
Fanfare St Caecilia 175 jaar!
In 1845 vonden de pastoor, de kapelaan en de
burgemeester het tijd voor ‘hoger staande muziek om de
jeugd en de parochianen bij feestelijke gelegenheden te
vervrolijken en te vermaken en meer nog om de kerkelijke
feesten, vooral de grote bronkprocessie, met muziek op te
luisteren’. Fanfare St. Caecilia was geboren. Bijna 2
eeuwen later bestaan we nog steeds, en luisteren samen
met drumband, korps, jeugdfanfare en jeugddrumband
vele festiviteiten en concerten op. We hebben ons
ontwikkeld tot een vereniging waar plezier en kwaliteit in
muziek boven aan staat. Vele prijzen en lofuitingen vielen
ons ten deel, daar zijn we trots op. We leiden muzikanten
uit eigen dorp op en laten ons internationaal maar ook
lokaal graag horen. Ons jubileum vieren we uitbundig met
muziek, een eigen speciaal-bier, concerten en een
reünie.Tot ziens bij een van onze activiteiten! Kijk op onze
website.

 

Uitgave onder verantwoordelijkheid van het bestuur. Coördinatie: José Eijssen,
tel. 045 404 9177 Email: fanfare-info@fanfareschimmert.nl • Website:
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Rek.nr. Vrienden van de Fanfare: NL93 RABO 0146 4149 34

Nummer 166, december 2019
FANFARE-INFO

https://www.fanfareschimmert.nl/


Slagwerkensemble St Caecilia en 75 Joar Vreej
Op vrijdag 20 september speelde ons slagwerkensemble mee in de muzikale
voorstelling Vrijheid maak je samen in het Parkstad Limburg Theaters in
Heerlen. Voor de pauze werd de jeugdopera Brundibár uitgevoerd. Het
tweede gedeelte werd ingevuld door lokale muziekverenigingen die onder
andere de compositie 75 Jaor Vreej ten gehore brachten. Naast het
slagwerkensemble van St Caecilia Schimmert droegen ook Harmonie
St. Caecilia uit Geulle en Gemengd koor Crescendo uit Doenrade bij aan
deze prachtige muzikale avond. 75 Jaor Vreej is een multidisciplinaire
muziekwerk, geschreven door Christiaan Janssen en komt voort
uit de compositieopdracht die door de Limburgse muziekbonden speciaal
voor dezegelegenheid is uitgezet. De dialecttekst van dit werk is geschreven
door Frans Pollux.
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Op 3 september is na een zeer kort

ziekbed ons bestuurslid Jean Steijns

overleden. Nog kort daarvoor had hij

samen met José nog genoten van een

prachtig feest ter ere van hun 50-jarig

huwelijksfeest. Wij hebben Jean zaterdag

7 september thuis opgehaald en begeleid

naar de kerk. De viering met onze muziek

opgeluisterd en vervolgens afscheid

genomen op het kerkhof.
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In memoriam Jean Steijns

Jean is begonnen als slagwerker bij de toen zo genoemde heren
drumband. Toen zijn vader aan gaf te stoppen als bestuurslid van onze
vereniging heeft Jean zijn plaats ingenomen. Vele jaren met grote inzet
heeft hij alles gedaan voor onze Fanfare. Jean was een echte doener. Bij
de tentfeesten was Jean met zijn kleine tractor en kar vele dagen in de
weer om alles gereed te maken. Bij de potgrond was het voor Jean de
sport om zo snel mogelijk zijn aanhanger met zakken potgrond uitverkocht
te hebben. De taxusactie was Jean, als man die de tuintjes perfect bijhield,
op het lijf geschreven. Met donateurskaarten was de Hoofdstraat het
domein van Jean. Klaarzetten van de banken in de kerk als wij er moesten
spelen en zeker niet te vergeten het vervoer van het instrumentarium, op
Jean konden wij altijd rekenen. Populair bij de leden vanwege al dit werk en
zeker ook vanwege de kar met een drankje tijdens de carnavalsoptocht
waar Jean altijd voor zorgde. Kortom Jean was een fanfareman in hart en
nieren, wij zijn hem veel dank verschuldigd voor alles wat hij voor onze
Fanfare heeft betekend.
Bestuur.
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Zondagmiddag, concertmiddag! 
 
Op 6 oktober hebben we kunnen genieten van een mooi concert
van onze drie ‘fanfare-buren’. St Antonius uit Bekergenhout, St Clemens uit
Arensgenhout en St Caecilia uit Schimmert  het was muziek voor elk wat
wils, van licht klassiek tot swingend pop-achtig. Het was een mooie
gelegenheid om te genieten van wat de directe regio aan mooie muziek te
bieden heeft. 
 
Een reactie uit Genhout: Dank dat wij mochten concerteren zondag.
Ook mooi was het vele publiek, dat heeft genoten van de 3 Fanfares.Dank
ook aan diegene die dit mogelijk hebben gemaakt.
 
Namens Bestuur en 
Leden Fanf. Genhout
Jo Nelissen
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Penningmeesterschap Huub Leblanc 2017-2019
 
Toen ik in het voorjaar van 2017 werd gevraagd voor de functie van penning-
meester van Fanfare St. Caecilia Schimmert, hoefde ik niet lang na te denken om ja
te zeggen. Muzikaliteit is bij mij helaas nooit ontwikkeld, echter genieten van mooie
muziek kan ik zéker wel.
Ik ben trots op het aandeel van de Fanfare in onze cultuur en de grote bijdrage
hierdoor aan de Limburgse identiteit. Het was derhalve een hele eer voor mij, om
hieraan een persoonlijk aandeel te mogen leveren!
Al snel ontdekte ik de enorme motivatie en inzet van alle leden van deze Fanfare:
Het (dagelijks)-Bestuur, waarmee ik naar enorme tevredenheid mocht samen-
werken; dirigent; muzikanten en overige leden en vrijwilligers.
De persoonlijke motivatie, inzet en tijd, waarmee alle leden deze vereniging tot zo’n
hoog niveau tillen en succesvol maken, dwingt bij mij oprecht respect af. Ook het
aandeel van jeugdige muzikanten bij Fanfare St. Caecilia is bewonderenswaardig.
Dit biedt vertrouwen voor de toekomst.
 
Een nijpende situatie binnen mijn privésfeer dwong mij dit voorjaar om het
penningmeesterschap te herzien. Na een intensieve overweging besloot ik,
vanwege bovengenoemde reden, om na 2 jaar de functie in te leveren.
Ik kan u verzekeren, dat deze beslissing, duidelijk meer overwegingstijd in beslag
nam, dan de aanvaarding van de functie.
 
Vanaf deze plaats wil ik iedereen bedanken voor de prettige samenwerking in de
ruim twee jaar, dat ik deze functie vervulde. Verder wens ik iedereen veel succes en
muziekplezier voor de toekomst. Concreet derhalve ook met het 175-jarig jubileum
in 2020 en de deelname aan het WMC in 2021. Ik ben zéker voornemens lid te
blijven van de vereniging en de concerten te bezoeken.
 
Tot slot wil ik nog meegeven, dat ik véél vertrouwen heb in mijn opvolgster: Petra
Lacroix. Een oude bekende binnen de Fanfare en zeer kundig.
Met veel vertrouwen heb ik mijn penningmeesterschap aan haar overgedragen en
wens haar alle succes in haar nieuwe functie.
Dat het jullie goed moge gaan!! 
 
Huub Leblanc



Ze mochten als laatste in de rij de concertmiddag afsluiten en deden dat vol
overtuiging. Onder andere werd een medley uit de bekende film en musical The
Lion King ten gehore gebracht. Ook het bekende nummer Viva La Vida van
Coldplay, welk speciaal geëngageerd werd door ons jeugd- en fanfarelid Timothey
Munnichs, werd voor de eerste keer gespeeld. Een prachtig optreden waar we als
vereniging weer trots op mogen zijn. 
Ineke Lucassen

Concert jeugdfanfare in
Guttecoven
In het kader van Oktobermaand
Kindermaand gaf onze jeugdfanfare
tijdens de jeugdorkestenmiddag op
zondag 27 oktober in Guttecoven
een mooi optreden.
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Jeugddrumbandtreffen
Op zaterdag 23 november vond een
slagwerkmiddag plaats. Dit
was een samenwerking met de
jeugddrumband van
Muziekvereniging Voerendaal onder
leiding van Stan Beckers. De
jeugdleden van Voerendaal hebben
samen met de kinderen van onze
eigen jeugddrumband en
jeugdensemble in de middag een
tweetal werken ingestudeerd. Hierbij
werd niet alleen gebruik gemaakt van
trommels, maar de kinderen lieten 

Van de commissie opleidingen

zien dat je ook op emmers prima muziek kunt maken. Tussendoor was er tijd voor
ontspanning en een versnapering gesponsord door brasserie Bie Oss. De
gezellige middag werd afgesloten met een concertje in het Gemeinsjapshoes
waarbij veel familieleden, vriendjes en vriendinnetjes kwamen kijken. Het was een
gevarieerd optreden waarbij het publiek kon genieten van o.a. traditionele
slagwerkmuziek, een swingende samba en hedendaagse popmuziek.Voor
herhaling vatbaar! 
Judy Kuipers



Deskundigheidsbevordering van de groepsleerkrachten in het structureel
verzorgen van muziekonderwijs op school.
Aanschaf van een aanpak/ methode muziekonderwijs passend bij de SLO-doelen 
Het vormen van verbindingen tussen binnen- en buitenschoolse muziekeducatie.

Afsluiting project ‘Monsterfanfare’
 
Op vrijdag 22 november vond in de avond de afsluiting van het samenwerkings-
project met basisschool ’t Kirkeveldsje plaats. In 2017 heeft de fanfare samen met de
basisschool gekeken naar mogelijkheden om het muziekonderwijs een nieuwe
impuls te geven. Na het wegvallen van de muziekdocent op de school was het
aanbod in de klassen zeer wisselend. We hebben toen samen een ‘impuls
muziekregeling’ aangevraagd voor 3 schooljaren. Het doel is een bijdrage leveren
aan een duurzame inbedding van kwalitatief goed muziekonderwijs op basisschool ’t
Kirkeveldsje door:      

René Schols is door de vereniging benaderd om dit project in te vullen. Vorig
schooljaar verzorgde hij muzieklessen op school en leverde en bijdrage aan de
deskundigheidsbevordering van de leerkrachten. In de groepen 4 en 5 (vorig
schooljaar) heeft hij de methode ‘Windkracht 6’ gebruikt. Met dit lespakket maken de
kinderen kennis met blaasmuziek en wordt de link naar de fanfare gelegd.  Op
vrijdag 22 november werd dit onderdeel van het samenwerkingstraject afgesloten
met een optreden van de leerlingen van groep 4,5 en 6 samen met onze eigen
jeugdfanfare. De kinderen hadden op school een aantal liedjes ingestudeerd en deze
werden samen met de jeugdfanfare ten gehore gebracht. Ook mochten enkele
leerlingen van onze vereniging op hun instrumenten meespelen. Het was een erg
geslaagd optreden voor een volle zaal! We hopen de samenwerking met de
basisschool voort te zetten en op deze manier zoveel mogelijk kinderen kennis te
laten maken met muziek!  Judy Kuipers
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Barbecue Drumband
 

Laat ik me eerst even voorstellen, voor

diegene die mij nog niet kent. Ik ben Ankie

Speetjens-Roumans en woon sinds 2011 in

Schimmert met mijn man Frank en onze twee

zonen Evan en Wess. Sinds mei dit jaar ben ik

lid geworden van de drumband. Zondag 1

september heb ik voor het eerst deelgenomen

aan de jaarlijkse BBQ van de drumband.  Dit

jaar vond deze plaats bij Guido en Pauline

Pricken. Het was een zonnige dag en Guido en

Pauline hebben de tuin gezellig klaargemaakt

voor onze BBQ. Wouter heeft zijn kookkunsten

laten zien en heeft alle salades verzorgd. De

kinderen hadden plaats genoeg in de tuin om

zich uit te leven. Op de trampoline, met de

tractor het bergje afrijden; allemaal even leuk.

Ook was er een kinderbuffetje met ranja en

snoepjes. Wouter, als chef BBQ, zorgde

samen met Tom voor het klaarmaken van het

lekkere vlees. Voordat we hiervan konden

genieten werd eerst de wisselbeker, jawel nog

steeds de maiskolf, geshowt. Door een rondje

spijkers slaan werd de uiteindelijke winnaar:

Guido gekozen.  We hebben daarna heerlijk

genoten van het lekkere eten en de

gezelligheid aan tafel. Dit was voor mij een

leuke manier om de leden van de drumband

beter te leren kennen. Een erg leuke groep

waar ik me zeker al thuis voel. Bedankt Guido

en Pauline voor de gastvrijheid. Op naar

volgend jaar. 

Ankie.
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Koo sjiete
De gelukkige winnaar van de
2e prijs was onze eigen Barry
Kuipers! Zijn prijzengeld
schonk hij weer aan de
fanfare in de vorm van
marsmuziek. Barry hartelijk
dank! Iedereen die heeft mee
geholpen nogmaals dank voor
jullie inzet!!!
 
 
Rabo ClubSupport
De Sponsoractie van de
Raboboank heeft onze fanfare
maar liefst 1683,22 euro
opgeleverd. Dank aan alle
sponsors.
 
Bestuur.
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Sophie
Op 2 oktober zijn we de trotse
ouders geworden van onze
prachtige dochter Sophie. Sophie 
is om 23.47u middels een
keizersnede ter wereld gekomen.
Ze is een tevreden meisje; ze
groeit goed, is gezond, heeft alle
vingertjes en teentjes, ze laat papa
en mama al lekker doorslapen ‘s
nachts, en.... ze wordt heerlijk
rustig van muziek!
 
Edwin & Daniëlle

Onze jubilarissen van 2019
 
vlnr:
Tom Heiligers 12,5 jaar
Wouter Hautvast 12,5 jaar
Judy Kuipers 25 jaar
Jan Roks 12,5 jaar
Rimmi Limpens 12,5 jaar
Jesper Frijns 12,5 jaar
Paul Willems 40 jaar
 



 
Al 174 jaar wordt bij de Fanfare Sint Caecilia in Schimmert dit feest gevierd.Als we
deze herdenking cq feest met dat van bv. 70 jaar geleden vergelijken is dat een
totaal ander gebeuren. Toen was dat een eenmalige happening en nu is het een
tussendoortje bij alle drukke werkzaamheden, festiviteiten, familiefeestjes,
recepties, verplichtingen hier en daar en soms denkt men gelukkig dit weekend
hebben we niets. Maar toch wil ik, ook namen onze ere-dirigent Jeu Vroemen, het
bestuur feliciteren met de organisatie van deze Sint Caeciliamiddag. Natuurlijk
hieraan vooraf dat geweldig optreden van korps en drumband in de kerk.
We zaten met een gezellig clubje senioren van Sint Caecilia bij elkaar en hebben
genoten van de huldiging van de jubilarissen, het rond "rennen" van de jeugd en het
feit dat er weer meer belangstelling was dan in 2018. Natuurlijk missen we jaarlijks
dierbaren die ons ontvallen zijn maar er is ook gelukkig aanwas die hopelijk hun
hobby serieus nemen en die door een goede begeleiding er voor kunnen zorgen dat
Sint Caecilia Schimmert de moeilijkheden welke alle verenigingen momenteel
ondervinden kunnen trotseren. Het was een mooie dag en met voldoening zagen
we dat bestuur en leden, die aanwezig waren, een harmonische club vormen waarin
wij als senioren van die zelfde club heel veel vertrouwen hebben.
 
Sjeng Mevis, 24-11-2019
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Sint 
Caecilia
feest

https://www.onzeclubwinkel.nl/v2/index.php
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De Engelenburcht
Het was een fantastisch concert de 9e november; prachtige sfeer,

indrukwekkend verhaal, schitterende muziek. De samenwerking met de
diverse verenigingen pakte geweldig uit. We kunnen terugkijken op een

heel geslaagd concert. Dank aan iedereen die een bijdrage leverde.  Nog
even wachten dan kijken we ook terug op dvd.... 
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Zat. 14 dec    Diplomauitreiking 
Zat. 21 dec    Eindejaarsconcert 19:30 uur Gemeinsjapshoes
Zon. 23 feb    Prins afhalen 10:30 uur (D+K) 
Ma. 24 feb     Carnavalsoptocht  14:11 uur  Soons
Zat. 7 mrt       Potgrondactie   9:30 uur  Roks loods (D+K)
Zon. 8 mrt      Jaarvergadering 10:30 uur  Gemeinsjapshoes
Zon. 8 mrt      Concert met Bunde  (J)
Zat 28 mrt      Intern solistenconcours  (L)
Zon. 5 apr      Palmzondag 10:45 uur Kerk (D+K)
Zat 11 apr      Concert Nieuwenhagerheide (K)
Zon 19 apr     Solistenconcours Hulsberg  (L)
Zon 26 apr     Kunstroute Rondje Watertoren 10:00uur
Ma. 27 apr     Koningsdag serenade 14:00 uur (D+K)
Zon 3 mei      Trampelkeu wandeltocht
Zon 31 mei    Pinksteren 1e communie  9:15 uur  school (D+K)
Zon. 7 juni      Processie  9:00 uur (D+K)
Don. 11 juni   Kermis Groot Haasdal   19:30 uur (D+K)
Zat. 13 juni     Processie Meerssen  6:30 uur (D+K)
Zat. 27 juni     Concert Schinnen (K)
Zat. 4 juli        Jubileumconcert Openluchttheater Valkenburg 20:00 uur
Zat. 11 juli      Serenade huwelijk Ramon en Joyce (D+K)
Zon. 16 aug    St Rochus Klein Haasdal 19:00 uur (D+K)
Zat. 12 sept    Verkoop koosjietloate   10:00 uur  Roks loods 
Zat. 26 sept    ’t  Koosjiete  15:00uur Platzputterweg 
Zon. 18 okt.    Trampelkeu wandeltocht 
7 of 14 nov     Concert in Parkstad Limburg Theater Heerlen
Zat. 21 nov     St.Caeciliafeest /reünie 13:00 uur  Gemeinsjapshoes

ACTIVITEITEN 2019-2020

Agenda
(K)=Korps (D)=Drumband
(J)=Jeugdfanfare
(JD)=Jeugddrumband (L)=Leerlingen

Volgende info
De volgende fanfare-info verschijnt in februari 2020


