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Ledenvergadering 26 maart - digitaal
Dat corona alles op z’n kop zet is geen nieuws meer…..
Ook onze jaarlijkse ledenvergadering is eigenlijk niet mogelijk. Dan ook dat maar
digitaal, hoewel stemmen natuurlijk moeilijk wordt. Daarom hield het bestuur op 26
maart een bijpraat-extra-ledenvergadering, waarbij aandacht voor onder ander ons
jubileum dat we helaas moeten verplaatsen naar 2025. We hopen dan uitbundig te
kunnen vieren dat we 180 jaar bestaan.
We kregen een toelichting op de financiën. De kascontrole laat nog even op zich
wachten. In mei zal er een alternatieve donateurskaarten actie zijn. En we blikten
voorzichtig vooruit naar het programma na de zomer….
Maar liefst twee nieuwe bestuursleden hebben zich gemeld. Ze stelden zich in de
vorige info al even voor: Daniëlle Weerts en Thera Lardinois. Ze draaien al mee in
het bestuur. In de eerstvolgende jaarvergadering zullen we ze met luid applaus
ontvangen!

.
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Caecilia online
Op een korte periode van gescheiden repeteren in het najaar na, liggen we al een
jaar stil. Geen repetitie, geen concerten, geen carnavalsoptocht, zelfs de serenades
op onmogelijke tijdstippen midden in een vakantie mis ik. Uiteraard neem ik, zoals
iedereen, elke dag het instrument ter hand, je wil op zijn minst het embouchure
onderhouden, maar dat is toch alleszins anders dan samen muziek maken. Los
daarvan, is het wegvallen van de sociale interactie wellicht nog een veel groter
verlies. Ik werd dan ook gelijk enthousiast, toen ik gevraagd werd mee te denken
over een invulling van de vrijdagavond in Schimmert.
Inmiddels zijn we een aantal weken verder en heeft iedereen het resultaat kunnen
zien van het werk van onze club. We zoeken een interessante gast en dan gaan we
aan de slag met voorbereidingen. Het format is eigenlijk heel simpel: Er wordt een
aantal stellingen geformuleerd en aan de hand hiervan gaan we het gesprek aan.
Uiteraard zoeken we altijd de verbinding met Schimmert en van enig chauvinisme
zijn we niet vies. De richting van het gesprek ligt vooraf niet vast, we willen vooral
de gast de ruimte geven zijn verhaal te vertellen. Mochten er tijdens het gesprek
vragen rijzen, kunnen die te allen tijde gesteld worden via de chat. Na het muzikale
intermezzo leggen we deze dan voor aan de gast. Naast het gesprek zoeken we
telkens toepasselijke muziek, hetgeen soms nogal een uitdaging is omdat de
opname natuurlijk kwalitatief in orde moet zijn (luistertip: gebruik een koptelefoon in
plaats van de speaker van de laptop of tablet, dat scheelt aanzienlijk). Na afloop
wordt er een compilatiefilmpje gemaakt. Dit gebruiken we als aandenken en
uiteraard ter promotie van de volgende editie.
Er is telkens een behoorlijk aantal leden, oud-leden en niet-leden aanwezig in de
sessies en de nazit begint ook steeds drukker bezocht te worden (ook het gevoel op
zaterdagochtend wijkt weinig meer af van de situatie voor de lockdown…). Ik trek
hieruit de conclusie dat er behoefte is weer samen te zitten en dat het initiatief
gewaardeerd wordt, waarvoor mede namens de anderen dank. Mochten er ideeën
zijn over invulling, gasten of wat dan ook, dan horen wij deze graag. Tot de
volgende!
Namens de webinar club,
Ron
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Tips van Noël voor thuis - deel 2
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!
Klankkleur is afhankelijk van de zetting van de lippen. Te veel naar binnen
veroorzaakt vaak een doffe toon. Trompetklank moet stralend en “open” klinken.
Omdat het mondstuk vlak is dient de anatomie van de mond, de stand van de
tanden en kin hieraan aangepast te worden. Meestal klinkt het lage register te
winderig en het hoge register te geknepen. Luister daarom altijd naar de klank
tijdens het spelen. Belangrijk is ook dat de lucht ten alle tijden blijft doorstromen van
begin tot einde van de frase.
Hoogte: deze wordt bepaalt door de spierspanning rond de mond. Denk hierbij aan
een fietswiel en de functie van de spaken: alle spieren naar het centrum spannen,
en de kinspier omlaag om een “open” klank te realiseren. Tevens kunnen de lippen
dunner en dikker gemaakt worden naar gelang de hoogte van het te spelen register.
Voorbeeld: de straal water uit een tuinslang wordt bepaald door hoever de uiteinden
naar binnen gedrukt worden (weerstand). Het is dan ook noodzakelijk dat de
mondspieren flexibel zijn. Bij gebrek hieraan is men geneigd dit te compenseren
met meer druk op de lippen. De bloedcirculatie wordt hierdoor afgestremd waardoor
er verzuring optreedt. Een vast inspeelprogramma is dan ook noodzakelijk.
Warming Up om te beginnen: nooit te hoog, laag of hard beginnen in te spelen. Het
beste is vanuit het midden omlaag je spieren los te maken d.m.v. lange tonen en
lipbindingen. Dit kan ook op het mondstuk: “buzzen”.
Ademhaling en ademsteun is een zeer belangrijk item. Om te leven gebruik je een
oppervlakkige ademhaling. Dit is anders bij het bespelen van een blaasinstrument.
Ademhalen geschied in drie fasen namelijk; borst, buik en flank. Lucht is de
brandstof, en de buikwand is het gaspedaal om hoogte, zuiverheid en sterkte te
beheersen. Hulpmiddelen hierbij zijn: blaadje tegen de muur blazen om de drie
bovengenoemde plekken te ervaren. Dit kan ook door op de grond te liggen met
een telefoonboek op de buik. Haal zo lang adem dat je buik, borst én flank zijn
uitgezet. Denk bij het uitblazen aan een tube tandpasta die van onder naar boven
leeg geknepen wordt: “ademsteun”.
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Geboren!
Mae
De fanfarefamilie mag het jaar 2020 afsluiten met
maar liefst drie 1e-bugel baby’s. Want op 16
december 2020 werd, na Jur en Pie, onze prachtige
dochter en zusje Mae geboren. Mae woog bij haar
geboorte 3580 gram en was 51 cm lang. Mae is een
vrolijke meid en lacht er op los samen met zus Fem.
Kortom: we genieten volop van de meiden!
Chellie, Harrie & Fem.

Koosjiete 2020
De koeien hebben een tijdje geleden weer hun best gedaan. De eerste prijs is
gevallen op lotnummer 1004 en is uitgereikt aan Erik Engelen en Renee Lacroix.
Erik en Renee wonen in Schin op Geul en zijn eigenaar van Bistro Bie Jeanneke.
De tweede prijs is iets verder van huis op lotnummer 0720 gevallen en is uitgereikt
aan Matthijs Buijssen namens studentenhuis ‘Kaars 5 FB’ in Leiden.

2e prijs

1e prijs
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Jeugdfanfare quiz
Gister hadden we een quiz met jeugdfanfare.
In de ochtend iemand kwam snoep brengen, wie het was weet ik niet maar het
snoep was wel lekker.
En de chocolade vond ik het lekkerst.
Ik vond de quiz ook heel leuk en grappig dat sommige vragen over mij gingen.
En de quiz ging over muziek en de fanfare.
Groeten stijn stijn (mijn naam van de quiz) of mijn echte naam Stijn Heitink

Ongeveer 2 weken geleden werden wij in de groepsapp van de jeugdfanfare
uitgenodigd voor een quiz. Daarbij kwam een vragenlijst over dingen die wij leuk
vonden en eventuele weetjes die anderen nog niet van ons wisten. Deze konden wij
opsturen en dit was de basis voor de vragen van de quiz. Daarnaast waren er
vragen over de fanfare zelf en over muziekinstrumenten en -stukken. In de ochtend
werd bij iedereen een pakketje met snoep, chips en wat te drinken rond gebracht.
De quiz begon om 19:00 en zou ongeveer een uurtje duren. Iedereen logde in via
een teams-link en zo kon de Kahoot beginnen. Er was een constante wisseling in
de top 5 en het was tot de laatste vraag toe erg spannend wie er zou winnen. Al
met al was het een erg gezellige avond.
Kiki
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In memoriam Maria Frijns
Op vrijdag 1 januari werden wij opgeschrikt door het bericht dat ons erelid Maria is
overleden. Op vrijdag 8 januari hebben wij afscheid genomen.
Maria was meer dan 50 jaar lid van onze vereniging. Na 35 jaar slagwerk te hebben
gespeeld vond Maria het welletjes. Vanwege de vele verdiensten werd zij benoemd
tot erelid. Het wel en wee van de drumband werd met veel belangstelling gevolgd
zeker omdat je dochter Tanja ook lid was van de drumband.
In ons dorp kwam je Maria dagelijks tegen, zij maakte vele kilometers bij het
bezorgen van de post en ook vele jaren vanwege het rondbrengen van het
parochieblaadje. Wandelen was haar grote passie en ze werd meestal begeleid
door haar hondjes.
Het afscheid van haar man Jan viel
haar zwaar en ook het afscheid van
haar hondjes maakte haar erg
verdrietig. Voor haar dochter Tanja
heeft Maria alles gedaan om haar
gelukkig te laten zijn. Zij werd ziek
en al snel bleek dat herstel er niet in
zat. Zij heeft geknokt maar na een
kort ziekbed de strijd verloren.
Door de Corona maatregelen was
haar uitvaart in kleine kring, toch
hebben wij met onze drumband
haar naar de laatste rustplaats op
het kerkhof in Schimmert begeleid.
Een indrukwekkend en sfeervol
afscheid.
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Winkelen bij GAAF in Valkenburg
Tot 31-12-2020 liep de spaaractie van GAAF! Door vooraf kenbaar
te maken dat je voor onze vereniging wilde sparen ging 5% van het
aankoopbedrag naar onze verenigingskas. Deze sponsoractie van
GAAF heeft onze fanfare uiteindelijk het mooie bedrag van €100,opgeleverd. Dank aan iedereen die voor ons heeft gespaard maar
zeker ook dank aan Monique en Maurice voor deze mooie actie.

Potgrondactie 2021
Op zaterdag 6 maart jl. hebben we weer potgrond mogen verkopen. Iets anders dan
andere jaren, zodat het wel corona-proof was.
Door vooraf de bestellingen te laten doorgeven kon er gericht potgrond afgeleverd
worden zonder dat er nog aangebeld en/of betaald hoefde te worden. Daarnaast
was er voor iedereen die vergeten was op tijd te bestellen de mogelijkheid om in de
Steeg bij de loods van Jan Roks potgrond af te halen bij de echte drive-thru!
Al met al was het weer een geslaagde actie met een verkoop die vergelijkbaar was
met andere jaren!
Voor iedereen die heeft
geholpen, dank voor de hulp!
En mocht er nu nog iemand
potgrond te kort komen, zolang
de voorraad strekt kan nog
besteld worden via
potgrond@fanfareschimmert.nl
of middels een appje naar Jan
Roks of Miel Weerts. De 40liter-zakken zijn nog steeds
verkrijgbaar voor €4,- per stuk
en 3 stuks voor € 10,-!
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Examens
Ondanks corona hebben onze leerlingen in december toch examen kunnen doen. Van harte
proficiat allemaal! Alle geslaagden ontvingen hun diploma thuis met een lekkere wafel, door
Brasserie Bie Ein als attentie aangeboden aan alle kandidaten!
Prelude:
Aaron Kuipers
Pheline Pricken
Loes van Kan
Boris Douven
Loew Eijssen
Lars Grond
Yelke Grond
Marlou Janssen
Rim Prevoo
Job Otten
Examen A:
Eva Hermans
Dries van Kan
Examen B:
Nigel Beckers
Wouter Buijsen
Kiki Munnichs
Examen C:
Matthijs Buijsen
Examen D:
Manou Soons

Ik vond het leuk dat ik examen mocht doen. Uit
het hoofd spelen vond ik erg leuk vooral omdat
het een snel stukje was. Ik hoop dat ik snel een
repetitie van de jeugdfanfare mag doen
Lars Grond

Ik vond het heel leuk en keek
er heel erg naar uit, maar
toch wel een beetje
spannend. Alles ging soepel
en ik had weinig last van de
zenuwen. En ik kon alles op
mijn gemak spelen.
Yelke Grond
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Kostuums passen
Het is al weer een hele tijd
geleden dat we de kostuums uit
de kast hebben mogen halen. En
we weten nog niet zeker hoelang
het gaat duren voor we ze weer
mogen aantrekken.
Toch willen we jullie vragen om de
kostuums uit de mottenballen te
halen…
Vooral onze jeugdleden die nog vol in de groei zitten willen we vragen om even te
controleren of de broek ook écht nog een lange broek is en geen 3/4 broek
geworden is, en de blouse geen 'navel-blouse' is geworden.
Voor de 'uitgegroeide' leden: mocht je last hebben van 'corona-kilo's' is het ook aan
te raden op tijd je kostuum te passen. Wellicht haal je het dan om vóór het eerste
concert genoeg af te vallen om er weer in te passen!
Mocht het kostuum echt niet meer passen, meld je dan bij Petra Lacroix.

Instagram en YouTube
In een tijd waarin ontmoeten steeds moeilijker wordt en veel digitaal wordt gedaan
hebben we onze social media kanalen wat uitgebreid.
Op YouTube vind je nu het "Fanfare Schimmert"-kanaal. Hier staan in ieder geval
de compilatiefilmpjes op van de webinars. In de toekomst zullen we dit kanaal ook
verder gaan vullen.
Op Instagram kun je ons sinds kort ook vinden onder "fanfareschimmert". Mocht je
nu zelf iets plaatsen op Instagram en het is fanfare-gerelateerd; voeg dan
#fanfareschimmert toe in het bijschrift; vinden we leuk!
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