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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 
Rekening nr. Vrienden van de Fanfare: NL93 RABO 0146 4149 34

Voor de gehele fanfare-familie.Fanfare-info

FantaStiSCh WmC VOOr FanFare!

Met een zinderend optreden wist onze fanfare op 
zaterdag 29 juli 95,80 punten bij elkaar te spelen 
op het WMC in Kerkrade. Het publiek was laai-
end enthousiast. Met de score bleven we 0,05 
punten achter op de tweede plek die voor het 
Gelders Fanfare Orkest was. Koninklijke Fanfare 
Kempenbloei uit Achel werd eerste.

We willen iedereen die op een of andere manier 
een bijdrage aan dit geweldige optreden heeft 
geleverd heel hartelijk danken. Muzikanten, 
Frenk Rouschop, koor Canto Rinato, SuuS, 
sponsors, vrijwilligers, Vrienden van de Fanfare 
en natuurlijk onze enthousiaste fans. Dank!

Informatie over de WMC-deelname is te vinden 
op onze website. Hier zijn ook de foto’s van de 
voorbereiding, het optreden zelf en het feest 
daarna zijn te vinden.
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nOg eenmaal: het WmC 2017
 
Het lijkt al weer een tijdje terug maar we willen nog één keer terugblik-
ken op een geweldig WMC-seizoen. En dat in een paar steekwoor-
den:
• Vanaf januari intensieve repetities
• Opbouwen van spanning en opbouwen van de show
• Wat zullen we aantrekken, hoe gaat het met het licht?
• Samen met de Vrienden van de Fanfare en Monique Diederen zorgen we voor prachtige 

nieuwe uniformen met stijlvolle zwarte overhemden
• We mogen van het WMC even het podium op om te testen
• Een geweldige voorvertoning in ons nieuwe Gemeinsjapshoes op 23 juli
• En dan met bussen vol fans naar Kerkrade
• De Rodahal trilt, het publiek is laaiend enthousiast
• 95,80 punten een record!
• Ons filmpje op Facebook wordt bijna 7.000 keer bekeken
• Nog nagenietend gaan we eindelijk op vakantie
• Op 8 september blikken we terug en houden we met een receptie het WMC-geluk nog 

even vast daarbij kregen we van onze eigen drumband een serenade. Hoe mooi is dat!! 
En dat alles voor lovende woorden van de jury:

• Een goed gekozen programma, een aantrekkelijke show
• Prachtige fanfare-sound
• Veel energie is gestoken in de X-factor, voor het publiek was er veel te genieten
• Complimenten aan alle muzikanten, ook aan de sopraan soliste en charismatisch diri-

gent.
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In het Engels luidde het volledige juryrapport als volgt: 

Fanfare St. Caecilia Schimmert – Schimmert (NL) Points: 95,80 
Performance date: Saturday, July 29 2017 – Rodahal Kerkrade – 21:30h 

Remarks / comments by the adjudicators 
Based on a very well chosen program, you realized an attractive show which was highly 
praised by our jury team as well as the audience! You achieved a very beautiful Fanfare 
sound, especially when playing Tutti! Your forte and fortissimo playing is on many occasions 
a little too much ‘muscular’ and seems to be less controlled compared to the high degree 
of ‘finishing touch’ you realize in other musical details. Maybe your dynamic approach was 
chosen intentionally because of the ‘American’ theme. Your piano playing is occasionally 
somewhat shallow. 
The ensemble playing and tempi were not always clear and in harmony: we got the impres-
sion that intentions between conductor and orchestra sometimes ran a bit apart. 
You gave lots of efforts in realizing the ‘X-factor’ in your concert and we would like to compli-
ment you on this aspect! WMC aimed for this innovation and (also) thanks to you some good 
and interesting examples were presented in the 2017 WMC Concert Division. You really of-
fered the audience a large extra value and musical experience! 

The last work achieved a high degree of entertainment and was very much appreciated by the 
audience. Thank you for a great concert / show! 

Compliments to all musicians (including the excellent soprano soloist!) and their musical, 
charismatic conductor! Predicate: an excellent performance with some blemishes. Congra-
tulations! 

Thank you for attending the World Music Contest 2017! Good luck in the future and we hope 
hearing from you next WMC edition!
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BruilOFt marlOu & Dirk

Beste fanfare-vrienden, 
 
Op zaterdag 26 augustus jl. was het dan zover, wij gin-
gen trouwen! Een dag waar we lang naartoe geleefd 
hebben en waar muziek een belangrijke rol vervulde. 
In de kerk speelde Wilbert samen met mijn nichtje Da-
nique en zorgde Harrie voor het vertrouwde saxofoon-
geluid. 
 
’s Avonds mocht een serenade van jullie, de fanfare, 
niet ontbreken. Wat was het bijzonder toen jullie naar 
binnen gemarcheerd kwamen, speciaal voor ons. Het 
is ontzettend feestelijk om een serenade te ontvangen. 
Vele gasten waren onder de indruk, écht Limburgs, 
en ook voor ons was het erg bijzonder om een keer-
tje aan de andere kant te staan. We hebben genoten! 
De mooie speech van oud-buurman Peter met een af-
sluitende maestro muziek in een ‘Lang zullen ze leven’ 
maakte het af. Het was dé perfecte opening voor een 
heerlijke feestavond. 
 
Mede namens mijn ouders, ontzettend bedankt!
 
Liefs Dirk en Marlou
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gOuDen BruilOFt heutS

Beste leden van de fanfare.
Ik heb pap en mam gevraagd hoe ze de serenade voor 
hun vonden. Het antwoord: In een woord geweldig.
Ik had ook niet anders verwacht want het woord fanfare 
was toch al verschillende keren gevallen.

Pap en mam keken er naar uit. Dit was het hoogtepunt 
van de dag. SJIEK, dat er zo veel leden tijd hebben vrij 
gemaakt om voor pap en mam te komen spelen.

Namens ons kinderen: Theo, Petra en Anita en partners 
en natuurlijk pap en mam heel veel dank.

Familie Heuts

SerenaDe Bij 50-jarig huWelijkSFeeSt YVOnne en SeF.

We hebben genoten niet alleen van het feest maar zeker ook van de serenade van de Drum-
band en Fanfare. Als er zo’n mooi korps extra voor je een serenade brengt dan doet dat iets 
met je. Meer als we van tevoren gedacht hadden.
Daarom ook namens oma, kinderen en kleinkinderen van harte bedankt. En sorry dat we jul-
lie verleid hebben tot het spelen van een extra toegift.

Yvonne en Sef Kuipers-Geijselaers
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DrumBanD & Sing a SOng

Na een eerdere samenwerking met de drumband ontstond het idee om gezamenlijk een con-
cert te organiseren. Het plan werd gevat om dit te laten plaatsvinden in het nieuwe gemeen-
schapshuis. Ideeën werden uitgewisseld, via YouTube werden muziekstukken beluisterd en 
al snel werd een muzikaal ‘geraamte’ voor een concert opgezet.

Ondanks de drukke agenda’s werd geoefend aan de stukken en al bij de eerste gezamenlijke 
repetitie werd duidelijk dat we hier met een gepassioneerde groep muzikanten op weg waren 
naar een mooi, maar vooral gezellig concert . Samen muziek maken verbindt en is zo mooi 
om mee te maken.  Wij hebben als koor genoten van de muzikale passie die er bij de drum-
band heerst. Wat een toppers! En wat fantastisch hoe deze groep de jonge leden volledig in 
hun groep meeneemt.

Flyers en posters werden gemaakt en verspreid, ’t Gemeinsjapshoes werd in rap tempo con-
cert-proof gemaakt, de zaal werd aangekleed, de geluidsinstallatie getest, iets lekkers voor bij 
de koffie werd koel gezet. Het concert kon beginnen! Maar het was nog maar afwachten of er 
wel gasten zouden komen luisteren. Gezien de zeer warme zondagmiddag durfden we er niet 
op te hopen. We waren dan ook zeer opgetogen toen er stoelen moesten worden bijgezet!    

Wat hebben we genoten. En wat heeft ons publiek genoten. We mogen wel stellen dat we 
samen een bijzonder gevarieerd programma hebben neergezet. Het blijft een uitdaging  om de 
juiste balans te vinden tussen de beide muziekvormen, maar wij denken dat het goed gelukt is. 
Wij als koor Sing a Song kijken dan ook met een tevreden en trotse blik terug op deze samen-
werking en hopen dat wij deze in de toekomst verder kunnen intensiveren. Wij willen alle leden 
van de drumband en in het bijzonder hun muzikaal leider Roy ontzettend bedanken voor de 
samenwerking! Graag tot een volgende keer!

Meryam Aerts, voorzitter Sing a Song
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DrumBanDaCtiViteit

Op zondag 10 september was het voor de drumbandleden tijd voor ontspanning. Marc en Wou-
ter boden aan dit jaar een leuke activiteit te organiseren. En een leuke dag werd het zeker!! We 
verzamelden in de middag in de Nieuwstraat bij de ouders van Marc voor een lekker kopje koffie. 
Niet alleen de drumbandleden waren welkom, maar ook partners en kinderen waren van de partij. 
Binnen tien minuten werden de schommels in de tuin (al tien jaar buiten gebruik) volop getest. 

Na een lekker kopje koffie vertrokken we naar Stardust in Sittard om te gaan bowlen. Er wer-
den vier teams gevormd. De kinderen kregen een aparte baan met de nodige hulpmiddelen. 
Iedereen deed fanatiek mee en het werd een geduchte strijd. 

Hierna vertrokken we weer richting Schimmert en was het tijd voor een heerlijke barbecue 
bij Marc. De heren hadden overal aan gedacht! Al hadden ze de eetlust wellicht wat ruim 
ingeschat ;). Ook de kinderen vermaakten zich nog prima enkele uurtjes samen in de tuin.

Mannen, heel erg bedankt voor het organiseren van deze leuke dag!! Ook een woord van 
dank aan de ouders van beide heren voor hun hulp en gastvrijheid. 

Judy Kuipers
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herFStWanDeltOCht trampelkeu
Op 15 OktOBer 2017

De herfstwandeltocht van de Trampelkeu is dit jaar op zon-
dag 15 oktober.  Deze keer zullen we gaan wandelen rich-
ting Schietecoven en Waterval / Raar. We hopen, dat de 
natuur zich in prachtige herfsttinten laat zien en er dus nog 
veel te genieten valt. De start is in Café Oos Heim van 7 uur 
tot 14 uur en onderweg zal er op de beide posten in ruime 
mate voor de inwendige mens worden gezorgd. (zeker met de “woorsjte” van Maria en Ludy 
en misschien wel “happy hour”).

Wij hopen dat we jullie weer mogen begroeten onderweg en dat we, zo als altijd toch, een 
gezellige wandeltocht zullen beleven. De opbrengst is, zoals gewend, wederom voor onze 
fanfare.

Tot ziens op 15 oktober “bie ut TRAMPELE MIT DE KEU”

WSV De Trampelkeu Sjömmert 

kOOSjiete 2017

De koeien hebben hun plicht weer gedaan en de
winnende lotnummers zijn:
- Eerste prijs: nummer 0036
- Tweede prijs: nummer 0324

De 2e prijs is inmiddels uitgereikt. De gelukkige 
winnaar is Iwan IJzendoorn uit Scheveningen! 
Zoals jullie zien wint het Koosjiete ook buiten de 
grenzen van Schimmert aan populariteit!

We wensen alle winnaars van harte proficiat!
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nieuWS uit COmmiSSie OpleiDingen 

Bowlen 7 oktober

De laatste repetitie voor de vakantie heeft de jeugdfanfare afgesloten met een heerlijk ijsje 
bij Restaurant Den Druppel (bedankt voor de sponsoring!). Dit was zo goed bevallen dat 
leden een bowlingmiddag-avond georganiseerd hebben. Leden van de jeugddrumband en 
jeugdfanfare gaan zaterdag 7 oktober as een balletje gooien en zich van hun sportieve kant 
laten zien!

Van OuD naar nieuW!
 
De hele zomer stond in het teken van ver-
huizen naar het nieuwe gemeenschapshuis. 
Dat had heel wat voeten in aarde. Gelukkig 
konden we rekenen op aardig wat vrijwilli-
gers die de handen uit de mouwen kwamen 
steken. Op de foto’s enkele impressies van 
de verhuizing en ook van de allerlaatste 
bestuursvergadering in het oude gemeen-
schaphuis. Mét laagstaande zon, waarvoor 
nog ff een provisorische zonnewering werd 
gemaakt van het tafelkleed…..
Ook wat plaatjes van de mooie nieuwe kas-
ten, waarin de instrumenten ordelijk kunnen 
worden opgeborgen!

Dank iedereen die de verhuizing mede mo-
gelijk heeft gemaakt. Dank ook voor jullie 
geduld en begrip op alle tijden dat repete-
ren en lessen nog niet zo soepeltjes verliep!

Bestuur
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Jeugdtreffenevenement Ulestraten 28 oktober

Op 28 oktober as neemt onze jeugdfanfare deel aan het JeugdtreffenEvenement in Ulestra-
ten. Het JeugdTreffenEvenement zal plaatsvinden in de Tiendschuur van kasteel Vliek in 
Ulestraten, Vliek 1 in Ulestraten.

12:15 Slagwerkgroep Ulestraten
13:00 Jeugddrumband 'The Young Ones' Spaubeek  
13:45 Jeugddrumband Muziekvereniging Voerendaal
14:30 Jeugdfanfare Kristoffel Opgrimbie (België)
15:15 Jeugdfanfare Les Amis Réunis Ransdaal
16:00 Leerlingenorkest Kon. Harmonie van Heer
16:45 Jeugdfanfaar Zitterd
17:30 Jeugdfanfare Ulestraten
18:15 Jeugdharmonie St. Petrus en Paulus Wolder - Maastricht
19:00 Jeugdfanfare St. Caecilia Schimmert

agenda

Zaterdag 4 november Proefexamens
Zaterdag 4 november Opluisteren Heilige Mis in Schimmert om 19.00 uur
Zaterdag 16 december  Examens
Zondag 21 januari 2018 LBT solistenconcours Witte vrouwenveld Maastricht
Zaterdag 24 maart 2018 Intern Solistenconcours (ovb)
Zondag 22 april 2018 Lei Extra Solistenconcours Hulsberg

nieuwe aanmeldingen

Afgelopen maand hebben we weer onze jaarlijks wervingsactie gedaan op de basisschool. 
Hiernaast is de aanmeldingsbrief te vinden.

Samen muziek maken, das pas fijn!

Namens Commissie Opleidingen
Barry Kuipers
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Zou je willen leren om een muziekinstrument te bespelen? Vind je het leuk om samen met 
andere kinderen muziek te maken? Dit kan op de basisschool. Er wordt daar voor jullie een 
basiscursus georganiseerd door fanfare St.Caecilia Schimmert.

We willen jullie kennis laten maken met muziek door het geven van blokfluitles. Je hebt daar-
mee een basis zodat je straks kan kiezen om verder te gaan op b.v. een blaasinstrument of 
slagwerk.

De cursus duurt een half jaar. De lessen worden gegeven door Roger Cobben. De lessen 
worden gegeven  op woensdagmiddag  vanaf 12.40 uur, in een ruimte van de BredeSchool 
en duren een half uur. Dus direct na school. Als de groep te groot wordt wijken we voor een 
aantal uit naar de maandagmiddag, ook dan direct na schooltijd. We beginnen met de lessen 
op woensdag 25 oktober a.s. (en als er een groep op maandag komt begint die op 23 oktober).

De kosten bedragen: 70,- euro voor dit half jaar. Dit is ongeveer € 4 per les (half uur). Je mag na 
afloop de blokfluit houden. Na een half jaar heb je de mogelijkheid om nog eens door te gaan 
met blokfluit. Je kunt dan ook kiezen voor een ander instrument.

Voor kinderen die nu al weten dat ze een slagwerkinstrument willen bespelen: je kunt je ook 
direct hiervoor aanmelden (zonder blokfluitles). Deze lessen worden door een gediplomeerde 
leraar gegeven. Voor kosten en verdere informatie verwijzen we je naar onze site: www.fanfa-
reschimmert.nl/activiteiten/opleidingen.

Wil je hieraan meedoen (blokfluit of slagwerk) mail dan onderstaande gegevens voor 12 ok-
tober naar: opleidingen@fanfareschimmert.nl of lever het formulier in op onderstaand adres: 
Vauwerhofweg 10 Schimmert.

Naam: ..............................................................
Adres:...............................................................
Telefoon:...........................................................
Email:...............................................................
Ik wil me aanmelden voor blokfluit / slagwerk

Mochten er lessen op maandag gegeven worden, dan zou ik evt. wel/niet ook op deze dag kun-
nen. Voor meer informatie kun je bellen naar Ine Willems: tel. 045-4042236
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AGENDA 
repetitieS:
Drumband: elke Woensdag 20:00 
Jeugdfanfare: elke Vrijdag 18:30-19:45
Fanfare: elke Vrijdag 20:00
(K)=Korps (D)=Drumband (J)=Jeugdfanfare

aCtiViteiten 2017:
Za 14 okt Serenade Sjeng en Mia Mevis  
  60 jarig huwelijk
Zo 15 okt Trampelkeu herfstwandeltocht
Za 28 okt JeugdTreffenEvenement
  D’n Huppel Ulestraten (J)
Za 04 nov 19:00 Opluisteren Mis Kerk (J)
Za 04 nov Proefexamens
Zo 19 nov 11:00 Opluisteren Mis Kerk 
Zo 19 nov 15:00 St. Caeciliafeest  
  Gemeenschapshuis
Za 16 dec Examens (J)
Za 16 dec Kerstconcert
  Gemeenschapshuis

VOlgenDe inFO
De volgende fanfare-info verschijnt in
december.

ACTIVITEITEN 2018:
Zo 21 jan LBT solistenconcours (J)
  Witte vrouwenveld Maastricht
Zo 11 feb Carnavalszondag
  prins afhalen
Zo 11 mrt Concert Spaubeek
Zo 18 mrt Jaarvergadering
  Gemeenschapshuis
Za 24 mrt Intern Solistenconcours (ovb)
Zo 25 mrt Palmzondag 10:45 
Zo 22 apr Lei Extra Solistenconcours (J) 
  Hulsberg
Zo 29 apr Kunstroute rondje watertoren
Zo 06 mei Lentewandeltocht Trampelkeu
Zo 20 mei Pinksteren
  Communiekantjes (K)
Zo 27 mei Kermis Processie
Do 31 mei Kermis Groot Haasdal
Za 02 jun Processie Meerssen 6:30 u
Zo 08 jul Serenade GB Provaas-
  Kerkhoffs.


