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FANFARE-INFO

WMC 2022
Het is een druk jaar.... Deze info staat weer vol met
mooie tradities die we eindelijk weer konden oppakken
na twee jaar quarantaine-plicht, 1,5-meter afstand,
vaccinaties, coronapassen en lockdowns. Maar naast al
die mooie tradities in eigen dorp maakt onze fanfare
zich ook klaar voor het Wereld Muziek Concours dat, na uitstel door
corona, dit jaar weer plaats vindt. Er zijn al een aantal concerten geweest
de afgelopen maanden waar al wat muziekstukken, die we ook 24 juli zullen
uitvoeren op het WMC, langskwamen. Wanneer deze fanfare-info jullie bereikt
staan er enkel nog concerten op de planning waar we het hele programma
van 24 juli spelen. Zo is er op 17 juli het try-out concert in onze kerk en op 22
juli een generale repetitie waar publiek welkom is (in het gemeenschapshuis).
Het thema van ons programma, geloof, werd in de vorige info al toegelicht.
Nog een paar weken en we mogen gaan knallen op de bühne in Kerkrade!
We hopen weer veel supporters van Schimmert te mogen zien in de Rodahal
of bij een van onze andere concerten en hopen dat iedereen geniet van ons
programma! Na 24 juli is het tijd voor een welverdiende vakantie zodat we
in september weer opgeladen kunnen beginnen aan het nieuwe muzikale
fanfare jaar.
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Rabo Clubsupport 2022
In september gaan we weer stemmen op
verenigingen die zich hebben aangemeld bij
Rabo ClubSupport 2022. Heb je een rekening bij
Rabobank, maar ben je op dit moment nog geen lid
van de coöperatieve Rabobank, hierbij het verzoek
om je zo snel mogelijk lid te maken.
Voordelen:
- Je kunt je stem laten horen en mee beslissen welke clubs,
verenigingen en initiatieven door Rabobank worden gesteund
(natuurlijk onze Fanfare)
- Je krijgt korting op exclusieve events, uitjes en interessante
producten.
- Je ontvangt drie keer per jaar het Rabo & Co magazine
Nadelen
- zijn er niet…..
Lid worden is heel eenvoudig via de website:
			
https://www.rabobank.nl/leden/lid-worden

Steunkaartenactie 2022
Vorige maand zijn ruim dertig leden, bestuursleden, ereleden en andere
sympathisanten van onze vereniging op pad geweest voor onze jaarlijkse
steunkaartenactie. Na afwezigheid in 2021 i.v.m. corona gingen zij, verdeeld
over 17 routes, langs de deuren om onze steunkaarten aan de man/vrouw
te brengen. Nieuw dit jaar was het tijdstip van de actie (voorheen in januari)
en de pinautomaatjes die gebruikt konden worden door mensen die geen
contant geld meer in huis hebben en hier is dan ook gretig gebruikt van
gemaakt. Bij deze willen wij iedereen bedanken voor hun inzet en tijd om
deze, onmisbare financiële injectie, voor onze vereniging te ondersteunen.
Ook willen we alle mensen die ons gesteund hebben hartelijk danken.
Guido Pricken
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Geboren..... Caitlin Lemmens
Daar is ze dan: Caitlin Lemmens.
Op 30 mei om 02:07 heeft Caitlin besloten de
wereld te willen gaan ontdekken.
Met 3970 gram en 53 cm. Moeders en Caitlin
maken het super. Ze eet al net zo graag als
papa dus het duurde niet lang voordat ze
weer aan haar geboortegewicht zat. Familie in
Thailand en Nederland zijn super trots en wij
natuurlijk net iets meer.
Krissana en Lou Lemmens
Processie naar Meerssen
Een week na de processie in Schimmert vond ook weer traditiegetrouw de
processie naar Meerssen plaats. Al vroeg in de ochtend (6.30u verzamelen bij
de kerk) stond iedereen paraat voor de tocht. Aangezien de temperatuur die
dag behoorlijk zou gaan oplopen was het tijdstip dit keer niet eens zo’n straf.
Het Octaaf van Meerssen, zoals deze traditie wordt genoemd waarbij
pelgrims uit de omgeving naar de basiliek trekken. Dit als herdenking aan het
bloedwonder uit 1222, dit jaar al 800 jaar geleden dus!
In Meerssen werd de groep opgesplitst in kerkgangers en een groep die
richting De Proosdij op de Markt trok alwaar de inwendige mens verzorgd
kon worden. Een mooie traditie die gelukkig weer kan worden voorgezet.
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Even voorstellen..... Joep Voncken
Mijn naam is Joep Voncken, ik ben 16 jaar, woon in Bunde en zit op 5
Gymnasium in Meerssen, Stella Maris College.
Ik woon dan wel in Bunde, maar sinds ik 9 maanden oud ben kom ik iedere
zaterdag naar Schimmert, naar mijn opa en oma in de Kruisstraat. Schimmert
is me dus absoluut niet vreemd!! Hier heb ik al heel jong leren tractor rijden,
dit is dan ook een hele grote hobby voor mij geworden. Ik ben heel blij met
mijn rijbewijs!
Sinds ik 9 jaar oud ben speel ik trombone, qua instrument meteen mijn eerste
keuze.
Totdat Corona zijn intrede deed heb ik heel actief deelgenomen aan vele
solisten-concoursen door heel Zuid-Limburg, zowel van het LBM alsook het
Prinses Christina Concours. Ook
heb ik altijd, naast de harmonie
van Bunde, enthousiast
meegespeeld in vele projectorkesten, denk aan het LFO, het
LJO en het LJSO. Sinds 2 jaar
heb ik les van Bart Claessens,
Conservatorium Maastricht. Als
ik tijd over heb maak ik graag
tourtochten door Zuid-Limburg,
niet alleen met de tractor
maar ook héél graag met mijn
mountainbike.
Meespelen in de fanfare van
Schimmert en deelname aan
het WMC is een super leuke
uitdaging, het is mijn eerste
WMC.
Joep Voncken
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Lentewandeltocht Trampelkeu
Op zondag 1 mei was de lentetocht van de Trampelkeu. Ik mocht, samen
met mijn moeder, hierbij helpen. Voorheen waren er maar enkele leden van
de fanfare aan het helpen. Maar omdat het de bedoeling is dat de fanfare dit
gaat overnemen, hadden ze veel hulp nodig.
Mam had mij gevraagd of ik mee wilde, maar ik wist niet echt wat ik er ervan
moest verwachten.
Maar het was echt een leuke dag! Ik mocht vlaai, koffie en frisdrank verkopen.
Er waren heel aardige mensen van de Trampelkeu die ons alles uitlegden.
Vooral met Sylvie vond ik het erg gezellig om samen te werken!
Ik vond het erg knap dat er zoveel mensen meededen aan de wandeltocht.
Sommigen kwamen wel drie keer langs de rustplaats. Toen onze werktijd
voorbij was en er een nieuwe ploeg kwam, wilde ik nog niet naar huis. Mam
ging wel, maar ik ben nog langer gebleven. De volgende keer mogen ze me
zeker weer vragen om te helpen!
Marijn Kuipers
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Lenteconcert Puth
Op zondag 15 mei organiseerde onze fanfare een lenteconcert in
samenwerking met de Koninklijke Fanfare St. Caecilia Puth. Het concert vond
plaats in ’t Gemeinsjapshoes in Schimmert. Op deze mooie zondagavond
opende de fanfare uit Puth het concert. Onder leiding van dirigent Fried
Dobbelstein hebben de muzikanten de volgende werken ten gehore gebracht:
Lady Stewart’s Air, Grand fanfare, Pasmo, Shine as the Light en Paradise
Cave. Dit laatste werk is tevens het verplichte werk in de eerste divisie
fanfares op het WMC van dit jaar. De fanfare uit Puth zou in eerste instantie
deelnemen aan dit WMC, maar zij zagen toch af van deelname.
Na de pauze nam onze eigen fanfare plaats op het podium. Zij speelden
onder andere het werk ‘A Brussels Requiem’ van Bert Appermont. Dit
ondertussen bekende werk zal ook ten gehore worden gebracht tijdens het
WMC. Na afloop van het concert konden de muzikanten en toeschouwers
uiteraard nog van een drankje nagenieten in de Brasserie.

Concert jeugdfanfare 30 april
Op zaterdagavond 30 april stond voor onze jeugdfanfare een optreden in de
kerk op het programma. In een goed gevulde kerk hebben zij de Heilige Mis
opgeluisterd onder leiding van dirigent Jordi .
Jesper Lucassen
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Jaarvergadering Vrienden van de fanfare
Op vrijdag 8 juli houden we onze jaarvergadering om 19.00 uur in ’t
Gemeinsjapshoes.
We kunnen dan weer bijpraten over de periode die achter ons ligt en uiteraard
over de toekomstige activiteiten.
Na de vergadering gaan we luisteren naar een van de laatste repetities van de
fanfare ter voorbereiding op de WMC-deelname.
Fanfare meets Soul & Gospel
Op zaterdagavond 11 juni vond er een concert plaats van onze fanfare in
‘t Gemeinsjapshoes in Schimmert in samenwerking met Gospelkoor Soul
& Gospel Geleen. Ondanks het feit dat er twee totaal verschillende stijlen
van muziek te beluisteren waren, was het een mooi concert, waarin liefde
en passie voor muziek op welke manier dan ook centraal stond. Onze eigen
fanfare trapte de concertavond af. Enkel muziekstukken, die ook te horen
zullen zijn op 24 juli tijdens het WMC, werden ten gehore gebracht. Onder
andere werden ‘A Brussels Requiem’ en ‘Eplorers on the Moon’ uitgevoerd.
Na de pauze kwam het Soul&Gospelkoor van achter uit de zaal de bühne
oplopen. Zij zongen enkele Soul- en Gospelnummers, maar daarnaast
ook bekende nummers van andere muziekstijlen zoals Soldier On van de
Nederlandse band Di-rect. Het koor kreeg het zelfs voor elkaar om de
toeschouwers mee te laten dansen. Al met al dus een geslaagde avond.
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Repetitieweekend 2022
Ter voorbereiding op het WMC organiseerde de fanfare een repetitieweekend
van 20 t/m 22 mei. Voor wat extra gezelligheid werd daarbij ook de drumband
uitgenodigd. Naast het feit dat er op een repetitieweekend gerepeteerd
moet worden, was er ook genoeg tijd voor de gezelligheid en ‘sjtomme kal’
die bij een weekendje weg hoort. De vrijdagavond is het na de repetitie nog
tot laat (of vroeg) gezellig geweest met als knaller van de avond ‘Heb Je
Even Voor Mij’ gezongen door Loew Eijssen. Na dit spectaculaire optreden
durfde niemand zich meer aan de karaoke te wagen, maar dat heeft de pret
niet mogen drukken. Ook zaterdagavond werd, na een lange dag repeteren,
gezellig afgesloten met de ‘Caecilia kampioenschappen’ en gezelligheid tot in
de late uurtjes. Het hele weekend was tot in de puntjes verzorgd en daarvoor
mag er nog wel een keer een dankwoordje richting de organisatie, Mark en
Ramon! Mochten er mensen geïnteresseerd zijn in een sfeer impressie, de
foto’s staan op de website.
Karsten Soons

Mark en Ramon:
BEDANKT!
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Sacramentsprocessie en kermis

Het was een mooie en zonnige zondag toen wij na een korte viering in de
kerk de straat op gingen. Na twee jaar weer eens een processie, de straten
versierd, veel vlaggen aan de huizen en ook veel mensen die meeliepen en
ook langs de weg stonden te kijken. Een processie is een bijzonder moment
en de muziek die wij spelen maakt altijd veel indruk op de luisteraars. Het
was een lange en warme af te leggen weg. Gelukkig stonden wij, bij de
best wel lange viering bij het Montfortanen monument, in de schaduw van
enkele bomen Na afloop van de processie hebben wij meteen aansluitend
samen met de schutterij de kermis geopend. Een geweldig initiatief van de
jubilerende GOS om de kermis weer op te pakken en waar wij, ondanks alle
drukte, ook ons steentje aan hebben willen bijdragen. Rondom ons hebben
wij alleen maar positieve reacties gekregen op dit initiatief. Zeker voor
herhaling vatbaar, wellicht iets aangepast want volgend jaar heeft de GOS
geen jubileum.
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Communiemis
Dit jaar kregen maar liefst 34 kinderen hun Eerste Heilige Communie! Op
zondag 5 juni, Pinksteren, waren alle ingredienten daar voor een prachtige
dag en feest! Nou ja... bijna alle ingredienten. Die worst was wat klein of
over datum want het weer liet het helaas af weten. Nog nét voor de regen
hebben we met de fanfare de communicantjes van de school naar de kerk
kunnen begeleiden. Eenmaal in de kerk was de mis weer goed verzorgd door
kinderkoor, communicantjes en natuurlijk onze kapelaan Stefan (Charles nam
het kinderkoor voor zijn rekening) en pastoor Dölle.
Naast alle mooie liedjes van de kinderen deed de fanfare tijdens het uitdelen
van de communie ook haar best. Dit jaar middels de klanken van de Efteling
door de kerk te verspreiden. De fata morgana kwam langs, de Indische
waterlelies, de muziekale paddestoelen uit het sprookjesbos en uiteraard
de carnaval festival! Die laatste beviel zo goed dat we hem zelfs 2x hebben
gespeeld.
Omdat de regen bleef aanhouden werden de communicantjes niet terug
begeleid naar school maar mochten ze in de kerk nog een ere-ronde maken
onder begeleiding van een mars.
Ik vond het heel leuk dat de fanfare ons kwam afhalen en naar de kerk
bracht voor onze communie. Tijdens de mis speelden ze mooie Efteling
liedjes voor ons. Als afsluiter speelde ze nog een serenade waarop we als
communicanten een ererondje door de kerk mochten maken!
Giel Ekermans

Uitstapje commissie opleidingen.
Elisabeth’s Mystery de nieuwste City Game in Valkenburg. Het perfecte uitje
voor puzzelaars, escaperoom liefhebbers, gezinnen en vriendengroepen. Een
unieke manier om de geschiedenis van Valkenburg te ontdekken.
We dachten dit is een leuk uitje om met de commissie te doen. Dus dinsdag
14 juni gingen we op pad met zijn zessen: Geert, Ilona, Barry, Judy, Ineke en
Ine. Het was toch niet heel gemakkelijk om de jonkvrouw Elisabeth met haar
verloofde te verenigen. Gelukkig is Ilona heel goed bekend in Valkenburg en
kent ze ook de achteraf steegjes, uit een ver verleden, dus aan haar hadden
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we een goede leider. Samen zijn we er
uiteindelijk uit gekomen en hebben uiteraard
het mysterie opgelost. Bij ‘t Hoekje hebben
we onder het genot van een drankje op het
terras, de hele puzzel nog eens doorgelopen.
Tot slot hebben we afscheid genomen van
Barry als commissie lid, dit was zijn laatste
deelname aan ons groepje. Barry bedankt
voor je inzet en steun.
Het was een heel gezellige avond en een
aanrader voor een ieder om dit mysterie op
te lossen. 		
De commissie

Serenade briljanten bruidspaar Cordeweners - Van Oppen
Jaarlijks komt de fanfare op
kermisdonderdag naar Groot Haasdal,
dit was 16 juni j.l., en bij deze
gelegenheid werd het echtpaar Frans
en Angeline Cordeweners - Van Oppen,
woonachtig Kleverstraat 2 een serenade
gebracht aan de kapel van Groot
Haasdal. Zij vierden op 1 mei hun 65
jarig huwelijksfeest. Een fijne speech
van voorzitter Peter Soons, met leuke
anekdotes uit hun beider leven was met
dit muzikale onthaal weer een bijzonder
moment waar we met zijn allen van
hebben genoten en het briljanten
bruidspaar in het bijzonder. Onze
dank hiervoor, namens het briljanten
bruidspaar, hun kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen.
En we wensen jullie veel succes op het
WMC te Kerkrade.
Olga Feuler-Cordeweners
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AGENDA
Juli
zo. 03 jul

19.30u

Concert ‘Faith’

di. 12 jul

20.00u

Extra repetitie korps

zo. 17 jul

15.00u

Try-out concert WMC

18 - 21 jul

20.00u

Extra repetitie korps

vr. 22 jul

20.00u

Generale repetitie WMC

Gemeenschapshuis

zo. 24 jul

10.00u

korte repetitie incl. broodje

Gemeenschapshuis

12.00u

vertrek bus naar Kerkrade

Oranjeplein

14.40u

deelname WMC fanfare

Rodahal Kerkrade

zo. 24 jul

25-7 t/m 5-9

St. Willibrorduskerk
Obbicht

St. Remigiuskerk Schimmert

Zomervakantie

September
wo. 7 sep

20.00u

1e repetitie drumband

vr. 9 sep

18.45u

1e repetitie jeugdfanfare

vr. 9 sep

20.00u

1e repetitie fanfare

za. 17 sep

10.00u

verkoop Koosjietlaote

Oktober
za. 1 okt

Koosjiete / trekking

zo. 16 okt

Trampelkeu

November
za. 26 nov
za. 26 nov

19.00u

Opluisteren H. mis

St. Remigiuskerk

Caeciliafeest

Gemeenschapshuis

