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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

Op zaterdagavond 16 december houdt St Caecilia Schimmert een eindejaarsconcert.
Dit concert vervangt het gebruikelijke nieuwjaarsconcert dat dit jaar moeilijker te plannen was.
Het programma is zoals u van ons gewend bent.
Alle geledingen brengen prachtige muziek ten gehore. Van blokfluiters en leerlingenorkest,
tot jeugddrumband en jeugdfanfare, tot drumband en fanfarekorps.
Ook reiken we de diploma’s uit aan de leden die pas examen hebben gedaan.
We nodigen u van harte uit samen met ons het oude jaar uit te luiden. We serveren kerstkransjes in plaats wafels en we beginnen om 19.30 uur in het Gemeinsjapshoes te Schimmert.
U bent van harte welkom.
Entree is een vrije gift.
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Dankbetuiging Diamant Huwelijk Mevis - Soons
Bestuur en leden,
Hartelijk dank voor de serenade b.g.v. ons diamanten huwelijksfeest op zaterdag 14 oktober
j.l. Zo’n feestdag heeft verschillende hoogtepunten maar eentje hiervan is zeer zeker de serenade van onze fanfare. Het is een feest om dit te mogen meemaken en voor de feestavond
is dat een geweldige kick door die vrolijke mars muziek.
Nogmaals allemaal hartelijk dank, zeker aan Peter Soons, voor zijn fijne speech.
Mia en Sjeng Mevis - Soons
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Ons uitje met de jeugdfanfare!!
Voor de zomervakantie zijn we met de jeugdfanfare een ijsje gaan eten. Dit is zo goed bevallen dat we na de zomervakantie opnieuw een uitje hebben gehad. Dit keer iets actiever en
iets langer. We zijn met een grote groep van de leden gaan bowlen. Na ons verzameld te
hebben op het Oranjeplein, zijn we met auto's naar de bowling plek gereden. Hier aangekomen kon iedereen een paar charmante bowlingschoenen uitzoeken in zijn of haar maat en
werden de teams bekend gemaakt. Met 4 teams, alle leeftijden door elkaar, zijn we de strijd
aan gegaan.
Na een uurtje vol met strikes, spares en vasthangende banen werd de winnaar bekend gemaakt. Het winnende team kreeg een medaille of een kleine beker en een grote zak snoep.
Dit werd tijdens het eten gedaan, frieten en een snack voor iedereen. De zak snoep hebben
we uiteindelijk met iedereen gedeeld als toetje. Er is nog een groepsfoto gemaakt en we zijn
weer met de auto's terug naar Schimmert vertrokken. Ik vond het een geslaagd uitje!! Fijn dat
iedereen zo goed meewerkte en dat we met een grote groep zijn kunnen gaan.
Dank jullie wel!
Rimmi
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St Caeciliafeest
Het was een prachtige dag voor het Caeciliafeest, zondag 19 november. ’s Morgens scheen
de zon zodat we na een mooie muzikale mis een nieuwe foto van onze fanfare- en drumbandfamilie op de trappen van de kerk konden maken.

Tijdens de mis werd duidelijk dat we talenten niet onbenut laten in Schimmert. Jong en oud
van drumband en fanfare brachten onder leiding van Roy van Wersch en Frenk Rouschop
prachtige stukken ten gehore. Van het subtiele ’Concerning Hobbits’, uit the Lord of the Rings
van Howard Shore, via Koralen en O Magnum Mysterium, en het moeilijk uit te spreken
Milonga, Milongueado a Golpes van Carlos
Passeggi, naar Gabriella’s Song (As it is in
Heaven) van Stefan Nilsson. Celine Weerts
zong daarbij de sterren van de hemel.
‘s Middags trokken de wolken de zon uit het
zicht en konden we naar binnen om feest te
vieren en de jubilarissen te huldigen:
Mathieu Vroemen
Hans Slenter
Jan Aarts
Lisa Laumen
Miel Weerts

60 jaar lid
50 jaar lid
40 jaar lid
12½ jaar lid
12½ jaar lid
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Jubilarissen
Wat vliegt de tijd
Afgelopen zondag 19 november mocht ik een van de jubilarissen zijn die in de bloemetjes
werden gezet vanwege het bereiken van een jubileumjaar als lid van onze fanfare. Proficiat
aan mijn medejubilarissen die of evenveel jaren als ik of liefst 40, 50 en 60 jaar lidmaatschap
“op de teller” hadden. Terugkijkend in de tijd zijn mijn bescheiden 12,5 jaar toch snel gegaan.
Ik kan me het moment nog herinneren dat ik gevraagd werd om bestuurslid te worden. Het
zou qua werkdruk wel meevallen. Ofschoon er momenten zijn geweest dat ik daar anders
over dacht, is het, terugkijkend, ook meegevallen en was het zeker de moeite waard. Naast
het werk als bestuurslid was het met name ook een periode met veel gezelligheid en volop
prachtige muzikale hoogtepunten. Zo was de opluistering van de H. Mis op deze Sint Caeciliadag ook weer zo’n moment waarop je trots bent bij deze “club” te horen. Naast een meespelende dochter werd ik ook nog tijdens de viering aan het begin van deze jubileumdag,
getrakteerd op een meezingende dochter.
‘s Middags was de officiële huldiging met toespraak door Peter, speldje van de bond en een
bloemetje voor de partner. Daarna volgde een heel gezellig en goed verzorgd feest met als
afsluiter buutereedner Ger Frencken (die het nodig vond mij onderdeel te laten zijn van enkele van zijn grappen).
Dank voor de fijne dag en alle mooie woorden en felicitaties.
Miel Weerts
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NIEUWS UIT COMMISSIE OPLEIDINGEN
Na de herfstvakantie zijn maar liefst 16 nieuwe blokfluiters gestart. Ze zijn hard aan het oefenen om op het eindejaarsconcert, 16 december as, hun eerste noten aan ons te laten horen!
Dat onze jeugdleden ook sportief zijn, hebben ze laten zien op zaterdag 7 oktober. In Hoeve
de Aar hebben ze de bowling-ballen richting de kegels gegooid en dit sportief uitstapje is
afgesloten met een lekker frietje! Rimmie, bedankt voor de organisatie!
Op zaterdag 28 oktober heeft de jeugdfanfare deelgenomen aan het jeugdtreffen in Ulestraten. We waren van de tien jeugdfanfares als laatste aan de beurt. In de prachtige Tiendschuur
van Kasteel Vliek heeft de jeugdfanfare een heel nette uitvoering neergezet die door een jury
is beoordeeld.

Slotcitaat uit het juryrapport: “Genoten van jeugdig elan. Goed repertoire en zeer mooie uitvoering! Afwisseling was toppie. Ga zo door, Super!”
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Een knappe prestatie, er waren er bij die voor de eerste keer een concert met de jeugdfanfare
gaven. Dat is zeker een felicitatie waard.
Een week later, op zaterdag 4 november, zat de jeugdfanfare alweer om 19.00 uur gereed in
onze kerk om de Mis op te luisteren. Ondanks redelijk wat afmeldingen is het de jeugdfanfare
toch gelukt deze mis waardevol op te luisteren.
Ook eens een Dankjewel aan Ine Willems trouwens die onze bekend rode shirts iedere keer
wast en strijkt!
In 2018 bestaat de jeugdfanfare maar liefst 35 jaar. Ik ken iemand die toen ook bij de jeugdfanfare meespeelde . Om dit jubileum te vieren gaan we in 2018 met de jeugdleden weer
gezellig een weekendje weg. Waarschijnlijk wordt dit het weekend van 30 juni. Meer informatie hierover volgt.
Tot slot wensen we alle examenkandidaten veel succes op zaterdag 16 december as. Hopelijk mogen we iedereen ‘s avonds op het Eindejaarsconcert feliciteren met hun behaald
diploma.
Agenda
Zaterdag 16 december Examens
Zaterdag 16 december 19:30 Eindejaarsconcert (blokfluiters, jeugdfanfare en jeugddrumband)
Zondag 14 januari 2018 Optreden jeugddrumband Kinderzitting
Zondag 21 januari 2018 LBT solistenconcours Witte vrouwenveld Maastricht
Zaterdag 24 maart 2018 Intern Solistenconcours (ovb)
Zondag 22 april 2018 Lei Extra Solistenconcours Hulsberg
Zaterdag 30 juni -zondag 1 juli 2018 Jeugdweekend
Samen muziek maken, das pas fijn!
Namens Commissie Opleidingen
Barry Kuipers
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Even voorstellen...
Hallo ik stel me even voor ,ik ben zef vliegen ,en pas begonnen met drum lessen,was erg
spannend,maar hartstikke leuk!,ben eerst gaan kijken naar de drum band,hierna kreeg ik
enkele proeflessen,nu zit ik op les.Met oefenen in de oude jongensschool op de hoofdstraat
57 ,klikt het drummen door de gangen erg goed !
Groet
Zef Vliegen
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Statiegeld Cheque
Van de Coop hebben we een mooie cheque ontvangen
van € 630,20 van de statiegeld actie.
Martin heel veel dank.

WMC WAARDERING VAN DE PROVINCIE LIMBURG
Tijdens het WMC in Kerkrade dit jaar waren wij met onze fanfare bij de winnaars.
De winnaars werden op 28 november door gouverneur Theo Bovens en gedeputeerde Ger
Koopmans feestelijk gehuldigd en beloond.
Als blijk van waardering heeft de Provincie
Limburg aan alle winnaars een geldbedrag
als waardering uitgekeerd.
Wij zijn heel blij met dit bedrag maar zeker
ook trots dat men op Provinciaal niveau de
prestaties van onze muzikanten zo waardeert. Voor ons zeker een stimulans om op
de huidige manier door te gaan!

Uniformen
De nieuwe uniformen zijn er voor het korps en ook de drumband is in het nieuw gestoken.
Een goed moment om duidelijke afspraken te maken hoe wij omgaan met het eventueel
bijbestellen van uniformen voor nieuwe leden en eventuele aanpassingen van de uniformen
als deze te groot of te klein zijn. Het is niet de bedoeling dat een ieder op eigen houtje aan de
slag gaat. Afgesproken is dat Petra Lacroix binnen het bestuur aanspreekpunt is. Als er een
nieuw uniform moet komen of er iets moet worden aangepast eerst met Petra contact opnemen. Zij zal, indien nodig, een en ander met rest van bestuur bespreken en dan aangeven
hoe een en ander verder geregeld moet worden bij Suitsupply voor het korps en bij Janfree
voor de drumband.
Op deze wijze houden wij overzicht wat er gebeurt en kunnen ook de kosten bewaakt worden. We rekenen op jullie medewerking in deze.
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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
(JD)=Jeugddrumband (L)=Leerlingen

ACTIVITEITEN:

Za 16 dec
Za 16 dec
		
Zo 14 jan
		
Zo 21 jan
		
Zo 11 feb
Zo 04 mrt
		
Za 10 mrt
		
Zo 11 mrt
Zo 18 mrt
		
Za 24 mrt
Zo 25 mrt

Examens ‘t Gemeinsjapshoes (L)
19:30 Eindejaarsconcert ‘t
Gemeinsjapshoes
Kinderzitting-optreden
‘t Gemeinsjapshoes (JD)
LBT solistenconcours Witte
vrouwenveld Maastricht (L)
Carnavalszondag prins afhalen
10:30 Jaarvergadering
‘t Gemeinsjapshoes
10:00 Potgrondactie De Steeg
(Loods Jan Roks)
Concert Spaubeek
Finale solisten LBT
‘t Gemeinsjapshoes (L)
Intern Solistenconcours (ovb) (L)
10:45 Palmzondag Kerk

Volgende info

De volgende fanfare-info verschijnt in
februari.

Zo 15 apr
Zo 22 apr
		
Zo 29 apr
Zo 06 mei
Zo 20 mei
Zo 27 mei
Do 31 mei
Za 02 jun
Za 30 jun
Zo 01 jul
Zo 08 jul
Za 04 aug
Do 16 aug
Zo 21 okt
		

Concert met Canto Rinato (K)
Lei Extra Solistenconcours
Hulsberg (L)
Kunstroute rondje watertoren
Lentewandeltocht Trampelkeu
Pinksteren Communiekantjes
Kermis Processie
Kermis Groot Haasdal Soons
06:30 Processie Meerssen Kerk
Jeugdweekend (L)
Jeugdweekend (L)
Serenade GB Provaas - Kerkhoffs
Serenade echtpaar Knols - Gijzen
St. Rochus Haasdal
07:00 Herfstwandeltocht
Trampelkeu Café Oos Heim

