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zaterdag 8 april | 20:00 uur | Borenburg Voerendaal

Voorjaarsconcert harmonie St agnes Bunde & fanfare St Caecilia Schimmert

Harmonie St Agnes Bunde onder leiding van Jacques Claessens en fanfare St 
Caecilia Schimmert onder leiding van  Frenk Rouschop luiden samen het voor-
jaar in! Op 8 april geven zij een concert in de Borenburg in Voerendaal.
Aanvang 20:00 uur, entree vrije gift. 

Meer informatie over beide orkesten vindt u op http://www.harmoniebunde.nl 
en op http://www.fanfareschimmert.nl
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FanFare Weer naar WmC : BeStellen Kaarten

Op zaterdag 29 juli neemt onze fanfare voor de 3e keer deel aan het 
WMC, wederom in de hoogste afdeling: de concertdivisie. Dit jaar is 
het extra aantrekkelijk om te komen luisteren, want het WMC heeft 
de opzet van de concertdivisie ingrijpend gewijzigd. Het gaat er niet 
(langer) om om de moeilijkste noten het beste te spelen. Het gaat 
erom dat het publiek geniet van een aantrekkelijk muzikaal optreden. 
Natuurlijk een optreden op hoog niveau maar zeker ook een optreden 
dat het wauw-gevoel op moet roepen. Wij gaan als Schimmert dan ook een totaal-program-
ma bieden, waarover later meer.

Wij zorgen wederom voor collectieve inkoop van kaarten, om het onze supporters zo mak-
kelijk mogelijk te maken èn om zo veel mogelijk Schimmerts publiek in de Rodahal te hebben. 
Koop uw kaarten dus bij ons, het is niet duurder dan bij het WMC zelf en u krijgt de kaarten 
thuis bezorgd of gestuurd! De kaarten kosten € 15,-- per stuk.

Voor nu moet u twee dingen doen:
1. In uw agenda schrijven dat de fanfare speelt op zaterdag 29 juli om 21.30, voorafgegaan 
door één van onze concurrenten (het Gelders Fanfare Orkest) om 20.00u.
2. Geef het aantal kaarten door dat u wilt hebben op wmc@fanfareschimmert.nl. De kaarten 
zijn al vanaf 17u geldig die dag, voor twee optredens van twee Franse harmonie-orkesten, 
gevolgd door het GFO en afgesloten door onze eigen fanfare.

Later informeren we nog over mogelijkheden voor gezamenlijk busvervoer.

Tot 29 juli in de Rodahal en op een of meer van onze voorbereidingsconcerten.

Het Bestuur
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PotgrondaCtie FanFare Sint CaeCilia!
 
Het wordt weer tijd om langzaam aan uw tuin te denken zo-
dat u, als het straks echt mooi weer is, lekker kunt genieten 
van uw goed verzorgde planten en bloemen. De fanfare wil 
u hiermee ook in 2017 op weg helpen met goede potgrond! 
De potgrondactie zal plaatsvinden op zaterdag 11 maart.

Natuurlijk komen wij deze dag bij u langs om de potgrond 
direct bij u te bezorgen. 

Dat is zowel voor u als voor ons heel voordelig. Zo hoeft u niet naar de bouwmarkt of het 
tuincentrum om zakken aarde te halen. Geen gedoe bij het in en uitladen en sjouwen van 
die altijd zware zakken. op 11 maart brengen wij de aarde tot in uw tuin!! Ook sponsort 
u de fanfare met de aanschaf van deze potgrond. Van de opbrengst van deze actie kunnen 
we bijvoorbeeld weer leuke nieuwe muziek aanschaffen (waarvan u dan natuurlijk weer kunt 
genieten tijdens een van onze concerten)!

de zakken potgrond van 40 liter kosten € 4,-- per stuk. Koopt u 3 zakken tegelijk dan 
betaalt u hiervoor maar € 10,--. 

Ook bestaat de mogelijkheid om desgewenst zelf uw potgrond op te halen op zaterdag 11 
maart. Dit kan op het adres De Steeg 14 te Schimmert (locatie Roks Bouw) van 9.30 u tot 
ca. 13.00 u.
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KunStroute rondje Watertoren: de FanFare organiSeert mee!
 
Ook in 2017 wordt op de laatste zondag van april weer een ‘Rondje Watertoren’ in Schimmert 
gehouden. Dat is dit jaar op de ‘oude’ koninginnedag, 30 april. We zijn hard aan het werk om 
vele kunstenaars de gelegenheid te geven hun werk te presenteren op verschillende locaties 
in ons mooie dorp. Met als stralend middelpunt uiteraard weer de ‘Reus van Schimmert’, 
maar ook de Sint-Remigiuskerk speelt een hoofdrol. De organisatie is dit jaar in handen van 
Schuttersgezelschap St. Sebastianus, Turnclub Excelsior en Fanfare St. Caecilia. Zij doen dit 
vanuit de Stichting Evenementen Kern Schimmert, kortweg EKS. Zo zetten zij het werk voort 
van het ‘bestuur Rondje Watertoren’ dat in de afgelopen 10 jaar een prachtig evenement voor 
Schimmert heeft opgebouwd. 

Kunstroute Rondje Watertoren is een kleinschalige en kwalitatieve kunstroute, het doel is 
bekendheid te geven aan kunstenaars, kunst, cultuur en cultureel erfgoed rondom de water-
toren, de reus van Schimmert. Werken van professionele en reeds gearriveerde kunstenaars 
en werken van aanstormend talent worden op de deelnemende locaties tentoongesteld. 
Daarbij maken we dankbaar gebruik van vele (historische)  locaties in Schimmert.

Schrijf het vast in uw agenda. Op 30 april begroeten we u graag tussen kunst en cultuur in 
Schimmert! Kijk regelmatig op de website rondjewatertoren.nl voor updates over kunstenaars 
en locaties.

jaarVergadering Vrienden Van de FanFare

Hierbij worden de Vrienden van de Fanfare uitgenodigd voor de jaarvergadering 2016 die op 
vrijdag 17 maart 2017 wordt gehouden in het gemeenschapshuis. Het programma ziet er als 
volgt uit:
18.30 uur verzamelen bij het nieuwe gemeenschapshuis voor een bezoek aan het nieuwe 
gebouw; 
19.00 uur in het oude gemeenschapshuis fotopresentatie door Guus Eijssen, die een selectie 
uit zijn uitgebreid fotoarchief met Sjömmertse foto’s zal laten zien.;
20.00uur jaarvergadering met de vaste agendapunten, zoals jaarverslagen en de actualiteit 
uit de fanfarefamilie.
Na de vergadering bezoek aan de repetitie van de fanfare.

Bestuur
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nieuWS Vanuit de CommiSSie oPleidingen

Op zondag 5 februari jl ging Bente Okkersen, lid van jeugddrumband, jeugdfanfare en drum-
band, naar het LBT solistenconcours in Schin op Geul. 
Bente behaalde maar liefst 83 punten in de Jeugddivisie. 
Bente, van harte gefeliciteerd!

Wat was onze vereniging goed vertegenwoordigd op de fantastische Sjömmertse zittingen. 
Chapeau! Rimmy Limpens doet hier verslag van in deze info.

Agenda:
- Zondag 19 maart Opluisteren Heilige Mis in Hulsberg om 11.00 uur
- Zaterdag 1 april Intern Solistenconcours in ’t Weverke om 14:00 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

Samen muziek maken, das pas fijn!

Namens Commissie Opleidingen
Barry Kuipers

SjömmertSe Zittinge

Zittingen 2017, de laatste zittingen in het oude ge-
meenschapshuis. Er deden verschillende leuke en 
creatieve groepen mee, zo was dit jaar de fanfare 
erg goed vertegenwoordigd! Hofkapel  agrarius, 
drumband, jeugddrumband en de jeugdfanfare. Al-
lemaal super leuke acts! Van verschillende kanten 
kwamen goede reacties. 

Ikzelf heb samen met Jesper Frijns en Geert Van-
hommerig de act van de jeugdfanfare op de kinderzitting georganiseerd. Dit was even passen 
en meten omdat alles nieuw was voor ons. De eerste opgave was kinderen enthousiast krij-
gen om mee te doen. Uiteindelijk kregen we 5 kinderen bij elkaar (Dries, Juul, Selina, Merel 
en Femke) en mochten we beginnen met repeteren.
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Het idee was om een eerste repetitie na te spelen. Ie-
dereen maakt kennis met verschillende instrumenten 
en probeert van alles een beetje om zo te ontdekken 
welk  instrument het beste bij ze past. Uiteindelijk ko-
men ze dan bij de bugel terecht of bij het slagwerk. 
Ook hadden we 1 dirigent, Dries. Aan het einde speel-
de de kinderen een liedje samen met de hofkapel. 
Een geslaagd optreden! 

Rimmi Limpens

1e SoliStenConCourS en 1e Straat-
oPtreden Bente oKKerSen

Zondag 5 februari was het dan zover, mijn 1e solisten-
concours. We gingen naar Schin op Geul. 
Eerst nog even inspelen en daarna op het podium. 
Ik was wel een beetje zenuwachtig, maar het ging 
heel goed. Daarna hebbben we nog naar een aantal 
andere solisten geluisterd. 
Toen kregen we de uitslag. Ik kreeg 83 punten en een 
diploma!

Carnavalszondag mocht ik voor de eerste keer mee-
lopen met de drumband!
We waren de prins op gaan halen vanaf ‘t Weverke.
Ik vond het eerst best lastig om op tempo te lopen èn 
te spelen, maar het ging wel steeds beter.
Ik vond het wel heel leuk om mee te doen.
Carnavalsmaandag heb ik ook nog meegelopen met 
de optocht, dat was ook heel leuk om mee te maken.

Bente Okkersen
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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:
Za 11 mrt 10:00 Potgrondactie loods Roks
Zo 12 mrt 10:30 Jaarvergadering
  Gemeenschapshuis
Vr 17 mrt 20:00 Jaarvergadering
  Vrienden Gemeenschapshuis
Zo 19 mrt 11:00 Opluisteren Mis Kerk  
  Hulsberg (J)
Za 25 mrt 10:00 Dagrepetitie (K)
Za 25 mrt 19:30 Schintaler
Za 01 apr 14:00 Intern Solistenconcours
Za 08 apr Concert i.s.m. Harm. Bunde (K)
Zo 09 apr 10:45 Palmzondag
  (incl. groepsfoto) Kerk (D&K)
Za 15 apr 10:00 Dag repetitie (K)
Zo 23 apr Lei Extra Solistenconcours  
  Hulsberg (div. leerlingen)
Zo 30 apr Rondje Watertoren
Za 06 mei 17:00 Rep. 18:30 Concert (K)
  Bombardon Heythuysen
Zo 07 mei Trampelkeu lentewandeltocht
Za 20 mei 15:00 Concert MFC Ohe en Laak (J)
Zo 21 mei Opening nieuw Gem. huis (D&K)
Do 25 mei 10:45 Gouden Priesterfeest  
  Pastoor van Oss (D&K)

Zo 04 jun 09:15 Pinksterzondag
  1e Heilige Communie (K)
Za 10 jun 10:00 Dag repetitie (K)
Zo 11 jun Kermiszondag Processie  
  Haasdal
Do 15 jun 19:30 Kermis Groot Haasdal
Za 17 jun 06:30 Processie Meerssen
Zo 25 jun 14:30 Verrassende
  Ontmoetingen Tilburg (K)
Za 08 jul Concert (K)
Zo 09 jul Concert met Sing a Song (D)
Za 15 jul WMC (tm 30 jul) Rodahal
  Kerkrade 
Zo 23 jul 15:00 Concert (K)
Vr 28 jul 20:00 Generale repetitie
  Gemeenschapshuis (K)
Za 29 jul 21:30 WMC Rodahal Kerkrade (K)
Zo 15 okt Trampelkeu herfstwandeltocht
Za 28 okt JeugdTreffenEvenement
  D’n Huppel Ulestraten (J)
Za 04 nov 19:00 Opluisteren Mis Kerk (J)
Zo 19 nov 11:00 Opluisteren Mis Kerk 
Zo 19 nov 15:00 St. Caeciliafeest  
  Gemeenschapshuis

Volgende inFo
De volgende fanfare-info verschijnt op
vrijdag 2 juni.


