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Wie is eigenlijk St. Caecilia?

Vele muziekverenigingen in Limburg, maar ook daarbuiten dragen haar naam.
Haar naamdag wordt gevierd op 22 november, maar wie was zij?
Waaraan hebben wij al 175 jaar onze naam te danken? Pas op het is geen
vrolijk verhaal......

Cecilia leefde volgens de overlevering in de 2de of 3de eeuw in Rome. Als jong
meisje legde ze, als teken van verbondenheid met Christus, de gelofte van
maagdelijkheid af. Toch werd ze uitgehuwelijkt aan de ongelovige Valerianus.
Tijdens de huwelijksdienst zong Cecilia in zichzelf een lied aan God, met de
vraag haar kuisheid te bewaren. En net toen de bruidsmuziek begon te spelen,
fluisterde ze haar bruidegom haar vrome voornemen in het oor.
Cecilia wist Valerianus en diens broer Tibertius te bekeren tot het christelijke
geloof. Samen hielpen ze families van christenen, die toen
door de keizer van Rome werden vervolgd. De broers werden hiervoor
gevangen genomen en onthoofd, Cecilia wachtte een even gruwelijk lot: ze
werd in een bad kokend water gezet, maar dat overleefde ze. Volgens de
overlevering bleef ze zelfs onophoudelijk zingen. Ook de poging om haar te
doden met een nekslag slaagde niet. Uiteindelijk stierf Cecilia drie dagen later
aan haar verwondingen. 
Paus Paschalis I liet haar lichaam in 821 overbrengen naar de huidige Sint-
Ceciliabasiliek in de Romeinse wijk Trastevere.

.
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Cecilia werd in de late middeleeuwen de patroonheilige
van muzikanten. Dat was eigenlijk min of meer per
ongeluk. door een verkeerde vertaling van een oude
Latijnse antifoon die gezongen werd op haar. Daarmee
deed het symbool van het orgel zijn intrede. feestdag
Ontelbare muziekverenigingen werden naar haar
genoemd en talloze composities aan haar opgedragen.
Eén van de bekendste is Hail bright Cecilia van Henry
Purcell.
bron: kerknet.be



Nog even terugkijken: Engelenburcht en de KNMO Award

Denk je ook nog wel eens terug aan ons bevrijdingsconcert waarin wij De

Engelenburcht hebben mogen vertolken? Een hartverwarmend verhaal

met prachtige muziek. In deze voorstelling stonden onderwerpen als angst en

wroeging maar ook hoop centraal, thema’s die nu actueler zijn dan ooit.

We hebben deze prachtige voorstelling aangemeld voor de KNMO

Award die op 31 oktober werd uitgereikt. Er waren 11 inzendingen. We wonnen

helaas niet maar Joël Jacobs nam ons in beeld weer even mee terug in de tijd en

deed dat heel professioneel!

 

Je kunt de uitzending van de KNMO Award nog eens terugkijken

via https://www.knmo.nl/award/2020/10/31/winnaars-knmo-award-2020-

bekend/#.X6xGe2hKhPZ

En voor degene die deze voorstelling nog eens willen

herbeleven heeft Jean Jacques Spuisers www.spuisers.nl/ een opname gemaakt

van dit prachtige concert. Je kunt deze opname op dvd bestellen

via deze link: https://jubileumbier.myonline.store/c-4860035/producten/
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https://www.knmo.nl/award/2020/10/31/winnaars-knmo-award-2020-bekend/#.X6xGe2hKhPZ
http://www.spuisers.nl/
https://jubileumbier.myonline.store/c-4860035/producten/


Corona houdt ons nog wel even bezig! En daarom iets
om jou thuis bezig te houden met muziek. In deze
speciale rubriek neemt ons fanfare-icoon Noël Speetjens
ons mee in tips voor thuis!

Tips van Noël voor thuis

HET IS GEEN KUNST DE GOEDE NOTEN TE SPELEN, MAAR WEL OM DE NOTEN
GOED TE SPELEN!
 
Mijn eerste noten heb ik leren spelen bij dhr. Sjeng Sieben. Hierbij kreeg ik de instructie:
"Jong doe mos net doon of se toebak aan de tong hubs!" Sjeng was een verwoed roker
en speelde bugel in de toenmalige fanfare die bestond uit 28 spelende leden (65 jaar
geleden).

Omdat vele items gelijktijdig gecoördineerd worden vanuit het spiergeheugen, is het niet
makkelijk dat proces te analyseren. Probeer maar eens een noot goed te spelen.
Wat gebeurt er bij het spelen van een noot?  Hierin zit opgesloten: begin, einde, sterkte,
zuiverheid van klank d.m.v. lucht. We beginnen in deze info gewoon eens bij het begin!

Begin: de juiste plaatsing van de tong. Het “touche” bij de piano en de aanslag bij de
pauk vanuit een losse pols. De tong te ver naar voren, veroorzaakt een indirect aanzet
waardoor onzekerheid ontstaat, bovendien een agressieve klank. Omdat de hoorn meer
natuurtonen heeft, krijg je bij het gebruik van een penetrante tong snel ‘kiksen’ en een
“quivre” toon. De lucht en milde tongbeweging dienen gelijktijdig in beweging gebracht te
worden. Afhankelijk van de te spelen hoogte dient de tongheuvel ook
op de juiste hoogte geplaatst worden.
Too = laag register
Taa = middenregister
Tii = hoog register
De mondholte wordt hierdoor vergroot of verkleind.

Een volgende keer gaan we met deze tips verder. Maar voor wie niet kan wachten er
staan de tips van Noël op onze site. En ook welke studieboeken of YouTube kanalen je
kunnen helpen. Lees dan snel het hele stuk op onze site: www.fanfareschimmert.nl
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Jur Jacobs

Op 29 augustus 2020 zijn wij de trotse
ouders geworden van ons lief, klein
mannetje Jur. 
Hij woog 3045 gram en was 48 cm lang.
Inmiddels is Jur al meer dan twee maanden
oud. Hij groeit goed en is een erg vrolijke
baby. Wij genieten volop van hem.

Stephanie & Joël
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Pie Soons

Op 3 augustus is onze Pie geboren.
Een weekje later dan uitgeteld, maar
ideaal voor pappa in de bouwvak-
vakantie. Wat was de ontmoeting met
dit lieve en alerte menneke geweldig!
Pie zelf dacht ondertussen dat hij in
een tropisch land was beland met een
hittegolf van zeker 13 dagen! Nu is Pie
al 14 weken oud en een echte
levensgenieter! 

Hij deelt zijn lach maar al te graag, is graag onder de mensen, wandelt graag door
Sjömmert (samen met vriendje Jur) en geniet volop van liedjes en van muziek! 
Pie zorgt voor veel liefde en non-stop entertainment voor pappa en mamma. Wij zijn
helemaal ‘Hap-pie’ ondanks deze bizarre Corona-tijd! 

Alain & Britt

Geboren!



Speurtocht voor de jeugd

Op 11 oktober ging de jeugd van de fanfare
er weer op uit. Dit keer geen ijsje eten of
logeerweekend maar een speurtocht om
het mysterie op te lossen. 
Aan de hand van coördinaten werden de
jeugdleden op pad gestuurd in twee
groepen, de jongens tegen de meisjes.
Wanneer een groep op de juiste plek was
aangekomen kregen deze per telefoon een
opdracht doorgegeven. Zodra de opdracht
was uitgevoerd mochten ze verder naar de
volgende coördinaten.
Zo werden de groepen naar verschillende
uithoeken van het dorp gestuurd. En de
uiteindelijke sleutel tot het mysterie? Die
lag gewoon bij onze voorzitter in huis. De
jongens waren over het algemeen wat
sneller maar de meisjes wisten de
opdrachten steeds net wat beter uit te
voeren. De meisjes hebben dan ook deze
speurtocht gewonnen. 
Als afsluiting waren er frietjes en snack die
geregeld waren vanuit John en Pam van
Bie-Ein en kregen we een lekker ijsje.
Allemaal heel erg bedankt voor de fijne
inzet! 

Geert en Rimmi
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Ik vond het leuk dat we weer eens een keertje iets gingen doen met de jeugd
fanfare na al dat corona gedoe. Het was een leuke speurtocht met leuke
activiteiten en niet alleen over muziek maar soms ook andere spelletjes. Ook
waren de frietjes en het ijsje erg lekker!! Ik doe dit graag nog een keer.
   
Merel Otten
 



Sponsoracties in coronatijd (en verder)

Een fanfare houd je niet overeind zonder acties om de kas te spekken. In deze tijd

is dat wel anders dan anders. Sommige acties gaan door, of onder andere

omstandigheden, andere kunnen niet ingezet worden. Zoals bijvoorbeeld onze

kiosk. Maar je kunt ons altijd steunen.Op deze pagina's nog eens even wat op 'n rij.

Rabo Clubsupport
Hoe veel het heeft opgeleverd weten we nog niet. Maar jaarlijks mogen
we een flink bedrag van de Rabobank ontvangen, omdat leden op ons
hebben gestemd. Wist je dat je geen rekening hoeft te hebben om lid te
zijn? Word daarom lid en stem volgend jaar weer op ons. 
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Ga je bij GAAF shoppen offline of online dan gaat 5% van jouw
aangekochte bedrag in de kas van de vereniging naar jouw keuze.
De spaarweken starten nu en eindigen 31 december 2020. Geef bij
het afrekenen door dat je wilt sparen voor fanfare St. Caecilia en je
spekt onze kas weer beetje bij beetje.  

Winkelen bij GAAF in Valkenburg

Online shoppen via onzeclubwinkel.nl 

Ga voordat je een webwinkel bezoekt eerst naar
https://www.onzeclubwinkel.nl/v2/index.php?club=12377. Ga vervolgens naar de
webwinkel van je keuze (Bol.com, Wehkamp.nl enz...) en als je dan bestelt gaat er
ook een klein bedrag naar onze verenigingskas.

Donatie statiegeld COOP

Onlangs heeft de statiegeld actie bij onze eigen
Sjömmertse COOP een mooi bedrag van 737,70 euro
opgeleverd. Hartelijk dank Martin Knols en iedereen die
zijn statiegeld aan ons heeft geschonken!

https://www.onzeclubwinkel.nl/v2/index.php?club=12377
https://www.onzeclubwinkel.nl/v2/index.php?club=12377


Waarom Koosjiete...?

Het moge duidelijk zijn dat de impact van COVID-19 immens is en dat de hele 
samenleving hieronder gebukt gaat. De beelden en berichten van over de hele wereld 
spreken voor zich en we mogen concluderen dat we op dit moment in bizarre tijden leven. 
Het is dan misschien ook wat vreemd, enkelen zullen misschien zeggen ongepast, dat wij er toch
voor gekozen hebben om het zogenaamde Koosjietete te laten doorgaan. Zij het in een
aangepaste vorm, maar toch. 
Enige uitleg is daarom wel op z’n plaats. 
Een vereniging als de onze is jaarlijks in grote mate afhankelijk van additionele gelden naast de
gebruikelijke contributie en lesgeld bijdragen van de leden. Deze inkomsten zijn bij lange na niet
voldoende om alle kosten te dekken. We mogen ons gelukkig prijzen met clubs als de Vrienden
van de Fanfare en Trampelkeu, die jaarlijks zorgen dat met hun bijdrage bijvoorbeeld
instrumentarium en kleding gefinancierd kan worden. Daarnaast gaan de leden langs de deur
met donateurskaarten en potgrond, sinds kort verkopen we zelf jubileumbier, en is er een groep
onder leiding van Jan Roks die stad en land afreizen om de twee kiosken die onze vereniging
verhuurt op te zetten en weer af te breken. Steeds meer organisaties van evenementen doen
een beroep op ons en zo kom je de kiosk bijvoorbeeld tegen bij het Oktober feest in Sittard-
Geleen of Park City live in Heerlen. De inkomsten die door al deze activiteiten gegenereerd
worden zijn substantieel en noodzakelijk voor het voortbestaan van onze vereniging. 
De onzekerheid over wat wel en niet mag komende maanden zal nog wel even duren en de kans
is groot dat ook het langs de deuren gaan met donateurskaarten en potgrond (beide in het 1ste
kwartaal van het jaar) niet kan doorgaan. Al met al een voor deze vereniging financiële aderlating
waar je u tegen mag zeggen en ook al zijn de uitgaven nu ook minder, het was voor ons toch
reden om goed te kijken hoe en wat we konden doen met de jaarlijkse verkoop van de Koosjiet
loten.
Uiteindelijk hebben we gezocht naar een oplossing ter compensatie van het niet langs de deuren
gaan met de loten, tenslotte is dat in deze tijd niet verantwoord en ook bij velen niet gewenst. We
hebben er dit jaar voor gekozen om loten te verkopen via internet, via Manjefiek en Soons Doe
Het Zelf én we hebben de leden gevraagd om allemaal minimaal 10 loten zelf te gaan verkopen.
Uiteindelijk zou dit alles moeten zorgen voor een mooi resultaat voor wat betreft de loten
verkoop. Misschien niet zoals voorgaande jaren maar in dit geval sluit ik me volledig aan bij het
gezegd: alle kleine beetjes helpen!!! Laten we hopen dat we iedereen snel weer ‘lastig’ mogen
vallen met donateurskaarten, potgrond, Koosjiet loten, bier en weet ik veel wat niet nog allemaal
(ideeën zijn welkom) en dat we ook snel weer gewoon samen muziek kunnen maken en onze
trouwe supporters weer mogen verwelkomen tijdens één van de concerten van de diverse
geledingen binnen onze vereniging.

Blijf gezond en hopelijk tot gauw!
Bas Ritt
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Op de pupiter

Een nieuwe rubriek met uitleg over stukken die we nu
spelen. Om en om komen fanfare en drumband aan
de beurt.
We trappen af met Equilibrium van Paul Lovatt
Cooper, een stuk dat de fanfare, als ze weer mogen
repeteren, op de pupiter heeft liggen.

Equilibrium- Paul Lovatt Cooper
 
Een werk van de hand van de Britse componist Paul Lovatt-Cooper die als
componist voornamelijk voor brassbands werkt. Zo was hij als huiscomponist
verbonden aan de Black Dyke Band.
Equilibrium was tijdens het WCM in 2009 het verplichte werk voor de 1e divisie
Brassband. In 2017 heeft fanfare St. Gertrudis uit Sint Geertruid het stuk
gespeeld tijdens de concertwedstrijden van het WMC in de 1e divisie. Er was
daarvóór echter nog geen arrangement voor fanfare gemaakt, daarom werd de
hulp van Luc Vertommen ingeschakeld. 
Het werd door Lovatt-Cooper oorspronkelijk geschreven voor Bandmaster Ross
Johnson en de Camberwell Citadel Band. De titel betekent in het Latijn en Engels
‘evenwicht’. Lovatt-Cooper beeldt in de compositie de situatie uit waarbij
tegenstrijdige krachten elkaar in balans houden en zorgen voor stabiliteit.
Voor Equilibrium heeft hij gebruik gemaakt van de hymne ‘St. Margaret – Oh love
that will not let me go’. 
Het hele werk bouwt zich op vanuit fragmenten uit deze hymne die uiteindelijk
leiden tot een muzikale balans.



Daniëlle Weerts

Al vanaf mijn 7e  ben ik lid van deze prachtige vereniging (25
jaar ondertussen) en naarmate ik ouder werd zag ik dat er toch
wel veel werk achter de schermen gebeurt om die mooie
concerten te geven, om nieuwe leden te werven en op te leiden
en natuurlijk om de vereniging financieel gezond te houden. Ik
was er al langer over aan het denken om meer dan een spelend
lid te zijn, maar omstandigheden (woonplaats, gezins-
uitbreiding) hebben me er tot voor kort van weerhouden om
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We zijn superblij dat weer twee leden hebben aangegeven bestuurslid te willen worden. Na de
vorige jaarvergadering traden Guido Pricken en Joël Jacobs al toe. Op dit moment draaien Thera
Lardinois en Daniëlle Weerts alvast warm. Voor wie ze niet kent ;-) , ze stellen zich even voor. 

Aspirant bestuursleden!

Thera Lardinois 

Toen ik 6 jaar was ben ik begonnen met muziek maken bij
Harmonie Walram in Valkenburg. Ik heb hier altijd met veel
plezier gespeeld en was ook al vrij snel actief in verschillende
commissies in deze vereniging. Ik vond het als tiener al
interessant om mee te denken over de algehele organisatie
van de vereniging. Inmiddels ben ik gestopt met spelen in
Valkenburg en al vele jaren lid in Schimmert. Ook in Schimmert
ben ik lid (geweest) van verschillende commissies en heb ik
altijd willen meehelpen waar mogelijk. Afgelopen
jaarvergadering deed Marjo een oproep met de vraag of er
leden zijn die haar zouden willen ondersteunen met haar
werkzaamheden als secretaris van de fanfare. 

Ik zag dit wel zitten en na overleg thuis heb ik contact gehad met Marjo en Peter. Samen hebben
we een taakverdeling gemaakt en bekeken hoe ik Marjo het beste kan ondersteunen. Ik vind het
erg leuk om op deze manier mijn steentje te kunnen bijdragen en zet me graag in voor onze
vereniging. Inmiddels ben ik als aspirant-bestuurslid toegetreden tot het bestuur en hoop ik tijdens
de volgende jaarvergadering gekozen te worden als bestuurslid.

deze gedachte om te zetten in daden. Een paar maanden geleden heb ik dan toch besloten om
aan te geven meer te willen doen. Toevallig kwam er net vanuit PR / Saskia Eggen een vraag om
hier een commissie voor op te richten om zo het werk te verdelen. Hier ben ik dan ook bij
aangeschoven (samen met Wouter) en mag bijvoorbeeld meehelpen deze fanfare info te vullen.
Ook ben ik aspirant-bestuurslid. Vanaf maart zal ik, indien ik als bestuurslid gekozen word,
officieel toetreden tot het bestuur en me vooral richten op PR. Ik heb er ontzettend veel zin in,
kan niet wachten tot we met de PR-commissie weer flink aan de slag kunnen (want het is nu toch
wel erg rustig).
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De jubileumlamp blijft
gewoon branden!

We weten het nog niet. Plannen
maken is nog lastig. Maar de
jubileumlamp (met dank aan Jos
Wieken) blijft branden! Meer over de
verdere viering van ons jubileum in
een volgende Info. En natuurlijk op
de website en Facebook.

Hoe dit is gegaan weet je pas als je online mee hebt gedaan!


