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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

nieuwe hooFdSponSor: GaaF!

We mogen weer een nieuwe hoofdsponsor welkom heten bij onze vereniging, te weten 
GAAF-Valkenburg. Dames en heren mode zaak GAAF-Valkenburg is geen onbekende bin-
nen onze vereniging want oprichtster en eigenaresse van GAAF-Valkenburg is niemand min-
der dan onze tenor saxofoniste Monique Diederen. 

Wil je weten welke merken je allemaal kunt krijgen bij GAAF-Valkenburg, dan moet je snel 
een keer een bezoek brengen in het gezelligste straatje van Valkenburg, de Passage (nr. 2) 
of je kijkt eens op de website www.gaaf-valkenburg.nl want ook online is GAAF heel gaaf!
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eerSte heiliGe Communie 1

Op zondag 15 mei deed ik de eerste H. Communie.

We hadden al vaak geoefend in de kerk voordat het de echte dag was.
De fanfare kwam ons op het schoolplein afhalen en dat vond ik heel erg leuk.
Oma was ook bij de fanfare en die maakte een foto voor in het fanfare boekje.
De kerk zat helemaal vol met heel veel familie.
Toen de mis uit was bracht de fanfare ons weer terug naar het schoolplein en maakte daar 
nog muziek.
Toen moesten we ook nog heel veel handjes schudden.
Daarna begon bij ons thuis het grote feest en dat was heel erg gezellig.
Fanfare dank je wel het was heel mooi.

Danée Coumans
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Serenade Ger en mia derkS- FrijnS

Zaterdag 21 mei 2016 vierde het gouden bruispaar Ger en Mia Derks-Frijns hun feest in 't 
Weverke. Om 8 uur kwam de drumband gevolgd door het korps de zaal binnen en brachten 
zij een mooie serenade aan het bruidspaar. Tussen de twee gespeelde stukken kreeg het 
bestuurslid Peter Verkoulen de gelegenheid het bruidspaar toe te spreken. 

Peter feliciteerde het bruidspaar en ging in de mooie speech in op de hechte relatie tussen 
het bruidspaar en de fanfare. Ger en Mia bezoeken niet alleen de concerten van de fan-
fare maar Ger is ook al vele jaren een van 
de steunpilaren van de Vrienden van de 
Fanfare. Het is dan ook niet verwonderlijk 
dat Ger en Mia voor vier leden gezorgd 
hebben, Pia, Rimmy, Raf en Merel. Het 
gespeelde lang zullen ze leven was dan 
ook een mooie afsluiting van de serenade. 
Fanfare namens het bruidspaar hartelijk 
dank voor de mooie serenade. 

Nico Derks

eerSte heiliGe Communie 2

Op 15 mei heb ik mijn Eerste Heilige Communie gedaan.
Ik vond de Communiedag super.

We begonnen de dag op school en daar werden we opgehaald 
door de fanfare en zijn toen naar de kerk gegaan. Ik vond de 
fanfaremuziek mooi klinken. Ze speelden het als de besten en 
speelden verschillende liedjes. De processiemars, Happy en 
Laot de zon in mien hart. Het waren feestelijke liedjes en de 
communiecantjes konden de liedjes en zongen vrolijk mee.

Dankjulliewel.

Groetjes,
Fien van Kan
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ConCert met FanFare St. CaeCilia SChinnen

Beste leden van fanfare sint Caecilia Schimmert,

Zaterdag 9 april konden muziekliefhebbers in Schinnen genieten van een concert van twee 
fanfares sint Caecilia. Eentje uit Schimmert (‘die van jullie’) en eentje uit Schinnen.  Ik had 
bijna geschreven dat de twee fanfares het podium van gemeenschapshuis Noeber Beemden 
betraden, maar dan zou ik gelogen hebben. Dat podium is namelijk niet berekend op fanfares 
van jullie omvang. Jullie zijn veel te groot! Noodgedwongen moesten we ons dus allebei in de 
zaal opstellen, maar dat deed aan het resultaat niets af. Twee fanfares met dezelfde naam, 
maar met een zeer verschillend repertoire. Zo kregen de luisteraars naast Rachmaninov ook 
de Rolling Stones voorgeschoteld.

De dagen na het concert hoorde ik van veel mensen dat ze dat geweldig mooi hadden ge-
vonden. Een prachtig voorbeeld van hoe veelzijdig blaasmuziek is. Fanfare sint Caecilia 
Schinnen heeft met het aantrekken van dirigent Paul Oligschläger bewust gekozen voor een 
populairder, toegankelijker genre. Wij staan nog steeds helemaal achter die keuze. Ik zal 
echter ook heel eerlijk vertellen dat wij allemaal vol bewondering en uiteraard ook met enige 
jaloezie hebben gekeken en geluisterd naar jullie. Wat een bezetting, wat een aangename 
dirigent Frenk Rouschop, wat een prachtige muziek, wat een indrukwekkende solisten, wat 
een niveau! Wij willen jullie dan ook nogmaals hartelijk danken voor jullie optreden in Schin-
nen. Uiteraard brengen wij te zijner tijd graag een tegenbezoek aan Schimmert. Het ga jullie 
goed, veel succes en vooral heel veel muzikaal plezier met zijn allen.

René Meijers
voorzitter fanfare sint Caecilia Schinnen
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lintje Voor piet keulerS

Op koningsdag werd Piet Keulers verrast met een lintje als
lid in de Orde van de Oranje Nassau. In de sporthal werd
hem door de Fanfare een serenade aangeboden.

Piet proficiat!

muzikale opluiSterinG h. miS door jeuGdFanFare

Op zondag 3 april werd de H. Mis muzikaal opgeluisterd door de jeugdfanfare o.l.v. Jordi 
Rouschop.
Het was een mooie muzikale viering. 
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‘uitje’ SlaGwerkGroep

In navolging van onze trompetsectie, leek het ons als slagwerkroep van de fanfare leuk om 
samen iets leuks te gaan doen. Al snel werd het plan geopperd om het nuttige met het aan-
gename te combineren en om eerst het slagwerkhok op te ruimen en daarna samen te gaan 
uiteten. Op zaterdag 2 april was het dan zover. Eerst hebben we de handen uit de mouwen 
gestoken en al het slagwerk uitgezocht, geordend en het hok gepoetst. Na het afgelopen 
WMC van de fanfare en het concours van de drumband was dit zeer zeker nodig. Na een 
paar uurtjes hard werken zag het slagwerkhok er weer netjes uit. Het was hoognodig tijd om 
eentje te gaan drinken en iets lekkers te gaan eten bij Mareveld. Het was een hele gezellige 
dag en leuke en verrassende anekdotes zijn de revue gepasseerd.

Thera Lardinois-Garritsen

lentewandeltoCht trampelkeu

Zondag 1 mei jl. was de lentewandeltocht van dit jaar. Het was na vele dagen regen en slecht 
weer een heerlijke wandelzondag. Met bijna 900 wandelaars en een stralend zon ’s middags 
werd het echt een feest. Bij de kwekerij Schiffelers in Hulsberg en de familie Nuchelmans in 
Aerensgenhout waren we te gast met onze rust-
plaatsen.  Hartelijke dank voor hun gastvrijheid. 
De sfeer was, mede door het “terrassenweer” 
echt gezellig. Nogmaals dank aan onze vrijwil-
ligers, die dit wandelfestijn voor de 62e keer mo-
gelijk maken. 
 
WSV De Trampelkeu Sjömmert
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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.

openinG nieuwe Supermarkt in SChimmert!!

Langs deze weg wil ik nogmaals iedereen bedanken die het mogelijk heeft gemaakt om onze 
nieuwe zaak te realiseren. Speciaal woordje van dank aan  fanfare st Cecilia, die de receptie 
helemaal compleet maakte.

Martin Knols
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nieuwS Vanuit CommiSSie opleidinGen

zondag 24 april namen 10 solisten van onze vereniging deel aan het Lei Extra Solistencon-
cours te Hulsberg. Een knappe prestatie met mooie resultaten:

Naam   Instrument Punten  Divisie
Selina Kuipers  Bugel  86                      3e plaats jeugd
Paulus Brandsma  Alt Sax  83                    
Raf Otten  Bugel               84
Jesper Lucassen  Trompet           84
Gregoire Vliegen  Trompet           84
Timothey Munnichs Trombone        78
Niels Eggen  Bugel                86                     3e plaats divisie 4
Geert Vanhommerig Bugel                84
Jesper Frijns  Trompet           86                     1ste plaats divisie 3
Rimmi Limpens  Bugel                86                     1ste plaats divisie 3

Gefeliciteerd met jullie uitvoering en de behaalde punten!

Rimmi Limpens en Jesper Frijns zijn uitgenodigd om deel te nemen aan de Finale Jonge 
Solisten in Venlo op zondag 26 juni.

Zoals in de vorige info gecommuniceerd waren we niet ingeloot om in de Efteling een optre-
den te mogen verzorgen. We hebben een mooi alternatief gevonden!

Op zondag 19 juni as gaan we met ruim 40 jeugdmuzikanten naar mondo Verde. Rond 
13.30 uur zullen daar het leerlingenorkest, jeugddrumband en de jeugdfanfare zich van de 
beste kant laten horen. Het optreden vindt plaats in of buiten bij de Alhambra, afhankelijk van 
het weer. Wellicht leuk om op vaderdag een dagje naar Mondo Verde te gaan en onze jeugd 
te beluisteren? Tot zaterdag 4 juni krijg je via Groupon.nl 50% korting op de entreeprijs!

Samen muziek maken das pas fijn|

Namens Commissie Opleidingen
Barry Kuipers
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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

ConCert met FanFare itterVoort

Op zondag 29 mei verzorgt onze fanfare een zondagmiddagconcert in samenwerking met 
fanfare Concordia uit Ittervoort.

Het concert begint om 15.00 uur met Fanfare Concordia. Zij brengen een boeiend program-
ma in aanloop naar het Peeltournooi op 25 juni. Na de pauze wordt het concert vervolgd door 
onze fanfare.

Graag zien we jullie allemaal op 29 mei om 15.00 uur in het Cultureel Trefcentrum aan de 
Wilhelminastraat 3 te Nuth.
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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 28 mei 06:30 Processie Meerssen
  Kerk (D&K)
Zo 29 mei Concert i.s.m. Ittervoort (K)
  15:00 Trefcentrum Nuth
Za 04 jun Taxusinzameling (9:00 - 13:00)
Zo 19 jun Concert Mondo Verde (J)
  (vertrek 12:15, concert 13.30)
Zo 26 jun Finale Jonge Solisten
Za 16 jul Serenade bruiloft Danielle &  
  Edwin (D&K)
  19:00 Hoeve de Heihof V’burg
Vr 22 jul t/m 26 augustus vakantie (K)
Di 16 aug St Rochus Kl. Haasdal ovb
Za 27 aug Taxusinzameling (9:00 - 13:00)
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
Zo 02 okt Deelname districtsfestival (D)
Za 08 okt 15:00 Koosjieten Platzputterweg
Za 08 okt Concert i.s.m. Voerendaal &  
  Eijsden Borenburg Voerend. (D)
Za 15 okt Oktoberfest ‘t Weverke

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 2017:
Zo 08 jan 15:00 Nieuwjaarsconcert
  Gemeenschapshuis (D&K)
Zo 26 feb Carnavalszondag (D&K)
Ma 27 feb Carnavalsoptocht Steeg / Gr.  
  Haasdal (D&K)
Zo 12 mrt 10:30 Jaarvergadering
  Gemeenschapshuis
Zo 09 apr Palmzondag + groepsfoto (D&K)
Za 15 jul t/m zo 30 juli WMC HaFa
  (weekenden)
Zo 19 nov 11:00 Opluisteren H. Mis en St.  
  Caeciliafeest (15:00)

aCtiViteiten 2016 (VerVolG):

VolGende inFo
De volgende fanfare-info verschijnt op
vrijdag 29 juli.


