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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

SlaGWerKenSemBle St. CaeCilia
SChimmert naar OnSK!

Op 13 april zal ons slagwerkensemble o.l.v. Roy van Wersch deelnemen aan het 
ONSK (Open Nederlands Slagwerk Kampioenschappen) te Barneveld. Dit is een 
open slagwerkwedstrijd (concours) waarbij ensembles uit de hele wereld worden 
toegelaten.

Enkele belangrijke datums in de aanloop naar dit kampioenschap:

Zondag 24 maart
Try-out concert te Born, aanvang 15.00 uur

Vrijdag 5 april
Try-out concert te Urmond, aanvang 20.00 uur

Woensdag 10 april
Generale repetitie in het Gemeinsjapshoes te Schimmert, aanvang 20.00 uur.

Zaterdag 13 april
Wedstrijddag aanvang loting 10.30 uur waarna direct start optredens Basisklasse.

Wij hopen u te mogen verwelkomen in Barneveld 13 april as., of tijdens een van 
onze voorbereidingsconcerten!

Voor meer informatie zie verder in deze fanfare-info.
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nieuWjaarSCOnCert 2019

Traditiegetrouw begonnen we het nieuwe jaar met een goed bezocht nieuwjaarsconcert. Van 
jong tot oud, iedereen maakte of genoot van muziek. Een mooie aftrap van 2019!
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FanFare repertOire FeStiVal in ede

Op 16 december nam onze fanfare deel aan de eerste editie van het Fanfare Repertoire 
Festival in het Akoesticum in Ede. Op dat festival kon men kennismaken met de nieuwste 
composities, componisten ontmoeten en met uitgevers in gesprek  gaan. Wij waren speci-
aal uitgenodigd om Libertadores van Oscar Navarro te spelen, omdat deze componist een 
BUMA Award kreeg. Oscar dirigeerde ook nog een stuk van zijn eigen compositie. Het was 
een mooie ervaring. 

uitnOdiGinG jaarVerGaderinG

Op zondag 17 maart vindt in os Gemeinsjapshoes om 10:30 uur de jaarvergadering plaats.
Iedereen die zich betrokken voelt met onze vereniging nodigen wij dan ook uit om hier aan-
wezig te zijn. Alle activiteiten zullen de revue passeren en nieuwe ideeën voor een zijn van 
harte welkom.

jaarVerGaderinG Vrienden Van de FanFare

Dit jaar vindt de jaarvergadering plaats op vrijdag 5 april. We starten om 19.00 uur bij Soons 
Interieurbouw in Groot Haasdal voor het jaarlijkse bedrijfsbezoek, dat voorafgaat aan onze 
jaarvergadering. De jaarvergadering zelf begint rond 20.00 uur in ’t Gemeinsjapshoes. Als 
afsluiting gaan we luisteren bij de repetitie van de fanfare. Alle Vrienden en sponsors zijn van 
harte welkom.
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in memOriam piet SOOnS

Op 20 januari 2019 overleed Piet Soons. Hij was meer dan 70 
jaar lid van onze vereniging.

Als jong menneke begonnen op bugel, en na een paar instru-
mentele omzwervingen kwam hij uiteindelijk terecht op zijn tuba.

In 1962 verhuisde hij met zijn gezin naar Dordrecht. En daar 
werden uiteraard de muzikale activiteiten voorgezet. Peter 
Verkoulen noemde het in zijn dankwoordje tijdens de crema-
tie “muzikale ontwikkelingshulp”. 

Een paar jaar later kwam hij terug naar Limburg, eerst een 
tijdje in Maastricht en vrij snel daarna ging hij weer in Schim-
mert wonen. En uiteraard kwam hij weer bij zijn fanfare spelen. Als opvolger van Lei Lahaij 
werd hij opleider. Iedere week kwamen de leerlingen bij hem thuis in de garage of de werk-
plaats om de resultaten van hun noeste oefenen van de week daarvoor te laten horen. Soms 
viel het resultaat mee, soms viel het tegen. Maar hij werd eigenlijk nooit kwaad, zelfs niet als 
leerlingen hun instrument hadden laten vallen waardoor er weer eens iets gerepareerd moest 
worden. Of als ze toch ietsje minder hadden geoefend dan nodig.

Ook werd hij onderdirigent. Dat betekende onder andere dat hij 1x per jaar de Lang zal hij Leven 
op de repetitie moest dirigeren wanneer de echte dirigent (Mathieu Vroemen)  jarig was geweest.

Op enig moment had het korps behoefte aan een bassist. Omdat er nog twee goede tuba-
spelers waren (Peter en Rob) offerde hij zich op en ging op de bas aan de slag. O.a. met de 
hulp van Sef Pijpers wist hij het instrument aardig te beheersen. In mei 1988 is hij, na 43 jaar 
musiceren, gestopt als actief lid en is hij benoemd tot erebestuurslid. 

In zijn jaren als erebestuurslid ontpopte hij zich, samen met Sjeng en hun beide echtgenotes 
tot fanatiek bezoeker van onze concerten. Altijd positief en een “beetje” chauvinistisch.

In 2015 is hij gehuldigd voor 70 jaar lidmaatschap. 

Piet, bedankt voor alles en rust in vrede!

Het bestuur
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nieuWS uit COmmiSSie OpleidinGen

examen
Op 8 december jl slaagden onderstaande 12 leerlingen voor hun diploma!

naam  instrument niveau
Judy Clahsen Kleine trom prelude
Marijn Kuipers Kleine trom prelude
Sophie Wolfs Kleine trom prelude
Karsten Soons Mallets  A
Janou Lucassen Alt saxofoon A
Femke Nijenhuis Bugel  A
Merel Otten Bugel  A
Juul Eijssen Kleine trom B
Bente Okkersen Kleine trom B
Dries Van Kan Kleine trom B
Selina Kuipers Bugel  B
Manou Soons Bugel  C

Van harte proficiat voor deze mooie prestatie voor de leerlingen, docenten en ouders.

De examencommissie bestond uit Noël Speetjens en Roy van Wersch (beoordelaars), Chel-
lie Soons (secretaris) en de docent van de betreffende leerling.
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nieuWS uit COmmiSSie OpleidinGen (vervolg)

uitslagen lBt -solistenconcours
Op zondag 27 januari vond het solistenconcours van de Limburgse Bond van Tambourkorp-
sen regio zuid, plaats in ons eigen gemeenschapshuis in Schimmert. Na de organisatie van 
de Limburgse finale vorig jaar, heeft de bond wederom gekozen voor de locatie Schimmert. 
Het concours werd (samen met de LBT) georganiseerd door onze eigen vereniging. Het was 
daarom extra speciaal dat er maar liefst 8 jonge slagwerkers van Schimmert meededen. De 
uitslagen, in volgorde van optreden, zijn:

naam  instrument divisie uitslag
Bente Okkersen Multipercussion 3e 81
Pheline Pricken Kleine trom Jeugd 75
Aaron Kuipers Kleine trom Jeugd 78
Lynn Coumans Kleine trom Jeugd 76
Loes Van Kan Kleine trom Jeugd 80
Judy Clahsen Kleine trom Jeugd 76
Marijn Kuipers Kleine Trom Jeugd 81
Dries Van Kan Kleine trom Jeugd 80

Gefeliciteerd! Jullie zijn kanjers!

jeugdcarnaval ’t Weverke
Op de donderdag vóór carnaval (28 februari) is zoals gebruikelijk de jaarlijkse carnavals-
avond voor de jeugd van de Schimmertse verenigingen.

De avond start om 18:30 uur. Voor de kinderen die nog op de basisschool zitten duurt de 
avond tot 22:00 uur, voor de rest van de kinderen duurt de avond tot ongeveer 01:00 uur.

Voor de kinderen die opgehaald worden geldt dat ze binnen blijven wachten. Zo proberen we 
te voorkomen dat de kinderen buiten op straat gaan spelen, de leiding van Turnclub Excelsior 
houdt hier wederom toezicht op.

Namens de fanfare en drumband zal de commissie opleidingen aanwezig zijn. Alle leerlingen 
krijgen een consumptiebon aangeboden namens de vereniging. Deze is te verkrijgen bij de 
aanwezige commissieleden.
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Er is tevens een snoepbuffet dat wordt bemand door de leiding van Jong Nederland. Ook de 
Taarbreuk zal samen met Prins Jules I  langs komen om er samen een gezellige avond van 
te maken. 

Alvast een fijne avond en ALAAF!

Concert jeugdfanfare Bunde
Op 17 maart zal er in Bunde ter ere van het 100-jarig bestaan van Harmonie St. Agnes een 
jeugdtreffen plaatsvinden van maar liefst 17 jeugdorkesten. 

Onder het toeziend oog van een vakkundige jury, bestaande uit Jacques Claessens en Ludo 
Roijen, gaan deze orkesten samen om de muzikale eer strijden. 

Dit alles onder het motto: wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. 

Het optreden van onze jeugdfanfare staat gepland om 14.00 uur. Toegang is gratis! 

intern Solistenconcours
Op 30 maart organiseert de Commissie Opleidingen weer het jaarlijks solistenconcours. Je 
doet toch ook gezellig mee? Neem je vader, moeder, opa, oma, zussen, broers, buren en 
vrienden gezellig mee en laat ze horen welke mooie muziek jij al kunt maken!

We heten iedereen graag welkom op zaterdag 30 maart 2019 in het Gemeenschapshuis in 
ulestraten. Afhankelijk van het aantal deelnemers zal het solistenconcours tussen 14.00 uur 
tot 18.00 uur gepland worden. Het definitieve programma wordt nog rondgestuurd. 

agenda 
- Donderdag 28 februari jeugdcarnaval ‘Weverke 
- Zondag 17 maart 14:00 uur Concert Jeugdfanfare Bunde
- Zaterdag 30 maart Intern SolistenConcours D’n Huppel Ulestraten
- Zondag 28 april Lei Extra solistenconcours Hulsberg

SAMEN MUZIEK MAKEN DAS PAS FIJN!

Namens Commissie Opleidingen
Barry Kuipers
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de KinderZittinG

Op zondag 3 februari was de kinderzitting. De jeugddrumband mocht weer meedoen. We 
waren met wel 15 kinderen! Iedereen vond het spannend. We hadden goed geoefend. De 
laatste les hebben we geknutseld. Toen maakten we maskers. 

De generale repetitie was op zaterdag 2 februari. We hadden lichtgevende stokken en kre-
gen schmink. De schmink was glow in the dark en iedereen vond het cool. In bed kon ik niet 
slapen omdat ik zenuwachtig was. 

Toen was het zover: de kinderzitting! Eerst waren een heleboel andere kinderen en toen 
waren wij. We stonden achter in de zaal en het licht ging uit. We kwamen met zaklampen 
en maskers op door de zaal naar voren gelopen. Toen gingen we spelen op het liedje van 
Vogelrock uit de Efteling. Sandra stond gelukkig voor de bühne met een zwart pak met licht-
gevende strepen erop. Zij gaf aanwijzingen. 

Toen was het afgelopen en iedereen ging in de zaal spelen. Toen moest ik naar huis en dat 
vond ik niet leuk. Volgend jaar doen we weer mee!

Marijn Kuipers



Nr. 163 | maart 2019    9

SOliStenCOnCOurS Van ZOndaG 27 januari 2019

Trots ben ik op alle slagwerkers die mee hebben gedaan aan het LBT solistencon-
cours en de jeugd zitting. 
Ze hebben allemaal hard geoefend, enorm hun best gedaan en heel goed gespeeld 
tijdens de optredens.

Allemaal proficiat met de behaalde resultaten, trots op jullie!
Sandra

Ik vond het heel leuk dat ik mee mocht doen met het solistenconcours.  Ik speelde 
mijn stuk op de marimba en dat is een van mijn lievelingsinstrumenten. Ook leuk 
was het dat kinderen van heel Zuid Limburg naar Schimmert kwamen om hun stukje 
voor te spelen aan de jury.  Ik vond het best goed gaan en de volgende keer doe ik 
weer mee met het solistenconcours.
Dries

Ik deed voor de eerste keer mee aan het bondsconcours. Ik had een beetje zenu-
wen voordat ik ging optreden, maar eenmaal op het podium ging het best goed. Het 
was cool om op zo’n groot podium te staan. Ik was blij met mijn goede punten. 
Loes
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SlaGWerKenSemBle St. CaeCilia SChimmert naar OnSK 2019!

Op 13 april zal ons slagwerkensemble o.l.v. Roy van Wersch deelnemen aan het ONSK 
(Open Nederlands Slagwerk Kampioenschappen) te Barneveld. Dit is een open slagwerk-
wedstrijd (concours) waarbij ensembles uit de hele wereld worden toegelaten. De ensembles 
schrijven zich in, in een van de drie divisies, onderverdeeld in 2 categorieën; gestemd en 
ongestemd slagwerk. Voor de betreffende divisie en categorie wordt een compositie geschre-
ven die elk ensemble dient uit te voeren. De ensembles worden door een driekoppige jury, te 
weten Alex Schillings, Bart van Grinsven en Menno Bosgra, “blind” gejureerd.

Ons ensemble zal deelnemen in de basisklasse gestemd slagwerk en zal de compositie “Wooden 
Puppets, The Emperor, the Princess and the Harlequin”, van Vincent Cox ten gehore brengen. 
We gaan het in deze divisie opnemen tegen een viertal collega-ensembles uit het hele land.

Het verhaal achter dit stuk is als volgt:
Hoog in de klokkentoren, verscholen in het carillon, Leven een aantal houten poppen.
Als het carillon begint te spelen komen de poppen tot leven…………. De keizer, niet altijd 
goed gemutst, laat weten dat er een dansfestijn wordt gehouden. Alle poppen dansen dat het 
een lieve lust is. De mooie prinses betovert iedereen met haar prachtige verschijning en dans.
Dolgraag wil de Harlekijn met haar dansen, alleen kan hij dat niet zo goed. Hij doet wel een 
poging, maar wordt door iedereen uitgelachen.
Uiteindelijk proberen ze toch samen te dansen en lijkt dit ook nog te lukken………….. Als de 
keizer hoort dat de Harlekijn met de prinses heeft gedanst ontsteekt hij in woede. Met een 
zwaard gaat hij de Harlekijn te lijf in een gevecht en brengt hem om het leven.
De Prinses is ontroostbaar maar heeft gelukkig nog de herinnering aan een prachtige 
dans………Laat u in een kleine 8 minuten meevoeren in dit verhaal vertolkt op een breed 
scala aan slagwerkinstrumenten en laat u verbazen wat er met hedendaags slagwerk al-
lemaal mogelijk is!

Enkele belangrijke datums in de aanloop naar dit kampioenschap:
24 maart Try-out concert te Born, aanvang 15.00 uur (m.m.v. de ensembles van L’Union Born 
en St. Gertrudis Wijlre)
5 april Try-out concert te Urmond, aanvang 20.00 uur (m.m.v. de ensembles van St. Martinus 
Urmond en St. Caecilia Susteren, deelnemer Topklasse)
10 april Generale repetitie in het Gemeinsjapshoes te Schimmert, aanvang 20.00 uur.
13 april Wedstrijddag aanvang loting 10.30 uur waarna direct start optredens Basisklasse.

Wij hopen u te mogen verwelkomen in Barneveld 13 april as., of tijdens een van onze 
voorbereidingsconcerten!
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pOtGrOndaCtie 2019 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, lek-
ker 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 
9 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 9 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 bijvoor-
beeld 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 9 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
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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:
Do 28 feb Jeugdcarnaval t Weverke (L)
Vr 01 mrt Geen repetitie (J&K)
Zo 03 mrt Carnaval prins afhalen + mis 
  10:00 ‘t Weverke (D&K)
Ma 04 mrt Carnaval optocht Schimmert  
  14:00 kapel Gr. Haasdal (D&K&L)
Vr 08 mrt Geen repetitie  (J&K)
Za 09 mrt Potgrondactie 10:00 Jan Roks
Zo 17 mrt Concert Bunde 14:00 (J)
Zo 17 mrt Jaarvergadering
  10:30 Gemeinsjapshoes
Zo 24 mrt 15:00 Concert Born (D)
Za 30 mrt Intern solistenconcours
  14:00 Ulestraten (L)
Zo 31 mrt Concert met Pey Echt   
  18:00 Gemeinsjapshoes (K)
Vr 05 apr Jaarvergadering Vrienden 19:00
Wo 10 apr Generale repetitie  (D)
Za 13 apr Concours ONSK 10:30 (D)
Zo 14 apr Palmzondag 11:00 (D&K)
Za 27 apr Serenade Koningsdag  (D&K)

VOlGende inFO
De volgende fanfare-info verschijnt in mei.

Zo 28 apr Lei Extra Solistenconcours  
  Hulsberg (L)
Za 18 mei Concert met Riemst (K)
Vr 31 mei Geen repetitie  (J&K)
Zo 09 jun Begeleiden communicanten  
  school en kerk (D&K)
Zo 16 jun Processie (D&K)
Do 16 jun Kermis Groot Haasdal (D&K)
Za 22 jun Processie Meerssen
  06:30 Kerk (D&K)
Do 20 jun Serenade Sjir en Ria Kuipers
Za 29 jun Serenade Jean en José Steijns
Zo 30 jun 15:00 Concert met Ittervoort  
  Gemeinsjapshoes (K)
Vr 16 aug St. Rochus Klein Haasdal
Vr 30 aug Serenade Johan en Bep Kuipers
Zo 06 okt Concert met Arensgenhout  
  16:00 Gemeinsjapshoes (K)
Zo 10 nov Opluisteren mis
  11:00 Kerk Schimmert (J)
Zo 24 nov St. Caeciliafeest
Za 21 dec Eindejaarsconcert
  Gemeinsjapshoes


