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FANFARE-INFO

Jubilarissen
Op Palmzondag heeft onze fanfare weer als vanouds de H. Mis opgeluisterd
in de kerk. Na afloop was er een gezellig samen zijn in het gemeenschapshuis
met lunch. Ook konden eindelijk de jubilarissen van afgelopen jaren in het
zonnetje gezet worden.
In 2020 waren dat:
50 jaar
- Ed Soons
40 jaar
- René Hermans
25 jaar
- Mark Lardinois
12½ jaar
- Jordi Rouschop
- Sven Rouschop
- Geert Vanhommerig
En in 2021 was dat:
65 jaar
- Noël Speetjens
Alle jubilarissen werden toegesproken door voorzitter Peter en ontvingen
vervolgens van Marjo het speldje van de bond. Het was een geslaagde en
gezellige middag!
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Jaarvergadering Fanfare
Op zondag 20 maart 2022 werd de jaarvergadering gehouden over het
jaar 2021. Na de opening van de vergadering door Peter Soons worden de
agendapunten besproken. Het financiële verslag van 2021 wordt toegelicht
door Petra Lacroix. Er wordt uitleg en verantwoording gegeven bij iedere
post en dit geeft een verhelderend beeld. Vanwege corona is er geen
donateursactie geweest en is de kiosk ook bijna niet verhuurd. Gelukkig
hebben we wel een aantal subsidies en giften mogen ontvangen, waaronder
een coronasubsidie van de gemeente en een gift van Stichting Huls.
Daarnaast hebben we ook minder uitgegeven vanwege corona en hebben we
minder kosten gemaakt dan begroot. Hierdoor hebben wij ook dit coronajaar
gelukkig positief af kunnen sluiten. De kascontrole is uitgevoerd door Bas
Ritt en Nigel Beckers en de penningmeester wordt decharge verleend. De
begroting van 2022 wordt toegelicht door Petra Lacroix en de verwachte
kosten voor de deelname aan het WMC worden toegelicht.
Marjo Limpens heeft weer een mooi overzicht gegeven van het
verenigingsjaar 2021. Het jaar 2021 was wederom een jaar met vele
beperkingen voor onze vereniging vanwege corona. Ondanks dat hebben
we toch een aantal mooie activiteiten kunnen uitvoeren. Hoogtepunt was het
zomerconcert dat in juli gehouden werd op het Oranjeplein en waarbij we op
grote publieke belangstelling konden rekenen. Helaas moest er vanwege een
nieuwe lockdown in november weer gestopt worden met repeteren en sloten
we het jaar weer met stille trom af.
Er zijn dit jaar geen aftredende bestuursleden en er vinden dus geen
herverkiezingen plaats. Wel worden er 2 ere-leden benoemd: André Lemmens
en Peter Verkoulen. Beide muzikanten zijn helaas na jarenlange inzet voor de
vereniging moeten stoppen met hun muzikale activiteiten.
Er wordt gesproken over de inzet van leden bij activiteiten. Dit verloopt nog
steeds moeizaam. Er komt heel weinig respons vanuit de leden op oproepen
van het bestuur om mee te werken aan activiteiten.
De voorbereidingen voor het WMC worden besproken en het te spelen
programma en thema worden toegelicht. Ook wordt het idee voor een
repetitieweekend toegelicht en dit wordt met veel enthousiasme ontvangen
door de aanwezige leden.

Na de mededelingen, rondvraag en bedankwoord door de voorzitter wordt
de vergadering afgesloten. Ondanks de lage opkomst was het een hele
vruchtbare vergadering.
Thera Lardinois - Garritsen
Donateurskaarten
In de week van 9 tot 15 mei gaan we weer langs de deuren voor onze
donateurskaartenactie. Vanaf nu zullen we deze periode aanhouden
(voorheen was deze actie in januari).
Website
Sinds 1999 is de fanfare op het wereldwijde web te vinden. Destijds gestart
met één home pagina en sinds 2005 omgetoverd tot het oud en vertrouwde
design die we tot nu toe kennen. Een sterke basis die tot op heden
functioneert, ondanks de snelle ontwikkeling van de techniek.
Maar alle instrumenten dienen onderhouden te worden en ook dit digitaal
instrument zal een nieuw aangemeten jasje krijgen. Als PR-commissie zijn we
bezig de website her te ontwerpen en de functionaliteit uit te breiden. Waar
je eerst verstand van codering moest hebben om het geheel aan te passen,
komt er nu een backoffice systeem waarmee de inhoud aan te passen valt
zonder veel technische kennis. Het geheel krijgt een nieuw design en zal
uiteraard goed te bekijken zijn op alle apparaten. De basis van de huidige
website, qua teksten, zal nagenoeg aangehouden worden enkel in een
gemoderniseerde variant.
Het streven is om de website te moderniseren, maar de klassieke uitstraling
te behouden.
Mochten er tips of ideeën zijn, mist er iets op de huidige website? Schroom
niet en neem contact op met een van de leden van de PR-commissie.
Jesper, Danielle en Wouter
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Even voorstellen..... Theo Oberndorff
Mijn naam is Theo Oberndorff, ik ben op 2 juli 1963 geboren
in Bunde. Na mijn studietijd ben ik hier ook weer gaan
wonen. En dat heeft alles te maken met het muzikale
verenigingsleven.
Vanaf 1973 ben ik muzikaal actief, als lid van Harmonie St.Agnes Bunde (de
eerste jaren op trompet, daarna op euphonium). Gedurende 11 jaar ben ik
bestuurslid geweest: voorzitter muziekcommissie en secretaris. Van 1977 tot
en met 1989 ben ik ook lid geweest van Kon. Fanfare Concordia Ulestraten,
daarna heb ik nog af en toe meegespeeld bij deze vereniging, waar Huub
Meertens’ muzikale roots liggen. Van september 1988 tot en met november
1989 heb ik mijn dienstplicht vervuld bij het toenmalige Fanfarekorps der
Genie (later opgegaan in het Fanfarekorps Bereden Wapens), als directe
collega van Rob Creemers. Alle sterke verhalen over deze periode zijn
uiteraard allemaal waar!
Hoewel blaasmuziek een grote rode draad in mijn leven (en dat van mijn hele
familie) is, heb ik er niet mijn beroep van gemaakt. Ik heb er voor gekozen
om na het gymnasium in Maastricht geschiedenis te gaan studeren: in
Nijmegen, Münster (D) en Utrecht. Na mijn afstuderen en dienstplicht ben ik
kort werkzaam geweest bij het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg en
daarna in 1990 in dienst gekomen bij de Provincie Limburg, uiteindelijk als
senior beleidsmedewerker cultureel erfgoed. In 2006 ben ik overgestapt naar
Huis voor de Kunsten Limburg, als coördinator voor de erfgoedactiviteiten
van deze provinciale ‘steunfunctie-instelling’. In de laatste jaren ben ik hier
voor een belangrijk deel van mijn tijd werkzaam voor de Coöperatie Erfgoed
Limburg, een relatief jong samenwerkingsverband van 45 erfgoedorganisaties
in de provincie Limburg. De voorzitter hiervan is overigens mede-historicus
Reg van Loo, voorheen onder meer voorzitter van de LBM en het WMC. Ik
ben (mede)-auteur van een aantal artikelen en boeken, bijvoorbeeld over de
geschiedenis van de gemeente Meerssen en de Limburgse kasteellandschappen.
De afgelopen coronaperiode heeft mij laten ervaren dat ik het actief muziek
maken eigenlijk niet kon missen. Toen ik de vraag kreeg van Rickwin Poelma
of ik in Schimmert wilde meedoen met het oog op het WMC, heb ik daar om
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die reden ook ja op gezegd. Na verschillende deelnames met Bunde en
Ulestraten is dit een nieuwe kans (en uitdaging) weer in een mooie fanfare te
spelen en aan het WMC deel te nemen!
En het allerbelangrijkste: sinds 1988 ben ik getrouwd met Heidi Urlings, toen
nog hoboïste en nu klarinettiste bij St.Agnes Bunde. Mijn vrouw is werkzaam
bij ABN AMRO in het particuliere relatiebeheer. Samen hebben we één
zoon, Mathijs, geboren in 1997. Hij is sinds 2003 klarinettist in Bunde en
sinds enkele jaren ook bij De Volksgalm in Riemst. Na een eerdere juridische
opleiding studeert hij nu alsnog klarinet aan het conservatorium in Leuven.
Dus eigenlijk moeten we thuis naast de blaasmuziek genoeg tijd zien te
vinden om te werken… Hoe dan ook, een fantastische hobby die veel
voldoening geeft. Dank aan jullie allen dat ik dat ook in Schimmert mag
ervaren!
Theo Oberndorff
Geboren..... Ole Rouschop
Op 14 maart 2022 zijn wij verblijd
met de geboorte van onze zoon
Ole. Hij heeft een week langer
op zich laten wachten dan
gepland en is uiteindelijk met
een keizersnede geboren. Met
55 cm en 3430 gram was Ole
bij geboorte een lange slungel,
maar hij eet en slaapt goed, dus
intussen zijn ook de wangetjes
goed gevuld. Ook opa Frenk,
noonk Jordi en tante Jules zijn
hartstikke trots op de jongste
aanwinst van de familie.
Sven en Merel Rouschop
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WMC 2022 – under construction Ons korps neemt op 24 juli a.s. deel aan het wereldmuziekconcours in de
Concertdivisie Fanfare, de hoogste divisie van de concertwedstrijden. Net
als vorig WMC is in deze hoogste divisie behalve de muziek ook de artistieke
beleving een heel belangrijk onderdeel van de deelname. Dit betekent dat er
goed moet worden nagedacht over een verhaallijn van het optreden. Gaan we
werken aan de hand van een thema, een quote of een motto? Stemmen we
het thema af aan de muziek óf kiezen we de muziek bij een vooraf gekozen
thema? Past het idee bij onze vereniging? Hoe gaan we het optreden
omlijsten? Hoe zorgen we voor één geheel? En natuurlijk niet onbelangrijk:
Wat zijn financiële consequenties van de te maken keuzes? Allemaal vragen
waar goed over nagedacht is de afgelopen periode.
Inmiddels zijn we zover dat we een programma hebben kunnen maken.
Met het programma van dit jaar gaan we terug naar onze oorsprong: het
geloof. Voor iedereen in Schimmert inmiddels wel bekend maar toch leuk
in dat kader: de oprichting van onze vereniging was een voorstel van de
destijds dienende pastoor en kapelaan van Schimmert. Beide geestelijken,
de burgemeester en de parochianen van Schimmert oordeelden dat een
hoger staande muziek noodzakelijk was om de jeugd en de parochianen
bij feestelijke gelegenheden te vervrolijken en te vermaken en meer nog
om de kerkelijke feesten, zoals de grote processie, met muziek op te
luisteren. Inmiddels is onze vereniging niet meer alleen begeleiding van
godsdienstplechtigheden, het is gegroeid in omvang en kwaliteit. Échter,
dienstbaarheid aan de gemeenschap - daaronder begrepen de bijdrage aan
het geloof in religieuze zin - is nog altijd een van de hoofddoelstellingen.

Het geloof – in breedste zin van het woord – is daarom ook een mooie
kapstok voor ons optreden. Als begeleidend instrument gaan we gebruik
maken van een orgel, een instrument dat qua imago meegegroeid is in het
geloof. Ook zal het verloop van het optreden versterkt worden door middel
van beelden op het grote scherm achter het orkest.
Een van de werken die we gaan uitvoeren, A Brussels Requiem van Bert
Appermont, heeft u al mogen aanschouwen op ons voorjaarsconcert op 3
april. Bert Appermont schreef dit werk ter nagedachtenis aan de aanslagen
in 2016 en past perfect binnen ons programma: het geloof dat gebruikt wordt
ter rechtvaardiging van bepaalde gruweldaden en de hoop en geloof in een
andere wereld.
Maar natuurlijk is dit niet ons enige werk zijn dat wij uitvoeren. Benieuwd
naar de overige werken? Behalve op het WMC hebben we ook een aantal
concerten gepland staan waar we (gedeeltes van) het programma ten gehore
zullen gaan brengen: 15 mei, 11 juni, 3 juli en 17 juli.
Tot dan!
Carnavalsmis
Op zondag 27 februari, dit jaar beter bekend
als carnavalszondag, hebben wij de Heilige
Mis opgeluisterd. We hebben ‘onze’ prins
Wouter niet kunnen afhalen bij hem thuis,
maar hij heeft toch kunnen genieten van
een carnavalsmis met een volle kerk. En
ook het weer was ons goed gezind; met een
strak blauwe lucht werd de Taarbrook weer
gehesen in het bijzijn van vele omstanders.
Nog ietwat onwennig zo net na de opheffing
van vele beperkende maatregelen, maar het
was weer eens een carnaval ‘als vanouds’.

8

Fanfareinfo nr. 172, april 2022

9

Fanfareinfo nr. 172, april 2022

Repetitieweekend 2022
Het is gelukt! Na een aantal concoursen afwezigheid hebben we weer
een mooie locatie (Korhoen in Evertsoord) kunnen vinden voor ons
repetitieweekend van 20 t/m 22 mei ter voorbereiding op ons WMC optreden.
Het enthousiasme op de jaarvergadering was groot en we hebben ontzettend
veel zin om samen met de fanfare en drumband na een stille Corona
periode de binding binnen de verenging te vergroten. Het programma van
het weekendje valt al een beetje te raden, het zal voornamelijk gaan om
repeteren, repeteren, repeteren, repeteren. Maar naast de repetities is er
natuurlijk ook tijd voor veel gezelligheid! Het programma zal als volgt uitzien:
Vrijdag
18.00 uur Ontvangst en avondeten
20.00 uur Repetitie
22.30 uur Karaokeavond
Zaterdag
08.30 uur Ontbijt
10.30 uur Repetitie
12.30 uur Lunch
13.30 uur Repetitie (Groepsrepetitie of Maslanka)
15.00 uur Repetitie
17.30 uur Diner
20.30 uur Caecilia kampioenschappen
Zondag
08.30 uur Ontbijt
10.00 uur Ontspanningswandeling
12.00 uur Lunch
13.30 uur Terugreis
We zijn de Vrienden van de fanfare dankbaar voor de financiële
ondersteuning, dit zorgt mede ervoor dat we de kosten voor de leden kunnen
beperken. Uiteraard is de hele fanfarefamilie welkom om een bezoek te
brengen aan het repetitieweekend! Mocht het meer kriebelen en wil je niet
alleen op bezoek komen, laat het weten via weekend@fanfareschimmert.nl
dan zullen we zorgen dat er ook een bed voor je klaarstaat.

Ben je niet in de gelegenheid om langs te komen, maar wil
je toch graag een rondje geven? Scan gerust de QR code.
Laten we er samen een mooi weekend van maken!
Mark Lardinois & Ramon Soons
De Trampelkeu geven het stokje over aan onze Fanfare
De Trampelkeu en onze Fanfare zijn sinds de oprichting onlosmakelijk met
elkaar verbonden. Een vriendengroep die bij zijn ontstaan in 1980 een
stevig aantal fanfareleden telde, verzorgde jaarlijks de organisatie van een
2-tal wandeltochten. Veel mensen uit ons dorp, maar ook ver daarbuiten,
komen naar Schimmert voor een wandeling door ons fraaie landschap. De
gastvrijheid op pauzeplekken in combinatie met een goed verzorgd eet- en
drinkbuffet heeft van deze wandeltochten een succesvol evenement gemaakt.
Recentelijk hebben de Trampelkeu aangegeven dat zij graag de organisatie
van de wandeltochten wilden overdragen, omdat verjonging vanuit de
Trampelkeu uitbleef. Door onze prettige samenwerking en het genieten
van jarenlange financiële steun heeft de fanfare besloten om de organisatie
van de wandeltochten te continueren. Middels een comité van 4 personen,
aangevuld met een enthousiaste groep vrijwilligers, hopen we van de
toekomstige wandeltochten een succes te kunnen blijven maken.
In de voorbereiding naar de voorjaarswandeltocht van 1 mei as. hebben leden
van de Trampelkeu en Fanfare gezamenlijk opgetrokken. Alleen op die manier
kan een soepele overdracht plaatsvinden. We willen dan ook graag hartelijk
dank zeggen aan alle leden van de Trampelkeu voor
hun jarenlange inzet rondom de wandeltochten en
het financieel ondersteunen van onze fanfare.
We hopen dit evenement in lengte van jaren te
kunnen voortzetten en niet onbelangrijk: Kom a.u.b.
wandelen ;) !!
Hartelijke groeten,
Ed, Jos, Ramon en Sander
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Intern solistenconcours

Concert met fanfare St. Caecilia Guttecoven

Zaterdag 16 april vond het intern solistenconcours plaats. Na 2 jaar eindelijk
weer ‘normaal’ met veel publiek zoals ouders, opa’s en oma’s.
De aftrap werd gedaan door de blokfluiters, daarna volgden de slagwerkers
en blazers. De solisten werden begeleid door pianiste Ankie Movers en aan
Noel Speetjens en Roy van Wersch de taak om als jury alle optredens te
beoordelen. In de jeugddivise was er een derde plek voor Lars Grond, Marlou
Janssen werd tweede en Eva Hermans veroverde de eerste plek.
Bij de hogere divisies werden ook drie bekers uitgereikt en wel aan Noraya
Boers (3e), Nigel Beckers (2e) en Janou Lucassen (1e).
Van harte gefeliciteerd aan alle deelnemers!

Op zondag 3 april heeft er in het Gemeenschapshuis een voorjaarsconcert
plaatsgevonden van fanfare St. Caecilia uit Guttecoven en onze eigen fanfare.
Beide korpsen zitten volop in de voorbereiding van het WMC dat dit jaar in
juli weer in Kerkrade zal plaatsvinden. Het korps uit Guttecoven startte deze
muzikale avond. Hun programma is gekoppeld aan het thema “Memories”
en zullen dit op het WMC ten gehore brengen. Ze startten met het werk
“Paradise Cave” van Jan de Haan, vervolgens speelden ze “Rhosymedre”
van Ralph Vaughan Williams en ze sloten af met “Of distant memories” van
Edward Gregson. Dit laatste werk is origineel voor brassband gecomponeerd,
maar is door één van de muzikanten van Guttecoven, Sander Salden,
bewerkt voor fanfare. Na het optreden van St. Caecilia Guttecoven nam onze
eigen fanfare plaats op het podium. Zij speelden o.a. het werk “A Brussels
Requiem” van Bert Appermont dat op 24 juli ook te horen zal zijn tijdens het
WMC-optreden. De terroristische aanslagen in Brussel van 12 maart 2016
zijn de aanleiding voor deze vier delen tellende compositie geweest. De
componist wilde met dit werk een hulde brengen aan de onschuldige levens
die verloren zijn gegaan om vervolgens zijn eigen persoonlijke hoop uit te
drukken middels lyrische episodes en solo’s. Deze boodschap is in het licht
van de ontwikkelingen in Oekraïne dan ook zeer actueel. Daarnaast speelde
onze fanfare de werken “Hope” van Stijn Aertgeerts, “Grand fanfare” van
Giancarlo Castro D’addona (arr. Jens Gaethofs) en sloot af met “Tango from
Symphonic Dance” van Yosuke Fukuda (instr. Bert van Cruchten). Na afloop
van de concertavond was er uiteraard nog tijd voor een drankje.

Potgrondactie Fanfare Sint Caecilia
Zaterdag 12 maart zijn de leden van de fanfare zonder muziek en uniform
maar mét ladingen potgrond door Schimmert getrokken. We brachten de
vooraf bestelde potgrond weer aan de deuren of andere afgesproken plek en
dit werd zeer gewaardeerd. Fanfare Sint Caecilia wil iedereen die ons via de
afname van potgrond of op andere wijze tijdens deze actie heeft gesteund
hartelijk bedanken! Er zijn tot nu toe ruim 1100 zakken verkocht.
Dus mocht je toch vergeten zijn potgrond te bestellen kom dan nog potgrond
halen (zolang de voorraad strekt, maar voorlopig is die voorraad nog
voldoende; iets minder dan 700 zakken). Op zaterdagen kun je terecht van
ca. 9.00 u tot 16.00 u in de Steeg 14 (Roks Bouw). De zakken potgrond van
40 liter kosten € 5,00 per stuk en voor 3 zakken betaal je hiervoor maar €
12,00.
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AGENDA
April
wo. 27 apr

Koningsdag serenade

Mei
zo. 1 mei

Wandeltocht Trampelkeu

9-15 mei

Donateurskaartenactie

zo. 15 mei

18.00u

20-22 mei

Concert met Puth

Gemeenschapshuis

Repetitieweekend

Evertsoord

Remigiuskerk

Juni
zo. 5 jun

09.15u

Communiemis

za. 11 jun

19.30u

Concert met Schinnen

zo. 12 jun

08.45u

Processie

do. 16 jun

19.30u

Kermis Groot Haasdal

za. 18 jun

06.30u

Processie naar Meerssen

Juli
zo. 10 jul
di. 12 jul

Drumbandfestival Hulsberg
20.00u

zo. 17 jul

Extra repetitie korps
Try-out concert WMC

18 - 21 jul

20.00u

Extra repetitie korps

vr. 22 jul

20.00u

Generale repetitie WMC

zo. 24 jul

14.40u

deelname WMC fanfare

25-7 t/m 5-9

Zomervakantie

September
wo. 7 sep
vr. 9 sep

20.00u

1e repetitie drumband
1e repetitie (jeugd)fanfare

Rodahal Kerkrade

