Nr. 150 | augustus 2016

1

Fanfare St. Caecilia Schimmert
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Voor de gehele fanfare-familie.

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

Familiedag
Inmiddels is het bijna 2 jaren geleden dat we voor het laatst een Fanfare Familiedag hebben georganiseerd. Daar deze activiteit door velen werd gewaardeerd, is
geopperd om op zaterdag 17 september een nieuwe Familiedag te plannen. De
voornaamste elementen voor deze dag zijn: gezelligheid onder elkaar, vertier voor
de kinderen en lekker eten&drinken.
Het programma:
Samenkomst vanaf 13:00 bij Jan&Janine Roks in de Steeg 14. Hier wordt gezorgd
voor een lunch met broodjes en vlaai, waarna we omstreeks 13:30u in samengestelde groepjes aan een speurtocht zullen deelnemen. Als competitie-element zullen we gedurende de tocht enkele vragen/opdrachten aan jullie voorleggen die de
speurtocht maakt zoals die hoort te zijn. Het eindpunt van de speurtocht is onze
speeltuin Klavertje Vier, alwaar de jeugd zich nog eens extra kan amuseren. Voor
vervoer terug wordt gezorgd en het resterende deel van de middag/avond mogen
we doorbrengen bij familie Provaas aan de Platzputterweg 7. Hier zullen we samen
gaan BBQ’en en de familiedag op sfeervolle wijze voortzetten.
Iedereen die wil meedoen aan de familiedag willen we vragen z.s.m. de opgavestrook in te vullen. Het opgaveformulier is op onze website te vinden.
We hopen er dan met z’n allen een gezellige middag van te maken!
Tot dan!
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PROCESSIE NAAR MEERSSEN
Op zaterdag 28 mei vertrok volgens oude traditie weer de muzikale voettocht richting de Basiliek Meerssen om de aanbidding van het H. Sacrament in de Basiliek te vieren.
Het was heel erg mistig, maar uit voorzorg reed de volgauto achter de stoet om ongelukken
te voorkomen. Toen de mist optrok was het super mooi weer en overal voegden mensen zich
bij de stoet. Om 8:30 uur volgde er een mooie H. Mis met Gregoriaanse zang.
Een hele mooie oude traditie.
Bestuur Fanfare

Fotos: Jo Frijns
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Bronkprocessie
Op zondag 22 mei was het weer processie zondag.
De buienradar melde al weken regen, regen en nog eens regen.
Het viel dan ook met bakken uit de hemel.
Die zondagmorgen dreigde dit ook weer te gebeuren, maar de weersgoden waren ons goed
gezind en we hebben de gehele processie bijna geen regendruppels gehad totdat we weer
in de kerk waren.
Het was weer een mooie traditie voor het Schimmertse dorp.
Bestuur fanfare

Fotos: Jo Frijns

Concert met fanfare Ittervoort
Op zondag 29 mei verzorgde onze fanfare een zondagmiddagconcert in samenwerking met
fanfare Concordia uit Ittervoort. Voor Fanfare Concordia was dit een mooie gelegenheid om
hun programma voor het Peeltoernooi ten gehore te brengen waar zij op 25 juni een score
van GOED - ZEER GOED zouden behalen.
Na de pauze werd het concert vervolgd door onze fanfare. Ook dit concert viel goed in de smaak
bij het publiek waarbij vooral de solo van Jordi
op veel applaus kon rekenen. Ondanks dat de
opkomst van het publiek ietwat tegenviel was het
toch een mooie concertmiddag.
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Bruiloft Danielle & Edwin
Wat een prachtige dag hebben wij zaterdag 16 juli gehad! Het begon al in de kerk, met prachtige muziek gespeeld door een ensemble van familie en fanfare leden, dit was ontroerend en
voor ons onvergetelijk. En wat ben ik trots op mijn zusje die prachtig heeft gezongen. Ook
de zelfgeschreven teksten van (schoon)moeder en vader maakte de mis extra persoonlijk.
Na de mis zijn we naar de feestlocatie gegaan, Hoeve de Heihof nabij Arensgenhout, waar
we erg dankbaar voor zijn dat we hier ons feest mochten vieren (danke nonk Harrie!). Op
de binnenplaats van deze mooie carré boerderij kregen we ‘s avonds de serenade van de
drumband en fanfare, mooie woorden van voorzitter Peter met aansluitend een ‘lang zullen
ze leven’. Erg bijzonder om dit van de andere kant mee te mogen maken!
Ook onze feestavond was geweldig, mede dankzij de Spikes die voor live muziek hebben
gezorgd.

Onze dag was perfect; persoonlijk en precies zoals we hadden gehoopt. Dit alles dankzij heel
veel mensen die ons dit hebben gegund en hun steentje hebben bijgedragen. Wat ben ik trots
om lid van deze mooie vereniging te mogen zijn!
Ontzettend bedankt!
Edwin en Danielle
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Receptie voetbalclub
Receptie ter gelegenheid van Kampioenschap 2015-2016.
Op vrijdag 10 juni was het feest op het voetbalcomplex in Schimmert.
Na 40 jaar was het vlaggenschip van de vereniging gepromoveerd naar de 3de Klasse KNVB
en dat moest gevierd worden!
Na een inofficiële huldiging op het Schutterscomplex direct na de Kampioenswedstrijd op
Pinkstermaandag, was het nu tijd voor de officiële receptie in de thuishaven.
Na 40 jaar was het 1ste team van VV Schimmert erin geslaagd wederom te promoveren naar
de 3de klasse, een resultaat om niet alleen als vereniging, maar als Schimmertse gemeenschap trots op te zijn.
Dit was dan ook te merken aan de grote opkomst. Het was een drukke bedoeling in de
gezellige kantine, zeker toen de bijna complete Fanfare een serenade kwam brengen. Oudvoetballer en voorzitter Peter Soons gaf tussen de gespeelde stukken terecht aan dat het een
grootse prestatie was die door dit team geleverd was. 2 Seizoenen achter elkaar te promoveren en dat met voor het overgrootste deel jongens van Schimmert, chapeau!

Voordat de Fanfare afsluitend werk ten gehore bracht kon ik Bestuur en leden van de Fanfare
bedanken voor hun komst en mooie opluistering van de receptie. Verder heb ik aangegeven
dat het moeilijk zou worden als voetbalvereniging een soortgelijke tegenprestatie te kunnen
leveren. Het hooghouden van een balletje op een receptie van de Fanfare was misschien
iets om over na te denken, maar zou toch niet het niveau en de uitstraling hebben van een
serenade.
Na het vertrek van de Fanfare heeft het feestje nog tot in de kleine uurtjes mogen duren.
Bedankt voor de bijdrage aan deze onvergetelijke receptie.
Leon Heiligers
Voorzitter VVSchimmert
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NIEUWS VANUIT COMMISSIE OPLEIDINGEN
En of we een goed alternatief hebben gevonden voor de Efteling! Op Vaderdag, zondag 19
juni zijn we met 40 muzikanten richting Mondo Verde getrokken. Om 12.15 uur hebben we
ons verzameld op Het Oranjeplein om daarna in een lange stoet auto’s richting Landgraaf te
gaan. Daar aangekomen, moesten we op zoek naar het Alhambra gebouw. Voor Ed met de
slagwerkaanhanger een hele zoektocht! We hebben het terras even verbouwd want het was
veel te goed weer om binnen te zitten. Rond 13.30 uur waren we klaar om met het Wereldconcert in de wereldtuinen te beginnen.

Het leerlingenorkest mocht de spits afbijten

Daarna de jeugddrumband
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En tot slot de jeugdfanfare

Veel publiek en Sjömmertse aanhang in Mondo Verde

Na het concert hebben we samen de spullen opgeruimd en veilig opgeslagen in de slagwerkaanhanger en de auto van Ed. De jeugd was daarna gevlogen en hebben enkele uurtjes van
het park genoten. Om 17.00 uur hebben we verzameld en toen terug naar Schimmert om bij
’t Weverke af te sluiten met frietjes, een snack en een drankje.
Dankzij een bijdrage van de fanfare en het vervoer door ouders hebben we dit voor de jeugdleden kosteloos kunnen aanbieden. Iedereen die deze dag mede mogelijk gemaakt heeft,
bedankt voor jullie inzet! Het was zeer geslaagd.
Foto’s van onze concertreis naar Mondo Verde staan op de website van de fanfare.
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Op zondag 26 juni hebben Rimmi
Limpens en Jesper Frijns deelgenomen aan de Finale Jonge
Solisten LBM in Venlo. Beide
waren hiervoor uitgenodigd door
hun goede prestatie en score in
Hulsberg. In de derde divisie heeft
Rimmi maar liefst heeft 88 behaald
en Jesper 85,5. Gefeliciteerd met
jullie optreden!
Prijsuitreiking Finale Jonge Solisten LBM met Rimmi en Jesper
Op dinsdag 12 juli heeft de Commissie Opleidingen afscheid genomen van Carin Frijns. Carin had
aangegeven te willen stoppen bij
de Commissie Opleidingen. We
bedanken haar voor haar inzet de
afgelopen jaren. Ineke Lucassen,
de moeder van Jesper en Janou,
wordt haar opvolgster in de Commissie. Ineke, van harte welkom en veel plezier en succes in onze Commissie!
Op vrijdag 15 juli hebben Paulus Brandsma, Jesper Lucassen en Thijs Ortmans zich tijdens
de Revue van Groep 8 met het instrument van de beste kant laten horen. Samen met een
keyboard en een viool brachten ze een leuk stukje muziek dat ze zelf uitgekozen en ingestudeerd hadden. Gefeliciteerd met dit mooie optreden!
Agenda:
-

Vrijdag 2 september leerlingenorkest en jeugdfanfare eerste repetitie na vakantie ;
Dinsdag 6 september jeugddrumband eerste repetitie na vakantie;
Zaterdag 5 november Opluisteren Heilige mis door jeugdfanfare;
Zaterdag 12 november Proefexamens (ovb)
Zaterdag 17 december Examens (ovb)

Samen muziek maken, das pas fijn!
Namens Commissie Opleidingen Fijne vakantie!
Barry Kuipers
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OPTREDEN JEUGDFANFARE IN MONDO VERDE
Op de prachtige locatie van Park Mondo Verde in Landgraaf werd er door de leden van de
jeugdfanfare, jeugdrumband en leerlingen orkest op zondag 19 juni een optreden verzorgd
onder leiding Van Jordi Rouschop en voor de slagwerkers Sandra de Jong.
Bij het centraal gelegen Alhambra werd de Bühne opgebouwd. Op het terras verzamelden
zich ouders opa’s en oma’s en andere muziekliefhebbers. Na een half uur stond alles klaar
en kon met het concert van start gaan. Alle aanwezigen hebben genoten van een heel mooi
verzorgd en gevarieerd concert. Er werd heel geconcentreerd gemusiceerd. Het was daarom
een lust voor het oor om naar dit zondagmiddag concert te luisteren. Het optreden werd beloond met een welverdiend en vet applaus.
Daarna natuurlijk tijd voor ontspanning in Mondoverde. Mooi concert en voor herhaling vatbaar. Wie weet op een andere prachtige locatie in het Limburgse Land.
Paul Willems

Inzamelactie taxus
Beste Fanfarefamilie,
Op 25 juni jl. heeft onze vereniging voor het 3e jaar op
rij Taxussnoeisel ingezameld. Met maar liefst 80 adressen is ruim 4000kg Taxussnoeisel opgehaald. Op 30 juli
volgt nog een 2e ophaalronde. We mogen nu al terugkijken op een zeer succesvolle actie die we hopelijk in
lengte van jaren mogen continueren. Heel hartelijk dank
voor uw bijdrage!
Een speciaal woord van dank aan onze Hoofdsponsor
Loonbedrijf Timmers voor het ter beschikking stellen
van vrachtauto en container waarmee het snoeisel is
afgevoerd naar het inzamelingsstation in Bergeijk.
Vriendelijke groeten,
Sander van Kan
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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 jul
Vr 02 sep
		
Za 10 sep
		
Za 17 sep
Za 17 sep
Zo 02 okt
Za 08 okt
Za 08 okt
		
Za 15 okt
Zo 16 okt
Za 05 nov
Zo 13 nov
Zo 20 nov
Za 24 dec

Taxusinzameling (9:00 - 13:00)
20:00 1ste repetitie na vakantie
Gemeenschapshuis (K/J)
Concert H. Hermansfestival (K)
16:00 Huize Nierhoven
10:00 Verkoop koosjiet loten
Familiedag
Deelname districtsfestival 14:00 (D)
15:00 Koosjieten Platzputterweg
Concert i.s.m. Voerendaal & Eijsden
Loc: Borenburg Voerend. 19:00 (D)
Oktoberfest ‘t Weverke
Lentetocht Trampelkeu Oos Heim
19:00 Opluisteren Heilige Mis (J)
St. Caeciliafeest Gem. huis
Concert i.s.m. Thorn (K)
21:30 Kerstkoper Kerk

ACTIVITEITEN 2017:

Zo 08 jan
		
Zo 26 feb
Ma 27 feb
		

15:00 Nieuwjaarsconcert
Gemeenschapshuis (D&K)
Carnavalszondag (D&K)
Carnavalsoptocht Steeg / Gr.
Haasdal 14:00 (D&K)

Volgende info

De volgende fanfare-info verschijnt op
vrijdag 28 oktober.

ACTIVITEITEN 2017 (vervolg):

Zo 12 mrt
		
Za 08 apr
		
Zo 09 apr
Zo 25 jun
		
Za 15 jul
		
Zo 19 nov
		

10:30 Jaarvergadering
Gemeenschapshuis
Concert i.s.m. harmonie St.
Agnes Bunde (K)
Palmzondag + groepsfoto (D&K)
Verrassende Ontmoetingen
Tilburg
t/m zo 30 juli WMC HaFa
(weekenden)
11:00 Opluisteren H. Mis en St.
Caeciliafeest (15:00)
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