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Fanfare St. Caecilia Schimmert
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Fanfa
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

Als opening van de dag luisteren wij de H. Mis van 11.00 uur op
Start van het feest is om14.30 uur met koffie en vlaai In het gemeenschapshuis


Leden met hun gezinnen



Leerlingen met hun ouders/verzorgers



Ere(bestuurs)leden met partner



Vrienden van de fanfare

Na de ontvangst met koffie en vlaai zullen we onze jubilarissen in het zonnetje
zetten:
50 jaar lid: Flor Dreessen, Maria Frijns, Maria Hambeukers, Dion Soons,
Rob Vankan, Jos Wiekken
25 jaar lid: Jan Theunissen
12½ jaar lid: José Eijssen
We denken ook aan het
vermaak voor onze jeugd

Verrassend optreden
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Twee top amateur-orkesten samen in de kerk van Schimmert
Zondag 20 november klinkt er weer onvervalste topmuziek op een unieke locatie. De SintRemigiuskerk van Schimmert biedt dan podium aan twee gerenommeerde orkesten uit de
Limburgse amateur muziekwereld: Fanfare Sint Caecilia uit Schimmert o.l.v. Frenk Rouschop
en de Koninklijke Harmonie van Thorn o.l.v. Chef-Dirigent Norbert Nozy.
Beide orkesten vielen meerdere malen in de prijzen bij grote concoursen.
Ook zal sopraan Fenna Ograjensek dit concert mede opluisteren en zal Jordi Rouschop een
solo voor alt-sax ten gehore brengen.
Concertdetails
20 november 2016, Sint-Remigiuskerk, Hoofdstraat 86, Schimmert
15.00 Fanfare Sint Caecilia Schimmert
16.15 Koninklijke Harmonie van Thorn
Entree: € 10,-- (kinderen t/m 12 jaar gratis); kaarten reserveren via: kaarten@fanfareschimmert.nl
Programma
Onder voorbehoud zullen de volgende stukken ten gehore worden gebracht:
Fanfare Sint Caecilia Schimmert
The Lost Labyrinth (Kevin Houben) voor fanfare en sopraan-soliste Fenna Ograjensek
Koit/ Morgendämmerung (Heino Eller/ arr. Guus Dohmen)
Concert Capriccio (Grigorij Markovich Kalinkovich/ arr. Jean Cosemans) voor fanfare en altsax-solo door Jordi Rouschop
Heia, in den Bergen (Emmerich Kálmán/ Jean Cosemans)
Fire in the Blood (Paul Lovatt-Cooper/ arr. Luc Vertommen)
Gabriëlla’s Song (Stefan Nilsson/ arr. Hans van der Heide), soliste Fenna Ograjensek
L’Entracte (Jan Bosveld)
Koninklijke Harmonie van Thorn
La Creation du Monde (Milhaud)
Danse Macabre (Saint Saens)
Daphnis et Cloe van Ravel (arr. Norbert Nozy)
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Meer informatie over beide orkesten
In mei 2016 behaalde de Koninklijke Harmonie van Thorn de officiële titel Europees Kampioen. Het orkest behaalde glansrijk het eerste European Contest for WindOrchestra’s (ECWO)
in de concertdivisie voor harmonieorkesten. Zie ook http://kht.nl
Fanfare Sint Caecilia werd tot twee keer toe vice-wereldkampioen in de concertdivisie tijdens
het Wereld Muziek Concours te Kerkrade. In 2009 en in 2013.
Zie ook http://www.fanfareschimmert.nl
Meer info over Fenna Ograjensek http://www.fennaograjensek.com
Noot voor pers
Meer inhoudelijke informatie over dit concert bij Dion Soons, d.soons@kpnmail.nl

Familiedag
De herfst is nu echt begonnen, maar 17 september was
het nog volop zomer! Geweldig weer voor een prachtige familiedag. Met de lunch bij Roks als bodem, werden de deelnemers in familieteams opgedeeld om aan
de speur-wandeltocht te beginnen. Onderweg moesten liedjes gemaakt worden op met water gevulde flesjes, moeilijke fanfare- vragen worden beantwoord en
uiteindelijk zo lang mogelijke noten worden geblazen
op de bas van Sander!
’s Avonds werden de winnaars van de speurtocht bekend gemaakt tijdens een heel goed verzorgde barbecue bij de gastvrije familie Provaas.
Judy & Ronald en Thera & Mark streken met de eer!
Een super gezellige dag om de familie-fanfare banden
eens extra aan te halen, dank aan de commissie die
het allemaal mogelijk maakte: nl. Judy, Ed, Ine, Barry,
Chellie en Ineke.
Saskia Eggen
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Komende concerten
Tot aan het nieuwe jaar staan ons nog enkele concerten te wachten. Op 5 november luistert
de jeugdfanfare om 19.00 uur de Heilige Mis op. Op 20 november geeft de fanfare samen
met de Koninklijke Harmonie van Thorn een concert in de Sint-Remigiuskerk. Een fijne locatie om samen met een prachtig orkest weer iets moois neer te zetten.
Natuurlijk zien we iedereen weer samen op 8 januari in het Nieuwjaarsconcert, maar dat lijkt
nog ver weg……
Saskia Eggen

Muzikale schoolmis
Een aantal kinderen werd gevraagd om de viering mee muzikaal op te luisteren. De blokfluiters speelden 3 liedjes voor een overvolle kerk. Ook met kerst spelen de blokfluiters in de
kerk. Deze drie meiden gaan nu een instrument bespelen ook binnen de fanfare.
De samenwerking tussen school en fanfare is heel goed. Ook een dankwoord aan Ed Soons
die altijd een half uur de blokfluiters begeleid tussen de pauze en de les in.
Roger Cobben
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Even voorstellen
Hallo, mijn naam is Saskia Eggen. Mijn drie mannen
blazen er vrolijk op los bij fanfare en jeugdfanfare.
Dat zette mij aan het denken: misschien zou ik achter de schermen wel wat mee kunnen helpen. Daarom draai ik nu mee in enkele bestuurstaken en kijk
ik wat ik kan doen en waar ik me nuttig kan maken.
Op termijn kijken we dan of ik ook echt in het bestuur
zal plaatsnemen.
Ik werk op de communicatie-afdeling van het Maastricht UMC+ (ja eigenlijk het azM ;-)) en met die achtergrond kan ik wellicht de PR van de fanfare en de
drumband weer wat verder helpen. Nee, muzikaal
ben ik jammer genoeg niet; ik heb veel bewondering voor iedereen van klein tot groot, die ons
als publiek die prachtige concerten voorschotelt. En om dat in goede banen te leiden help ik
graag een handje mee. Tot ziens ergens bij een van de concerten en activiteiten!

Kerstshow A Christmas Fantasy
11 december om 19:00uur St. Remigiuskerk te Schimmert
16 december om 20:00uur Abdijkerk te Thorn
21 december om 20:00uur Polfermolen te Valkenburg
Laat u betoveren door de nieuwe kerstshow van Vocal Chord
Vier internationale operasterren die met hun unieke samenzang garant staan voor een spectaculaire avond uit. Een prachtige show waarin de klassieke kerstliederen zich afwisselen
met de warme kerstklanken van deze tijd. Samen met de Limburgse toporkesten Harmonie
St. Michaël Thorn, Fanfare St. Caecilia Schimmert en de Limburgse Koorschool Cantarella
laat Vocal Chord haar muzikale kerstfantasie aan u horen. Vol trots zal Vocal Chord naast dit
alles tijdens de show haar nieuwe kerst-CD genaamd “A Christmas Fantasy“ presenteren.
Kortom een show om niet te missen!
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Koosjiete 2016: Britta en Binna schitteren in de wei
Zaterdag 8 oktober, de tijd van vallende bladeren, gure winden, bewolking en regenvlagen.
Het tegendeel is waar: hoog aan de hemel staat een heerlijk zonnetje, geen wind te bekennen en al helemaal geen wolkje. De temperatuur is aangenaam. Ik doe mijn ogen even dicht
zodat ik optimaal kan genieten van dit zonnetje, wie weet is het de laatste keer dit jaar. Al
wandelend door een klein steegje met aan weerszijde huizen en strak geschoren hagen
bereik ik uiteindelijk samen met mijn kleine oogappel de wei van Sjir. Hier zal het grote evenement over enkele ogenblikken beginnen. In de verte zie ik dat een tweetal leden van onze
vereniging druk doende zijn met het dragen van een attribuut dat bij dit soort aangelegenheden onmisbaar is: een kratje bier! Als ik dichter bij kom zie ik zelfs kleine zweetdruppeltjes
op hun voorhoofd, hetgeen met name veroorzaakt wordt door dat heerlijke zonnetje dat nog
steeds hoog aan de hemel prijkt. Wat zal dat koud flesje bier goed smaken!
Ondertussen kijk ik naar het strijdtoneel waar zo meteen de prijzen verdeeld zullen worden.
Het valt me op dat ook dit jaar de paaltjes rondom de weide weer netjes naast en tegenover
elkaar staan zodat straks met uiterste precisie te bepalen is welke nummers de winnende
nummers zijn. Net als voorgaande jaren is dit precisie werkje gerealiseerd door Dion en
Ramon en altijd weer verbaas ik me over dit knap staaltje ruimtelijk inzicht! Een geweldige
prestatie, wellicht nog groter dan de prestatie die zo meteen geleverd gaat worden door de
gladiatoren die voor deze dag wederom ter beschikking zijn gesteld door André! Over gladiatoren gesproken, ik heb nog geen van de deelnemende runderen kunnen ontdekken! Wel
een verdwaalde kip die al rustig scharrelend steeds dichter bij de met paaltjes omringde wei
lijkt te komen. Op het moment dat de kip in de ogen van comité voorzitter Jan te dicht bij de in
optima forma verkerende wei komt, wordt deze met een soort van militaristisch ogende actie
weggejaagd. De kip hebben wij die dag niet meer gezien. Naar het schijnt is deze kip daarna
nergens meer gezien!
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En dan opeens aan de horizon zie ik de contouren van wat lijkt de eerste deelneemster!
De zon ontneemt mij enigszins het zicht maar na enkele ogenblikken zie ik inderdaad een
prachtig exemplaar, onmiskenbaar een Holstein Frisian! Hoog op de poten komt ze statig
aangelopen en betreedt zonder aarzeling het strijdtoneel en doet waar ze goed in is: grazen
en herkauwen! Vervolgens zie ik in de verte de tweede deelneemster naderen, wederom een
Holstein Frisian. Deze dame is slanker en oogt jonger. Ze is speelser en laat zich dan ook
niet zo maar naar de wei leiden. Sterker nog, ze zet het op een lopen en verdwijnt aan de
horizon, achterna gezeten door Ivo en comité voorzitter Jan. Enkele minuten later zie ik Ivo en
Jan weer in het gezelschap van de koe. Beide heren hebben het warm gekregen en het lijkt
alsof de koe dit in de gaten heeft want speels als ze is drijft ze behendig een wig tussen de
twee heren en verdwijnt wederom aan de horizon. Van een afstand constateer ik dat Ivo en
Jan, die ondertussen tekenen van vermoeidheid beginnen te vertonen, een te groot gebied
moeten afschermen en dat de koe daar steeds handig gebruik van maakt. Ik bied aan om te
helpen en uiteindelijk lukt het ons om de laatste deelneemster zo ver te krijgen dat ook zij het
strijdtoneel betreedt! Ik heb me overigens laten vertellen dat de twee deelneemsters Britte en
Binna heten, maar wie van de twee nu Britte is en wie Binna is me niet duidelijk.

Het lange wachten begint... Plots hoor ik een voor mij bekend geluid: kssst…, kssst…, kssst…! Mijn hart maakt een sprongetje, dit geluid herken ik uit duizenden: het ontkurken van
een flesje bier! Ik haast me naar daar waar het geluid vandaan komt en krijg zonder te vragen
een koud flesje bier aangereikt! Die eerste slok … heerlijk!!! Ik neem weer plaats op het bankje en kijk naar de koeien die rustig verder gaan met grazen en geen aandacht schenken aan
de toeschouwers rondom de wei. Ik neem nog een slok en geniet van het zonnetje. Ik denk
dat ik even ben ingedut want ik schrik als ik opeens iemand hoor schreeuwen: “de ko is aan ut
sjiete”! Ik kijk direct naar de wei en inderdaad, de koe die als eerste in de wei was heeft haar
behoefte gedaan. Duidelijk zichtbaar laat ze haar stempel achter, de eerste prijs is bepaald!
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Schijnbaar doet goed voorbeeld volgen want kort daarna doet ook de tweede deelneemster waarvoor ze is gekomen: de tweede prijs is een feit! Nu alleen nog vaststellen welke
lotnummers toebehoren aan de twee prijzen. Na een aantal ingenieuze handelingen om te
bepalen welke vak indeling (er zijn 3 mogelijkheden) van toepassing is, worden de winnende
nummers vastgesteld: de eerste prijs is gevallen op lot 1526 en de tweede prijs op lot 0755.

Koosjiete 2016 is weer voorbij en zal de boeken ingaan als een zonnige editie. De winnende
lotnummers zijn bekend en dus kunnen we weer huiswaarts. Ik roep mijn zoontje bij me die
van het hele gebeuren niet veel heeft meegekregen omdat hij vooral heeft gespeeld met de
andere kinderen die vandaag aanwezig waren. Samen lopen we weer door het steegje, weg
van de wei. Nog steeds genietend van het heerlijk zonnetje pak ik zijn hand en kijk hem liefdevol aan waarop hij vraagt: “Pap, haet de ko gesjete”?
Bas Ritt
18-10-2016

WinnaarS Koosjiete
De 1e prijs is gewonnen door mevrouw Geurten uit de Torenstraat. Juul Eijssen is de gelukkige winnares van de 2e prijs.
We wensen de winnaars van harte proficiat! De 2e prijs is
inmiddels uitgereikt.
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Henri Hermans festival
In het weekend van 10 september werd weer
het tweejaarlijks Henri Hermansfestival gevierd. Er was een uitgebreid programma samengesteld. In de Remigiuskerk werd een
mooi concert gegeven door het Nederlands
Blazers Ensemble.
Bij Huize Nierhoven werd o.a. een buitenconcert gegeven door onze Fanfare samen
met organist Arno Kerkhof en zangeres Linda
Steins.
Foto: Nuth & Omstreken

Het grote publiek genoot zichtbaar onder de schitterende zon.

Dubbel-optreden van de drumband
Het begin van de maand oktober was voor de drumband een drukke periode.
Op zondag 2 oktober namen we deel aan het bondsfestival te Kerkrade. We deden alleen
mee aan het marcherend gedeelte: de optocht. Deze duurde gelukkig niet erg lang en onder
grote publieke belangstelling voerden we bij het defilé ons vooraf ingestudeerde programma
op. Hiervoor mochten we veel applaus van het publiek in ontvangst nemen.
Op zaterdag 8 oktober was er te Voerendaal een drumband-concert waar we ook bij aanwezig waren. Samen met de drumband van Muziekvereniging Voerendaal en het Trommel
en Klaroenkorps St. Cecile uit Eijsden zorgden we voor een mooie concert-uitvoering.
Het publiek in de Voerendaalse Borenburg
was zeer enthousiast.
Voor onze instructeur als ook voor mij was dit
het eerste concert-optreden met onze drumband. Ik weet niet hoe het met hem was maar
ik was behoorlijk zenuwachtig van tevoren en was blij dat het concert goed was verlopen.
Juul Eijssen
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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 04 nov
Za 05 nov
		
Za 05 nov
Zo 06 nov
Do 10 nov
		
Vr 11 nov
Zo 13 nov
		
Zo 13 nov
		
Zo 20 nov
		
Zo 20 nov
Zo 11 dec
		
Za 17 dec
Za 24 dec
Wo 28 dec
		

Geen repetitie (K)
19:00 Opluisteren Heilige Mis
Kerk (J)
Proefexamens Gem. huis
10:30 Repetitie Gem. huis (K)
20:30 Repetitie Arensgenhout
(Hoeskamer) (K)
Geen repetitie (K)
10:45 Mis St. Caeciliafeest
Kerk (D&K)
14:30 St. Caeciliafeest
Gem. huis
15:00 Concert i.s.m. Thorn
Kerk (K)
Sinterklaasviering Gem. huis
19:00 A Christmas Fantasy
Kerk
Examens Gem. huis
21:30 Kerstkoper Kerk
14:00 Kerstconcert (o.v.b.)
Kerk (D)

Volgende info

De volgende fanfare-info verschijnt op
vrijdag 6 januari.

ACTIVITEITEN 2017:

Zo 08 jan
		
Zo 26 feb
Ma 27 feb
		
Zo 12 mrt
		
Za 08 apr
Zo 09 apr
		
Do 25 mei
		
Zo 25 jun
		
Za 15 jul
		
Zo 19 nov
Zo 19 nov
		

15:00 Nieuwjaarsconcert
Gem. huis (D&K)
Carnavalszondag Kerk (D&K)
14:00 Carnavalsoptocht
Soons BV (D&K)
10:30 Jaarvergadering
Gem. huis
Concert i.s.m. Harm. Bunde (K)
10:45 Palmzondag
(incl. groepsfoto) Kerk (D&K)
10:45 Gouden Priesterfeest
Pastoor van Oss (D&K)
14:30 Verrassende Ontmoetin
gen Tilburg (K)
WMC (tm 30 jul) Rodahal
Kerkrade
11:00 Opluisteren Mis Kerk
15:00 St. Caeciliafeest
Gem. huis

