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FANFARE-INFO

Frisse start verenigingsseizoen
Iedereen heeft kunnen genieten van een welverdiende vakantie en is - als het
goed is - weer helemaal opgeladen voor het nieuwe verenigingsjaar. Gelukkig
iets minder druk dan voor de zomervakantie (lees: voor het WMC) maar wel
weer een gevulde agenda zonder beperkingen.
Dus met een frisse start weer ‘aon de geng’! En dat is ook meteen het ideale
moment om onze orkesten weer aan te vullen met ‘nieuw bloed’.
Bij zowel de drumband als bij de fanfare zijn de afgelopen tijd een aantal
jonge leden ingestroomd. Bij de drumband zijn dat Loew Eijssen, Pheline
Pricken en Aaron Kuipers. Na de zomervakantie zijn Job Otten, Lars Grond,
Marlou Janssen en Rim Prevoo bij de fanfare aangesloten. Het is mooi om te
zien dat er jeugd doorstroomt, want de jeugd heeft uiteraard de toekomst en
dit houdt onze vereniging bloeiende. Heel veel succes voor deze leden!
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Het zit er weer op – WMC 2022
Twee jaar lang mocht er niks… Geen concerten, serenades, processies en vaak zelfs
geen repetities. In het begin voor sommige wel fijn, eens een vrijdagavond vrij, maar
na een tijdje begint het te vervelen. Het jaar 2020 ging voorbij en 2021 brak aan. Het
jaar dat er eigenlijk een WMC georganiseerd zou worden. Vanwege alle beperkingen
werd besloten het WMC te verschuiven naar 2022.
Na zo een lastige periode kun je als vereniging in eerste instantie alleen maar hopen
dat je je leden behoudt, maar gelukkig bleek onze fanfare bestand tegen COVID en
was deelname aan het WMC nog steeds realistisch. Het programma kreeg uiteindelijk
vorm met het thema ‘geloof’. De repetities werden goed bezocht en het enthousiasme
voor deze uitdaging was bij de leden te merken!
Er werd zelfs na jarenlange afwezigheid weer eens een ‘ouderwets’ repetitieweekend
georganiseerd, wat zeker heeft bijgedragen aan het groepsgevoel. Ook de jeugd
was zichtbaar enthousiast en heeft zich prima vermaakt. Een erg drukke periode met
repetities, hier en daar een extra repetitie, vele concerten en de dorpsactiviteiten
die weer door gingen (kermis, processie, communie). Groter kon het contrast met
de voorgaande twee jaren niet zijn. Maar gelukkig werden nagenoeg alle activiteiten
goed ingevuld en gingen de voorbereidingen voor het WMC voorspoedig. Een kleine
tegenvaller in de muziekkeuze op het allerlaatste moment mocht de goede sfeer ook
niet verpesten en 24 juli naderde snel. Een échte beleving: voor de muzikanten die de
eerste keer op het (veel te hoge) podium van de Rodahal zaten, maar zeker ook nog
steeds een ervaring voor de muzikanten die al wat langer mee gaan. Een uitverkochte
zaal, aanhangers van ‘os Sjömmertse fanfaar’ en vele gelukwensen van bekenden.
En wat een concertbeleving hebben we daar weer neer gezet! Ja een
concertbeleving… Geen show, want dan schrijven we ons wel in voor de mars- en
showwedstrijden.
Het WMC vraagt tegenwoordig van de orkesten in de concertdivisies een
toelatingsverzoek. Bij dat verzoek voegt het orkest een Curriculum Vitae van het
orkest en een zogenaamd artistiek portfolio. Op basis van dat verzoek wordt door
een commissie van het WMC bepaald of het orkest toegelaten wordt. In het artistiek
portfolio dient uitgelegd te worden wat het programma gaat zijn. Het programma dient
ergens op gebaseerd te zijn, dat kan bijvoorbeeld een specifiek thema zijn, of een
quote of motto. Ook moeten de niet-muzikale elementen die men denkt te gebruiken
toegevoegd worden. Al met al hoopt het WMC hiermee een betekenisvolle artistieke
beleving toe te voegen.
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Met het thema ‘geloof’ hebben wij ondersteunende beelden aan de muziek
toegevoegd waarbij we vooral wilden ondersteunen en niet afleiden. Ingetogen,
zoals - naar ons idee - passend bij het thema. En een niet alledaagse instrumentale
toevoeging op een WMC, namelijk een orgel. En dat op zich al was een beleving om
die in de Rodahal te krijgen.
De ambitieuze insteek van de WMC-organisatie om het vaste programma los te
laten en meer te verwachten qua niet-muzikale elementen is lovenswaardig. Bij
een dergelijke aanpak hoort ons inziens echter ook de mogelijkheid om goed te
kunnen soundchecken, de opbouw te kunnen oefenen, de niet-muzikale elementen
uit te proberen maar vooral ook te kunnen oefenen aan de combinatie van alles.
Waar we voor andere projecten een draaiboek hebben, waar we doorlooprepetities
hebben kunnen houden en waar we hebben kunnen repeteren aan niet-muzikale
elementen wordt dit bij het WMC niet geboden en is het korte moment voor het
daadwerkelijke optreden om te opbouwen en te soundchecken erg stressvol.
Gelukkig hebben wij binnen onze vereniging goede hulp gekregen om alles op te
bouwen en de korpsmuzikanten uit de wind houden zodat deze de focus op hun
optreden kunnen houden. Waar wij vooral de focus hebben gelegd om een zo mooi
mogelijke concertbeleving neer te zetten waarbij de niet-muzikale elementen de
muziek ondersteunen en daarbij ook zeker rekening houdende met de bijbehorende
financiële middelen, zagen we bij andere orkesten een heel andere insteek. Een
(financiële) investering die wij als dorpsfanfare ons niet kunnen permitteren en waar
je dan uiteindelijk dan ook een duidelijk verschil in programmakeuzes ziet tussen
de verschillende orkesten. Een kritische noot die ook gedeeld wordt aan de WMCorganisatie: We moeten oppassen dat het niet gaat doorschieten waardoor het
theatraal wordt. Op een concert is dat prima, maar hier hangt er, hoe je het ook wendt
of keert, een predicaat aan. Dan dient de pure muzikale waarde eigenlijk voorop te
staan.
Maar al met al moeten wij vooral heel erg trots zijn dat wij als dorpsfanfare prima
mee kunnen met ’s werelds beste amateurorkesten en dat wij vervolgens met een
geweldige score van 92,17 punten beloond worden. En dat is nog ondergeschikt aan
het belangrijkste: we zijn een prachtige ervaring rijker, we hebben een geweldige tijd
gehad, de jeugd en ook de oudere ’jeugd’ is enthousiast en we hebben ons mooie
dorp weer even op de kaart gezet. Misschien niet de hoogste score op artistiek
niveau, maar wat ons betreft de hoofdprijs op gebied van ‘betekenisvolle beleving’!
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Nieuwe sponsoren
We mogen maar liefst twee nieuwe sponsoren begroeten! Dat zijn Maison
Thérèse Mode uit Bunde en boerderijwinkel Haredale uit Schimmert. Twee
betrokken sponsoren die in de aanloop naar het WMC ook naast hun
financiële bijdrage betrokken waren. Op het repetitieweekend hadden we
heerlijke appels van Haredale en voor de nieuwe hemden / blouses (tja die
coronakilo’s) hadden we voorafgaand aan een van de
repetities een pas-service van Maison Thérèse (leuker
kunnen we het niet maken, wel makkelijker!). Welkom als
sponsor van onze
mooie vereniging!

Serenade 50-jarig huwelijk Piet en Carin Ritt
Namens Carin, mijzelf en onze familie willen wij jullie hartelijk danken voor de
serenade tijdens ons 50 jarig huwelijk dat we gevierd hebben in Hoensbroek.
Ondanks het feit dat het niet om de hoek was, waren jullie met velen
aanwezig en dat tezamen met de mooie klanken
van Drumband en Fanfare zal dit een herinnering
blijven om nooit te vergeten. Zelf heb ik tijdens mijn
lidmaatschap van de fanfare vele serenades morgen
bijwonen maar er zelf een krijgen is een prachtige
ervaring! Ook voor onze familie was het mooi en
best emotioneel. Het is geweldig dat ons dorp zo’n
mooie vereniging heeft die het brengen van serenades
tijdens gouden huwelijken tot een belangrijke en zeer
waardevolle traditie heeft gemaakt! Nogmaals heel
veel dank en veel muzikaal plezier geweest.
Piet Ritt
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Barbecue Drumband
17 september was het weer tijd voor de jaarlijkse drumband barbecue.
Wegens slechte weersverwachtingen en met een beetje geluk hadden we het
genoegen dit jaar in het gemeenschapshuis terecht te kunnen. De mensen die
de fanfare-info al jaren aandachtig lezen zullen weten dat er geen drumband
barbecue voorbij gaat zonder het Oud-Drumbands Kampioenschap Nagelen.
De felbegeerde wisseltrofee (lees: maïskolf) had dit jaar een upgrade
gekregen en deze werd elkaar meer gegund dan ooit. Uiteindelijk ging de
trofee naar Jorn en we wachten met smacht op de upgrade die de trofee
volgend jaar gaat krijgen. Omdat de groep bij elkaar was werd er ook van
de gelegenheid gebruik gemaakt om het nieuwste drumbandlid Amara
(dochtertje van Kenneth) te ontmoeten. Het was een mooie middag met
lekker eten, gezelligheid en fanatiek nagelen!
Karsten Soons
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Nieuwe dirigent jeugdfanfare: Timothy Pedone
Mijn naam is Timothy Pedone en ik woon samen met mijn vriendin Sandra
in Maastricht. Ik ben echter geboren en getogen in Genk (B) en van kinds
af aan had ik twee grote fascinaties, gitaar en Ennio Morricone. Op elfjarige
leeftijd ben ik dan begonnen met gitaar spelen en heb ik jaren later mijn
masteropleiding in jazzgitaar aan het conservatorium van Maastricht
afgerond. Hierna heb ik mij meer gericht op compositie en orkestratie en zo
ben ik uiteindelijk bij directie beland. Nu volg ik dan ook de opleiding HaFadirectie aan het conservatorium van Leuven bij Ivan Meylemans en Kevin
Houben.
Studeren is natuurlijk niet het enige dat we doen, we maken ook muziek.
Samen met een goede vriend van mij heb ik het muziekproductiebedrijf
Edge Effect opgericht en zijn we het YouTube kanaal Sharp Eleven Music
gestart, waar we momenteel zo een 54.000 volgers hebben. Verder heb
ik ook meegewerkt aan een aantal projecten voor de Belgisch-Italiaanse
filmcomponist Michel Bisceglia, heb ik Kevin Houben geassisteerd met
orkestraties en het
voorbereiden van
partituren en werk ik
samen met virtuele
instrumentenbouwers
HAVE Audio. Muziek
is duidelijk een groot
deel van mijn leven,
maar in mijn vrije tijd
kijk ik graag naar de
MotoGP en doe ik aan
zaalvoetbal.
Timothy
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Vrienden van de fanfare
Het WMC en de succesvolle deelname van de Fanfare liggen alweer een
tijdje achter ons. Als Vrienden hebben we de gebruikelijke flyer verzorgd.
Bovendien hebben we deze keer een bijdrage mogen leveren aan het
repetitieweekend en de kosten van de polo’s voor onze rekening genomen.
Aan de flyer is deze keer een financiële bijdrage geleverd door de volgende 7
sponsors voor dit project:
ATS KOUDETECHNIEK
BRASSERIE BIE-EIN
DTM CONSULTANCY B.V.
STICHTING GEMEENSCHAPSHUIS SCHIMMERT
DR. KEULEN KLINIEK
SERVICEBURO OFFERMANS
V.O.F. ORBONS
We willen deze projectsponsors bedanken voor hun bijdrage.
Tevens maken we gebruik van de gelegenheid om onze vaste sponsors,
waarvan de namen in deze info ook genoemd worden, te bedanken en in uw
aandacht aan te bevelen.
Van de meeste sponsors en Vrienden hebben we de bijdrage over 2022 reeds
ontvangen.
Nog vergeten? Ons banknummer is NL93 RABO 0146 4149 34 t.n.v. Vrienden
van de Fanfare.
RaboClubSupport
De RaboClubSupport heeft
weer plaatsgevonden,
een mooie actie van
Rabobank waar we altijd
erg blij mee zijn. Dankzij
de vele stemmen (108) die
we hebben mogen krijgen
levert deze actie ons
€ 732,19 op.
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Terugblik van de dirigent op een wederom geslaagde WMC deelname
Onze 4e WMC deelname is er wederom eentje om in te lijsten. En dan heb ik het niet
over de ranking maar over onze eigen muzikale prestatie en beleving. Na deze editie
heb ik namelijk sterk de behoefte aan het maken van onderscheid tussen het WMC als
wedstrijd en het WMC als concertpodium.
Om met het laatste te beginnen kan ik zeggen dat we ons weer van onze beste
kant hebben laten zien met een goede en gedegen voorbereiding volgens een
repetitieschema met “voortschrijdend inzicht”. Dus eerst de grote lijnen van het
programma neerzetten en vervolgens, waar nodig, groepsrepetities inplannen. Het
was soms passen en meten om geschikte data te vinden maar dit is steeds gelukt.
Het programma was mijns inziens veelzijdig en divers. Daarin hebben we zowel
onze prachtige klank, goede techniek alsook onze solistische kwaliteiten (met Jordi
voorop) kunnen etaleren. En tenslotte was onze uitvoering/concert op 24 juli precies
een afspiegeling van ons hoge niveau. Dit hebben we sinds onze 1e WMC deelname
in 2009 alleen maar zien stijgen wat duidt op een ruime mate van routine. Dit komt
natuurlijk altijd goed van pas bij dit soort stressvolle concerten.
Uw dirigent prijst zich dan ook nog steeds gelukkig dat hij voor zo’n prachtig fanfare
orkest mag staan. Dat werd nog eens bevestigd door Jan van der Roost toen hij
me na de uitvoering bij het laatste WMC belde en zei: “Frenk, je mag fier zijn op de
fanfare van Schimmert en jullie prachtige uitvoering want jullie horen sinds jaar en dag
tot de top van de fanfare orkesten”. Ook tal van collega-dirigenten en toehoorders
hebben hun grote bewondering en lof niet onder stoelen of banken gestoken middels
gesprekken en appjes. Marc van Delft (u allen wel bekend) heeft mij een uitgebreide
mail gestuurd om zijn complimenten over te brengen nav ons “super optreden”, met
zijn woorden.
Kortom: chapeau voor jullie inzet, volgzaamheid, flexibiliteit èn muzikale energie die ik
steeds van jullie krijg bij dit soort geweldige concerten!
Dan het WMC als wedstrijdpodium: helaas is dat voor mij niet altijd Hosanna. Buiten
het feit dat het verplichte werk in 2017 al is weggevallen en het daardoor steeds
meer “appels met peren vergelijken” is, lijkt het erop dat er een ander aspect om de
hoek komt kijken. Daardoor ontstaat er zoiets als wedstrijdvervalsing namelijk het
opwaarderen van de niet-muzikale elementen.
Sommige orkesten maken er bijna geen gebruik van, andere doen dat smaakvol en ter
ondersteuning van de muziek. Er zijn ook orkesten die er een hele theatershow van
maken. Dat laatste betekent voor mij dat we de verkeerde kant op gaan want hier gaat
de factor “financiële middelen” een steeds belangrijkere rol spelen. Hierdoor vallen
orkesten die niet over de nodige financiële middelen beschikken min of meer buiten
de boot voor een hoge ranking.
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Ik zou er dus wederom voor pleiten dat het verplichte werk terugkeert in de Concert
divisie.
Gelukkig heb ik Jan Cober (weer) aan mijn zijde gekregen voor dit aspect. Misschien
dat er bij een eventuele evaluatie onze beider namen meer gewicht in de schaal
legt….. we zullen zien. Verder pleit ik voor een transparantere manier van jureren want
het blijft voor mij vaag hoe de punten tot stand komen. We hebben immers alleen een
aantal opmerkingen gekregen maar géén punten! En hoe is de verhouding tussen de
beoordeling van de muzikale en theatrale elementen? En in welke mate mogen de
juryleden met expertise van de muzikale elementen zich bemoeien met de beoordeling
van de theatrale elementen en andersom? In de rapporten is dit naar mijn idee totaal
niet duidelijk.
Verder zijn er ook nog wel een aantal kritische noten te kraken voor wat betreft
technical check in de periode vóór het concours en de organisatie op de concoursdag
zelf: behoorlijk klantonvriendelijk te noemen! Maar voor degene die nu denken dat
Frenk Rouschop zich nooit meer zal laten zien op het WMC, die hebben het mis. Ik
vind het namelijk nog steeds een van de
mooiste podia in de blaasmuziekwereld èn ik vind het “spelletje” gewoon nog veel te
leuk, dat dan weer wel! :-)
Het zou mooi zijn om samen met andere orkesten en de WMC- organisatie om de tafel
te gaan zitten en dit soort zaken bespreekbaar te maken. Anders vrees ik dat steeds
meer orkesten gaan afhaken en dat kan toch niet de bedoeling zijn. Graag wil ik
positief afsluiten met de opmerking dan de Fanfare van Schimmert heel trots mag zijn
op de geweldige WMC-deelname en als dirigent ben ik blij dat ik jullie mag voorgaan
in deze muzikale avonturen.
Met muzikale én amicale groet,
Frenk Rouschop.
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Geboren... Amara Wijshoff
24 juni 2022 is onze lieve dochter
Amara gezond en wel geboren. De
doop heeft plaatsgevonden op 28
augustus. In de tussentijd is ze al 3
maanden oud en groeit als kool. Vol
enthousiasme worden de uitstapjes in
de grote wereld ondernomen . Zo ook
een warm onthaal bij de drumband
BBQ, waar de drumband al kennis heeft
gemaakt met de jongste telg van de
Wijshoff familie.
Kenneth, Lisanne en Amara
Geboren... Lott Soons
Op 19 augustus 2022 heb ik pappa
Ramon en mamma Joyce heel trots
gemaakt, want ik ben om 9.50 uur
geboren! Ondanks dat jullie mij nog
niet konden zien heb ik stiekem al
genoten van jullie mooie optreden op
het WMC. Ik kende de stukken door
het oefenen van pappa, opa en soms
buurman Bas al goed, dat maakte het
extra leuk. Na het WMC heb ik nog
even op mij laten wachten en ben ik
flink gegroeid, uiteindelijk woog ik
3975 gram en was ik 49 cm lang.
Ik kijk ernaar uit om weer naar jullie te
komen luisteren!
Lott Soons
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Herfstwandeling Trampelkeu 16 oktober 2022
Op zondag 16 oktober vond de jaarlijkse herfstwandeling van de Trampelkeu
weer plaats. De mensen van ons dorp, maar ook van daarbuiten, kwamen
weer naar Schimmert om van het mooie landschap te genieten. Er waren
routes van diverse afstanden die gelopen konden worden die dag. Daarnaast
was er zoals altijd ook weer een goed verzorgd eet- en drinkbuffet te vinden
op diverse pauzeplekken. De leden van de
drumband en fanfare, het bestuur van onze
vereniging en diverse andere vrijwilligers hebben
er weer alles aan doen om er een mooi evenement
van te maken!

OPROEP! Muzikale omlijsting kerststallendorp
Ook dit jaar rond de kerstdagen wordt ons dorp weer omgetoverd tot een
kerststallendorp. Voor de tentoonstelling in de kerk wordt er ieder jaar ook
gezocht naar muzikale omlijsting. Op de volgende
dagen 17, 18, 25, 26, 27 en 28 december 2022 is de
kerk geopend van 12.00 – 17.00 uur.
Dus, vind je het leuk om alleen, of met andere
muzikanten samen, muziek te maken in de kerk, laat
dat dan weten per mail aan:
bestuur@fanfareschimmert.nl. Er staan in elk geval
genoeg kerstliedjes in het koralenboekje, dus laat
je daar niet door tegen houden! Altijd goed voor
de sfeer als er warme koperklanken door de kerk
galmen rond de kersdagen.
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Serenade 65-jarig huwelijk Sjeng en Mia Mevis
Dank jullie wel.
Zaterdag 15 oktober j.l. vierden wij ons 65 jarig huwelijksfeest met familie,
vrienden en buren. Dit was voor ons natuurlijk een bijzondere
aangelegenheid.
Kinderen en kleinkinderen hadden allemaal hun best gedaan om door woord
en muziek er een apart feest van te maken.
Maar als kers op de taart kwam onze fanfare een serenade brengen en toen
kwamen zelfs zo hier en daar de emoties los.
Op zo’n moment blijkt weer eens duidelijk onze verbondenheid, bij lief en
leed. Op zo’n moment gaan onze gedachten ver terug in de tijd en komen
al onze voorgangers, uit deze mooie vereniging, weer even langs. Door de
passende feestelijke mars muziek wordt dit allemaal nog eens versterkt en
komen fijne herinneringen boven drijven.
Beste leden van drumband en korps , gestuurd door een goed functionerend
bestuur, heel hartelijk dank. Mede door jullie aanwezigheid is deze dag voor
ons een onvergetelijke geworden.
Mia en Sjeng Mevis - Soons.
Kinderen en kleinkinderen.
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Koosjiete
Op zaterdag 1 oktober vond de traditie van het koosjiete weer plaats. De
echte Schimmertenaren kennen dit fenomeen ondertussen wel maar we
moeten nog regelmatig aan ‘nieuwkomers’ uitleggen wat dat koosjiete (vrij
vertaald “koe-poepen”) nu eigenlijk is als we met de loten langs de deuren
gaan. De loten, die overigens goed verkocht werden dit jaar (na twee jaar niet
‘live’ langs de deuren kunnen) hebben een nummer. Alle nummers worden
vervolgens uitgezet op een veld; voor degene met nummer ‘1’ die zich zorgen
maakte dat die koe niet in het hoekje gaat sjieten… de nummers worden
willekeurig over het veld verdeeld en dus niet op volgorde.
De koeien mogen vervolgens dat genummerde veld op en doen waar ze goed
in zijn: grazen. Soms moeten we lang wachten, maar als de nood hoog is kan
het snel gebeurd zijn: de koo ‘sjiet’ en het betreffende nummer waar de ‘flat’
in valt is het winnend lotnummer!
Dit jaar viel de eerste ‘koo-flat’ op nummer 1190, een lot gekocht door Marcel
Leenders. De tweede flat viel op nummer 736, een lot dat in bezit van Cor de
Haan is. De prijzen zijn ondertussen al uitgereikt: heren, gefeliciteerd met jullie
prijs!
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AGENDA
Oktober
zo. 23 okt

18.00u

Serenade 50-jarig huwelijk
Corrie en Jos Goossens

‘t Weverke

November
za. 5 nov

Proefexamens

17-20 nov

Zittingen Taarbreuk

za. 26 nov
za. 26 nov

19.00u

Opluisteren H. mis

St. Remigiuskerk

Caeciliafeest

Gemeenschapshuis

December
za. 17 dec

Examens

vr. 23 dec

Kerstconcert

2023
Februari
zo. 19 feb

Carnavalsmis

ma. 20 feb

Carnavalsoptocht

St. Remigiuskerk

April
zo. 2 apr

Palmzondag opluisteren mis

zo. 30 apr

Rondje Watertoren

Mei
zo. 7 mei

Trampelkeu

zo. 28 mei

Communiemis

St. Remigiuskerk

