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Fanfare St. Caecilia Schimmert
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Fanfa
Voor de gehele fanfare-familie.

Uitgave onder verantwoordelijkheid van het bestuur. Coördinatie: José Eijssen, tel. 045 404 9177
Email: fanfare-info@fanfareschimmert.nl • Website: www.fanfareschimmert.nl
Deze fanfare-info wordt opgedragen aan Jean Thewessen, de oprichter van dit verenigingsblad

Top Fanfares en Brassband 4 november concert in STRAMPROY
Op zondag 4 november zal er in Stramproy een prachtig concert gegeven worden door 3
toporkesten en wel door Brass Band Merum, Fanfare St. Willibrordus Stramproy en Fanfare
St. Caecilia Schimmert.
Brass Band Merum o.l.v. René Schrader zal het concert openen om 15:00 uur. Tijdens het
WMC te Kerkrade werd in 2005 een 2e plaats verworven met het hoogste aantal punten voor
het verplichte werk.Het repertoire omvat originele werken en transcripties van alle mogelijke
stijlen waardoor een voor het publiek flitsend programma gegarandeerd kan worden.
Daarna zal om 16:00 uur Fanfare St.Willibrordus Stramproy het concert vervolgen.
Fanfare St.Willibrordus speelt in de 1e divisie en staat onder directie van Rene Schrader.
De fanfare heeft 95 leden. De muzikanten krijgen en kregen hun opleiding bij Kreato in Thorn.
Een van de hoogtepunten is het behalen van de oranje wimpel in de 1e divisie op het
Landskampioenschap in 2005. De werken wat zij zullen vertolken zijn:
- Antiphon – Anton Bruckner
- The year of the dragon - Philip Sparke
- Call of the Cossacks - Peter Graham
- Lo Goza de la Vida - Sandor Hendriks.
Om 17:00 uur zal onze fanfare het podium betreden.
Zij zullen U met de volgende werken verrassen en tevens het concert sluiten.
- Introit & Madrigalum- Philip Sparke
- Pictures at an Exhibition (delen 1, 15 en 16) - Modest Mussorgsky, arr. Lieuwe de Jong
- The Swan on the Hill - Jan Van der Roost
- Call of the Cossacks - Peter Graham, arr. Luc Vertommen
Het belooft een schitterende middag te worden en wij nodigen u namens alle drie de korpsen
uit om er samen met ons een mooie en gezellige muzikale middag van te maken!
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IN MEMORIAM: JEAN THEWESSEN 25-10-2007

Jean was bijna 40 jaar lid van onze vereniging. In zijn actieve periode als bestuurslid was
Jean 6 jaar onze voorzitter. Enkele jaren geleden was Jean ernstig ziek. Na zijn herstel is hij
nog enige tijd actief geweest als bestuurslid. Omdat Jean als hij iets doet dit goed wil doen en
hij door zijn problemen met de stembanden niet kan meedraaien zoals hij dat wilde is hij gestopt. Vanwege zijn vele verdiensten is hij benoemd tot erebestuurslid. PR en communicatie
waren items die Jean erg boeiden. Hij was een van de mensen die het clubblad Blaozentaere
regelde. In 1999 verscheen voor de eerste keer de huidige Fanfare-info. Een medium dat
door Jean met veel precisie in elkaar werd gezet. Als bestuurslid was hij ook actief bij de
“Vrienden van de Fanfare”. Jean was mede-oprichter en voorzitter van de Trampelkeu. Vele
wandeltochten zijn door hem mede georganiseerd en hij zorgde voor de goede afstemming
tussen de Trampelkeu en de Fanfare. Verder is Jean enige tijd voorzitter geweest van de
Stichting Gemeenschapshuis. Hij had vele bezigheden maar zag toch altijd mogelijkheden
tijd vrij te maken voor onze vereniging. Hiervoor zijn wij hem veel dank verschuldigd. Vanwege zijn vele verdiensten voor onze vereniging in het bijzonder en voor de Schimmertse
gemeenschap heeft Jean in 2000 een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Bescheiden
als hij was vond hij dit allemaal een beetje overtrokken maar droeg deze onderscheiding toch
met gepaste trots. Wij verliezen in Jean een fijn en warm mens.
Wij wensen Phiel, de kinderen en kleinkinderen veel sterkte.
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Klaarzetten en opruimen van het instrumentarium
klaarzetten en opruimen bij elke repetitie en bij alle uitvoeringen.
November:
Joep Hotterbeekx, Ron Prevoo, Bas Ritt, Kirsten Vankan
December:
Sander van Kan, Maurice Schneiders, Koen Verkoulen, Peter Verkoulen
Wanneer je verhinderd bent wil je dan voor een vervanger zorgen?

Uniformen
Indien iemand van de leden een probleem heeft met het Fanfare of Drumband kostuum
schroom dan niet om Maria Hambeukers te bellen, tel. 045-4042255.
Zij maakt dan een afspraak en zorgt dat netjes alles in orde komt zodat jullie weer gezien
mogen worden op straat, concerten en serenades.

UITNODIGING St. Caeciliafeest 24 NOVEMBER
November dient zich weer aan,de maand waarin de feestdag van onze Patroonheilige gevierd
wordt. Zoals bij de activiteiten al eerder bekend is, vieren wij dit op zaterdag 24 november.
Bestuur en commissie nodigen alle leden via deze fanfare-info uit voor dit feest.
Wij beginnen deze feestavond met het opluisteren van de Eucharistieviering om 19:00 uurdoor het korps en de drumband in onze parochiekerk .
De feestavond zal vanaf 20:00 uur vervolgd worden in het gemeenschapshuis. Zoals gebruikelijk zullen de Jubilarissen van dit jaar gehuldigd worden.
Bij goed verzorgde muziek en zoals gebruikelijk een hapje en een drankje,
mogen we weer uitzien naar een fijn feest voor iedereen.
Uiteraard zijn partners of ouders zeker welkom.
De commissie



Nr. 95 | Oktober 2007

TERUGBLIK FANFARES IN CONCERT 7 OKTOBER JL
Zondagavond 7 oktober jl. vond in het Cultureel Centrum in Eijsden ‘Fanfares in Concert’
plaats.
Fanfare St. Gertrudis uit St. Geertruid als organisator maakte voor de gelegenheid gebruik
van de fraai verbouwde accommodatie van Ste. Cecile (de Roej in de volksmond). Het affiche
met de prachtige orkesten van Schimmert en St. Geertruid, opgeteld bij het feit dat dit concert
voor de muzikanten van ‘Segietere’ als generale voor de concoursdeelname gold, sprak een
grote schare muziekliefhebbers aan. Hierdoor ontstond een gezonde spanning, een essentieel ingrediënt om muzikaliteit tot wasdom te laten komen. Een sfeer die door de presentatie
van bondssecretaris en -speaker Jan Lemmen nog meer cachet kreeg.
De volledig bezette zaal werd hier voor de pauze getrakteerd op een fraai programma van
de muziekvrienden uit Schimmert. Dirigent Frenk Rouschop had gekozen voor een mix van
klassieke muziek (‘Ouverture to the Gadfly’ van Dimitri Sjostakovich en ‘Marche au Supplice’
van Hector Berlioz) en populaire muziek (‘The Phantom of the opera’ van Lloyd Webber en
‘Call of the Cossacks’ van Peter Graham).
Allen uitvoeringen van een zeer hoog niveau waarbij het slotwerk Call of the Cossacks als
schot in de roos gold. Naast prachtige solistische bijdragen van Ardina en Ed Soons liet
Frenk het publiek meemusiceren (lees: op commando meeklappen) in het klezmer-gedeelte.
Een langdurig, welgemeend en welverdiend applaus viel de muzikanten van St. Caecilia ten
deel!
Na de pauze was de beurt aan de organiserende fanfare onder leiding van dirigent Jos Dobbelstein en met in de gelederen opnieuw Frenk Rouschop maar nu als bugelist. Uitgevoerd
werd het complete concoursprogramma. Na het eerste werk Madrigalum van Philip Sparke
vond er een klein changement plaats aangezien altsaxsolo ‘Ode to Lilith’ van Alexander Comitas (pseudoniem voor Ed de Boer) werd begeleid door een uitgedund fanfareorkest. Solist
Roy Hovens toonde zijn muzikale kunnen aan een muisstil publiek. Een solo die ondanks
zijn niet alledaagse idioom toch bijzonder goed in de smaak viel. Als verplicht werk voor het
concours was uit de lijst van tien de keuze gevallen op ‘Codon’ van Kevin Houben. Een ruim
18 minuten durende indrukwekkende compositie waarin dirigent Jos en zijn muzikanten alle
mogelijke klankmogelijkheden van een fanfareorkest tentoonspreidden. Als afsluiting gold
het van het WMC bekende werk ‘Between the two rivers’ van Philip Sparke. Ook hiervan een
fraaie vertolking waarmee St. Gertrudis aantoonde qua voorbereiding op het concours op de
goede weg te zitten.
Als afsluiting van de avond was het woord aan burgemeester Harry van Beers van de gemeente Margraten die zijn bewondering uitsprak voor het muzikaal gebodene.

Nr. 95 | Oktober 2007



Het slotwoord was aan St. Gertrudisvoorzitter Jos Custers die iedereen dankte voor zijn/haar
aanwezigheid en belangstelling. Uiteraard wenste hij zijn eigen vereniging veel succes toe
met de laatste repetitieweek en het concoursoptreden op zondag 14 oktober in de Maaspoort
in Venlo.
Conclusie: een sjieke muziekavond!
Achiel Drummen

JASMIJN eN IMME Geboren
Op 28 september is Jasmijn geboren.
Dochtertje van ons trouwe drumbandlid Erik Hermans
en Cécile Alewijnse.
Hierbij willen wij jullie van harte feliciteren met de geboorte van deze prachtige dochter.
Op 4 oktober is het dochtertje Imme van Richard en Maaike Speetjens geboren.
Imme is het zusje van de kleine Lieve. Wij wensen jullie allen van harte proficiat.
Heel veel geluk en gezondheid. (Foto volgt...)

Wandeltocht Trampelkeu
Zondag 21 oktober jl. werd alweer
voor de 45e keer de wandeltocht
van de Trampelkeu gehouden. Zoals gewoonlijk met hulp van fanfare- en drumbandleden. Het weer
werkte deze keer eens niet optimaal
mee. ’s Morgens lekker om te wandelen, maar ’s middags wat regen.
Misschien liepen daarom deze keer
“maar” 1070 wandelaars mee. Toch
een mooi aantal, al zijn we wat verwend de laatste jaren qua deelnemers. Wel kunnen met z’n allen terugkijken op een goed georganiseerde tocht, waarbij de
mensen uit zowel Nederland, België en Duitsland veel plezier beleven. Ook is de stemming
onder “het personeel” weer iedere keer geweldig.
Hartelijke dank voor de goede en vakkundige hulp op de voorafgaande dagen en de wandeldag zelf.
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DANKJEWEL
Zaterdag 13 oktober jl. was voor ons
een onvergetelijke dag.
Voor “de fanfare” misschien heel gewoon maar voor diegenen welke een
serenade mogen ontvangen is het
heel bijzonder.
Leden en bestuur hartelijk dank en
speciaal Peter voor zijn sympathieke
speech.
Mia en Sjeng Mevis

BEDANKT
Wij bedanken de Fanfare, die met een groot aantal leden, een prachtige serenade zijn komen
brengen bij ons 50 jarig huwelijksfeest.
Wij zeggen daarom bedankt, het was geweldig!
Armand & Annie Lemmens-Eijssen
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De eerste noten

Enkele weken geleden zijn we begonnen met onze eerste muziekles. Harry Schaeps was
onze leraar. We hebben 3 lessen gehad waarin we zowel op de Bugel als op de Trommel
mochten spelen. Eerst moesten we op onze hand blazen daarna op het mondstuk en vervolgens op de bugel. Het was best moeilijk om er geluid uit te krijgen. We hebben onze eerste
noten geleerd de do en de re. Hier kun je al een liedje mee spelen. Het liedje heet In de wei.
Ook hebben we mogen trommelen: twee maal links en twee maal rechts. We vonden de lessen heel leuk. Zondag 14 oktober mochten we onze ouders en anderen laten horen wat we
geleerd hebben. Om 12:00 uur begon ons optreden van de eerste noten. Het ging al heel
goed. Ook hebben we gehoord hoe het na 1 en na 2 jaar les klinkt. Wij vonden het super en
hebben ons opgegeven om als lid door te gaan.
Tim Eurelings

Uitreiking Wisselbekers Jeugdfanfare
Aan het einde van het programma ‘De Eerste Noten’ werden op zondag 14 oktober feestelijk de Jeugdfanfare-Wisselbekers 2007 uitgereikt. Janneke Bessems (bugel) werd winnares
van de grote JeugdfanfareWisselbeker. Koen Verkoulen (bugel) ontving de beker
voor de 2e plaats en Lisa
Laumen & Vera Soons (beiden bugel) werden samen
verblijd met de wisselbeker
voor de 3e plaats. Allen van
harte proficiat!
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AGENDA
REPETITIES:

Volgende info verschijnt op 30 november
Uiterlijke inleverdatum 23 november

Drumband: elke Woensdag 20:00
Jeugdfanfare: elke Donderdag 18:00
Leerlingenorkest: elke Dinsdag 18:50
Jeugddrumband: elke Vrijdag 18:45
Fanfare: elke Vrijdag 20:00
(K)=Alleen Korps (D)=Alleen Drumband

ACTIVITEITEN 2007: GB= Gouden Bruiloft

Za 03 nov NK Solisten Blazers Vught
Zo 04 nov Concert te Stramproy (K)
		
17:00
Vr 09 nov Geen rep. ledenraadpleging
		
WMC gem.huis 20:00 (K)
Za	10 nov Proefexamens & Voorspelen
Ma 12 nov.	Proefexamens Slagwerk
Do 15 nov.	Repetitie loc. n.t.b. 20:00 (K)
Vr 16 nov. Geen Repetitie (K)
Zo	18 nov Intocht St. Nicolaas
Za 24 nov St. Caecilia Mis 18:45
Za 24 nov St. Caecilia Feest Schimmert
		
Gemeenschapshuis 20:00
Zo 02 dec Drumbandconcert (D)
Ma 17 dec	Examens Slagwerk
Za 22 dec Examens & Voorspelen
Ma 24 dec Kerstensemble 21:00

VERVOLG ACTIVITEITEN 2008:

Wo 30 apr Lampionnenoptocht 20:30
Zo 04 mei Wandeltocht Trampelkeu
Zo	11 mei Pinksteren
		
(Communicantjes) 9:10
Za	17 mei Kioskconcert na H.mis 19:00
Zo	18 mei Zomerkermis processie
Do 22 mei Kermis Gr. Haasdal 19:30
Za 24 mei Processie Meerssen 6:30
Za 31 mei - Zo 1 jun weekend v.d. Jeugd
Vr 27 jun Ster Elektrotoer
Za	16 aug St. Rochus Kl. Haasdal 19:00
Vr 29 aug - Zo 31 aug Watertaore-Fiéste
Zo 19 okt Wandeltocht Trampelkeu
Za 08 nov Concert (met fanfare Millingen)
Zo 16 nov	Intocht St. Nicolaas
Za 22 nov St. Caeciliafeest
Wo 24 dec Kerstensemble 21:00

ACTIVITEITEN 2008:
Vr 04 jan
Zo 06 jan
Zo 03 feb
		
Ma 04 feb
Zo 24 feb
Zo	16 mrt
		

Nieuwjaarsconcert
Driekoningenoptocht (D)
Afhalen prins, opluisteren
H.mis en Taarbrook oploate
Carnavalsoptocht 14:00
Jaarvergadering
Palmzondag opluisteren
H.mis + bezoek kerkhof 11:00

CONCERTEN:
Zo 04 nov
		
Zo 02 dec
Vr 04 jan
Za 08 nov

Concert te Stramproy (K)
17:00
Drumbandconcert (D)
Nieuwjaarsconcert
Concert (met fanfare Millingen)

