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FanFare St. CaeCilia SChimmert

Uitgave onder verantwoordelijkheid van het bestuur. Coördinatie: José Eijssen, tel. 045 404 9177
Email: fanfare-info@fanfareschimmert.nl • Website: www.fanfareschimmert.nl 

Voor de gehele fanfare-familie.Fanfare-info

aFSCheid leon aelmanS

Beste Fanfarefamilie,
Het afscheid van Leon Aelmans was indruk-
wekkend. Het opluisteren van de uitvaart-
dienst van een lid uit eigen vereniging beroert 
tot tranens toe. Emotionele beleving met eigen 
klanken. Een prima bezetting met toepasselij-
ke muziek. Ere aan ons kerkgebouw met ‘Lo-
cus iste a Deo factus est’- Deze plaats (kerk) 
is door God gemaakt-. 
Gedragen en met overtuiging ‘Ich bete an die 
Macht der Liebe’ en de ontroerende, smeken-
de melodie ‘Blijf mij nabij wanneer het avond is’. Een woord van herinnering door een fami-
lielid, woorden en gebeden door onze pastoor, het in memoriam door de voorzitter van de 
Fanfare en een gedachtenis door een collega van het bedrijf waar Leon werkzaam was. Uit 
alles klonk de rustige, betrouwbare, altijd aanwezige en stille toeverlaat Lei. 
Inderdaad met stomheid geslagen. 
Zelfs het vaandel met het zwart lint maakte een buiging. 
De heilige Caecilia viert een dag nadien haar naamfeest. Droef! Een bas zwijgt.
In paradisum deducant te Angeli. -Moge de engelen hem begeleiden naar het paradijs-.
Wie?................Leon Aelmans
Wat?................overlijden
Waar?..............Schimmert
Wanneer?........november 2012
Waarom?...................................weet ik niet!!
 
Guus Eijssen
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rouwrandje rond onS jaarlijkS St. CaeCilaFeeSt

De voorbereidingen van ons jaarlijkse St. Caecliafeest waren zo goed als afgerond toen het 
vreselijk bericht van ons gewaardeerd lid Leon Aelmans iedereen bereikte! Wat een drama, 
iedereen was het er over eens dat het een aangepast feest zou moeten worden.
De Tiroler Teufel werden afgeblazen, aangepaste muziek zou die avond voor een beetje 
sfeer zorgen. Om 19:00 uur was er de viering in de Remigiuskerk te Schimmert, muzikaal 
opgeluisterd door de Drumband en Fanfare o.l.v. Ettiënne Houben en Frenk Rouschop.
Na een mooie muzikale H. Mis  ging het feest door in het Gemeenschapshuis, hier was er 
een minuut stilte voor ons gewaardeerd lid Leon.
Daarna was het tijd voor onze 4 jubilarissen, die gehuldigd werden. Proficiat allen!
De dames hadden zoals elk jaar weer voor een voortreffelijke heerlijke boeren buffet ge-
zorgd. Chapeau!!

Toen was het tijd voor enkele rondes bonnenverkoop, hier was de jeugd heel erg actief mee 
bezig: zoveel mogelijk bonnen verkopen.
De prijzen vielen bij iedereen goed in de smaak.
Wij hopen dan ook als bestuur dat de aanwezigen toch een gezellige avond heeft gehad.

Bestuur
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kerStkoper 2012

Op maandag 24 december was het weer zover: Kerstwake en Nachtmis bij gelegenheid van 
de viering van de geboorte van het kindje Jesus. Bij het begin van de Eucharistieviering werd 
het kind in de kribbe gelegd na een liturgische intocht van de acolieten en de celebranten. 
Een dozijn Kerstliederen waren voorbereid, met een bonte mix qua herkomst uit Nederland, 
Duitsland, Engeland, Frankrijk en Amerika. Solist in The Little Drummer Boy was Luuk Me-
vis, die op kleine trom een complete Bolero alla Ravel ten beste gaf. In afwisseling met het 
koor “Sing A Song” werd de rijke liturgie opgeluisterd. Het Kerstkoper werd gevormd door 
Rob Vankan & Jesper Frijns (trompet); Joël Jacobs, Alain Soons & Rimmi Limpens (bugel); 
Ed Soons (altsaxofoon); Jeroen Buijsen, Matthijs Buijsen & Fransien Korink (hoorn); André 
Lemmens (bariton); Joep Hotterbeekx (trombone); Roel Wachelder (Es-Bas); Huub Meertens 
(Bes-Bas); Luuk Mevis (slagwerk).

Wij danken hen voor hun inzet en voor het transport van de (slagwerk)materialen.
Gedenken we in dankbaarheid Leon Aelmans, die tientallen jaren met ons meespeelde.

René Kicken
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nieuwjaarSConCert

In de fanfarefamilie ben ik toch in zekere zin een vreemdeling. Ik was dan ook hoogst ver-
baasd toen mij gevraagd werd om mijn indrukken van de avond op papier te zetten ter pu-
blicatie in de Fanfare-info.  Dit concert hebben wij (mijn vrouw en ik) al meerdere jaren aan 
ons voorbij laten gaan. Tot nu. Het was ons namelijk ter ore gekomen dat drie van onze 
kleinkinderen acte de présence zouden geven op hun gloednieuwe blokfluit. En dat wil je 
toch meemaken…
Zo is het gekomen dat wij op vrijdag 4 januari naar het gemeenschapshuis trokken. Daar be-
landden wij zo maar in een ongeorganiseerde  nieuwjaarsreceptie. Het “zalig nuujaor” klonk 
aan alle kanten.
 Op het podium stonden al een tiental stoelen en pupiters klaar, naar later bleek, voor het 
leerlingenorkest en de jeugdfanfare. In de zaal werd het allengs drukker en verging de tijd in 
gezellige kout. Om acht uur kwamen de jeugdleden op, door enige schroom bevangen, wel 
wetend dat er vele nieuwsgierige en kritische blikken op hen gericht zijn. Dan worden wij ge-
tuigen van  hun nog  wankele schreden op  een lang en onzeker pad naar muziek. Technisch 
hebben ze al heel wat in hun mars, van de nu wat plichtmatig gespeelde noten zullen zij later 
zeker fraaie muziek maken. En daar wensen wij hen veel succes mee.
En dan de verrassing…. Onder ritmisch handgeklap komen de kinderen op, de blokfluitjes 
in hun knuistjes geklemd. Samen met het jeugdorkest brengen zij twee stukjes ten gehore, 
waarbij enkelen de fluit, al “virtuoos” met een hand bespelen. Maar u kunt gerust zijn: het liep 
goed af… gesteund door de klanken van het jeugdorkest. Een klaterend applaus was hun 
deel. Kennelijk waren velen, waaronder schrijver dezes,  uitermate gecharmeerd van zoveel 
jeugdig bravoure.

Daarna, Bühne frei, voor de drumband of beter gezegd voor een uitgebreid arsenaal aan me-
lodisch slagwerk. Wat bespelen zij dit toch fantastisch! Maar eerlijk is eerlijk: ik heb ze al eens 
beter horen spelen dan hier. Zijn ze echter in goede doen, dan spelen ze de sterren van de hemel.
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diamanten huwelijk

Onze ouders Frans en Bertha Aarts waren 
op zaterdag 5 Januari 60 jaar getrouwd.
Zij hebben voor dit diamanten huwelijk 
vele felicitaties mogen ontvangen. Zij wil-
len iedereen hartelijk danken voor deze 
felicitaties. Met name willen de kinderen 
en kleinkinderen de Fanfare hartelijk be-
danken voor de prachtige serenade.  We 
hebben hier met z´n allen enorm van ge-
noten. Dit was een mooie bijdrage aan 

een geweldige dag die we met kinderen, kleinkinderen, familie, vrienden en kennissen heb-
ben mogen vieren.   
We hebben een schitterende dag gehad! 

Bedankt

Dan verbaas ik mij telkens weer hoe Etiënne zijn muzikanten van uit vrijwel absolute stilte 
weet op te zwepen tot een stormende oceaan van klanken. Chapeau!  Daarbij dit nog even 
terzijde: ik heb nooit geweten dat aan een bezemsteel, tokkend op een houten kistje, zoveel 
ritmische oerklanken te ontlokken zijn. Origineel , sjiek. 
Tenslotte, na het uitbouwen van het podium, treedt het grote fanfareorkest aan. Ook zij spe-
len hier niet de sterren van de hemel, maar dat kun je in deze gezellige en gemoedelijke 
ambiance ook niet verwachten.  Hoe dan ook, de filmmuziek uit “Schindlers List” is en blijft 
indrukwekkend.
En toch is de dirigent zichtbaar geïrriteerd door het luide geklets en geroezemoes achter in 
de zaal. Moet ik dit over mijn kant laten gaan, ik vraag het mij ook af…. Voor mij is het dan 
duidelijk : hier wordt alleen gemusiceerd ter verhoging van de feestvreugde, de muzikale 
hoogstandjes worden bewaard tot op het concours later dit jaar. Daar zijn die allicht beter 
op hun plaats, dacht ik. Bovendien laat de bekrompen akoestiek van de zaal een volledige 
ontplooiing van de gespeelde muziek niet toe.
Ter afsluiting nog dit: Peter Verkoulen, die de muziekstukken van de fanfare inleidt, verdient 
een eervolle vermelding. De manier waarop hij zijn verhaal schijnbaar moeiteloos uit zijn 
mouw schudt, gewoon klasse.
Het nieuwjaarsconcert, een waardevolle traditie, houden zo!

Wiel Provaas
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jaarVergadering Vrienden Van de FanFare

De vrienden en sponsors die hun planning voor volgend jaar zijn aan het bijwerken kunnen 
op vrijdag 22 maart alvast de jaarvergadering 2012 van de Vrienden invullen om 20.30 uur in 
het gemeenschapshuis. Wat betreft het voorprogramma is er een excursie bij de A2 tunnel 
in Maastricht vastgelegd van 14.00 tot 16.00 uur. Iedereen die hiervoor belangstelling heeft 
wordt verzocht zich aan te melden bij Ger Derks tel. 4041595 of email gerderks@kpnmail.nl, 
zodat we het vervoer kunnen regelen.

oproep: Verschillende vrienden hebben hun mailadres al eens doorgegeven. Mogelijk zijn 
er ondertussen adressen gewijzigd of hebt u uw adres nog niet doorgegeven. Wilt u uw mail-
adres aan de Vrienden doorgeven, dan kan dat bij vrienden@fanfareschimmert.nl.
Wenst u de fanfare-info alleen nog via mail en niet meer op papier, dan kunt u dit ook op 
adres doorgeven.

Vrienden van de Fanfare

potgrondaCtie!

Hopelijk hebben we de strengste vorst en sneeuw achter ons en zal de lente niet lang meer 
duren. Tijd dus om weer eens te denken aan uw tuin! Zodat u, als het straks echt mooi weer 
is, lekker kunt genieten van uw goed verzorgde planten en bloemen. De fanfare wil u dit jaar 
hiermee op weg helpen met goede potgrond! De potgrondactie zal plaatsvinden op zaterdag 
16 maart. Natuurlijk komen wij deze dag bij u langs om de potgrond direct bij u te bezorgen. 
Dat is zowel voor u als voor ons heel voordelig. Zo hoeft u niet naar de bouwmarkt of het 
tuincentrum om zakken aarde te halen. Geen gedoe bij het in en uitladen en sjouwen van die 
altijd zware zakken. Op 16 maart brengen wij de aarde tot in uw tuin!! Ook sponsort u ons met 
de aanschaf van deze potgrond. Van de opbrengst van deze actie kunnen we bijvoorbeeld 
weer leuke nieuwe muziek aanschaffen (waarvan u dan natuurlijk weer kunt genieten tijdens 
een van onze concerten)!
De zakken potgrond en tuinaarde van 40 Liter kosten € 4,-- per stuk. Koopt u 3 zakken tegelijk 
dan betaalt u hiervoor maar € 10,- 
Vanaf 10:00 uur komen wij langs de deuren. Denkt u niet thuis te zijn of bent u bang ons 
net te missen en zo de potgrond aan uw neus voorbij te zien gaan? Geef dan uw bestelling 
alvast door via een e-mail aan: bestuur@fanfareschimmert.nl. of geef het mondeling aan een 
van onze bestuursleden door. Dan kunnen wij er voor zorgen dat er sowieso potgrond bij u 
bezorgd wordt!
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kaSControle

Het doel van de kascontrole is een advies uitbrengen aan de jaarvergadering om de financi-
ele administratie van de fanfare goed te keuren. Dat doen we, als jaarvergadering, om Peter 
Verkoulen decharge te verlenen, dat wil zeggen dat we de administratie goed gedaan vinden 
en we als leden van de fanfare de financiële gevolgen van zijn acties aanvaarden.

Om te kunnen aangeven dat de administratie goed gedaan is, moet je die controleren. Bij 
ons in de fanfare wordt altijd een afspraak gemaakt met Peter, Jo Schneiders (de vader van 
Maurice) en de twee kascontrole-leden.
Wat kun je controleren?
In principe alles.
Hoe doe je dat?
1.  Je controleert aan de hand van de lijst van vorig jaar of er op de bank begin van dit  
      jaar ook hetzelfde bedrag stond als eind vorig jaar.
2.  Je controleert aan de hand van het laatste afschrift wat er op de bank staat.
3.  Alle inkomsten en uitgaven er tussen in moeten worden gecontroleerd.
     Uitgaven: Is er van elke uitgave een factuur/bon. Kloppen de bedragen? 
     Inkomsten: Hoeveel is er ontvangen aan contributie e.d.? 

Vaak wordt er steekproefsgewijs gecontroleerd. Je controleert van bijvoorbeeld één maand of 
er van alle uitgaven facturen zijn. De inkomsten controleren is moeilijker, het is ook goed om 
de penningmeester op zijn eerlijkheid te vertrouwen. Zeker omdat de financiële administratie 
in onze vereniging door Peter en Jo gedaan wordt, is de kans op opzettelijke fouten erg klein.

Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek schrijft in artikel 48 voor dat deze controle jaarlijks moet 
geschieden door “een commissie van ten minste twee leden die geen deel van het bestuur 
mogen uitmaken”. Bij ons is er ook nog een reserve afgesproken zodat er makkelijker een 
afspraak gemaakt kan worden.
Het is verplicht de controle door de commissie over het jaarverslag te laten plaatsvinden. Elk 
jaar dient deze dus te gebeuren.

Geef je dus op!!!
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AGENDA 
repetitieS:
Drumband: elke Woensdag 20:00 
Leerlingenorkest: elke Zondag 10:30-11:00 
Jeugdfanfare: elke Zondag 11:00-12:30
Fanfare: elke Vrijdag 20:00
(K)=Korps (D)=Drumband (J)=Jeugdfanfare

ConCerten 2013:
Zo 14 apr Concert (k)
Vr 26 apr Concert met wijnandsrade (k)
  gemeenschapshuis 20:00
Vr 07 jun Concert (k)
Za 15 jun of 22 jun. Concert Peeltoernooi  
  Meijel de Bingerd (D)
Zo 30 jun Concert (k)
Vr 12 jul Generale repetitie (K)
Za 13 jul WMC optreden (K)
Za 19 okt Concert (D)

aCtiViteiten 2013: 
Zo 10 feb carnavalsmis 11:00
Ma 11 feb Carnavalsoptocht 
Za 16 mrt Potgrondactie 10:00 - 14:00
Zo 17 mrt Jaarvergadering 10:30
  Gemeenschapshuis
Zo 24 mrt Palmzondag 10:45
Za 06 apr Verkoop koosjiet-loten 10:00 
Zo 14 apr Concert (k)
Vr 26 apr Concert met wijnandsrade (k)
  gemeenschapshuis 20:00
Di 30 apr Koninginnedag 20:30
Zo 05 mei Solistenconcours Hulsberg
Zo 05 mei Lentewandeltocht Trampelkeu
Wo 08 mei t/m zo 12 mei WTF 2013
Zo 19 mei Communie mis 9:15
Zo 26 mei Kermis processie 8:15
Do 30 mei Kermis Groot Haasdal 20:00
Za 01 jun Processie Meerssen 6:30

Vr 07 jun Concert (k)
Za 15 jun of 22 jun. Concert Peeltoernooi  
  Meijel de Bingerd (D)
Zo 30 jun Concert (k)
Vr 12 jul Generale repetitie (K)
Za 13 jul WMC optreden (K)
Za 17 aug receptie 20:00
  (bij goed resultaat wmC)
Za 19 okt Concert (D)
Za 23 nov 18:45 u St. Caecilia mis kerk
Za 23 nov 20:00 u St. Caecilafeest 
  Gemeenschapshuis.

aCtiViteiten 2013 (VerVolg): 

tip: kijk voor meer foto’s op onze website:         
         www.fanfareschimmert.nl


