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FanFare St. CaeCilia SChimmert

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

Voor de gehele fanfare-familie.Fanfare-info

FanFaar en de Staar

Een unieke muzikale ontmoeting tussen Koninklijke Zangvereni-
ging Mastreechter Staar en Fanfare St. Caecilia uit Schimmert.

Een concert van niveau, op het plateau van Schimmert, dat is 
wat u te wachten staat op zaterdag 6 oktober 2018. Fanfare St 
Caecilia uit Schimmert geeft samen met de Koninklijke Zang-
vereniging Mastreechter Staar een uniek concert in de Sint Re-
migiuskerk te Schimmert; het concert begint om 20:00 uur. 

Toegangskaarten à € 15,- zijn verkrijgbaar via het e-mailadres 
kaarten@fanfareschimmert.nl en bij Bloemenzaak Manjefiek 
en Soons DoeHetZelf aan de Hoofdstraat in Schimmert. Of op 
6 oktober aan de deur van de kerk. Kaarten voor kinderen tot en 
met 12 jaar kosten € 5,-.

Het programma is om ca. 22.30 uur afgelopen.
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FanFaar en de Staar

Unieke muzikale ontmoeting tussen de Koninklijke Zangvereniging Mastreechter Staar 
en Fanfare St Caecilia uit Schimmert

Een concert van niveau, op het plateau van Schimmert, dat is wat u te wachten staat op 
zaterdag 6 oktober 2018. Fanfare St Caecilia uit Schimmert geeft samen met de Koninklijke 
Zangvereniging Mastreechter Staar een uniek concert in de Sint Remigiuskerk te Schimmert; 
het concert begint om 20:00 uur. 

Beide verenigingen kunnen bouwen op een rijke historie van meer dan 300 jaar muzikaliteit 
die nu bijeengebracht wordt. De Fanfare bestaat bijna 175 jaar en de Mastreechter Staar 
heeft er al 135 muzikale jaren op zitten. Vorig jaar speelde Fanfare St Caecilia nog 95,8 pun-
ten bij elkaar in de concertdivisie op het Wereld Muziek Concours in Kerkrade en veroverde 
daarmee de derde plaats. De Mastreechter Staar is reeds lang een begrip in binnen- en 
buitenland.

Samen brengen ze een concert vol contrasten, Fanfare en zang. Apart van elkaar, samen 
en van klassiek tot meer modern. Het belooft een afwisselend en verrassend programma te 
worden. 
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Topmuzikanten van de Fanfare voeren samen met de Mastreechter Staar en haar solisten 
combinaties op die het beste van twee muzikale werelden laten horen. Als solisten treden 
deze avond voor u op: Eline Meijs (sopraan), Bèr Schellings (bas/bariton) en Fabio Verga 
(tenor). De bezielende leiding is in handen van dirigent Frenk Rouschop van Fanfare St 
Caecilia en Frederik Verhooghe van de Staar. Pianovirtuoos Michiel Ballhaus zorgt voor de 
begeleiding.

Kaarten à € 15,- zijn te verkrijgen via kaarten@fanfareschimmert.nl en bij Bloemenzaak Man-
jefiek en Soons DoeHetZelf aan de Hoofdstraat in Schimmert. Of op 6 oktober aan de deur 
van de kerk. Kaarten voor kinderen tot en met 12 jaar kosten € 5,-.

Het programma is om ca. 22.30 uur afgelopen.

diStriCtSFeStiVal drumband
 
Op zondag 7 oktober 2018 zal onze drumband deelnemen aan het districtsfestival van de 
LBT (districht Heerlen) in Wijnandsrade. De drumband zal meedoen aan zowel het beoorde-
lingsconcert als de marsparade. De optocht start om 14.15 uur. Er zullen ook enkele jonge 
slagwerksters, in opleiding bij onze vereniging, meelopen met vlaggen.

Aansluitend zal de drumband o.l.v. Roy van Wersch om 15.30 uur concerteren in Gemeen-
schapshuis Wijnandsrade (Oudenboschstraat 50, 6363 BV Wijnandsrade). Het werk Bronk 
van Gian Prince zal hier ten gehore worden gebracht. 
De prijsuitreiking van de marsparade en de concerten vindt plaats om 18.00 uur. 
We hopen veel supporters te mogen begroeten!

Jeugddrumband

De jeugddrumband oefent heel hard voor 
het concert dat op 27 oktober plaatsvindt.
Komen jullie allemaal naar ons luisteren? 

Judy, Sophie, Lynn, Lisa, Loes, Marijn, 
Aaron, Miel, Zef en Loew.



4    Nr. 161 | september 2018

JubileumConCert JeugdFanFare 35 Jaar
27 oktober 15.00 uur ’t gemeinsjaphoes Schimmert

15.00 uur Jeugddrumband Sint Caecilia Schimmert
o.l.v. Sandra de Jong

15.30 uur Jeugdharmonie Stevensweert - Ohé en laak
o.l.v. Frans Koolen

16.00 uur Jeugd Ensemble Cecilia Grevenbicht
o.l.v. Herman Smeets

16.30 uur Jeugdfanfare Sint Caecilia Schimmert
o.l.v. Jordi Rouschop

Jeugddrumband Sint Caecilia Schimmert
Op dit moment hebben we maar liefst 20 leerlingen op slagwerkles. Vrij snel kunnen deze 
leerlingen instromen in de jeugddrumband om zich zo te kunnen voorbereiden op de instroom 
in de Drumband. Onze muzikale leidster van de jeugddrumband, bestaande uit 11 leerlingen, 
is Sandra de Jong. Daarnaast verzorgt zij ook de slagwerklessen op een inspirerende wijze. 
Sandra weet van ieder optreden van de jeugddrumband een feest te maken. De jeugddrum-
band treedt jaarlijks op tijdens het oudejaars/nieuwjaarsconcert en sinds enkele jaren zijn ze 
ook vast onderdeel op de kindercarnavalszitting.

Jeugdharmonie Stevensweert – ohé en laak
Jeugdharmonie Stevensweert- Ohé en Laak (SOL) werd opgericht in 1984 en staat sinds 
1989 onder leiding van Frans Koolen die in 2014 dus zijn 25 jarig dirigentschap vierde. Uiter-
aard werd dit in mei 2014 op grootse wijze gevierd. Alle muzikanten die hij in deze 25 jaar 
heeft gedirigeerd waren uitgenodigd en dat waren er heel wat. De sfeer binnen de jeugd-
harmonie is uitstekend en zoals de naam al verraadt zijn er sinds 2010 ook jeugdleden van 
harmonie  St.Caecilia Ohe en Laak in het jeugdkorps opgenomen. De jeugdharmonie telt op 
dit moment 37 leden, die vol enthousiasme elke vrijdagavond repeteren. Maar niet alleen 
de gezelligheid telt. De muziek van dit jeugdkorps is een lust voor het oor. Het programma 
bestaat voornamelijk uit populaire werken en heeft op menige uitvoering de nodige lof van 
de toehoorders geoogst. Niet voor niets wordt de jeugdharmonie zeer regelmatig gevraagd 
om bij evenementen op te treden. Het zwaardere werk wordt echter niet geschuwd. Jaarlijks 
wordt deelgenomen aan de beoordelingsconcerten voor jeugdorkesten te Heel. De beoorde-
lingen variëren van goed tot zeer goed en zijn dus zeer tevredenstellend.
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In 2017 en in 2018 (!) behaalde de Jeugdharmonie samen met de Jeugdharmonie van 
St.Joseph Berg aan de Maas zelfs het predicaat “meest inspirerende orkest van de dag”. De 
harmonie is zeer ingenomen met dit jeugdkorps dat door zijn uitstraling en gezelligheid ook 
nieuwe jeugdleden aantrekt en onder leiding van Frans Koolen op een zeer ontspannen wijze 
de jeugdleden voorbereidt op de “grote” harmonie.

Jeugd ensemble Cecilia grevenbicht
In 1985 werd het Jeugd Ensemble Cecilia opgericht, in de volksmond JEC genoemd, door 
de werkgroep Opleiding. Van 1985 tot 1995 was de muzikale leiding in handen van Lambert 
Evers. In dit ensemble wordt de jeugd in opleiding voorbereid op het spelen in groepsverband 
in het harmonie-orkest. In het JEC speelt jeugd van 10 tot 18 jaar, soms aangevuld met en-
kele ‘ouderen’ op specifieke instrumenten of gelegenheidsmuzikanten.
Het muzikale programma bestaat vooral uit lichte, vrolijke en moderne populaire muziek. Het 
JEC treedt met enige regelmaat op in eigen dorp, bijvoorbeeld tijdens Carnaval, tijdens de 
jaarlijkse grote Voorjaarsmarkt van de Harmonie St. Cecilia en tijdens de Communieplechtig-
heid in de kerk. Met enige regelmaat zijn er andere buitendorpse optredens te vermelden 
zoals onlangs in Tüddern (D) en in Ohé en Laak. Twee keer speelde het JEC op de Proms 
voor Jeugdorkesten in Heerlen, namelijk in 2003 en 2006. Daarnaast werd 2x deelgenomen 
aan het Eurofestival in Heel, en wel in 2014 en in 2016. Ook was het ensemble meerdere 
malen te gast in De Efteling. Speciaal is ieder jaar het muziekkamp waar in 2 dagen een deel 
van het nieuwe programma voor het komende seizoen in de grondverf wordt gezet. Sinds 23 
jaar is de muzikale leiding in handen van Herman Smeets.

Jeugdfanfare Sint Caecilia Schimmert
Jeugdfanfare Sint Caecilia Schimmert, werd opgericht in 1983 op initiatief van de Commissie 
Opleidingen. Deze Commissie zocht naar een weg om de overgang van de instrumentale op-
leiding naar het fanfare-orkest te kunnen vergemakkelijken en zo werd het idee geboren het 
bestuur voor te stellen een jeugdorkest te doen instellen. Aanvankelijk ging de Jeugdfanfare 
onder de naam Jeugdensemble door het leven, maar reeds in de tachtiger jaren veranderde 
de naam van het orkest in Jeugdfanfare. 1983-2018, dat zijn 35 jaar! De jeugdfanfare bestaat 
dit jaar dan ook maar liefst 35 jaar. Dit is intern gevierd door het organiseren van een jeugd-
weekend in het Scoutinggebouw van Beek. Dit concert heeft ook de naam jubileumconcert 
gekregen om het jubileum van de jeugdfanfare nog eens extra in het zonnetje te zetten. In 
die 35 jaar hebben er vier dirigenten voor de jeugdfanfare gestaan te weten: Gerrit Zeegers, 
René Kicken, Els Claessens en sinds 2014 onze eigen muzikant: Jordi Rouschop. Op dit 
moment kent de jeugdfanfare 22 jeugdige muzikanten. Iedere vrijdag voorafgaande aan de 
repetitie van de ‘grote’ fanfare wordt er gerepeteerd om enkele keren per jaar een mooi op-
treden te kunnen verzorgen.
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JaarliJkSe drumband FeeStJe!!

Bij aanvang van de drumband activiteit van 2018 
staat er bij binnenkomst in de tuin van de familie 
Kuipers een mooie fles vloeibaar goud te wach-
ten voor de dorstige deelnemers. De jeugdige 
leden maken gebruik van de gelegenheid om de 
gehele tuin grondig te ontdekken, terwijl de min-
der jeugdigen de statafel niet eenzaam en alleen 
laten staan. Onder een stralende zon worden 
herinnering opgehaald aan een mooi jaar vol 
activiteiten en vooruit geblikt op een mooie toe-
komst. Het hoofdgedeelte van de tuin is ondertussen helemaal ontdekt, de zinnen worden 
gezet op het volgende avontuur aan de andere kant van het hek.

Ter eren van de verorberde maiskolf berg van 
een jaar geleden is de wisseltrofee in leven 
geroepen. Deze uiteraard in de vorm van een 
maiskolf die fier overeind staat. De zon zakt en 
de geur van gebarbecued vlees stijgt langzaam 
over het terras. Chef-koks en organisatoren 
Karsten en Wouter bereiden zorgvuldig een 
smakelijke maaltijd. Verandering van spijs doet 
eten, dus de berg maís van 2017 maakt dit jaar 
plaats voor een niet geringe hoeveelheid gebak-

ken  ui. Bereiden van alle lekkers werd wel bemoeilijkt door de boomstronk die zo nu en dan 
moest worden gezocht door de koks. Dankzij de samenwerking van de jongste leden werd 
deze veelvoudig en op de creatiefste manieren door de hele tuin gesleept. De gezelligheid 
werd nog verder aangevuld toen “tijdelijk non-actief” lid Marc verscheen. 

Na het verorberen van alle culinaire hoogstanden 
werd het podium omgebouwd tot de strijdarena der 
nagel slaan.  De vonken spatten ervan af, enthou-
siaste kreten vlogen spontaan in het rond en gretig 
werd er gelachen wanneer de hamer rakelings de 
nagel miste. Slag na slag werden de nagels die-
per en dieper het hout in gedreven. De uiteindelijke 
winnaar mocht de wisseltrofee meenemen, welke 
Wouter barmhartig weigerde nadat zijn nagel bin-
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nen 2 slagen door een rotte plek in de stam heen 
ging. Na deze spannende strijd was er nog ruimte om 
de laatste energie kwijt te komen aan spellen in de 
tuin of nog even gezellig natafelen. We kunnen  terug-
blikken op geslaagde drumband activiteit. 

p.s. De wisseltrofee ligt mooi in de diepvries, wach-
tend op de drumband activiteit van 2019.

Kenneth Wijshoff

gouden bruiSpaar proVaaS

We waren zeer vereerd met de serenade 
van onze fanfare. Wij, en vele van onze 
genode gasten hebben genoten van jul-
lie muziek, een mooie traditie. Mede door 
deze muzikale hulde is het een onverge-
telijk feest geworden.
Nogmaals hartelijk dank en “Tot euver tien 
joar, es God Beleef”
 
Mien, Sjir, de kinger en kleinkinger

gouden bruidSpaar knolS

Dertig graden?
Midden in de vakantie? 
Het houdt ons niet weg bij het Gouden 
Bruidspaar Phil en Leon Knols-Ghijsen, 
al jaren onze trouwe sponsors en fans. 
We brachten hen een serenade!! 
Phil en Leon van harte gefeliciteerd.
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in memoriam Jo lemmenS

Op zaterdag 1 september 2018 hebben wij afscheid geno-
men van ons ere-bestuurslid lid Jo Lemmens. Wij hebben 
hem thuis afgehaald en naar de kerk begeleid. De hele viering 
hebben wij met de door hem zo geliefde muziek opgeluisterd.

Jo is meer dan 34 jaar bestuurslid, waarvan 11 jaar voorzitter, 
geweest van onze Fanfare. Nadat hij gestopt was is hij van-
wege zijn vele verdiensten benoemd tot erebestuurslid. Ook 
na zijn actieve periode als bestuurslid heeft hij ons altijd trouw 
gevolgd. Repetities en concerten werden regelmatig bezocht.

Vanuit zijn bestuursfunctie binnen de Fanfare was Jo bestuurslid en ook enkele jaren voorzitter 
van de Stichting Gemeenschapshuis. Verder was Jo vanuit zijn bestuursfunctie een van de be-
stuursleden van de Vrienden van de Fanfare. Hier was hij een van de mensen die zeer actief op 
zoek ging naar sponsoren voor de vereniging. Ook was Jo enkele jaren bestuurslid van de Lim-
burgse Bond van Muziekgezelschappen. Tsjechische blaasmuziek sprak Jo erg aan en het is 
dan ook niet verwonderlijk dat hij voorzitter werd van het bestuur van Blaaskapel Holand’anka.

Vanwege zijn verdiensten werd hij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Wij zijn Jo 
voor het vele werk dat hij heeft verricht voor onze Fanfare veel dank verschuldigd.

dankbetuiging  uitVaart Jo lemmenS

Bestuur (ere-), dirigent (ere-) en leden (ere-) van Fanfare en Drumband St. Caecilia.
Heel hartelijk dank aan jullie allen voor jullie aanwezigheid en voor de fijne verzorging van de 
uitvaart van Jo. Toen Jo ziek werd gaf hij aan wat hij graag wilde als hij gestorven was. Hij 
zei: Ik wil gecremeerd worden, ik had graag dat de fanfare de mis opluisterde en ik wil geen 
speeches. Dit heeft hij nog eens aangegeven, nadat Pastoor hem bediend had, die laatste 
zondag, en daar voegde hij nog aan toe: afscheid in de kerk.
De manier waarop jullie dit hebben ingevuld was hartverwarmend, van het ophalen aan huis 
tot en met het afscheid in de kerk. Jo had zich niet beter kunnen wensen. Ik weet zeker dat 
hij van hierboven mee genoten heeft. Ook de vele reacties die ik gekregen heb van familie, 
vrienden en bekenden geven blijk van grote waardering voor jullie.
Nogmaals mijn hartelijk dank en ik wens jullie veel succes voor de toekomst.

Marja Lemmens
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40 Jarig Jubileum kinderVakantiewerk

Het kindervakantiewerk stond dit jaar in het teken van een 40 jarig jubileum.
Op donderdag 16 aug. werd er een serenade gebracht.
Hiervoor willen we jullie allen heel erg bedanken.

KVW Schimmert

nieuwe hooFdSponSor:
Fagro ConSultanCy bV

Fagro is DE interim organisatie op het gebied van 
Finance & Control en Supply Chain Management. 
Fagro staat bekend om haar belofte “improving your 
performance”. Deze belofte is het vertrekpunt voor de dienstverlening aan de opdrachtgevers 
en voor de ontwikkeling van de Fagro professionals. Zo levert Fagro al bijna 25 jaren haar 
bijdrage, ieder jaar weer. Momenteel zijn er 245 professionals in vaste dienst op minimaal 
Hbo-niveau. Zij zijn vanuit de vestigingen Arnhem, Eindhoven, Düsseldorf, Maastricht-Airport 
en Zwolle actief voor en bij opdrachtgevers uit diverse sectoren, zowel privaat als publiek. 
Naast dienstverlening op het gebied van Finance en Supply Chain Management is Fagro ook 
betrokken bij de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van FinTech zoals Robotic Process 
Automation.

Bas Ritt, hoornist bij onze fanfare, werkt bij Fagro en vertelt je graag meer over de dienstver-
lening van Fagro.
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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 29 sep 15:00 Koo-sjieten
  Platzputterweg
Za 06 okt 20:00 Concert met Mastreech 
  ter Staar (K). Locatie: Kerk
Zo 07 okt Districtsfestival (D)
Zo 21 okt 07:00 Herfstwandeltocht
  Trampelkeu Café Oos Heim
Za 27 okt Jeugdfestival
  ‘t Gemeinsjapshoes (J + JD)
Vr 10 nov 19:00 Opluisteren Heilige mis  
  Kerk (J)

Volgende inFo
De volgende fanfare-info verschijnt in
november.

Zo 18 nov 11:00 St. Caeciliamis Kerk
Zo 18 nov 14:30 St. Caeciliafeest
  ‘t Gemeinsjapshoes
Zo 16 dec 14:30 Concert HRFSTWND (K)
  Akoesticum Ede

2019
Zo 27 jan Districtfestival drumband  
  Heerlen Maastricht

aCtiViteiten (VerVolg):


