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nederlandS kampioen!
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nederlandSe kampioenSChappen te aSSen

Op 30 januari j.l. hebben wij als “ percussie-ensemble” deel mogen nemen aan de Neder-
landse Kampioenschappen KNMO in theater De Kolk in Assen. 

Een beslissing die we eind november, na het succesvolle bondsconcours,  gezamenlijk hebben 
genomen. Enerzijds omdat de meerderheid van de groep vond dat dit een uitgelezen kans was 
om mee te dingen voor die mooie wimpel, anderzijds om nog een laatste keer goed te knallen 
met onze instructeur Etienne, die had aangegeven te stoppen als instructeur van onze groep.

In de voorbereidende fase hebben we geprobeerd niet teveel aan de muziekstukken te repe-
teren, omdat het belangrijk was dat er geen routine zou ontstaan. De alertheid en muzikaliteit 
mocht niet verloren gaan dus na een rustige periode heeft Etienne besloten de laatste 3 
weken vooraf de draad weer op te pakken. Dion werd weer gevraagd en ook hij was weer 
regelmatig van de partij op onze repetities.

De concoursdag was aangebroken. Het was een lange dag die al vroeg begon met een 
korte repetitie en inladen van het slagwerk. De busreis van 4 uur die volgde was ver, maar 
in een luxe bus met alle voorzieningen en een top chauffeur was dit heel goed te doen.                                                                                                
Aangekomen in Assen bleek de locatie erg mooi, een zeer groot theater met een prachtige 
bühne en van alle faciliteiten voorzien. Geen stress met uitladen, geen stress met opzetten 
van slagwerk, geen tijdsdruk, kortom prima geregeld. We kregen zelfs een mooie kleedkamer 
waar we ons mochten terug trekken en waar we samen met Etienne ons probeerden voor te 
bereiden op het concert. Toch waren er natuurlijk spanningen en gezonde zenuwen, bij de 
een meer dan bij de ander. 

Eindelijk, we mochten op. In alle rust konden we het slagwerk klaarzetten en toen de eerste 
noten gespeeld waren viel er een voelbare rust binnen de groep. Met alle ogen gericht op 
Etienne en toch ook genietend van het feit dat we op zo’n podium mochten concerteren vielen 
alle puzzelstukjes op zijn plaats. Aan het gezicht van Etienne was te zien dat hij tevreden was 
en genoot van het moment. Op wat kleine individuele foutjes na hebben we alle stukken met 
overtuiging en muzikaliteit gespeeld. Ook Dion heeft zich weer van zijn beste kant laten zien!

Voor Etienne en ook voor ons was  een mooi maar ook pijnlijk moment aangebroken, de laat-
ste noten waren geslagen wat ook zijn laatste optreden met ons betekende. Aan het applaus 
en de reacties van de jury konden we opmaken dat men van ons optreden genoten had en 
Etienne draait zich naar ons om met een traan in zijn ogen. Iedereen was stil en ongeacht 
wat de uitslag ook mocht worden, een ding was zeker, een mooier afscheidsconcert dan dit 
hadden we hem niet kunnen geven!!



Nr. 148 | April 2016    3

Wachtend op de bus en terugreis werden er wat pilsjes gedronken en was de sfeer alweer 
een stuk vrolijker. In de bus hing een gezellige sfeer en Etienne werd nog eens uitgebreid 
verkleed, zodat hij ons nooit zou doen vergeten! Toen kwam de uitslag…. Spannend, zeker 
omdat er nog twee ensembles in onze divisie waren,  te weten Alblasserdam en Apeldoorn.   
De telefoonverbinding met een aantal bestuursleden en Stefan werd op de speaker gezet en 
uiteindelijk…. Yesssss, 95,75 pnt in the pocket!! Kom maar op met die wimpel!!

Gejuich en geschreeuw, het bier vloeide rijkelijk en iedereen was blij! Bij aankomst in Schim-
mert werden we hartelijk ontvangen in het gemeenschapshuis met een natje en droogje en is 
er nog tot in de late uurtjes doorgefeest.

Een wimpel rijker maar een kei van een instructeur armer!! Zo gaat dit nu eenmaal en we zul-
len de komende jaren weer proberen net zo’n mooie tijd tegemoet te gaan met onze nieuwe 
instructeur Roy van Wersch. Ik heb er alle vertrouwen in en laat ik nogmaals afsluiten met 
de woorden:

Etienne, bedank veur alle leuke en muzikale joare en veul succes veur de toekoms gewunsj!!

Bianca Hambeukers
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aFSCheid

Ik zal een beetje proberen te noteren wat ik 
afgelopen zaterdag heb vermeld bij mijn ‘af-
scheidsspeech’ ;) daar zat min of meer in wat 
ik kwijt wilde.

Een lach maar ook een traan, zo voelt mijn ver-
trek bij deze mooie club muziekvrienden. 
Want dat heeft het mij betreft gebracht: vriend-
schap door muziek. En daar ben ik de dames 
en heren van het slagwerkensemble zeer dank-
baar voor.

In 2007 ben ik begonnen bij deze club die er toen heel anders uitzag dan nu. Er is dan ook 
veel gebeurt: prachtige muzikale zaken en topprestaties maar ook wisselvallige en verdrie-
tige periodes. Echter, de passie voor de muziek en gedisciplineerd en hard werken, inclusief 
tijd voor een hilarische kwinklag tijdens de repetities, is altijd gebleven. 
Mijn aanpak was dan ook niet aan dovemansoren gericht. Een dirigent kan nog zo hard op de 
bok staan te springen; als de klik er niet is bereik je niets. En die klik was er wel degelijk. De 
prachtige resultaten van afgelopen jaar zijn daar o.a. het resultaat van. En inderdaad: als ik 
meende de boel weer eens wakker te moeten schudden dan werd er gezegd ‘dat kump waal 
good’ haha! Och ja, het een kan niet zonder het ander zullen we maar zeggen ;) Afgelopen 
jaar is inderdaad goedgekomen, en hoe! Een mooier afscheid kon ik me niet wensen, ik zal 
dit nooit vergeten. Ik hoop dan ook van harte dat men de schouders eronder blijft zetten, ook 
om de verenigingszin op de nieuwe generatie slagwerkers over te brengen.

Met jullie nieuwe dirigent Roy van Wersch hebben jullie iemand in huis gehaald die het muzi-
kale en sociale in een hoog vaandel heeft staan. Twee zaken die belangrijk zijn in Schimmert. 
Ik wens hem dan ook veel succes en muzikale voorspoed toe!
Ik wil jullie nogmaals van harte bedanken voor de prachtige jaren die ik samen met jullie heb 
mogen beleven en bedank iedereen van Caecilia, voor en achter de schermen, die het mo-
gelijk heeft gemaakt dat ik op zo’n prettige manier mijn werk heb kunnen doen.

Ich gaon uch misse maer zal zeker miene kop nog ‘s sjtiekem om de hook sjtaeke dus doot 
uch bès ;) 

Groetjes.
Etienne
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eVen VoorStellen... roy Van WerSCh

Als 7 jarige jongen is Roy van Wersch begonnen met 
zijn muzikale opleiding bij de drumband van Harmo-
nie St.David Voerendaal. Op de muziekschool in Beek 
kreeg hij zijn vervolgopleiding bij dhr. J.Meijs die hem 
stimuleerde en motiveerde een opleiding te volgen aan 
het conservatorium. Na het behalen van zijn middelbare 
schooldiploma ging hij in 1987 studeren aan het Maas-
trichts conservatorium waar hij zijn docerend en uitvoe-
rend musicus diploma behaalde.

Woonachting in zijn geboorteplaats Elsloo is Roy ver-
bonden aan muziekschool Schunck te Heerlen als slag-
werkdocent & coördinator Hafa. Als uitvoerend musicus 
remplaceert hij bij verschillende orkesten en ensem-
bles. Sinds maart 2016 is hij slagwerkinstructeur bij de 
drumband van Fanfare St. Caecilia Schimmert. Tevens 
is Roy nog werkzaam bij drumband L’Union Born, en de 
drumband van St. Walburga in Amby-Maastricht.

VerSlag jaarVergadering 2015 Vrienden Van de FanFare

Dit jaar vertrokken we vanaf het Oranjeplein richting Sittard. Een geweldig groot bouwproject 
van een van onze sponsors, Aannemers-
bedrijf Jongen, wordt daar gerealiseerd. 
In Ligne, dat binnenkort wordt opgele-
verd, zijn veel functies bij elkaar gebracht: 
parkeren, retail, bibliotheek, school, mu-
seum, film en wonen. Het verschil tussen 
het ontwerp van een vrouwelijke en een 
mannelijke architect hebben we kunnen 
waarnemen. Het was een Schimmerts 
onderonsje. Peter Soons en oud-Schim-
mertenaar Jan Sieben hebben ons prima 
rondgeleid en van de nodige interessante 
informatie voorzien.
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Om 19.00 uur schoven we in het gemeenschapshuis aan voor een heerlijke kop soep en goed 
belegde broodjes, terwijl in de zaal de jeugdfanfare voor de muzikale begeleiding zorgde.
Vanaf half acht begon het grote korps met de repetitie en om acht uur zijn we naar de kelder 
verhuisd voor onze jaarvergadering. Het was de eerste keer dat we het zonder voorzitter 
André moesten zien te redden. Penningmeester Sef moest als vervanger even erin komen, 
maar eenmaal warm gedraaid was hij nauwelijks nog af te remmen.

Na een hartelijk welkom en wat inleidende schermutselingen gingen we over tot de gebrui-
kelijke agendapunten. Ger leest de uitvoerige notulen van de vorige jaarvergadering voor, 
gevolgd door een kort jaarverslag 2015, waarin de nodige aandacht is besteed aan de resul-
taten en de nieuwe uniformen van de drumband. Het was een goed jaar voor de Vrienden.
Er zijn nog steeds geen binnengekomen stukken.

Het financiële verslag laat zien dat de bijdragen van Vrienden en sponsors weer iets geste-
gen zijn ten opzichte van de twee voorgaande jaren. Zelfs na betaling van een groot deel
(€ 6.420) van de nieuwe uniformen van de drumband resteert er nog een positief resultaat. 
De penningmeester heeft becijferd dat de Vrienden in hun bestaan een bedrag van € 210.000 
hebben afgedragen aan de fanfare. Door overlijdens loopt het aantal Vrienden terug. Er staat 
helaas geen nieuwe aanwas tegenover. Het ziet er nog steeds goed uit met 39 sponsors 
waarvan 6 materiaalsponsors en ruim 100 Vrienden. De kascontrolecommissie laat niet al-
leen weten dat de financiën in goede handen zijn maar dat ze ook gastvrij is ontvangen.
Na de nieuwe uniformen voor de drumband staan nu nieuwe uniformen voor het korps in de 
planning. Het bestuur van de Vrienden vindt een actie om hiervoor geld bij elkaar te krijgen 
op zijn plaats. Het idee om een wijnactie te houden in combinatie met een loterij, waarvan de 
trekking nog een activiteit op zich zou vormen, heeft geleid tot een lange en levendige discus-
sie, waarbij argumenten voor en tegen op tafel zijn gekomen. De aanwezige Vrienden zagen 
veel haken en ogen op allerlei gebieden, ook zaken die het bestuur niet had meegenomen 
in de overwegingen. Het bestuur zal elders informeren naar de mogelijke opbrengst en alle 
aangedragen argumenten meenemen en het voorstel opnieuw bekijken. Er waren overigens 
geen andere ideeën voor een geldwervingsactie.

Verder is er meegedeeld dat binnenkort de brieven voor de bijdrage 2016 worden verstuurd, 
dat de fanfare-info ook bij de ereleden zal worden bezorgd en dat het prima loopt met de op-
leidingen. Ook andere acties als de potgrondactie en de taxusactie zijn vaste activiteiten van 
de fanfare, die niet alleen geld maar ook leuke ervaringen opleveren.

Sef wijst erop dat de gelden nu door een betrekkelijk kleine groep Vrienden bij elkaar wordt 
gebracht. Aan de andere kant weten wij niet hoeveel door anderen aan de donateurskaarten-
actie wordt bijgedragen.
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Ook is het WMC even aan de orde gekomen. Zolang nog niet duidelijk is hoe de program-
mering in de concertdivisie eruit ziet, kan hierover nog niets gezegd worden.
Ten slotte zijn er enkele ideeën geopperd voor een activiteit voor de jaarvergadering.
Sef stelt vast dat we een goede discussie hebben gehad, dankt iedereen die hoe dan ook een 
bijdrage heeft geleverd en sluit de vergadering.

Zonder voorzitter André is dit de langste jaarvergadering geweest in het bestaan van de 
Vrienden.

Ger Derks

CarnaVal optoCht 2016

Dit jaar mochten we weer meelopen met de carnavalsoptocht, sa-
men met de andere slagwerkleerlingen.  Ik vond het heel jammer dat 
door het slechte weer de optocht met carnaval niet doorging. Maar 
gelukkig was het zondags wel goed weer.

Omdat ik nu voor de echt bij de drumband ben  kreeg ik mijn eigen 
beugel en trom en heb ik met mama samen wat kleren uitgezocht, 
omdat rood-wit-blauw het thema was.

De optocht was wel lang maar tussendoor stonden we regelmatig 
stil om wat te drinken en gehaktballetjes te eten. Het lopen met de 
nieuwe beugel was even wennen maar het ging toch goed. Alleen 
de marsen ken ik nog niet uit mijn hoofd maar iedereen zegt dat dit 
wel komt als ik ze vaak genoeg gehoord heb. Ik vond het erg gezellig 
met zijn allen en ik mocht naast Etienne lopen die de hele tijd grapjes 
maakte!

Bij het gemeenschapshuis hebben we de rest van de optocht nog 
gekeken en gooide de prins flink wat snoepjes uit. Op het oranjeplein 
werd nog een grote polonaise gedanst met heel harde muziek.

Omdat ik vanaf nu met de drumband mag meespelen zal ik vaker meelopen op straat maar 
zal ik wel nog veel moeten oefenen!

Juul Eijssen
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palmpaSen

Op zondag 20 maart luisterden de 
Drumband onder leiding van onze 
nieuwe dirigent Roy van Wersch 
samen met de Fanfare onder 
leiding van Frenk Rouschop een 
prachtige  muzikale H. Mis op.
De kinderen liepen door de kerk 
met mooie versierde takken.
Daarna werd er een bezoek aan 
het kerkhof gebracht waar onze 
overleden leden herdacht wer-
den.

Bestuur

in memoriam niC SteijnS (1948 - 2016)

Op dinsdag 26 januari hebben wij afscheid genomen 
van Nic Steijns. Nic was al op zeer jeugdige leeftijd ge-
raakt door onze muziek. Meer dan 55 jaar heeft Nic de 
Fanfare in zijn hart gedragen. Niet alleen bij het korps 
maar ook bij de hofkapel heeft Nic muziek gemaakt. 
Even gestopt maar toen we de uitdaging oppakten om 
naar het WMC te gaan was Nic er weer bij om ook bij 
deze uitdaging zijn steentje bij te dragen. Hij was trots 
op zijn Fanfare. Uiteindelijk werden de problemen met 
zijn longen te groot en moest hij het muziek maken aan 
andere mensen overlaten. Ondanks alles bezocht hij 
nog tot op het laatste moment onze concerten en het 
St. Caeciliafeest. Bij deze bezoeken was hij steevast 
samen met Els op de voor hem zo bekend plek aan de bar te vinden.

Nic was een man van weinig woorden, als we een beroep op hem deden was hij altijd bereid 
de handen uit de mouwen te steken. Dankbaar zijn wij voor alles wat Nic voor onze vereni-
ging heeft gedaan. 
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onderhoud Van het
inStrumentarium

Op zondag 21 februari hebben we samen met 
Rob Creemers de jaarlijkse poetssessie voor ko-
perinstrument leerlingen georganiseerd.

Alle instrumenten werden grondig gereinigd en 
geolied. Op de website staan enkele interessante 
filmpjes over hoe je een instrument moet onder-
houden.
Kijk onder http://www.fanfareschimmert.nl/interactief/links.html en dan bij interes-
sante muziek links.

trompetuitje

Op zaterdag 12 maart hadden wij ‘trompetspelers’ een uitje. Nadat we wat gedronken hadden 
en een stukje vlaai gegeten hadden bij Ron, vertrokken we per auto naar Hub van Laar in 
Margraten. Hij is iemand die muziekinstrumenten maakt en repareert. We hebben daar een 
rondleiding gekregen in zijn werkplaats waar hij veel vertelde over zijn werk. We mochten 
na de rondleiding op de trompetten spelen die hij voor ons beschikbaar had en toen werd 
ons ook duidelijk waarom we het mondstuk moesten meenemen. Eenmaal teruggekeerd in 
Schimmert zijn we naar ’t Weverke gegaan , waar we wat gedronken hebben en sommige 
van ons ook wat gegeten hebben. Het was een geslaagd uitje!

Jesper Lucassen



10    Nr. 148 | April 2016

potgrondaCtie

Zaterdag 12 maart heeft weer de jaarlijkse 
potgrond actie plaats gevonden. De leden 
van de fanfare trokken weer met ladingen 
potgrond door Schimmert. De zakken met 
potgrond werd op plaats van bestemming 
afgeleverd. Wat een luxe!!! Dit wordt dan 
ook elk jaar weer erg gewaardeerd.

Veel mensen hebben gebruik gemaakt van 
deze actie om onze vereniging te steunen 
en menige zak met potgrond verhuisde uit-
eindelijk naar een Schimmertse achtertuin. 
Gezien het succes van deze actie zullen wij u ook in 2017 weer op weg helpen in uw tuin met 
goede potgrond voor uw planten en bloemen.

Fanfare Sint Caecilia wil iedereen die ons via de afname van potgrond of op andere 
wijze tijdens deze actie heeft gesteund hartelijk bedanken!

PS: Mocht u ons gemist hebben en toch nog gebruik willen maken van onze actie, stuur dan 
een  e-mail naar potgrond@FanFareSChimmert.nl of geef het door aan een van 
onze bestuursleden of bezorg een briefje met daarop uw bestelling op het adres Hoofdstraat 
7, Schimmert (fam. Eijssen). Zo lang de voorraad strekt. Ter herinnering nogmaals de prijzen: 
de zakken potgrond van 40 liter kosten € 4,-- per stuk. koopt u 3 zakken tegelijk dan 
betaalt u hiervoor maar € 10,- . en zoals beloofd, uw bestelling wordt bij u thuis be-
zorgd!

agenda FanFare aCtueel op de WebSite

We hebben geconstateerd dat er vaak verschil is tussen de agenda op onze website en de 
agenda in de Fanfare Info. De agenda op de website is vanaf nu leidend en alle datums 
waarop onze activiteiten plaatsvinden moeten worden doorgegeven aan José
jose@eijssendairy.nl zodat zij samen met Mark ervoor kan zorgen dat deze agenda altijd is 
bijgewerkt. Hartelijk dank voor jullie medewerking.

Het bestuur
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rabobank  ClubkaS Campagne

Rabobank Centraal Zuid-Limburg stelt € 100.000,-- be-
schikbaar voor de Clubkas Campagne. Bent u lid van 
Rabobank Centraal Zuid-Limburg? Stem dan op Fanfare 
Sint Caecilia Schimmert! Stemmen kan van 3 t/m 30 juni 
2016. Het uitbrengen van de stemmen kan uitsluitend via 
stemcode, verkregen bij ledenmagazine Dichterbij, edi-
tie zomer 2016. Er wordt één code per adres verstrekt. 
Met deze code kunnen 5 stemmen worden uitgebracht. 
Er mogen maximaal twee van de vijf stemmen op eenzelfde vereniging/stichting uitgebracht 
worden. Het stemmen gebeurt uitsluitend via internet. Alvast bedankt voor uw stem!

Stem van 3 t/m 30 juni op onze fanfare!

Lees meer informatie in de Voorwaarden en Vragen & Antwoorden op:
www.rabobankcentraalzuidlimburg.nl.

inzamelaCtie taxuS

Beste Fanfarefamilie,
 
Op zaterdag 4 juni en op zaterdag 27 augustus aanstaande gaan we voor het 3e jaar op rij 
Taxussnoeisel inzamelen. Zoals u wellicht weet, zijn de bestanddelen van dit snoeisel uiter-
mate geschikt voor geneesmiddelen tegen vormen van kanker. De inzamelingsactie heeft 
enerzijds een sociaal maatschappelijke karakter om de verdere ontwikkeling van geneesmid-
delen tegen kanker mogelijk te maken, anderzijds ontvangt onze vereniging een vergoeding 
voor de geleverde inspanningen. Mocht u willen deelnemen dan volstaat een kort bericht op 
taxus@fanfareschimmert.nl of telefonisch per 06-50934379.
Voor meer informatie over dit initiatief verwijs ik u vriendelijk naar onze website www.fanfa-
reschimmert.nl, maar ik sta u ook graag mondeling te woord. Mocht u zelf niet over taxus 
beschikken, maar kent u mensen die dit initiatief kunnen waarderen, dan houden we ons zeer 
aanbevolen. We leggen graag verder contact.
 
Met belangstelling kijken we uit naar uw reactie en hopelijk snoeit u (weer) met ons mee.
 
Vriendelijke groeten, ook namens bestuur en leden, 
Sander van Kan
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de jaarVergadering oVer 2015 op zondag 13 maart 2016

Peter Soons heet iedereen van harte welkom en begint de vergadering met een moment 
stilte in verband met het overlijden van Nic Steijns.

Peter Verkoulen geeft op een overzichtelijke wijze inzicht in het financieel gebeuren. Peter geeft 
uitleg en verantwoording bij iedere post en dit geeft een verhelderd beeld. De donateursacties 
hebben iets minder opgeleverd maar er zijn 160 loten meer verkocht voor de “koosjietactie”. 
Bijzondere activiteiten zoals de “potgrondactie” en “taxusactie” zijn een welkome financiële aan-
vulling maar we laten nog geld liggen op het gebied 
van hulp bij activiteiten in het gemeenschapshuis. 
Peter Soons doet een beroep op alle leden om deel 
te nemen aan alle acties die georganiseerd worden 
aangezien deze een zichtbaar financieel resultaat 
geven. Hij dankt verder de “Vrienden van de Fanfa-
re”, “Trampelkeu” en alle mensen die een bijdrage 
aan het financiële resultaat hebben geleverd.

Marjo Limpens heeft weer een mooi overzicht gegeven van het verenigingsjaar 2015. Alle 
activiteiten heeft ze de revue laten passeren waarbij veel beeldmateriaal de tekst aanvulde. 
Indrukwekkend om te horen wat de vereniging afgelopen jaar allemaal heeft gedaan zowel 
op muzikaal alsook op sociaal gebied

José Eijsen en Miel Weerts stellen zich beiden weer verkiesbaar als bestuurslid. Na schriftelijk 
stemmen worden beiden weer herkozen. Miel bedankt, ook namens José, iedereen voor het 
vertrouwen en ze willen graag hun kwaliteiten blijven inzetten voor deze mooie vereniging.

Gesproken over mogelijke deelname aan WMC 2017, er is al wat voorbereidend werk ge-
daan maar nog geen duidelijkheid over de wijze van aanpak. Er zijn op dit moment nog 
discussies gaande bijvoorbeeld of er een verplicht werk gespeeld dient te worden door de 
korpsen van de concertafdeling. Verder wordt er bekeken of de jurering anders gaat verlopen 
bijvoorbeeld een onderdeel “beleving” toevoegen. Omdat dit nog allemaal onduidelijk is zul-
len we moeten afwachten omdat dit mede bepalend kan zijn in de deelname van het WMC. 

Van de rondvraag wordt door diverse mensen gebruik gemaakt en volgt een goede discus-
sie over diverse onderwerpen. Tot slot bedankt Peter Soons de diverse niet leden die zich 
op allerlei plekken inzetten voor de vereniging en alle leden, zeker de collega bestuursleden. 
Muziek maken maakt anderen blij en maakt onszelf blij dus daar moeten we mee door gaan. 
We moeten blijven kijken naar de positieve dingen en de schouders er onder blijven zetten.
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nieuWS Vanuit CommiSSie opleidingen

Helaas zijn we voor 2016 niet ingeloot om met de jeugdfanfare in de efteling een optreden 
te mogen verzorgen. We zijn wel aan het werken aan een leuk alternatief. Wordt vervolgd.

Op zondag 31 januari namen Dries en Juul deel 
aan het LBT solistenconcours te Houthem.
Ze behalen samen een mooie 1e prijs in de jeugd-
divisie Duetten LBT met 83 punten. Juul haalde 
daarnaast nog 85 punten voor haar solo. Allebei van 
harte gefeliciteerd met jullie mooi optreden en mooie 
score!
 

Foto: Prijsuitreiking LBT Solistenconcours te Houthem

Op zaterdag 26 maart was, met traditioneel goed weer, het Intern Solistenconcours. We heb-
ben kunnen genieten van 39 muzikanten die zich van de beste kant hebben laten horen. Alle 
leerlingen, ouders en docenten gefeliciteerd. Alle aanwezigen hebben ervan genoten. Jullie 
zijn de toekomst van onze mooie vereniging! Hieronder enkele foto’s, overige foto’s staan op 
onze website.

 

Foto: Blokfluiters met hun diploma van het Intern Solistenconcours
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Foto: Debutanten en Jeugddivisie van het Intern Solistenconcours

Winnaars meister Stassen (jeugd)beker: 1. Selina Kuipers   85
     2. Jens Eggen, Paulus Brandsma 84
     3. Anne Buijsen, Wouter Buijsen,
     Raf Otten, Dries van Kan & Juul Eijssen 83

Winnaars bekers divisie 1 t/m 5:  1. Jesper Frijns   88
     2. Rimmi Limpers, Geert Vanhommerig 86
     3. Jonie den Boer, Manou Soons 85
Zie de website voor alle uitslagen.

 

Foto: Divise 2 t/m 5  van het Intern Solistenconcours         Foto: Jesper Frijns, Overall winnaar
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Agenda:
-  Zondag 3 april Opluisteren Heilige mis door jeugdfanfare;
-  Zondag 24 april Lei Extra solistenconcours te Hulsberg;
-  Zaterdag 28 mei Concert Jeugddrumband Trefpunt Haanrade

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

Namens Commissie Opleidingen
Barry Kuipers

nieuW bij de FanFare
Mijn eerste repetitie bij de fanfare was op 8 januari 2016. Al op de eer-
ste  repetitie vond ik de muziek al mooi en uitdagend . Het samenspel 
van de muziek vooral , ik vind het ook knap dat ze zo mooi een solo 
kunnen spelen. De dirigent is ook duidelijk en aardig. Eigenlijk mogen 
we al om 9:00 naar huis maar ik heb dat maar een keer gedaan . Ik 
ben begonnen met drie andere kinderen: Anne ,Paulus en Jesper. Ik 
zou het leuk vinden als ik nog veel concerten kan meespelen.

Toen ik pas bij de fanfare zat, moest ik al meteen een begrafenis 
meespelen. Het spelen in de kerk klinkt erg mooi. Als je in een be-
grafenis speelt is de muziek meteen ontroerend.

In de maat lopen was in het begin nog lastig nu gaat het wel ,maar toch blijft het lastig. Ook 
spelen onder het lopen is lastig , dus dat word nog even oefenen!

Selina Kuipers

Samen muziek maken, das pas fijn!
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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:
Vr 01 apr 20:00 Repetitie Arensgenhout (K)
Zo 03 apr 11:00 Opluisteren Mis Kerk (J)
Za 09 apr Concert
  19:30 Schinnen, 20:30 Schimmert  
  Noeber Beemden Schinnen
Vr 22 apr Geen repetitie (K)
Zo 24 apr Lei Extra Solistenconcours Hulsb.
Zo 01 mei Lentetocht Trampelkeu Oos Heim 
Vr 06 mei Geen repetitie (K)
Zo 15 mei 09:15 Communiemis Kerk (K)
Za 21 mei 19:30 Serenade Gouden
  bruidspaar fam. Derks (D&K)
Zo 22 mei Processie/zomerkermis Kerk (K)
Do 26 mei 19:30 Kermis Groot Haasdal  
  Soons (D&K)
Za 28 mei 06:30 Processie Meerssen
  Kerk (D&K)
Za 28 mei 18:30 Concert Jeugddrumband  
  Trefpunt Haanrade (JD)
Za 04 jun Taxusinzameling (9:00 - 13:00)
Zo 29 mei Concert 15:00 Ittervoort
  16:00 Schimmert (K)
Za 16 jul Serenande bruiloft Danielle &  
  Edwin (D&K)
Vr 22 jul t/m 26 augustus vakantie (K)
Za 27 aug Taxusinzameling (9:00 - 13:00)

Foto’S SoliStenConCourS
Kijk op onze website voor foto’s van het in-
tern solistenconcours (met dank aan Barry 
Kuipers). www.fanfareschimmert.nl

Vr 02 sep 20:00 1ste repetitie na vakantie  
  Gemeenschapshuis (K)
Za 10 sep Concert H. Hermansfestival (K)
Za 17 sep 10:00 Verkoop koosjiet loten
Za 17 sep Familiedag
Za 08 okt 15:00 Koosjieten Platzputterweg
Zo 16 okt Lentetocht Trampelkeu Oos Heim
Zo 13 nov St. Caeciliafeest Gem. huis
Zo 20 nov Concert i.s.m. Thorn (K)
Za 24 dec 21:30 Kerstkoper Kerk

aCtiViteiten 2016 (VerVolg):


