleidingen

Op zaterdag 19 december hebben de jaarlijkse examens plaatsgevonden. We kunnen met 
trots melden dat iedereen geslaagd is. 

overzicht geslaagden
Kandidaat  Docent   Examen   Instrument
Juul Eijssen   Sandra de Jong  A  Kleine Trom
Dries van Kan  Sandra de Jong  A  Kleine Trom
Selina Kuipers   Harry Schaeps  A  Bugle
Jesper Lucassen   Harry Schaeps  A  Trompet
Manou Soons   Roger Cobben  B  Bugle
Niels Eggen   Roger Cobben  B  Bugle
Geert Vanhommerig  Harry Schaeps  C  Bugle

Leerlingen, ouders en docenten gefeliciteerd met deze mooie prestatie! Chellie Ed en Noël 
bedankt!

Op 3 januari waren we goed vertegen-
woordigd op het nieuwjaarsconcert. De 
geslaagden hebben op het nieuwjaarscon-
cert, onder luid applaus van het publiek, de 
diploma’s ontvangen. 
 

De blokfluiters, het leerlingenorkest en de 
jeugdfanfare hebben zich van de beste kant 
laten zien. Het was een mooie start van 
2016 met de gehele fanfare-familie en veel 
publiek. Een mooie traditie inmiddels.
 

Op vrijdag 8 januari zijn Paulus Brandsma 
(Alt-Sax), Anne Buijsen (Sopraan-Sax), Se-
lina Kuipers (Bugle) en  Jesper Lucassen 
(Trompet) ingestroomd in de grote fanfare. 
Dion heeft ze van harte welkom geheten en 
wenste ze veel plezier toe. Juul Eijssen gaat 
starten bij de drumband. 
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De kinderzitting was de primeur voor de 
jeugddrumband. Sandra heeft op hele korte 
tijd een leuk optreden ingestudeerd. Leuk 
om dit groepje van 9 slagwerkers zo snel te 
kunnen presenteren.

We zijn druk bezig om in juni met de jeugd-
fanfare in de efteling een optreden te mo-
gen verzorgen. Nadere informatie volgt.

Agenda:
- Zondag 31 januari Dries en Juul nemen deel aan LBT solistenconcours te Houthem;
- Donderdag 6 februari Jeugdcarnaval ’t Weverke;
- Maandag 8 februari Leerlingen mogen meelopen in carnavalsoptocht;
- Zondag 21 februari Poetssessie voor koperinstrument leerlingen;
- Zaterdag 26 maart Intern solistenconcours;
- Zondag 3 april Opluisteren Heilige mis door jeugdfanfare;
- Zondag 24 april Lei Extra solistenconcours te Hulsberg;
- Juni Optreden Efteling jeugdfanfare

Actuele stand:
- 10 blokfluitleerlingen
- 5 saxofoonleerlingen
- 28 bugel/trompetleerlingen
- 1 hoorn-leerling
- 3 tromboneleerlingen
- 1 tuba leerling
- 10 slagwerkleerlingen
- 9 leerlingorkestleden
- 9 jeugddrumbandleden
- 25 jeugdfanfareleden
- 7 docenten

Samen muziek maken, das pas fijn!

Namens Commissie Opleidingen
Barry Kuipers
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potgrondaCtie FanFare Sint CaeCilia!
 
Van strenge vorst is de afgelopen winterperiode nog geen 
sprake geweest en op sommige dagen lijkt het al bijna voor-
jaar. Tijd dus om langzaam weer aan uw tuin te denken zo-
dat 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 2016 op weg helpen met goede potgrond! 
De potgrondactie zal plaatsvinden op zaterdag 12 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 12 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 van 40 liter kosten € 4,-- per stuk. koopt u 3 zakken tegelijk dan 
betaalt u hiervoor maar € 10,--. 

Vanaf ca. 10.00 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 bestel-
ling alvast door via een e-mail aan: potgrond@fanfareschimmert.nl of geef het mondeling 
aan een van onze bestuursleden door. Dan kunnen wij er voor zorgen dat er sowieso pot-
grond bij u bezorgd wordt!

ook bestaat de mogelijkheid om desgewenst zelf uw potgrond op te halen op zaterdag 
12 maart. dit kan op het adres de Steeg 14 te Schimmert (locatie roks bouw) van 9.30 
u tot ca. 13.00 u.

Met muzikale groet,
Fanfare Sint Caecilia Schimmert
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CarnaValSZittingen

Ook dit jaar was onze vereniging weer goed vertegenwoordigd tijdens de Carnavalszittingen 
van de Taarbreuk. Hieronder een kleine impressie.
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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 2016:
Za 30 jan Nederlands Kampioenschap  
  Drumband 17:45 Assen
Zo 31 jan LBT Solistenconcours Adelante  
  Houthem div. slagwerksolisten
Do 04 feb Jeugdcarnaval ‘t Weverke (J)
Vr 05 feb Geen repetitie (J&K)
Zo 07 feb Carnavalsmis 10:00 Kerk (D&K)
Ma 08 feb Carnavalsoptocht
  14:00 Soons BV (D&K)
Zo 21 feb Poetsen instrumenten (ovb)
Za 12 mrt Potgrondaktie 10:00 loods Roks
Zo 13 mrt Jaarvergadering
  10:30 Gemeenschapshuis
Za 26 mrt Intern Solistenconcours
  ‘t Weverke
Zo 20 mrt Palmzondag 11:00 Kerk
Za 26 mrt Intern Solistenconcours
  15:00 ‘t Weverke
Zo 03 apr Opluisteren Mis 11:00 Kerk (J)
Za 09 apr Concert met fanfare Schinnen (K)
Zo 24 apr Lei Extra Solistenconcours
  Hulsberg
Zo 01 mei Trampelkeu lentewandeltocht
Zo 15 mei Communiemis (K) 9:15
Do 26 mei Kermis Gr. Haasdal 19:30 Soons
Za 28 mei Processie Meerssen 6:30 Kerk

tip: bekijk het Fotoboek op 
onZe webSite!
Kijk op onze website voor foto’s van het 
nieuwjaarsconcert en de carnavalszittingen 
(met dank aan onze huisfotograaf Rob Cree-
mers). www.fanfareschimmert.nl


