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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

“Vief Fanfares” concerten in
de Hanenhof in Geleen
Op zondag 11 maart 2018 organiseert Fanfare St. Caecilia
Spaubeek een concertavond met vijf gerenommeerde fanfares uit de regio. Het belooft een muzikaal spektakel te worden.
De deelnemers zijn:
Fanfare St. Caecilia Hulsberg
Fanfare Concordia Ulestraten
Fanfare St. Caecilia Spaubeek
Fanfare St. Caecilia Schimmert
Fanfare St. Caecilia Schinnen
Na het optreden van Fanfare St. Caecilia Schinnen zullen de fanfares uit Schinnen en Spaubeek nog een gezamenlijk optreden verzorgen.
De concerten worden gehouden in de Hanenhof, Herenhof 2, 6162 EB GELEEN
Het aanvangstijdstip is 16.30 uur. De zaal is geopend om 16.00 uur.
De entree bedraagt € 5,- inclusief één consumptie.
De mogelijkheid om iets te eten is aanwezig.
Graag heten wij u op 11 maart welkom in de Hanenhof in Geleen.
Beleefd uitnodigend,
Fanfare St. Caecilia Schimmert
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Zitting 2018
Meteen na de kerstvakantie deden we met een groepje van de drumband mee met de zittingen. Natuurlijk hebben we daar ook voor geoefend. Dit was erg leuk.
We waren verkleed als tirolermannen en tirolervrouwen. We speelden dat we in een bierstube waren en we maakten overal muziek mee.
Dus we “speelden” met de bierpullen op tafel en er kwam zelfs muziek uit de worsten!
Het optreden zelf was best spannend. Een hele zaal vol publiek en wij verkleed in dirndl op
het podium. Het laatste stukje van onze act deed de hofkapel ook mee. Dat was echt sjiek!
Hofkapel, bedankt!
Ik vond het echt superleuk om mee te doen en hopelijk doen we dat volgend jaar weer!
Alaaf!
Bente Okkersen
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Carnaval 2018
In het Taarbreukriek klonk uiteraard ook
in 2018 muziek. Traditiegetrouw haalden
we op Carnavalszondag Prins Stan I op
en op maandag trokken we met slee en
al mee in de optocht. Leuk detail was natuurlijk dat Stan I de zoon is van trotse
Fanfareleden Paul en Ine Willems. Het
waren prachtige dagen voor hen, voor
Prins Stan I, voor Sjummert en de Taarbreuk. Alaaf!
En natuurlijk Frissen Valkenburg: ALAAF
voor het gratis ter beschikking stellen van
de tractor!
Heel veel dank hiervoor!
Fanfare Schimmert

Carnaval op school
Carnaval vieren op school was heel erg
leuk en gezellig.
De optocht erbij en iedereen verkleed
was leuk en dan ook samen muziek maken met de zelf gemaakte instrumenten
en drumband en fanfare.
Groetjes Niels
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In memoriam Jan Aarts
Op zaterdag 23 december 2017 hebben wij
afscheid genomen van ons ere-bestuurslid
lid Jan Aarts.
Tijdens het St. Caeciliafeest op 19 november hebben wij hem nog een insigne opgespeld vanwege zijn 40 jarig jubileum als lid
van onze vereniging. Vele jaren is Jan actief
geweest als bestuurslid. Nadat hij gestopt
was is hij vanwege zijn vele verdiensten
benoemd tot erebestuurslid. Altijd correct,
bescheiden, precies, een luisterend oor
met een leuke glimlach en met bijzondere
belangstelling voor de jeugd. Ook na zijn actieve periode als bestuurslid heeft hij ons altijd trouw gevolgd. Repetities en concerten
werden regelmatig bezocht. Uniformen was
zijn ding en hij was dan ook trots dat wij de
hele vereniging recent in het nieuw hebben
kunnen steken.
Vanuit zijn bestuursfunctie binnen de Fanfare was Jan een van de mede-oprichters van de
Trampelkeu. Een vereniging die al meer dan 30 jaar wandeltochten organiseert om de fanfare financieel te ondersteunen. Als secretaris hield hij de gelopen kilometers van de leden
bij. Zelf heeft hij 8350 km gelopen een prestatie waarmee hij nog altijd op de 2e plaats staat
Ook was Jan vanuit zijn bestuursfunctie een van de initiatiefnemers voor de Zaate Hermeniekes die op carnavalsdinsdag door Schimmert trokken. Een initiatief waar de Taarbreuk heel
blij mee was. Hij was een van de juryleden die met veel plezier zagen dat er veel mensen
rondtrokken en zich amuseerden.
Kortom een man waar niet alleen wij als Fanfare maar ook als Schimmertse gemeenschap
veel dank aan verschuldigd zijn.
De Trampelkeu hebben hem begeleid op zijn laatste reis en wij hebben onze muziek laten
klinken om Jan te eren.
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Nieuwe kasten
Nadat Jos en Jan gezorgd hebben voor het plaatsen van de kasten voor archief, uniformen en
klein materiaal en ook de houten rekken aan de muur bevestigd hebben was het tijd om ons
slagwerk netjes in te ruimen. Met 4 man sterk, Ronald, Wouter, Guido en ik, hebben we dit
klusje in een uurtje of 4 geklaard. Vanaf nu is het dan ook de bedoeling dat onze opslagruimte
netjes en overzichtelijk blijft. Dit betekent dan ook dat wat uit de ruimte gehaald wordt weer
teruggeplaatst wordt op de plek waar
het gepakt werd. Mocht je vergeten
zijn waar het stond of lag: kijk even
op de geplakte labels, dan moet het
helemaal goed komen. Menig vereniging is jaloers op ons uitgebreide
arsenaal aan slagwerk. Daar mogen
we met recht trots op zijn! Laten we
er samen voor zorgen dat er op een
fatsoenlijke manier met ons materiaal
wordt omgegaan.
Namens de “opruimploeg”,
Paul Prevoo

Oude Fanfare uniformen
Hier de trotse leden van de Academy Chisinau National Army.
Zij zijn trots met onze oude uniformen. Toch een goede bestemming niet?
Frits Herijgers

6

Nr. 158 | maart 2018

Verslag Chinareis
Als onderdeel van het orkest Euregion Wind, Brass and Percussion hebben Frenk, Jos, Ramon en ik rondom de jaarwisseling een reis naar China mogen maken om daar o.a. concerten te kunnen geven. Op Tweede Kerstdag geen kerstdiner maar een lange vliegrit voor ons.
We landden om 10.00 uur (Chinese tijd) in Shanghai waarna we over een periode van 10 dagen een vijftal gebieden/steden bezocht hebben: Hangzhou, Daishan Island, Huzhou, Jiaxing
en de laatste dagen Shanghai zelf. Op het eerste gezicht lijken dit, behalve Shanghai, geen
grote plaatsen maar schijn bedriegt. Met name Hangzhou springt er hierbij uit: ± 9 mln. inwoners op een oppervlakte van 16.500 km2. In elke stad is alom hoogbouw aanwezig, waarbij
voortdurend gewerkt wordt aan weer nieuwe gebouwen op plaatsen waar voorheen slechts
land van boeren was. Alles straalt bedrijvigheid en uitbreiding uit. Dit verklaart wellicht ook
voor een klein gedeelte de zware laag smog die zich in deze steden bevindt.
Net als de omvang van de steden zijn ook
de concertzalen niet te vergelijken met de
gemiddelde concertzaal in Nederland.
Enorme theaters die plaats bieden voor
3000 personen. Ook het enthousiasme
van het Chinese publiek is tijdens concerten, behoudens misschien het bij onze
WMC-optredens, niet te vergelijken met
het enthousiasme in Nederland bij vergelijkbare concerten.

Bovenstaande foto is gemaakt in Jiaxing Grand Theater waarbij ‘de chef’ gekleed is in een keizerlijk rood

Gedurende ons verblijf hebben we kennis
gewaad, een grote eer om te mogen dragen in China.
mogen maken met de Chinese cultuur.
Boeddhistische tempels met te vereren goden voor alle mogelijke kwalen/ziektes zijn veel
voorhanden. Bij deze tempels zijn meestal veel mensen aanwezig die bosjes wierookstokjes
branden en die al biddend en buigend in een groot vuur gooien. Ook het Westmeer was het
bezoeken meer dan waard: een enorm merencomplex met uitzicht op eilandjes, tuinen en
pagodes.
Daarnaast is ook het Chinese eten vermeldenswaardig. Maaltijden worden geserveerd op
ronde glazen draaiplateaus, waarop geen babi pangang, tjap tjoy en bami goreng maar voortdurend schalen met over het algemeen te identificeren gerechten en een aantal niet te identificeren gerechten worden bijgeplaatst. Zoals iedereen die dit leest wellicht begrijpt werd door
de “Sjömmertse delegatie” ook de niet te identificeren gerechten (meestal) verorberd.
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Ook het lokale bier – TsingTao – is door de groep in grote
getale verslonden, ondanks dat het over het algemeen
te lauw is en een voor onze begrippen te laag alcoholpercentage heeft. Het heeft nota bene mogen leiden tot
een allereerste optreden van het gelegenheidskoor van
de Sjömmertse delegatie. Zonder hier verder over uit te
weiden vraag ik mij niet af of dat koor erg succesvol zou
zijn zonder TsingTao.
De laatste paar dagen hebben we doorgebracht in Shanghai, de grootste stad van China.
Wat met name opvalt is het enorme contrast met het binnenland van China voor wat betreft
ontwikkeling. Ook de enorme wolkenkrabbers zijn indrukwekkend. Zoals een goed
toerist betaamt is natuurlijk de groepsfoto van het orkest gemaakt op de befaamde Bund (een
promenade met uitzicht op de enorme wolkenkrabbers van Shanghai).
Ik denk dat ik namens de delegatie van onze vereniging spreek als ik schrijf dat China mij
verrast heeft (op een goede manier) en dat ik graag nog een keer terug ga om het verder te
kunnen ontdekken.
Joël Jacobs
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NIEUWS UIT COMMISSIE OPLEIDINGEN
Examens
Op zaterdag 16 december hebben de jaarlijkse examens plaatsgevonden. We kunnen met
trots melden dat onderstaande leerlingen het examen met succes hebben afgelegd:
Naam			
Jorn Kuipers		
Kiki Munnichs		
Wouter Buijsen		
Timothey Munnichs
Nigel Beckers		
Soufian Koraichi		
Jesper Lucassen		
Geert Vanhommerig

instrument
Kleine trom
Bugel		
Bugel		
Trombone
Alt saxofoon
Euphonium
Trompet		
Bugel		

niveau
A
A
A
A
A
A
B
D

docent
Sandra de Jong
Roger Cobben
Roger Cobben
Luc Scholtes
Jordi Rouschop
Harry Schaeps
Harry Schaeps
Harry Schaeps

Leerlingen, ouders en docenten gefeliciteerd met deze mooie prestatie!
Dank aan Noël Speetjens, Roy van Wersch en Chellie Soons voor hun deelname aan de
examencommissie.
Na overleg met leerlingen en ouders hebben Kiki en Wouter besloten in te stromen in de
Fanfare en Jorn in de Drumband. We weten jullie van harte welkom en wensen jullie veel
plezier en succes toe.
Kinderzitting
14 januari, op de kinderzitting, trad de jeugddrumband, en enkele andere leerlingen die ook
nog op de basisschool zitten, op. Het was een smakelijke voorstelling waar De Taarbreuk en
de De Taarbreukskes van genoten hebben.
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Solistenconcours LBT 21 januari
Op zondag 21 januari hebben drie leden van onze vereniging meegedaan aan het LBT Solistenconcours district Maastricht, uitslagen:
- Dries Van Kan, jeugddivisie, 82 punten
- Bente Okkersen, 4e divisie, 83 punten
- Juul Eijssen, 4e divisie 88 punten, eerste plaats + beker
Van harte gefeliciteerd!
Juul zal op 18 maart deelnemen aan de finale solisten van de LBT, dit jaar georganiseerd in
’t Gemeinsjapshoes in Schimmert. Juul, we wensen jou alvast veel succes!
Basisschool
De samenwerking met de basisschool wordt steeds beter. We geven al muzieklessen in
Schimmortera. Daarnaast gaan we ook een creamorgen verzorgen om zo de interesse van
jeugd voor muziek te wekken. Ook is een subsidie-traject opgestart door de basisschool in
samenwerking met onze vereniging. Het doel van dit traject is dat er weer muzieklessen op
de basisschool verzorgd gaan worden. Hiervoor hebben al diverse overleggen plaats gevonden tussen Sandra de Jong (onze slagwerkdocente), Commissie Opleidingen en Anita
Heiligers(directrice ’t Kirkeveldsje).
Uitnodiging
Eind januari hebben alle leerlingen die nog op de basisschool zitten een uitnodigingskaart
van ons gekregen. Hiermee kunnen ze een vriendje of vriendinnetje uitnodigen om een keer
mee naar de muziekles te gaan en zo kennis te maken met muziek!
Agenda
Zondag 18 maart 2018 deelname Juul Eijssen Finale Solisten Schimmert
Zaterdag 24 maart 2018 Intern Solistenconcours
*Concert op 24 maart 2018 van de jeugdfanfare is vervallen vanwege H. Vormsel.
Zondag 22 april 2018 Lei Extra Solistenconcours Hulsberg
Zaterdag 30 juni – Zondag 1 juli 2018 Jeugdweekend
Vrijdag 10 november 2018 Opluisteren Heilige Mis Jeugdfanfare
SAMEN MUZIEK MAKEN DAS PAS FIJN!
Namens Commissie Opleidingen
Barry Kuipers
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Trommel les
Ik vind het trommelen leuk om dat ik er hart mee
kan slaan en ik vind de jufvrouw leuk.
Groetjes van Miel Eijssen

Jaarvergadering
A.s. zondag hebben wij onze jaarvergadering over het jaar
2017. Wij hopen veel leden te verwelkomen om 10.30 uur in
’t Gemeinsjapshoes. Het is namelijk belangrijk dat iedereen
van jong tot oud zijn of haar mening ventileert tijdens deze
vergadering, zodat besluiten breed gedragen worden.
Tot a.s. zondag.
Bestuur

JAARVERGADERING VRIENDEN VAN DE FANFARE
De jaarvergadering wordt dit jaar gehouden op vrijdag 13 april in ’t Gemeinsjapshoes.
Het gebruikelijke voorprogramma start om 19.00 uur, ook in ’t Gemeinsjapshoes. Na afloop
hiervan volgt de vergadering.
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Concert of the year!
Zondag 15 april 2018, aanvang 15.00 uur in de Sint Remigiuskerk te Schimmert
Concert door Vocaal Ensemble Canto Rinato o.l.v. Anton Kropivšek met medewerking van
Fanfare Sint Caecilia Schimmert o.l.v. Frenk Rouschop. Noteer de datum alvast in uw agenda, nadere informatie over het programma volgt binnenkort.

Vocaal Ensemble Canto Rinato verleende in 2017 medewerking aan het optreden van onze
fanfare tijdens het WMC te Kerkrade. De geschiedenis van Vocaal Ensemble Canto Rinato
is onlosmakelijk verbonden met de dirigent Anton Kropivšek. Na zijn studie aan het Conservatorium te Maastricht wijdde hij zich naast het onderwijs aan middelbare scholieren, volledig
aan de koormuziek. Hij ontving diverse onderscheidingen voor zijn inzet voor de koormuziek,
zoals De Limburgse Koorprijs van het VNK Limburg. In 2016 werd hij door onze Koning Willem Alexander benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Anton Kropivšek is een
allrounder in de koormuziek. Hij dirigeert, componeert, arrangeert en jureert.
In 2009 richtte Kropivšek het Vocaal Ensemble Canto Rinato op, een voortzetting van de
voorheen succesvolle Anthony Singers (1996-2006). Met Canto Rinato richtte hij zich op
bijzondere religieuze en profane koorwerken, van de Middeleeuwen tot in de huidige pop-muziek, die hij samen met zijn ensemble tot in het kleinste detail uitgewerkt, weet uit te voeren.
Canto Rinato heeft dus nog een jonge historie. Desondanks heeft het ensemble inmiddels
een bijzondere plaats in de koorwereld weten te veroveren.
Bestuur Fanfare
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Finale Solisten en kleine ensembles drumbandmuzikanten
Op 18 maart as. zal in het Gemeinsjapshoes in Schimmert de finale plaatsvinden van de slagwerkers die in Limburg al op drie plekken middels voorrondes geselecteerd zijn voor deze
finale. Meer dan 110 muikanten zullen op die dag vanaf ca. 9.00 uur tot ca. 16.00 uur optreden jullie van hun solo’s laten genieten. Een optreden van de beste slagwerkers van Limburg
dat zeker de moeite waard is om te bezoeken. De entree voor de hele dag bedraagt € 5,= en
voor kinderen tot 12 jaar € 1,= Een deskundige jury zal de optredens beoordelen. In de bij het
Gemeinsjapshoes horende bistro “Bie Oss” is koffie, vlaai en een broodje verkrijgbaar. Wij
ontmoeten jullie graag bij dit bijzondere evenement.
Bestuur Fanfare

Kunstroute Rondje Watertoren: de fanfare organiseert
weer mee!
Ook in 2018 wordt op de laatste zondag van april weer een ‘Rondje Watertoren’ in Schimmert gehouden. Dat is dit jaar op 29 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 ook dit jaar weer in handen van
Schuttersgezelschap St. Sebastianus, Turnclub Excelsior en Fanfare St. Caecilia. Zij doen dit
vanuit de Stichting Evenementen Kern Schimmert, kortweg EKS. Zo mogen wij de inmiddels
12e editie van een prachtig evenement voor Schimmert tegemoetzien.
Kunstroute Rondje Watertoren is een kleinschalige en kwalitatieve kunstroute, het doel is
bekendheid te geven aan kunstenaars, kunst, cultuur en cultureel erfgoed rondom de watertoren, 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 29 april begroeten we u graag tussen kunst en cultuur in
Schimmert! Kijk regelmatig op de website rondjewatertoren.nl voor updates over kunstenaars
en locaties.
Bestuur Fanfare
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Potgrondactie 2018 Fanfare Sint Caecilia!

De winter is weer bijna voorbij en aan het weer te merken wordt het weer langzaamaan lente.
Tijd dus om weer eens te denken aan uw tuin! Zodat u, als het straks echt mooi weer is, lekker kunt genieten van uw goed verzorgde planten en bloemen. De fanfare wil u ook dit jaar
hiermee op weg helpen met goede potgrond! De potgrondactie zal plaatsvinden op zaterdag
10 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 10 maart brengen wij de aarde tot in uw tuin! Ook sponsort u ons
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,Vanaf 10 uur komen wij langs de deuren. Denkt u niet thuis te zijn of bent u bang ons net te
missen en zo de potgrond aan uw neus voorbij te zien gaan? Geef dan uw bestelling alvast
door via een e-mail aan: potgrond@fanfareschimmert.nl of geef het mondeling aan een
van onze bestuursleden door. Dan kunnen wij ervoor zorgen dat er sowieso potgrond bij u
bezorgd wordt! Ook kunt u op zaterdag 10 maart van 9.30 u tot ca. 13.00 u desgewenst zakken potgrond afhalen op het adres De Steeg 14 te Schimmert (locatie Roks Bouw).
Bestuur Fanfare
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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:

Zo 04 mrt
		
Za 10 mrt
		
Zo 11 mrt
Zo 18 mrt
		
Za 24 mrt
Zo 25 mrt
Vr 13 apr
		
Zo 15 apr
		
Zo 22 apr
		
Zo 29 apr

10:30 Jaarvergadering
‘t Gemeinsjapshoes
10:00 Potgrondactie De Steeg
(Loods Jan Roks)
19:30 Concert Spaubeek
Finale solisten LBT
‘t Gemeinsjapshoes (L)
Intern Solistenconcours (ovb) (L)
10:45 Palmzondag Kerk
19:00 Jaarvergadering
Vrienden ‘t Gemeinsjapshoes
15:00 Concert met Canto
Rinato (K)
Lei Extra Solistenconcours
Hulsberg (L)
Kunstroute rondje watertoren

Volgende info

De volgende fanfare-info verschijnt in
mei.

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
Za 06 okt
		
Zo 07 okt
Zo 21 okt
		
Zo 18 nov

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
Concert met Mastreechter
Staar (K)
Districtsfestival (D)
07:00 Herfstwandeltocht
Trampelkeu Café Oos Heim
St. Caeciliafeest

