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Voor de gehele fanfare-familie.Fanfare-info

Voorpremière Van
het WmC-programma!
 

Op zondag 23 juli speelt onze fanfare voor u, 
voor de eerste keer, het volledige programma 
dat ook op 29 juli in de Rodahal tijdens het WMC 
ten gehore wordt gebracht. Vol verrassende ele-
menten, een mystery guest en inspirerende sa-
menwerking met een koor. De mystery guest wilt 
u niet missen! Grijp uw kans om haar in Schim-
mert te zien optreden……

We spelen in het Gemeinsjapshoes van Schim-
mert; het concert begint om 16.30 uur en de en-
tree bedraagt € 10,- , voor kinderen tot en met 
12 jaar € 5,-.

Kaarten zijn vooraf te verkrijgen via e-mailadres 
kaarten@fanfareschimmert.nl of voor aanvang 
bij de zaal. We nodigen u van harte uit voor dit 
unieke concert. Ook een mooie kans als u geen 
kaarten heeft voor het uitverkochte WMC-concert 
op 29 juli.
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nieUWS Uit CommiSSie opleiDingen

Concert 20 mei ohe en laak

Op zaterdag 20 mei vond het concert plaats waar onze jeugddrumband en jeugdfanfare met 
veel plezier aan deelgenomen heeft. Omdat velen op dezelfde dag ook graag een serenade 
aan het bruidspaar Chellie en Harry wilde brengen, hadden we geregeld dat we als laat-
ste aan de beurt waren. We konden gelukkig gebruik maken van het slagwerk van Ohe en 
Laak. Logistiek wel zo handig! Het was een leuk concert en een leuke samenwerking tussen 
Stevensweert-Ohe en Laak, Grevenbicht-Papenhoven en Schimmert. We willen graag in de 
toekomst een concert in ons mooie nieuw gemeenschapshuis komen geven.
Zie de foto’s voor een impressie:
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prelude

Op vrijdag 23 juni en zaterdag 24 juni namen in totaal 5 leerlingen deel aan het prelude 
examen. Het prelude examen is het voorspelen voor de commissie opleidingen en hiermee 
een eerste kennismaking met het spelen van een muziekexamen. Het programma bestaat uit 
toonladders, etudes, een voordrachtstuk en een duet. Aan dit prelude examen deden mee:
- Rayan Koraichi (bugel)
- Soufian Koraichi (euphonium)
- Janou Lucassen (alt saxofoon)
- Merel Otten (bugel)
- Ties Rijnders (bugel)

Allen ontvingen uit handen van de commissie opleidingen (Ed Soons en Chellie Soons) en 
de docent (Jordi Rouschop en Harry Schaeps) hun bewijs van deelname. Janou en Soufian 
zaten al in de jeugdfanfare en Merel, Rayan en Ties gaan per direct van het leerlingenorkest 
in de jeugdfanfare instromen. Gefeliciteerd!

Finale Jonge Solisten

Op zondag 25 juni zetten 5 solisten van onze vereni-
ging hun beste beentje voor op de LBM Finale Jong 
Solisten. In de 5e divisie speelde Selina Kuipers 86 
punten bij elkaar en Raf Otten 87 punten. In de 3e 
divisie kreeg Niels Eggen 87,5 punten en in de 1e 
divisie speelden Rimmi Limpens en Geert Vanhom-
merig samen als ensemble en verdienden daarmee 
87 punten. Allemaal van harte proficiat!

Agenda:
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



4    Nr. 155 | juli 2017

BrUiloFt Chellie & harrie

20 mei 2017: onze trouwdag! Samen met familie en vrien-
den hebben wij genoten van een geweldige dag! Het 
prachtige weer én de fanfare maakten het feest compleet. 

Tijdens de huwelijksceremonie in de tuin van Kasteel Hoog-
enweerth genoten we van prachtige muziek gespeeld door 
een ensemble van familie en vrienden. Wat een ontzet-
tende toevoeging is mooie fanfaremuziek tijdens dit soort 
momenten. Pap had speciaal voor deze gelegenheid na 
al die jaren de trombone weer opgepakt. Ontzettend dap-
per en heel bijzonder om met hem tijdens de ceremonie te 
kunnen spelen. 

De serenade van fanfare en drumband was, onder het ge-
not van een drankje en in een heerlijk zonnetje, ontzettend 
feestelijk. Het is toch wel heel bijzonder om een serenade 
te mogen “ontvangen” van jouw eigen vereniging. Ook 
vrienden en collega’s die minder bekend zijn met dit feno-
meen, waren erg onder te indruk van de prachtige muziek 
tijdens de ceremonie en de feestelijkheid die een serenade 
meebrengt. 

Nogmaals: bedankt allemaal! We hebben genoten! 

Chellie & Harrie

raBoBank  ClUBkaS Campagne

Dank je wel aan alle stemmers! Mede dankzij jullie heeft de 
clubkas actie van de Rabobank de fanfare St Caecilia Schim-
mert € 1.075,03 opgeleverd! We zullen jullie trakteren op nog 
meer mooie muziek!

Bestuur Fanfare
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eerSte heilige CommUnie

Op zondag 4 juni deed ik mijn Eerste Heilige Communie. Het begon die dag allemaal op 
school. Wij moesten eerst een foto maken en de school binnenlopen. Daarna kwam meneer 
Pastoor ons ophalen en liepen we samen met de fanfare naar de kerk. Toen gingen we voor 
in de kerk op de trappen staan en zongen we een lied. De fanfare heeft ook twee liedjes ge-
speeld: Happy en Super Sjoene Daag. Dan vond ik heel mooi!

Toen was de mis bijna uit. Na de mis gingen we terug naar school. De fanfare bracht ons en 
speelde op het schoolplein nog meer muziek voor ons. 
Toen gingen we naar huis en begon het feest. Ik vond het heel leuk dat zoveel mensen van 
het bestuur en de drumband naar mijn feest kwamen. Het was een super mooie dag!
Bedankt allemaal!

Marijn Kuipers
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VerraSSenDe ontmoetingen

Op zondag 25 juni vertrokken we met de bus naar de Verkadefabriek te ’s Hertogenbosch.
Er werd een prachtig concert gegeven ter voorbereiding op het WMC. Wij wensen jullie allen 
heel veel succes op zaterdag 29 juli om 21:30 uur.

goUDen prieSterFeeSt

Op donderdag 25 mei brachten we een serenade bij het Gouden priesterfeest in de mooie 
Hoeve Printhagen.
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kermiS groot haaSDal

Op donderdag 15 juni was er weer de jaarlijk-
se tocht naar Groot Haasdal om er de kermis 
te vieren. De tocht eindigde zoals altijd in de 
prachtige tuin van de Heer Leunissen waar we 
hartelijk werden ontvangen, door de buurt van 
Groot Haasdal. Allen bedankt.

het SaCramentSoCtaaF
te meerSSen

Ieder jaar wordt het feest van het H. Sacrament 
te Meerssen op luistervolle wijze gevierd. Acht 
dagen lang komende pelgrims uit de verre om-
geving naar de Basiliek te Meerssen.
Zo maakten ook onze fanfare dit jaar weer op za-
terdag 17 juni de muzikale tocht naar de Basiliek  
We hopen deze traditie nog heel lang in stand te 
houden.

nieUWe hooFDSponSor

We mogen weer een nieuwe hoofdsponsor
verwelkomen binnen onze vereniging, en wel
kranendonk industrial Consultancy! Dit bedrijf 
is gevestigd aan de Charles Eyckdreef 1, 
6333 PA SCHIMMERT

Kijk voor meer informatie ook eens op de website: http://www.kranendonk.com
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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 15 jul WMC (tm 30 jul) Rodahal
  Kerkrade
Vr 21 jul 19:00 Serenade GB Sef en  
  Yvonne Kuipers ’t Weverke
Zo 23 jul 16:30 Concert (K)
Vr 28 jul 19:00 Openbare repetitie
  ‘t Gemeinsjapshoes (K)
Za 29 jul 21:30 WMC Rodahal Kerkrade (K)
Za 16 sep 10:00 Verkoop koosjietloten
Za 30 sep 15:00 Koosjiete Platzputterweg

VolgenDe inFo
De volgende fanfare-info verschijnt op
vrijdag 6 oktober.

aCtiViteiten 2017 (VerVolg):
Za 14 okt Serenade Sjeng en Mia Mevis  
  60 jarig huwelijk
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
Za 25 nov Concert Voerendaal en
  Schimmert (D)


