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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

Concert 13 april in D’n Huppel te Ulestraten
Op zondag 13 april zal er een concert gegeven worden door Fanfare Concordia Ulestraten
en onze Fanfare.
Het concert begint om 12:00 uur en ons korps zal onder leiding van Frenk Rouschop het
concert openen. Fanfare van Ulestraten zal het concert voortzetten onder leiding van Hub
Nickel.
Wij heten U allen van harte welkom.
Het Bestuur

Lentewandeltocht Trampelkeu op 4 mei 2008
De lentewandeltocht van de Trampelkeu valt dit jaar precies tussen Hemelvaart en Pinksteren. We zullen gaan wandelen op het
plateau rond Genhout en hopen dat de fruitbomen in volle bloei
zullen staan, zodat er weer veel te genieten valt.
De start is in Café Oos Heim en onderweg zal er op de diverse
posten in ruime mate voor de inwendige mens worden gezorgd.
Wij hopen dat we u weer mogen begroeten onderweg en dat we zo
als altijd een gezellige wandeltocht zullen beleven. De opbrengst
is zoals gewend wederom voor onze fanfare.
Tot ziens op 4 mei.
WSV De Trampelkeu Sjömmert
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René GAAT DIRIGEERSTOKJE OVERDRAGEN
René Kicken verzorgt in het kader van het opleiden van onze jeugdige muzikanten veel
(betaalde) werkzaamheden. Hij is niet alleen de theoriedocent, hij is secretaris bij alle af te
nemen examens, hij is de begeleider van de muzikanten bij de diverse solistenconcoursen,
geeft de startende muzikanten speeltheorie en is dirigent van het leerlingenorkest en de
jeugdfanfare.
Tijdens het recente evaluatie gesprek zijn de werkzaamheden van René met hem doorgesproken. Hij heeft toen te kennen gegeven te overwegen enkele werkzaamheden te beëindigen om op deze wijze zelf meer tijd te krijgen voor activiteiten die hij al langer wil oppakken
maar waar hij onvoldoende tijd voor heeft zoals het arrangeren en componeren van muziekwerken.
Wij zijn, in goed overleg met René, tot de afspraak gekomen dat wij op zoek zullen gaan
naar een nieuwe dirigent voor de jeugdfanfare en het leerlingenorkest. Dit betekent dat René
na ruim 22 jaar deze werkzaamheden zal beëindigen. Hij zal dirigent blijven totdat wij een
nieuwe dirigent hebben gevonden.
Bij deze willen wij René alvast bedanken voor zijn inzet.
Wij zullen op een gepast moment nog even stilstaan bij zijn afscheid.
Het Bestuur

Verslag jaarvergadering 2007 vrienden van de fanfare
Op vrijdag 14 maart hielden de Vrienden van de Fanfare hun jaarlijkse bijeenkomst. Voorafgaand aan de jaarvergadering werd er een bezoek gebracht aan ons Schimmerts boerderijmuseum, waar we door Eef en Margriet allerhartelijkst werden ontvangen. Dit onderdeel
van de heemkundevereniging is eigenlijk een must voor iedere Schimmertenaar, zowel voor
oud als voor jong. Er is heel veel werk verzet en er wordt nog steeds gewerkt aan verbeteringen. Iedere keer als je er komt is er weer iets gebeurd.
Om 20.30 uur hebben zich 22 Fanfarevrienden verzameld in de kelder van het gemeenschapshuis, waar André Soons de jaarvergadering opent en eerst even terugkijkt naar het
interessante bezoek aan het boerderijmuseum, waar we hebben kunnen genieten van de
oudheid zonder overigens iets gevonden te hebben van de fanfare.
Allereerst staat hij stil bij het overlijden van Jean Thewessen in het afgelopen jaar. Jean die
al vanaf 1995 bij de kartrekkers van de vrienden meedraaide en die de initiator is geweest
van de fanfare-info, het bindmiddel van de fanfarefamilie. In een moment van stilte werd Jean
herdacht.
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De notulen van de vorige jaarvergadering worden vastgesteld met dank aan de samensteller.
Ger Derks wordt verder bedankt voor het korte, krachtige, duidelijke jaarverslag 2007. André
stelt vast, dat het allemaal niet zo spannend is, maar dat we wel een keer of vier per jaar feeling hebben met het bestuur van de fanfare en dat 2009 een belangrijk jaar wordt.
Sef Kuipers geeft toelichting bij de cijfers over 2007. Het goede advies uit de vorige jaarvergadering om geld op een vaste termijnrekening te plaatsen is zichtbaar in de rente. Verder blijkt
dat het concert met Gé Reijnders behoorlijk wat geld heeft gekost. De bijdragen zijn iets lager
dan vorig jaar, hetgeen goed verklaarbaar is door tweejaarlijkse betalingen en een enkele
grote bijdrage in enig jaar. Het niveau blijft constant. De schommelingen in de bijdrage per
vriend/sponsor zijn eveneens een gevolg van het hiervoor vermelde.
Het is de bedoeling om dit jaar, een jaar voor de deelname aan het WMC, een sponsorwervingsactie te houden door een aardig pakket aan te bieden en te werken met een eenmalig
lager instapbedrag.
Van de sponsorgelden gaat de helft direct naar de fanfare.
Als vrienden zijn we geen aparte club maar een onderdeel van de fanfare, evenals onze
boekhouding.
Frits Herijgers doet mede namens Miel Weerts verslag van de kascontrole. Het was nu nog
makkelijker dan de vorige keer. Sef had de zaken zo gegroepeerd dat alles goed te controleren was. Het voorstel van de kascontrolecommissie om Sef te dechargeren voor zijn financiële verantwoording wordt aangenomen.
De volgende keer gaat Miel deze klus klaren samen met Phil Knols (vla verzekerd).
Peter Soons geeft toelichting op de WMC-plannen. Het idee is gekomen vanuit de leden, die,
gezien de behaalde titels, wel eens een andere uitdaging wilden. Bovendien valt het goed
in de tijd deze keer. In grote meerderheid is men enthousiast om aan deze klus te beginnen.
Momenteel wordt er gekeken naar de te spelen muziekstukken. Verder zal het niet anders
zijn dan voorgaande concoursdeelnames. Alleen moet er nog gekeken worden naar de klasse waarin wordt deelgenomen, ofwel eerste divisie ofwel concertafdeling. Deze laatste geeft
meer vrijheid qua programmakeuze.
Als gevolg van deze WMC-deelname is concoursdeelname van de drumband doorgeschoven naar 2010.
Verder valt er enige terugloop in het aantal korpsleden waar te nemen, dat nu ruim 50 bedraagt. Maar incl. een aantal korpsleden zijn er wel 50 à 60 leden in opleiding. Bovendien is
de opleiding zodanig aangepast, dat het interessanter is voor beginners.
Hoewel Eed Soons blij was dat het thema “vriend van het jaar” niet op de agenda stond, blijft
het toch onderwerp van gesprek. Ideeën zijn nog altijd welkom.
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Omdat een senior-vriend de agenda voor deze vergadering niet meer kon vinden is hij op de
site gaan zoeken en gaan googelen. Alles zonder resultaat. Vandaar het voorstel om nog een
leuk mailtje te sturen vóór de vergadering met de agenda. Het lijkt de secretaris geen slecht
idee om de slapende commissie “vriend van het jaar” emailadressen te laten verzamelen en
leuke mailtjes te laten versturen.
Peter Soons dankt de vrienden en sponsors voor hun bijdragen met de verzekering dat de
gelden goed besteed worden.
Verder wijst hij op de mogelijkheid om bij de Rabo € 500 te verdienen voor een vereniging
door een vraag te beantwoorden over het monument Op de Bies.
Gé Soons meldt de verjonging van de Trampelkeu en wil de wandeltochten graag onder de
aandacht brengen. Misschien wordt er ook nog een beroep gedaan op de vrienden voor hulp
bij de organisatie.
André heeft de jaarvergadering van de fanfare bijgewoond. Als je dan hoort en ziet hoe actief
deze vereniging is in de gemeenschap, neemt hij zijn petje af.
Iedereen dankend voor zijn of haar inzet sluit hij de vergadering.
Als activiteit vooraf bij de vergadering van volgend jaar wordt voorgesteld om de secretaris
van de fanfare te vragen het jaarverslag van de vereniging te presenteren om een nog beter
beeld te krijgen van de verenigingsactiviteiten.

PALMZONDAG 2008
Op zondag 16 maart was het weer Palmzondag, vroeg in het jaar dus. Voor ons als fanfarefamilie een hoogtijdag: eerst de H. Mis opluisteren, dan naar het kerkhof om onze overleden
leden te eren en ’s middags ons intern solistenconcours. Helaas was het weer te slecht om
naar het kerkhof te gaan. Maar dat deel van het programma werd verplaatst naar de kerk. De
H. Mis was erg druk bezocht en drumband en fanfare hadden een uitgebreid en afwisselend
programma ingestudeerd om de mis op te luisteren. Afgemeten naar de reacties van de mensen in de kerk, viel dit in goede aarde. Er waren zelfs mensen van buiten Schimmert die na
afloop vroegen of ze hier geen CD van konden krijgen. Ook voor ons als muzikanten is het erg
plezierig om op deze manier een bijdrage te kunnen leveren aan de viering in de kerk.
’s Middags werd het 6e Onderlinge Solistenconcours gehouden in het Gemeenschapshuis.
Noël Speetjens had de taak om een twintigtal jonge muzikanten te beoordelen op hun muzikale prestaties. De helft van hen trad op in de Jeugddivisie, die open staat voor alle muzikanten t/m 12 jaar. Dat het met onze toekomst wel goed zit, was hier goed te horen. De kinderen,
die soms pas heel kort bezig zijn, speelden hun solo allemaal heel verdienstelijk en dat resulteerde dan ook in hoge punten van de jury. Een compliment aan alle deelnemers, docenten
en ouders is hier wel speciaal op zijn plek !
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UITSLAGEN ZESDE ONDERLING SOLISTENCONCOURS

Gehouden op Palmzondag 16 Maart 2008 in het Gemeenschapshuis
Jurylid: de heer Noël Speetjens
Divisie									

Punten

J

01. Loek Eurelings

Bugel

The Young Virtuoso

– Clifford P. Barnes		

83

J

02. Luca Aerts

Bugel

The Young Virtuoso

– Clifford P. Barnes		

85

J

03. Chajen Debije

Bugel

The Young Virtuoso

– Clifford P. Barnes		

81	

J

04. Jesper Frijns

Bugel

The Young Artist

– Clifford P. Barnes		

81	

J

05. Yamilla Drummen Bugel

The Young Virtuoso

– Clifford P. Barnes		

80

J

06. Desiree Korink

Bugel

The Young Virtuoso

– Clifford P. Barnes		

80

J

07. Lisa Laumen

Bugel

The Young Artist

– Clifford P. Barnes		

84

J

08. Rimmi Limpens

Bugel

The Young Virtuoso

– Clifford P. Barnes		

84

J

83

09. Geert Verkoulen

Bugel

The Young Virtuoso

– Clifford P. Barnes		

J	10. Maartje Waelen

Bugel

The Young Virtuoso

– Clifford P. Barnes		

82

J	11. Koen Verkoulen

Bugel

Mars (Polka Petite)

– Edwin Franko Goldman

86
81	

5	12. Chris Lemmens

Bariton

The Young Artist

– Clifford P. Barnes		

5	13. Ralph Niesters

Trompet

Meadowlark

– H.A. VanderCook		

84

5	14. Vera Soons

Bugel

The Young Artist

– Clifford P. Barnes		

82

4	15. Loek Daemen

Bugel

Mercury 		

– Edwin Franko Goldman

78

4	16. Janneke Bessems Bugel

Debonnaire		

– H.A. VanderCook		

82

4	17. Claudia Wiekken

Bugel

Mercury 		

– Edwin Franko Goldman

78

4	18. Stan Willems

Bugel

Centaurus		

– H.A. VanderCook		

83

2	19. Rickwin Poelma

Bariton

Rhapsody for Euph.

– James Curnow		

82

1	

20. Lou Lemmens

Kleine Tr.

Solo no. 22

– Mitchel Peters		

87

Vrije

21. Ardina Soons

Bugel

Nordische Fantasie

– Theodor Hoch		

89

Winnaars ‘Meister Stassen-Wisseltrofee’ bestemd voor de deelnemers in de Jeugddivisie (J)
1e Prijs: Koen Verkoulen, bugel
2e Prijs: Luca Aerts, bugel
3e Prijs: Lisa Laumen, bugel & Rimmi Limpens, bugel (gedeeld, Wisselbeker in tijdsevenredigheid)
Winnaars “Wisselbeker Solistenconcours Fanfare Sint Caecilia Schimmert 1845’ bestemd voor de deelnemers in de
Divisies 5 tot en met 1:
1e Prijs: Lou Lemmens, kleine trom, 1e Divisie
2e Prijs: Ralph Niesters, trompet, 5e Divisie
3e Prijs: Stan Willems, bugel, 4e Divisie
Hoogste Dagscore: Ardina Soons, bugel, Vrije Divisie
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PALMZONDAG
Op zondag 16 maart werd Palmzondag in onze kerk
gevierd met als thema
“het vuur aanblazen”.
Vuur moet aangeblazen worden, wil het aanblijven.
Dat geldt ook voor het vuur in jezelf en in de ander.
De ene keer ben je zelf zo’n blaasgalg voor anderen
en een andere keer is het heel hard nodig dat een
ander jou eens goed aanvuurt
In deze viering hebben we eens kritisch naar onszelf
gekeken.
Blazen wij het vuur in onszelf genoeg aan?
Porren we ook de ander voldoende op om bij de les
te blijven?
Het was een prachtige viering waar we hebben genoten van de prachtige muziek van Drumband en
Fanfare.
Bloemstukken vervaardigd door José Steijns.

Klaarzetten en opruimen van het instrumentarium
klaarzetten en opruimen bij elke repetitie en bij alle uitvoeringen.
April:
Leon Aelmans, Fransien Korink-Slenter, Math Lemmens, Loek Willems.
Mei:
Rob Creemers, Dion Soons, Eugène Delahaije, Ed Soons.
Wanneer je verhinderd bent wil je dan zo vriendelijk zijn voor een vervanger te zorgen?
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GEBOREN NIELS KUIPERS
Op 14 maart jl is Niels Kuipers geboren. Niels is de zoon van Erwin en Daisy Kuipers en het
broertje van Femke.
Hij weegt 4400 gram en is 55 cm lang.
Wij wensen Daisy, Erwin en Femke van harte proficiat en heel veel geluk samen met Niels!

Wijziging DATUM FAMILIEDAG
De datum van de familiedag is gewijzigd i.v.m. een drumbandfestival in Geulle, waaraan de
drumband zal deelnemen.
Deze gezellige dag zal nu doorgang vinden op zondag 1 juni i.p.v. zondag 29 juni.
We hopen hier de gehele fanfarefamilie te ontmoeten.
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AGENDA
REPETITIES:

Volgende info verschijnt op 26 april
Uiterlijke inleverdatum 19 april

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 2008:

Zo	13 apr Concert D’n Huppel
		
Ulestraten 12:00 (K)
Wo 30 apr Lampionnenoptocht 20:30
Zo 04 mei Wandeltocht Trampelkeu
Zo 04 mei Solistenconcours Hulsberg
Zo	11 mei Pinksteren
		
(Communicantjes) (K) 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
Zo 01 jun Familiedag
Vr 20 jun Ster Elektrotoer
Zo 29 jun Drumbandfestival Geulle (D)
Zo 29 jun Finale Jonge Solisten
Za	16 aug St. Rochus Kl. Haasdal 18:45
Vr 29 aug - Zo 31 aug Watertaore Fièste
Zo	14 sep Bondsfestival Jabeek district
		
Heerlen (D)
Zo 21 sep F.P.C. concert 15.00-20.00 uur
Zo 05 okt Concert
Zo	19 okt Wandeltocht Trampelkeu
Za 01 nov NKW Blazers te Vught
Za 01 nov Concert Fanfarezaal Elsloo
		
(met fanfare Millingen)
		19:00 - 23:00

VERVOLG ACTIVITEITEN 2008:

Zo 23 nov Intocht St. Nicolaas
Za 22 nov St. Caeciliamis + feest 18:45
Wo 24 dec Kerstensemble 21:00

ACTIVITEITEN 2009:

Vr 02 jan Nieuwjaarsconcert
Vr 10 jul - 02 aug WMC Kerkrade

CONCERTEN:

Zo	13 apr Concert D’n Huppel
		
Ulestraten 12:00 (K)
Zo 21 sep F.P.C. concert 15.00-20.00 uur
Zo 05 okt Concert
Za 01 nov Concert Fanfarezaal Elsloo
		
(met fanfare Millingen)
		19:00 - 23:00
Vr 02 jan 2009 Nieuwjaarsconcert

