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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
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Een bijzondere dag: mijn communie
Toen ik wakker werd scheen het zonnetje al. Een mooi
begin van een bijzondere dag.
Bij school werden we opgehaald door meneer Pastoor
en de fanfare. Op de vrolijke klanken van de muziek,
liepen we in de maat achter de fanfare aan naar de
kerk.
We mochten zelfs op straat lopen. Bij de kerk liepen
we de trappen op onder de mooie bogen door. In de
mis heb ik meegezongen met de fanfare muziek. Het
waren leuke liedjes.
Na de mis heeft de fanfare nog mooie liedjes voor ons
op het schoolplein gespeeld.
Daarna gingen we gelijk verder met feesten, lekker
eten en drinken en veel gezelligheid en genieten.
Ik kreeg van het bestuur van de fanfare s ’middags nog
een heel leuk cadeau “een boek vol muziek”.
Kortom een hele bijzondere, feestelijke dag!
Groetjes,
Loes van Kan
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Van communie naar drie
keer processie
Traditiegetrouw luisteren we als fanfare St
Caecilia een mooi voorjaars vier-luik op. Dat
begint met het begeleiden van de communiekantjes, die op 20 mei, onder een stralende zon, van school ’t Kirkeveldsje naar de
Remigiuskerk en terug liepen en hun eerste
Heilige Communie mochten ontvangen. Een
week later luisterden we de processie in ons
eigen dorp op en nog een week later werd
de tocht naar Meerssen gemaakt voor Het
Octaaf van het Heilig Sacrament. Ook de
kermis in Groot Haasdal werd als vierde in
de rij niet vergeten. Alles is in goede orde
en onder gunstige weersomstandigheden
verlopen. Een hele mooie traditie waarvoor
dank muzikanten!
Bestuur

Mooie opbrengst Rabo Clubkas Campagne
Dank allen voor het stemmen op
onze fanfare!! Wij hebben weer een
mooi bedrag mogen ontvangen van
€ 978,12.
Bestuur
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Diamanten huwelijk!
Onze ouders vonden het geweldig dat jullie
gekomen zijn ter gelegenheid van hun 60-jarig
huwelijksfeest.
Ook de aanwezige familieleden en genodigden
hebben van jullie serenade genoten.
Wellicht leuk om te laten weten; onze kleindochter van 4 jaar vond het zo indrukwekkend dat
ze spontaan zei: “ik wil ook bij de fanfare en dan
wil ik op de fluit spelen….”.
Kort samengevat; jullie aanwezigheid werd voor
de volle 100% zeer op prijs gesteld.
Nogmaals, hartstikke bedankt
namens familie Huntjens-Goossens

Serenade Jan en Kitty
40 jaar getrouwd en dan een serenade krijgen
van de fanfare.
Zoals Peter het zo mooi verwoordde was het
nog niemand gelukt om na 6 jaar lidmaatschap
al een serenade te krijgen.
Van veel mensen kregen wij te horen dat het zo
bijzonder is als de fanfare een serenade komt
brengen.
En bijzonder was het!! De drumband en de fanfare die de feesttent binnenmarcheren en de
vrolijke mars muziek bezorgden iedereen kippenvel.
Het was een hele mooie bijdrage aan een super
feest.
Nogmaals hartelijk dank,
Jan en Kitty Moonen.
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Nieuwe hoofdsponsor:
Wijngoed Raar Saint Remi
We mogen weer een nieuwe hoofdsponsor verwelkomen,
namelijk Wijngoed Raar Saint Remi! Boven op de Raarberg
in het gehucht Raar maakt de familie Claessens een rode
wijn uit de druivenrassen Pinot Noir en Regent. De witte wijnen maken ze samen met collega wijnboer Ralf Baumann
in Albig Rheinhessen (D) uit de druivenrassen Chardonnay,
Faber, Pinot Blanc, Pinot Gris en Sylvaner.
Wijngoed Raar Saint Remi is hier te vinden:
Raar 49-B, 6231 RP Meerssen
Telefoon: 06 – 513 193 89
E-mail: info@raarsaintremi.nl
Website: https://raarsaintremi.nl
Neem vrijblijvend contact op voor al uw vragen over de
wijnen, de wijngaard of over de proeverijen.

Kuipers licht en elektro wordt: Econe
Onze hoofdsponsor Kuipers licht en elektro heeft een naamswijziging ondergaan. De nieuwe
naam van het bedrijf van ons lid Ronald Kuipers is: Econe!
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Finale Jonge Solisten
Op zondag 24 juni namen Manou, Rimmi en Jesper deel aan de Finale Jonge Solisten 2018
te Voerendaal. Hierbij behaalden Manou 87 punten en Rimmi en Jesper 86 punten.
Proficiat allen!
Bestuur

Italiëreis Rimmi en Geert
Toen we het mailtje kregen, was het antwoord al duidelijk. Tuurlijk willen we mee naar Italië!!
We hebben snel terug gemaild en voor we het wisten kregen we de partituren doorgestuurd.
Een paar weken later hadden we de eerste repetitie. Zoals altijd bij het LFO zijn er maar een
paar repetities voor het concert.
Op 9 mei hadden we de laatste in Nederland en meteen erna werd de bus ingeladen en
konden we vertrekken. Daar zaten we dan, in een bus vol met muzikale mensen die eigenlijk
allemaal vreemden waren. Je ziet elkaar op de repetities maar daar bleef het dan ook bij.
Tijdens de reis zouden we iedereen beter leren kennen. Het was een lange busreis van ongeveer 16 uur dus toen we in het hotel aankwamen plofte iedereen meteen op bed. Dit duurde
echter niet lang want als je bij het zwembad stond, had je een adembenemend mooi uitzicht.
Heerlijk, echt het gevoel van vakantie. Later die middag zijn we naar Verona gegaan en hebben we gezamenlijk gedineerd. Bert Appermont (onze dirigent tijdens deze reis) schoof hier
ook aan. Terug in het hotel werd er natuurlijk nog wat gedronken, tot dat om 00.00 de bar
dicht ging (klein nadeel aan het hotel). Sommige hebben nog gediscussieerd om het langer
open te houden, maar bij de dames van het hotel zat het Italiaanse temperament er goed in,
nee is nee.
De volgende dag hadden we het drukste programma. ’s Morgens met de bus naar Verona,
hier in het conservatorium onze instrumenten en concertkleding neerleggen, een korte wandeling door de stad, en onze spullen weer ophalen. Het bleek een behoorlijk lange wandeling
met alle instrumenten (20 minuutjes), het was 28 graden die dag. In de middag waren wij
het oefenorkest bij een masterclass voor dirigenten, gegeven door Bert. Dit vonden we het
meest bijzondere van de hele reis. 8 mannen, sommigen nog nooit eerder gedirigeerd of voor
een orkest gestaan, bijna allemaal gebrekkig engels of geen engels. Stuk voor stuk waren
ze doodop van de zenuwen. Na de masterclass werden we door het conservatorium uitgenodigd om pizza te gaan eten, erg gezellig en vooral erg lekker. Later die avond hadden we
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ons eerste concert van de reis in een prachtige theater zaal. Het was een mooi concert en de
zaal zat helemaal vol. Iedereen leek zo dankbaar dat wij daar waren en dit concert voor hen
wilden geven. Na het concert was het snel de bus in en terug naar het hotel, de bar ging dus
om 00.00 dicht en we zouden om 23.58 aankomen. Helaas hebben we het niet gered om op
tijd daar te zijn dus nam iedereen eigen eten en drinken mee. Tot in de late uurtjes was het
nog erg gezellig.
De zaterdag was de dag dat we naar het Gardameer zouden gaan. Met de bus daar aangekomen liepen we meteen door naar het water waar twee speedboten op ons lagen te wachten. Met een kleine toeristische omweg vertrokken we naar Garda waar we een uur zouden
verblijven. Hierna haalden de boten ons weer op en gingen we terug naar Sirmione, waar we
ook vertrokken waren. Hier hadden we weer vrije tijd tot dat we met de bus naar het dorpje
ernaast gingen Rivotella. Hier hebben we ons buitenconcert gehad. Zoals ieder buitenconcert
ging het niet super goed en was er niet veel publiek. Maar we hebben wel veel plezier gehad.
Na het concert weer snel wat eten en toen weer terug naar het hotel. De laatste avond. De
dag erna zou de bus om 08.00 vertrekken richting Nederland. Wat een super reis!
Geert en Rimmi
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Jeugdkamp jeugdfanfare
Vijf en dertig jaar bestaat onze jeugdfanfare al maar liefst! En dat werd gevierd met een
zonovergoten jeugdfanfare kamp in en om het scoutinggebouw van Beek. De kids genoten!

Een samenvatting in steekwoorden:
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Organisatie van de commissie opleidingen, Rimmi, Geert, Matthijs, Souffian, Timothy, Jesper,
en Karsten. Wij bedanken de gehele organisatie voor het mooi verzorgde weekend!
Heel veel dank!
Bestuur

Oetstepke mit de kabaal kinger
ig ben Lynn en ig ben mit op ein weekendje gewees van
de drumband. Wat waar dat sjiek en leuk.
Veer begoste mit wiet te laupe toen ginge ver noa willem
tell schete en toen koame ver in de boesch en moste veer
zegge in welke kamer ver wole schloape in de vreuge kamer of de late kamer.
Ig en miel en loew wole in de late kamer en dan moste
veer om ein oer gaan schloape.
Toen ging auch t leeg oet en toen hubbe veer nog ein oer
gekwebbeld.
En toen hubbe veer ein oer geschloape en toen woerte
veer om 3 oer weer wakker en toen hubbe veer weer twie
oer geschloape en toen zin veer noa boete gaan voetballe
en toen koam de leidster en zag dat t pas 5 oer waar en
toen moste veer weer noa bed en toen hubbe veer nog get
geschloape en toen zin ver lekker goan ete
Dat woare ein hiel schoen oetstepke.
Veer hebben auch nog hiel veul spelkes gedoan en lekkere dingen gegete.
Bedankt
Lynn
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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 08 jul
		
Za 04 aug
		
Do 16 aug
Za 15 sep
Zo 23 sep
		
Za 29 sep
Za 06 okt
		
Zo 07 okt

16:00 Serenade GB Provaas Kerkhoffs, Platzputterweg 7
20:00 Serenade echtpaar Knols Gijzen
St. Rochus Haasdal
Koo-sjiet loate verkoop
19:00 Concert met Brass Band
Limburg ‘t Gemeinsjapshoes
Koo-sjieten
Concert met Mastreechter
Staar (K)
Districtsfestival (D)

Volgende info

De volgende fanfare-info verschijnt in
oktober.

Vakantie

Fanfare en jeugdfanfare: vanaf vrijdag 13 juli
t/m vrijdag 17 augustus
Drumband vanaf 11 juli t/m 8 augustus

ACTIVITEITEN (vervolg):

Zo 21 okt
		
Za 27 okt
		
Vr 10 nov
		
Zo 18 nov
Za 15 dec

2019

Zo 27 jan
		

07:00 Herfstwandeltocht
Trampelkeu Café Oos Heim
Jeugdfestival
‘t Gemeinsjapshoes (J + JD)
19:00 Opluisteren Heilige mis
Kerk (J)
St. Caeciliafeest
19:30 Eindejaarsconcert

Districtfestival drumband
Heerlen Maastricht

