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Voor, tijdens en na corona.....
Dit is een bijzondere Fanfare-info. Een historische. Voor
het eerst in de geschiedenis van St Caecilia konden we een
tijdje niet sámen muziek maken. En dat in ons jubileumjaar.
Stil gelegd voor een virus. Voor de gezondheid van onszelf
en die van anderen….
Daar is heel veel over gezegd en geschreven. Dat gaan we
nu niet over doen. Maar we willen er wel even bij stil staan.
En daarom in deze info terug in de tijd, een beeld van leden
in de coronatijd en een voorzichtige blik in de toekomst.
Een toekomst waarin onze fanfaar blijft blazen en de
trommels niet meer verstommen……

Uitgave onder verantwoordelijkheid van het bestuur. Coördinatie: Saskia Eggen,
tel. 045 404 2797 Email: fanfare-info@fanfareschimmert.nl • Website:
www.fanfareschimmert.nl
Rek.nr. Vrienden van de Fanfare: NL93 RABO 0146 4149 34
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Eindejaarsconcert 2019
Even terug in de tijd….. aan de vooravond van ons jubileumjaar hielden we
een spetterend eindejaarsconcert. Met nog een volle zaal....En als opmaat
naar 2020 de presentatie van jubileumbier Kónzaerke, door burgemeester
Eric Geurts zelf getapt.
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De mannen achter het Kónzaerke, met
rechts Dennis Schmeitz van brouwerij
de Walnoot. En verder natuurlijk Mark
Lardinois, Ramon Soons en Ed Soons.
https://jubileumbier.myonline.store/ voor een nieuwe
voorraad jubileumbier!

Tijdens het eindejaarsconcert brachten we
Noël en Eugenie Speetjens een serenade
voor hun 50-jarig huwelijksfeest. Van Noël
zijn heel veel sporen in onze fanfere te
vinden. Van zijn trompetgeluid tot zijn
dirigentschap en van zijn altijd opbouwende
juryrapporten tot zijn lessen. Dank Noël en
Eugenie voor alles wat jullie voor St. Caecilia
betekenen.
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Carnval 2020
Weten jullie het nog?
We hadden een fanfare prins en
prinses! Wouter Hautvast en
Rimmi Limpens, enthousiaste leden van
drumband en fanfare, gingen ons voor
in de vasteloavend.

Kinderzitting
Hoi, ik ben Cas en ik heb met de
kinderzitting met de drumband meegedaan.
Ik was heel zenuwachtig en toen het
moment was klopte mijn hart heel snel.
Doek, doek, doek, doek. Gelukkig ging
alles goed en gaf iedereen complimenten.
Het was super leuk! Cas Sliepen
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Fanfare-leden zijn in de aanloop naar en
tijdens de carnaval graag geziene gasten.
De zittingen waren hilarisch, de
kinderzitting betoverend en uiteraard was
hofkapel Agrarius zot als altijd.

Eerste optreden met drumband
In december heb ik mijn A-examen kleine trom gedaan. Daarom
ben ik in januari, samen met Lisa, bij de drumband gestart. Ik vind het heel
leuk. Zondag 9 februari zijn we met de drumband naar de prinsenreceptie van
prins Wouter I geweest. Het was superleuk want ik mocht voor het eerst mee
lopen met een trom. Ik vond het wel jammer dat Lisa er niet was, want zij was
op vakantie. Het was erg druk. Ik mocht nog geen echt pak aan jammer genoeg,
maar ik kreeg een speciaal fanfarevest. Ik was heel zenuwachtig. Maar achteraf
viel het wel mee. We hadden stiekem met de andere drumbandleden voor Wouter
een optreden bedacht. We moesten allemaal woorden die met Wouter te maken
hadden in een ritme zingen.
Ik heb al heel veel zin in het volgende optreden!
Marijn Kuipers

We wonnen de eerste prijs met
de Kónzaerke-outfit in de
optocht.
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Een terugblik op de fanfare-info met Mark Lardinois
Ruim voordat we ook maar gehoord hadden van een kroontjes-virus en de
anderhalve meter maatschappij, vond er in de redactie van dit blad een wisseling
plaats. Saskia Eggen nam het stokje over van Mark Lardinois voor het opmaken
van de fanfare-info. Met Mark blikken we nog even terug, want da's niet niks al die
jaren trouwe info-dienst.
Hoeveel info’s denk je dat je hebt gemaakt in al die jaren?
"Nou dat is makkelijk, dat zijn er exact 64 😊.
Nummer 100 heb ik samen met Barry gemaakt dus nummer 101 was “mijn eerste”.
De laatste was nummer 164 van mei vorig jaar en daarna heeft Saskia Eggen het
van me overgenomen."
Hoe is t eigenlijk allemaal begonnen?
"Poeh… dat is al een hele tijd geleden. Mijn voorganger Barry Kuipers had
aangegeven bij nummer 100 te willen stoppen en ergens begin 2008 heeft hij
contact met mij opgenomen met de vraag of ik het van hem wilde overnemen. Dit
heb ik toen gedaan en toen hebben we in mei 2008 samen nummer
100 gemaakt."

Is de info door de jaren heen veranderd? En is het opmaken ervan veranderd?
Het format en de werkwijze zijn de afgelopen 12 jaar niet
veranderd. José Eijssen zorgde altijd voor de aan te leveren stukjes tekst en
foto’s en ik plaatste deze in het format zoals jullie dit al jaren kennen. De
laatste jaren waren er wel ideeën om wat aan het format te veranderen, zeker
ook gezien de kosten en de teruglopende oplage. Nu is dan eindelijk het moment
gekomen dat de fanfare-info, samen met de website, een flinke make-over
krijgen.
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Kun je je nog een heel bijzonder artikel herinneren?
Ik zou zo geen specifiek voorbeeld kunnen noemen maar wat ik wel altijd mooi
vind zijn de reacties die de mensen schrijven waar we een serenade hebben
gegeven. En dat zijn er veel! Ik denk dat er in de helft van alle info’s wel zo’n soort
stukje te vinden is. Deze momenten hebben vaak meteen leuke gebeurtenis te
maken zoals een bruiloft van een van de leden of een 50-jarig huwelijk in het dorp
maar ook soms met minder leuke gebeurtenissen zoals een begrafenis. Ook bij dit
soort moeilijke momenten merk je aan de reacties dan het maken van muziek op
zo’n moment heel erg gewaardeerd wordt en dat is mooi om te lezen.
Wat is t lastigste aan het opmaken van zo’n nieuwsblad?
De uitdaging is elke keer weer om alle aangeleverde stukjes tekst en foto’s op zo’n
manier in het format te “gieten” dat alles precies op een even aantal pagina’s past
en dat is soms puzzelen. Omdat de fanfare-info wordt afgedrukt wil je namelijk dat
het liefst alle pagina’s bedrukt zijn en er geen “witte” pagina’s in de info staan. Dus
alle inhoud moet erin passen, het liefst ook nog chronologisch en dan ook als het
even kan met een goede verdeling van foto’s. Dat laatste is zeker niet onbelangrijk
want door het plaatsen van een foto bij een stukje tekst spreekt het veel meer.
Enne, de mensen realiseren het zich vast niet, maar hoe lang duurt het
opmaken van zo’n 12 pagina’s info?
In het begin was ik daar wel 2 a 3 avonden zoet mee maar daar krijg je toch al
snel handigheid in. Normaal gesproken was ik er ongeveer een avond, zo’n 4 à
5 uur, mee bezig. Eerst bepalen wat er op de voorpagina moest komen,
vervolgens een grove verdeling maken (wat komt op welke pagina) en vervolgens
het vormgeven van de tekst en de foto’s. Het samenstellen van de fanfare-info
deed ik overigens altijd met blaasmuziek op de achtergrond waardoor die tijd altijd
omvloog.
Wat zou je verder nog kwijt willen aan onze lezers?
Wat ik nog kwijt wil aan de lezers… blijf die info lezen, want zoals jullie
zien wordt er veel tijd in gestoken. En wat nog belangrijker is, blijf vooral
ook de stukjes schrijven als er gevraagd wordt of je een bijdrage wilt leveren
want zonder input van de leden is er ook geen fanfare-info om samen te stellen.
Mark, super bedankt voor je tijd voor de fanfare-info en tot ziens bij al die andere
activiteiten waar we je voorbij zien komen ;-)!
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Solistenconcours slagwerk jeugd

Op zondag 2 februari was het LBT solistenconcours
voor slagwerkers in Maastricht. Maar liefst 11 van
onze jeugdige slagwerkers deden hier aan mee en
met veel succes. Goed gedaan, Loew Eijssen, Lynn
Coumans, Cas Slieen, Aaron Kuipers, Pheline
Pricken, Niels Eijssen, Marijn Kuipers, Boris Douven,
Loes Van Kan, Bente Okkersen en Dries Van Kan!

Net voor de lock down....
Op 7 maart brachten we de potgrond rond. Altijd welkom zo in het begin van het
voorjaar. En alsof de bewoners van Schimmert wisten dat ze veel tijd voor de tuin
zouden krijgen: het was een heel goed potgrondjaar! Dank nogmaals aan iedereen
die een of meerdere zakken van ons heeft gekocht.
Op 8 maart hielden we onze algemene ledenvergadering. Een goede opkomst en
gezellige sfeer kenmerkten deze vergadering, waarin we met veel plezier terug
keken op 2019. Met als hoogtepunten
het solistenconcours regio Zuid LBT in het Gemeenschapshuis
de koninklijke onderscheiding voor Ludi Hambeukers
het succes van de Drumband bij de Open Nederlandse Slagwerk
Kampioenschappen
het mooie Concert Engelenburcht
het project ‘Monsterfanfare’ van de basisschool;
en de spetterende afsluiting bij het eindejaarsconcert
Tijdens de vergadering nam José Eijssen afscheid als bestuurslid en werd benoemd
tot ere-bestuurslid. Miel Weerts, Joël Jacobs en Guido Pricken werden met applaus
bevestigd als bestuursleden. Miel als oude vertrouwde en Joël en Guido als nieuw
bloed.
Ook keken we nog verwachtingsvol uit tijdens deze vergadering naar alle
jubileumactiviteiten. Het liep allemaal een beetje anders…………………………
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En toen stond alles stil....
Ook mij sloeg de schrik om het hart toen de heftigheid van het coronavirus duidelijk
werd. Drastische maatregelen werden afgekondigd. Goede raad was duur en het
advies van onze koepelorganisatie KNMO hebben wij meteen toegepast. Alle
activiteiten werden afgeblazen.
Gelukkig werden al snel, met de moderne middelen, de lessen voor onze leerlingen
digitaal opgepakt. Was even wennen maar is zeker niet tegengevallen.
Het lamleggen van alle activiteiten betekende al snel ook een streep door onze
jubileum activiteiten. De onzekerheid over wat wanneer weer zou kunnen was voor
ons al snel de aanleiding om het jubileumjaar door te schuiven naar 2021 dus 175+.
Het Kónzaerke (ons jubileumbier) is niet getroffen door het coronavirus en wordt met
smaak gedronken.
Diverse vergaderingen met skypen, beeldbellen etc. hebben ons toch in staat gesteld
om de zaak daar waar nodig draaiend te houden.
Het is een heel andere wereld waarin je ook als vereniging terechtkomt, de leuke
dingen zoals het samen repeteren, het geven van concerten, het opluisteren van de
diverse activiteiten en het treffen van mensen en praten over wat ons allemaal
beweegt is een groot gemis.
Gelukkig heeft de drastische aanpak zijn vruchten afgeworpen en is er nu een fase
van versoepeling van de getroffen maatregelen en zijn er, weliswaar op beperkte
schaal, mogelijkheden om activiteiten weer op te pakken.
Goede protocollen moeten dit opstarten in goede banen leiden. In goed overleg
met Pamela en John zijn er ook voor onze Fanfare maatregelen getroffen om de
activiteiten in ’t Gemeinsjapshoes in goede banen te leiden. De jeugd is weer
begonnen met lessen, de drumband is gestart met de repetities en binnenkort start
ook het korps weer met de repetities. Fijn is het om het enthousiasme te horen
van onze leden nu er weer gerepeteerd kan worden. Het begrip voor de wijze
waarop wij zo zorgvuldig mogelijk hebben gehandeld en ook blijven handelen
wordt door de leden uitgesproken en doet ons goed.

lees verder op de volgende bladzijde....
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Grote vraag is nu: Wat brengt ons de toekomst? Er wordt nu nog steeds gehamerd
op een 1 ½ meter maatschappij. Grotere bijeenkomsten zijn (nog) uitgesloten. Wat
gaat er gebeuren met concerten en andere optredens waar meerdere mensen naar
toe willen komen? Er zullen nog de nodige discussies, vergaderingen en meningen
van deskundigen over de bühne rollen. Wij zullen het nauwlettend volgen en zodra
er mogelijkheden ontstaan deze ook benutten.
Naast de zorgen over de hierboven genoemde zaken hebben wij ook nog al wat
zorgen om onze financiën op orde te houden. De potgrondactie was gelukkig achter
de rug en heeft dankzij de goede hulp van iedereen een mooi resultaat opgeleverd.
Andere bronnen van inkomsten zoals verhuur van de kiosk, de Trampelkeu en het
Rondje Watertoare zijn weggevallen.Wel een punt van zorg maar het
allerbelangrijkste is dat wij weer muziek kunnen gaan maken en dat, voor zover wij
weten, het ook met de gezondheid van onze leden goed gaat.
Peter Soons, voorzitter

Repetitie van de
drumband in
coronatijd....

Vrijdagavond
rummikup ipv
repetitie bij de
familie Lardinois
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Selina Kuipers krijgt online les.
Zoek de docent .......

Vader en zoon Prevoo spelen het
Wilhelmus op Koningsdag (via Facebook)

De coronatijd en de drumlessen
Hallo allemaal. Mijn naam is Zef Vliegen en wil benadrukken dat de corona tijd en
drumlessen niet altijd makkelijk samen verliepen, we waren gebonden aan regels
van de overheid en we probeerden een weg te vinden om toch gezamenlijk muziek
te maken. Het is uiteindelijk gelukt, met creativiteit en inzet. Sandra had een app
die we moesten downloaden genaamd SeeSaw. Daarop zette ze elke week een
nieuwe opdracht, de ene keer moest je een muziekstukje maken en de andere keer
iets met ritmes. En dan was er elke week weer een nieuwe winnaar. Er deden ook
meerderen kinderen mee uit verschillende dorpen zoals Voerendaal. Je kon ook
kiezen om via skype lessen te volgen. Al met al een leerzame ervaring,en ik heb
van de nieuwe manier muzieklessen volgen genoten.
Groeten van Zef en Ed Vliegen
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Deze keer geen agenda...
Op de achterpagina staat
normaal gesproken de agenda
maar daar wagen we ons nu
nog even niet aan.... Mochten
er weer activiteiten plaatsvinden dan staan ze op onze
website.
We zijn wel weer begonnen
met repeteren! Voorzichtig,
met 2 meter om een ieder
heen en met je eigen
spuugbakje of lapje ....
We zijn tenminste weer
samen.Straks genieten van
een andere vakantie dan
anders en in de herfst zien we
weer verder, tot dan!

Nog een kleine uitsmijter voor
op de achterkant: we sloten de
vreemde corona-periode af
met een echte online pubkwis
met dank aan Luuk, Wouter en
Sven.
Winnaars Judy, Thera, Ronald
en Mark van harte!
(Over het drumbandgehalte van deze info kan
niet worden gecorrespondeerd.....)

