FANFARE-INFO
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MASSAGE AND SERENITY CENTER

Beste fanfare-fans,
Als jullie dit lezen is de eerste repetitie al weer geweest.
De zon schijnt misschien nog, maar de vakantie is voorbij.
Maarrrr we maken ons op voor een geweldig fanfare
seizoen. Allereerst zijn er mooie concerten van
Drumband (20 september, Bevrijdingsconcert) en Fanfare
(9 november, Engelenburcht). Lees erover in dit blad en op
www.hklimburg.nl/vrijheidmaakjesamen.
Daarnaast zijn we volop bezig met de voorbereidingen van
ons jubileum in 2020. Het 175 jarig bestaan! We houden
jullie op de hoogte!
Met muzikale groet, het bestuur
PS: deze info heeft een iets ander jasje: Saskia Eggen probeert het stokje
over te nemen van Mark Lardinois die 12 jaar lang zo'n 65 info's heeft
gemaakt! Ook daarover volgende keer meer........

Uitgave onder verantwoordelijkheid van het bestuur. Coördinatie: José Eijssen,
tel. 045 404 9177 Email: fanfare-info@fanfareschimmert.nl • Website:
www.fanfareschimmert.nl
Rek.nr. Vrienden van de Fanfare: NL93 RABO 0146 4149 34
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Concert met Concordia uit Ittervoort
Bij hoge temperaturen bliezen 2 fanfares er op los. Fanfare Concordia uit
Ittervoort was bij ons op bezoek op zondag 30 juni. Ondanks of dankzij de
hitte werden het 2 zinderende concerten met een fijn publiek dat onze
fanfares trouw blijft!
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In memoriam
Piet Frijns

Erebestuur, bestuur, dirigent en muzikanten van Fanfare St. Caecilia
Schimmert,
Namens Mia en de familie Frijns mag ik U bedanken voor Uw
aanwezigheid, bloemen en muzikale begeleiding bij de begrafenis van Piet.
Piet was, ook nadat hij was gestopt als bestuurslid, een
trouwe bezoeker van de repetities. Het contact met de fanfare bleef voor hem
belangrijk. Hij was zelf geen muzikant, maar luisterde graag naar de uitleg van
de dirigent waarom en hoe een muziekstuk moest worden uitgevoerd.
Hij was een liefhebber van jullie blaasmuziek.
De uitvoering van de muziek tijdens de begrafenis toonde
jullie respect voor Piet. Zowel de keuze van de muziekstukken als de
uitvoering hiervan waren hartverwarmend. Een concert dat hij zelf wel had
kunnen uitkiezen en waar uitleg niet nodig was, zo mooi.
Ik wil hiervoor dan ook uitdrukkelijk onze dank uitspreken aan de dirigent en
de muzikanten. Piet was er terecht trots op dat hij lid mocht zijn van zo’n
geweldige vereniging, jullie mogen dat ook zijn. Heel veel dank aan allen,
Jo Frijns
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Lentewandeltocht Trampelkeu
Zondag 5 mei jl. was de
lentewandeltocht van dit jaar. Het
begon ’s morgens behoorlijk fris
en winderig, met af en toe
motregen en het weer kwakkelde
tot in de middag. Bij de kwekerij
Schiffelers in Hulsberg en firma
Frissen Groentechniek in
Valkenburg waren we te gast met
onze controleposten. Hartelijke
dank voor hun gastvrijheid.
Echter door het weer en ook de
vele Bevrijdingsdagevenementen hadden we
“slechts” een 535 deelnemers.
Toch was er de vertrouwde
gezelligheid op de posten en ook
de routes waren weer prachtig.
Iedereen bedankt voor het
meehelpen of meelopen, zodat
we kunnen laten zien hoe mooi
de Schimmertse omgeving is.
En nu weer op naar de
Herfsttocht op 20 oktober 2019.
De bijgaande foto
is met dank aan Jos Wiekken.
WSV De Trampelkeu Sjömmert
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Bevrijdingsconcert
Op zaterdag 9 november brengen wij met Ann Van Dessel, Jan
Vanlangendonck en Mohamed Sultan en met medewerking van
Schutterij St. Sebastiaan Schimmert en de Heemkundevereniging
Schimmert tijdens de adembenemende voorstelling "De Engelenburcht" de
geschiedenis van een klein dorpje tijdens de oorlog tot leven. In een 75
minuten durende voorstelling kruipen Ann, Jan en Mohamed in de huid van
verschillende personages. Ze vertellen de geschiedenis gezien door de
ogen van de mensen die
er deel van uitmaakten. Tekst en muziek vormen 1 geheel.
Geen geschiedenisles, geen grote heldenverhalen, … de voorstelling gaat
over hoe gewone mensen in een landelijk dorp de oorlog beleefden. De
voorstelling zal plaatsvinden in de St. Remigiuskerk en zal beginnen om
19.30 uur. Voor meer informatie alsmede voor de kaartverkoop van deze
voorstelling verwijzen wij u graag naar onze website en Facebook-pagina.
Inleiding: 19.30 uur
Concert: 20.00 uur
Kaartverkoop
(kaarten zijn incl. consumptie
bij ’t Weverke te Schimmert)
Voorverkoop: € 12,50
jeugd <16
€ 7,50
Aan kassa: € 15,jeugd <16
€ 10,-
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Festiviteiten van het seizoen
Zoals altijd is het rond Pinksteren flink druk, maar als de zon schijnt is dat
ook weer geweldig om mee te maken. Met veel plezier leveren we een
muzikale bijdrage aan het feest van de communikantjes, de processie in
Schimmert, de processie naar Meerssen, de Kermis in Groot Haasdal en
St Rochus.
Muzikanten dank weer voor jullie mooie omlijsting. Op deze pagina’s een
kleine impressie.
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Van de commissie opleidingen 1: een bericht van Janou Lucassen

Op zondag 30 juni 2019 mocht ik meedoen aan de
Finale Jonge Solisten in Cultureel Centrum Don
Bosco in Heel. Omdat het voor de deelnemers in
de 5e divisie de eerste keer was dat we in een
finale speelden, mochten we eerst even praten met
de jury. Dit was om ons gerust te stellen. Daarna
was ik als derde, op alt saxofoon, aan de beurt. Ik
had 85 punten, te weinig voor het podium. Het was
een super leuke ervaring!
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Zondag 19 mei :Jo en Jet Vrancken
In de late namiddag mochten wij, familie en
vrienden genieten van een fijne serenade 'op
Gekruis' door het korps en de drumbandleden.
Marjo verwoordde op haar eigen manier onze
levensloop van deze 50 jaren, dank je wel. De
muzikanten brachten passende muziek op ons
feest. Bijzonder maakt dit een Gouden Bruiloft
Nogmaals bestuur en muzikanten veel dank. Jullie
hebben bijgedragen aan een onvergetelijke dag
voor ons.
Zaterdag 29 juni: Jean en Marie Jose
Steijns-Curvers
Met familie en vrienden, de mooie Mis met
het Gemengd Kerkelijk Zangkoor.
Een serenade van de Fanfare, de
Carnavalsvereniging, het versieren van ons
huis door de buurt Hoofdstraat., maar ook de
vele kaarten, bloemen en handjes.
Het was hartverwarmend dank jullie wel!
Jean, MarieJosé, kinderen en klein-kinderen.

Zaterdag 29 juni: Henry en Christine Okkersen
Wij werden blij verrast met een serenade van de
fanfare en drumband St. Caecilia, vanwege ons
vijftig jarig huwelijk. Een mooier begin van de
avond kan je niet hebben een muzikale hulde zet
letterlijk en figuurlijk de toon en die mocht er zijn.
Mede namens mijn vrouw en andere aanwezigen
danken wij jullie voor deze muzikale in zet, ook het
bestuur bedankt voor de mooie woorden, wellicht
tot over tien jaar.
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Gouden huwelijksfeest Thei en Betsie Eijssen-Hönders
Toch wel een memorabele dag zaterdag 4 mei 2019. De jaarlijkse
Dodenherdenking met de vlag halfstok. De Fanfare was ‘s morgens present
bij de uitvaartdienst van erelid Piet Frijns. Processiemars en in gedachten
tijdens een andante, een buigend vaandel met zwart lint als laatste eer……
’s Middags een traditioneel ,‘ouderwets’ begin van het 50 jarig bruiloftsfeest
met een meerstemmige mis uitdankbaarheid. Kleinkinderen, acolieten,
hoofdcelebrant en enkele koorleden; allen verwant met het gouden duo
Betsie en Thei.In de tot feestlocatie omgebouwde boerderijstallen was het
goed toeven. Het Gemengd Kerkelijk Zangkoor bracht een vocale hulde met
enkele Limburgse liederen met o.a. de eerste SVK winnaar uit 2003 Hei Thei,
woo zin de neut! Na de innerlijke mens met vast en vloeibaar voedsel
versterkt te hebben maakten rond 8 uur de aanwezige feestvierders ruim
baan om de Drumband en Fanfare doorgang en ruimte te geven.Toen was
het echt mudjevol! Het bestuur had zelfs een plaats gevonden achterhet
buffet….. Na een mars sprak voorzitter Peter Soons het echtpaar toe. Door
de bijna 20 jaar lange periode als beheerders-echtpaar van het oude
gemeenschapshuis en de zeer vriendschappelijke band hierdoor ontstaan
richtte Peter niet het woord tot de heer en mevrouw Eijssen-Hönders doch
gemoedelijk en joviaal: beste Betsie en Thei…..Zo werd de sfeer nog meer
familiair. Na de toespraak roerden de trommels en klonken de
blaasinstrumenten met als slot: Lang zullen ze leven in de gloria…Hiep hiep
hiep… hoera! Thei nam de microfoon om te danken (knap) voor de serenade
en mooie woorden
De tap leverde vervolgens vaste
schuimkoppen; wijn, fris of wat dan ook
smaakte voortreffelijk in de drukke
herberg.Terugkijkend was deze dag eentje
uit het dagelijks leven; vreugde, droefenis en
herinneringen.
Zo zullen dit jaar door onze Fanfare en
Drumband nog meerdere serenades volgen.
Een druk programma tussen al de reguliere
activiteiten. Dank, dank!
Dit is Schimmert. Dit gebeurde in ’t Getske.
Vocale en instrumentale muziek met een
praatje verbindt.
Guus Eijssen

foto door Pierre Visschers
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Via deze weg willen wij de muzikanten
en het bestuur van de drumband en de
fanfare hartelijk bedanken voor hun
optreden op ons 50-jarig huwelijksfeest. Mooi om te zien dat, ondanks de
vakantieperiode, er toch een mooi
aantal leden zich de moeite neemt om
deze dag voor ons onvergetelijk te
maken! Heel veel dank!
Johan en Bep Kuipers
Ria en Sjir Kuipers
Onder zomerse omstandigheden heeft
de fanfare ons een serenade gebracht
op ons 50 jarig huwelijksfeest. Gezien
het aantal serenades bij gouden
huwelijken dat dit jaar op het
programma staat moet 1969 wel een
goed jaar zijn geweest om te trouwen.
Dat maakt dat onze waardering nog
groter is voor de moeite die bestuur en
leden zich doen om op een
zondagmiddag deze muzikale felicitatie
te komen brengen. Samen met onze
gasten hebben wij hiervan genoten.
Voor de leden is het brengen van een
serenade misschien heel gewoon maar
het ontvangen blijft toch een heel
speciaal hoogtepunt op deze feestelijke
dag. Wij willen jullie hiervoor dan ook
hartelijk danken.
Sjir en Ria, kinger en kleinkinger.

Nog twee Gouden
bruiloften
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Van de commissie
opleidingen 2

Hoe leuk is dat: je hebt
goed geoefend en dan mag
je optreden voor je papa en
mama en opa en oma. Een
mooi optreden van onze
jeugddrumband.

Beste leden en ere -leden, spek onze en jouw kas!
Doe mee met onzeclubwinkel.nl
Wij hebben de fanfare aangemeld bij www.onzeclubwinkel.nl. Dit is een
nieuwe manier om onze clubkas te spekken en ook voor jullie voordeel te
halen. Bij OnzeClubwinkel zijn een 600 winkels aangesloten, zoals
Coolblue, Wehkamp, Hema, Blokker, enz. Als je in de toekomst aankopen
doet bij zo'n webwinkel via OnzeClubwinkel, dan ontvangt de Fanfare een
percentage, maar jij ontvangt ook een percentage (korting) op je aankoop.
Hoe kun je een bestelling te plaatsen?
Ga naar de site OnzeClubwinkel en maak een account aan. Zoek dan
Fanfare St. Caecilia Schimmert op. Vervolgens moet je de online winkel
selecteren en de bestelling plaatsen. Het maakt voor de prijs geen verschil
of je via OnzeClubwinkel naar bijv. de Hema gaat of rechtstreeks naar de
site van de Hema, je betaalt dezelfde prijs. Het enige verschil is dat op
deze manier de webshop registreert dat jij via OnzeClubwinkel bent
doorgelinkt. De aankoop wordt dus niet gedaan bij OnzeClubwinkel maar
gewoon rechtstreeks bij de winkel.Op deze wijze kun je de vereniging extra
steunen, zonder dat het jou veel inspanning kost. Alvast hartelijk dank voor
je medewerking!
Het Bestuur
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Agenda
REPETITIES:
Volgende info
Drumband: elke woensdag 20:00
De volgende fanfare-info verschijnt
Jeugdfanfare: elke vrijdag 18:30 - 19:45 in november
Fanfare: elke vrijdag 20:00
(K)=Korps (D)=Drumband
(J)=Jeugdfanfare
(JD)=Jeugddrumband (L)=Leerlingen

ACTIVITEITEN
week 14 sept: verkoop Koosjiete loten
Vr 20 sept: bevrijdingsconcert Heerlen (D)
Za 28 sept: trekking Koosjiete
Zo 06 okt: concert met Arensgenhout, 16:00 Gemeinsjapshoes (F)
Zo 27 okt: concert ikv Oktober Kindermaand 14.00 uur in Guttecoven
't Tuurhoes (J)
Za 09 nov: Engelenburcht concert 19:00 u, kerk Schimmert (F)
Zo 24 nov: St Caeciliafeest, mis om 11.00u 15:30 u feest kerk en
Gemeinsjapshoes (alle geledingen)
Za 21 dec: Eindejaarsconcert Gemeinsjapshoes (alle geledingen)

