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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

Fanfare Schimmert voor de 3e keer naar het WMC!
Het jaar 2017 wordt weer een spannend muziekjaar! Voor de derde keer gaat onze fanfare
mee doen aan het WMC. We nemen weer deel in de concertdivisie. Deze kent dit jaar een
vernieuwde opzet. Het WMC is afgestapt van het verplichte werk. Men daagt de orkesten
uit om een samenhangend concertprogramma neer te zetten van 45 tot 60 minuten. Hierbij
gaat het er niet (langer) om wie de moeilijkste noten zo goed mogelijk speelt, maar om het
publiek te boeien en mee te nemen in het optreden. Het publiek moet dus de grote winnaar
worden van deze opzet. De samenstelling van de jury weerspiegelt dit ook: er is bijvoorbeeld
ook aandacht voor het meer theatrale aspect. Als dit experiment slaagt, zou het wel eens een
hele belangrijke vernieuwing kunnen blijken die ook in de andere divisies doorgevoerd wordt.
Wij gaan dus als fanfare van Schimmert ons beste muzikale beentje voorzetten om een fantastisch mooi en boeiend programma neer te zetten. De voorbereidingen zijn inmiddels gestart! In de agenda op de achterzijde van deze Fanfare-Info kunt u lezen welke concerten we
organiseren, op weg naar ons WMC optreden. Noteer het optreden zelf alvast in uw agenda:
Zaterdagavond 29 juli in de Rodahal in Kerkrade
Schimmert sluit de concertdivisie fanfare af om 21.30. Vóór ons speelt het Gelders Fanfare
Orkest, om 20u. De overige concertdivisie fanfares treden al op in het weekend van 15 juli.
Natuurlijk hopen we op 29 juli weer te kunnen genieten van een fantastisch optreden in een
unieke ambiance: de Rodalhal in Kerkrade, minstens voor de helft gevuld met Schimmertse
supporters!
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Sint Caecilia geëerd
De patrones van de muziek was de drumband en fanfare uit Schimmert zeer gunstig gezind
op zondag 13 november. Traditioneel vierden we de feestdag van deze heilige, naar wie ons
muziekgezelschap is genoemd. En hoe. Het begon s’ morgens met prachtige muziek tijdens
de mis waarin beide dirigenten, Roy van Wersch en Frenk Rouschop, drumband en fanfare
leidden.

’s Middags stond in het teken van heden, verleden en toekomst: maar liefst 6 jubilarissen
die 50 jaar lid zijn kregen een herdenkingsteken opgespeld. Flor Dreessen, Maria Frijns en
Maria Hambeukers, alle 3 dames afkomstig uit de drumband, die zich met onvermoeibaar
enthousiasme als vrijwilliger blijven inzetten om diverse evenementen in goede banen te
leiden. Dion Soons als rots in de korps-branding zorgt als bestuurslid voor de ‘muzikale’
organisatie van de concerten en heeft mede
de basis gelegd voor de opleiding van nieuwe
muzikanten. Jos Wiekken die naast musiceren ook als technisch bestuurslid voor geld in
het laatje zorgt met het verhuren van de kiosk
en als verbindingsfactor naar de bevriende
vereniging de Trampelkeu fungeert. Last but
not least noemen we jubilaris Rob Vankan,
ex-trompettist, die als erelid extra in het
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zonnetje werd gezet door ‘De Vaandeldrager van muziekgezelschap ‘Allegaar’ Gilbert Pétit
uit Ulestraten die een speciale serenade aan onze jubilarissen kwam brengen. En laten we
de jubilarissen uit het iets meer nabijgelegen verleden niet vergeten: Jan Theunissen, al 25
jaar lid, bestuurslid en nu ere-bestuurslid en José Eijssen, die al 12,5 jaar op de teller heeft
staan en ook in het heden dagelijks als bestuurslid met de fanfare in de weer is.
En de toekomst dan? Nou het was vooral ‘de toekomst’ die zorgde voor de verenigingskas.
De jongste muzikanten verkochten de loten van de welbekende tombola, die enkele leden
stralend naar huis deed gaan met mooie prijzen.
Dank Sint Caecilia voor je naam en voor een mooie viering.

Gouden Bruidspaar Limpens
Op Vrijdag 21 oktober vierden Jeanne en Huub Limpens hun 50 jarig huwelijk samen met
familie en vrienden. Fanfare St. Caecilia kwam het feest opluisteren met enkele mooie muziekstukken. Peter Soons sprak hun
hartelijk toe, gevolgd door prachtige
blaasmuziek! Zowel Jeanne en Huub
als de genodigden hebben enorm genoten.
Een prachtig gebaar van de Fanfare
om hun inwoners zo te verwennen tijdens deze bijzondere mijlpaal!
Bedankt Fanfare St. Caecilia.
Familie Limpens
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Gouden Bruidspaar Smeets
We willen U heel hartelijk bedanken voor het
mooie en goede optreden van de Fanfare.
Iedereen stond er versteld van.
Toen dit zondagmiddag gebeurde, voor de
meeste mensen was dit een enorme verrassing en wisten hier dan ook niets van en die
zeiden allen dat ze het geweldig en fijn vonden tot het op een dorp toch heel anders aan
toe gaat dan in een stad .
Fam. Smeets

Kerstconcert
Op zondag 11 december werd door Vocal Chord, een Kerstconcert georganiseerd in onze St.
Remigiuskerk, met de titel “A Christmas Fantasy”. Tenor Pascal Pittie, sopraan Daphne Ramakers, countertenor Rob Meijers en mezzosopraan Lien Haegeman brachten klassieke en
moderne kerstliederen ten gehore. Ook een groep zangertjes van de Limburgse Koorschool

Cantarella verzorgde twee keer een optreden samen met de solisten.
Een koperensemble van onze fanfare werd uitgenodigd om onder leiding van Frenk dit optreden te omlijsten met passende blaasmuziek. De optredens van de blazers waren een mooie
aanvulling op het geheel. De kerk was mooi verlicht en al versierd voor de Kerst, we kwamen
al een beetje in de Kerststemming.
Marjo
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Kerststallen dorp Schimmert
Zondag 18 december heeft de Drumband opgetreden in de kerk tijdens de kerstallenroute
in Schimmert. Tijdens het kerstconcert werden acht bekende kerstnummers ten gehore gebracht waaronder Stille nacht, Feliz Navidad en Last Christmas van Wham! Op deze koude
winterdag hebben twee keer het 30 minuten
durende concert verzorgd. Wandelaars van
de kerstallenroute in Schimmert konden zo
even een pauze nemen met prachtige muziek. Omdat dit onze eerste keer was dat we
speelden tijdens de kerststallenroute hadden
we geen idee of het veel publiek zou trekken,
maar de bankjes voorin de kerk waren gelukkig goed gevuld! Tussen de concerten door
hebben we onze koude handen weer op kunnen warmen in ’t Weverke onder genot van
een lekkere bak koffie getrakteerd door de jarige René. Een deel van het concert kunt u terug
luisteren op YouTube op het kanaal van de Drumband. Dus twijfel niet en abonneer je op de
YouTube pagina van de Drumband om niets te missen!
Marc Penders

Nieuwjaarsconcert: een spetterend begin!
Op 8 januari begon onze muzikale reis door 2017. Tijdens het nieuwjaarsconcert was het
genieten van blokfluit tot denderende Armeense dansen. Voorzitter Peter Soons gaf bij elk
onderdeel een korte terugblik op wat 2016 allemaal had gebracht. Waarbij uiteraard het Nederlands Kampioenschap van de drumband niet werd vergeten.
Zoals ieder jaar trapten de blokfluiters onder leiding van
Roger Cobben af met twee lieve liedjes, waarbij Mieke
zich nog steeds goed weet vast te houden aan de takken
van de bomen. Daarna bracht de jeugddrumband (een
nieuwe geleding in onze vereniging!) onder leiding van
Sandra de Jong ritmische klanken ten gehore waarbij ze
ook heel behendig waren door gewoon met gekleurde
percussie-staven op de grond te musiceren.
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Jesper Lucassen leidde ons vervolgens door de verschillende stukken van de jeugdfanfare die onder leiding van Jordi Rousschop vooral werken van Ivo Kouwenhoven ten gehore
bracht. Surf maar eens op Youtube naar Sofia van Alvaro Soler. Een liedje over een onbereikbare liefde. Ivo maakte daar een mooie fanfarebewerking van, die onze jeugdfanfare prachtig
speelde. Bij dat stuk deden ook de leerlingen van het leerlingenorkest mee.
Na het concert van de jeugdfanfare werden alle leerlingen die examen hadden gedaan op 17
december nog even in het zonnetje gezet. Verderop in deze info vindt u de namen van alle
gediplomeerden.
Daarna was het de beurt aan onze Nederlands Kampioenen. Onder leiding van hun nieuwe
dirigent Roy van Wersch nam de drumband / percussiegroep ons mee terug in de tijd naar
de roerige jaren van de Zilvervloot (1628, Piet Hein), maar ook naar de huidige tijd met een
medley van de popband Coldplay.

Het korps van de fanfare sloot, onder leiding van Frenk Rouschop, af met de al eerder genoemde denderende Armeense dansen. Vervolgens brachten ze een ode aan Lionel Hampton (gecomponeerd door André Waignein), de eerste bekende jazz vibrafonist, en in de jaren
30 van de vorige eeuw een van de grootste pioniers binnen het jazzgenre. De prachtige solo
voor vibrafoon werd ten gehore gebracht door onze eigen Thera Lardinois.
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De muzikale reis van deze middag werd beëindigd met een stukje Mexicaanse weg: El Camino Real van Alfred Reed. Al met al een stevige opmaat naar een stevig muzikaal jaar,
waarin het korps weer gaat deelnemen aan het WMC.
We wensen iedereen nogmaals een succesvol en fijn 2017 toe!

NIEUWS VANUIT COMMISSIE OPLEIDINGEN
Op maandag 31 oktober en woensdag 2 november zijn er twee nieuwe groepen blokfluiters gestart onder leiding van Roger Cobben. In totaal maar liefst 11 leerlingen. Hun eerste
optreden hebben ze al gehad op de kerstviering van de basisschool. Een knappe prestatie
op zo’n korte tijd. Dankzij de subsidie van het Huis van de Kunsten kunnen we de blokfluiten
gratis aanbieden aan de leerlingen.
Op zaterdag 17 december hebben de jaarlijkse examens plaatsgevonden. Met voor het
eerst een prelude examen waarbij leerlingen als voorbereiding op hun A examen alvast ervaring kunnen opdoen met voorspelen voor de examencommissie. We kunnen met trots
melden dat onderstaande leerlingen het examen met succes hebben afgelegd:
Overzicht geslaagden:
Kandidaat		Docent			Examen		Instrument
Laurent Boshouwers
Roger Cobben		
Prelude		
Bugel
Wouter Buijsen		
Roger Cobben		
Prelude		
Bugel
Jens Eggen		
Roger Cobben		
Prelude		
Bugel
Niels Eggen		Roger Cobben		C		Bugel
Kiki Munnichs		
Roger Cobben		
Prelude		
Bugel
Jente Rijnders		
Roger Cobben		
Prelude		
Bugel
Bente Okkersen		

Sandra de Jong		

A		

Kleine trom

Nigel Beckers		
Paulus Brandsma		
Anne Buijsen		

Jordi Rouschop		
Jordi Rouschop		
Jordi Rouschop		

Prelude		
B		
B		

Saxofoon alt
Saxofoon alt
Saxofoon sopraan

Rimmi Limpens		
Raf Otten			

Harry Schaeps		
Harry Schaeps		

C		
A		

Bugel
Bugel

Timothey Munnichs		

Luc Scholtes		

Prelude		

Trombone
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Leerlingen, ouders en docenten gefeliciteerd met deze mooie prestatie!
Dank aan Noël Speetjens en Roy van Wersch voor hun deelname aan de examencommissie.
En natuurlijk Chellie Soons, bedankt voor de fantastische organisatie!
Bente Okkersen stroomt na het nieuwjaarsconcert in bij de drumband. Raf Otten stroomt bij
de fanfare in na het WMC.
Actuele stand:
- 11 blokfluitleerlingen
- 5 saxofoonleerlingen
- 22 bugel/trompetleerlingen
- 1 hoorn-leerling
- 3 tromboneleerlingen
- 1 tuba leerling
- 10 slagwerkleerlingen
- 9 leerlingorkestleden
- 5 jeugddrumbandleden
- 25 jeugdfanfareleden
- 7 docenten
Agenda:
- Zondag 5 februari Solistenconcours LBT Bente Okkersen Warande Schin op Geul
- Zondag 19 maart Opluisteren Heilige Mis in Hulsberg om 11.00 uur
- Zondag 23 april Lei Extra Solistenconcours Hulsberg
- Zaterdag 20 mei Concert Jeugdfanfares Schimmert, Grevenbicht en Stevensweert
- Zaterdag 28 oktober JeugdTreffenEvenement D’n Huppel Ulestraten
- Zaterdag 4 november Opluisteren Heilige Mis in Schimmert om 19.00 uur

Nr. 152 | januari 2017

9

Hier komen nog enkele data bij, namelijk van het intern solistenconcours, de prelude-examens, de (proef)examens en hopelijk een optreden in de Efteling.
Houd de agenda dus goed in de gaten op www.fanfareschimmert.nl, deze wordt zo goed
mogelijk actueel gehouden.
Samen muziek maken, das pas fijn!
Namens Commissie Opleidingen een Gezond, Gelukkig en Muzikaal 2017 gewenst!
Barry Kuipers

Voorbereidingen WMC
De komende tijd zal de voorbereiding op onze deelname aan het WMC
verder vormgegeven worden. Dit geldt zowel voor extra (groeps)repetities als voor concerten. Zoals gebruikelijk worden
Momenteel zijn de volgende data gepland:
- Zaterdag 8 april concert (avond)
- Zaterdag 6 mei concert (avond)
- Zondag 25 juni concert Verrassende Ontmoetingen 14.30 (Tilburg)
- Zondag 9 juli concert (avond)
- Zondag 23 juli concert of generale repetitie in concertvorm (middag/avond)
- Vrijdag 28 juli generale repetitie (al dan niet in concertvorm)
- Zaterdag 29 juli OPTREDEN WMC (repetitie in de middag, optreden 21.30u)
Schrijf deze data meteen in je agenda en houd de data vrij aub. Alleen een optimale voorbereiding kan leiden tot een succesvol WMC optreden!
Als er vragen of opmerkingen zijn, neem dan contact op met Dion Soons of Peter Verkoulen.
Je kunt hier ook het speciale e- mail-adres wmc@fanfareschimmert.nl gebruiken.
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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 2017:

Do 26 jan
Vr 27 jan
Zo 05 feb
		
Zo 26 feb
Ma 27 feb
		
Za 11 mrt
Zo 12 mrt
		
Vr 17 mrt
		
Zo 19 mrt
		
Za 25 mrt
Za 08 apr
Zo 09 apr
		
Za 15 apr
Zo 23 apr
		
Zo 30 apr
Za 06 mei
Zo 07 mei
Za 20 mei
		
Zo 21 mei

t/m 29 jan Zittingen Taarbreuk
Geen repetitie (K)
Solistenconcours LBT Bente
Okkersen Warande Schin op Geul
Carnavalszondag Kerk (D&K)
14:00 Carnavalsoptocht
Soons BV (D&K)
10:00 Potgrondactie loods Roks
10:30 Jaarvergadering
Gemeenschapshuis
20:00 Jaarvergadering
Vrienden Gemeenschapshuis
11:00 Opluisteren Mis Kerk
Hulsberg (J)
10:00 Dagrepetitie (K)
Concert i.s.m. Harm. Bunde (K)
10:45 Palmzondag
(incl. groepsfoto) Kerk (D&K)
10:00 Dag repetitie (K)
Lei Extra Solistenconcours
Hulsberg (div. leerlingen)
Rondje Watertoren
Concert (K)
Trampelkeu lentewandeltocht
15:00 Concert MFC
Ohe en Laak (J)
Opening nieuw Gem. huis (D&K)

Volgende info

De volgende fanfare-info verschijnt op
vrijdag 10 maart.
Tip: kijk op onze website voor meer foto’s
van het nieuwjaarsconcert!

Do 25 mei
		
Zo 04 jun
		
Za 10 jun
Zo 11 jun
		
Do 15 jun
Za 17 jun
Zo 25 jun
		
Zo 09 jul
Zo 09 jul
Za 15 jul
		
Zo 23 jul
Vr 28 jul
		
Za 29 jul
Zo 15 okt
Za 28 okt
		
Za 04 nov
Zo 19 nov
Zo 19 nov
		

10:45 Gouden Priesterfeest
Pastoor van Oss (D&K)
09:15 Pinksterzondag
1e Heilige Communie (K)
10:00 Dag repetitie (K)
Kermiszondag Processie
Haasdal
19:30 Kermis Groot Haasdal
06:30 Processie Meerssen
14:30 Verrassende
Ontmoetingen Tilburg (K)
Concert (K)
Concert met Sing a Song (D)
WMC (tm 30 jul) Rodahal
Kerkrade
Repetite of concert (K)
20:00 Generale repetitie
Gemeenschapshuis (K)
21:30 WMC Rodahal Kerkrade (K)
Trampelkeu herfstwandeltocht
JeugdTreffenEvenement
D’n Huppel Ulestraten (J)
19:00 Opluisteren Mis Kerk (J)
11:00 Opluisteren Mis Kerk
15:00 St. Caeciliafeest
Gemeenschapshuis

