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Voor de gehele fanfare-familie.Fanfare-info

SlaGWerKenSemBle St. CaeCilia
SChimmert Wint OnSK!

Na een lange dag van reizen, loten, spelen en wachten is ons slagwerkensemble 
op 13 april, o.l.v. Roy van Wersch op het ONSK (Open Nederlands Slagwerk Kam-
pioenschappen) te Barneveld kampioen geworden in de basisklasse gestemd.
De drumbandleden speelden 86 punten bij elkaar met ‘Wooden Puppets’ en ein-
digde daarmee bovenin de ranglijst. Judy Kuipers won bovendien de solistenprijs op 
de vibraphone. Van harte proficiat! 
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OnSK

Op 13 april hebben we met de drumband deelgenomen aan het Open Nederlands Slagwerk 
Kampioenschap te Barneveld. Een voor ons nieuwe manier van concours deelname met 
een andere insteek. Hierbij speelt ieder korps in de divisie hetzelfde verplichte werk, en zit 
de jury geblindeerd te jureren. Daar komt nog eens bij dat er gespeeld moet worden op het 
instrumentarium dat beschikbaar is gesteld door de organisatie. 

De dag begon al erg vroeg, want de bus vertrok om 7.00uur al richting Barneveld en we 
moesten op tijd daar zijn voor de loting. Omdat er vijf deelnemers waren in onze divisie waren 
we als 4e aan de beurt. Het speelde zich allemaal af in een theater en na de loting mochten 
de dirigenten en 1 muzikant achter de coulissen het instrumentarium bekijken en aangeven 
wat er nodig was.

Nadat we ons in de kleedruimte hadden omgekleed mochten we de bühne op, zonder inspe-
len. Dat was spannend, want we wisten niet hoe het zou klinken in de zaal.

Nerveus en zenuwachtig, maar toen we eindelijk mochten beginnen met spelen liep het lek-
ker. Het geheel klonk goed en iedereen was tevreden. 

Omdat de uitslag nog enkele uren op zich liet wachten zijn we gezellig een paar uurtjes gaan 
bowlen en daarna lekker gaan eten in een Italiaans restaurant.

Uiteindelijk kwam dan de lang verwachte uitslag, en jawel, we hadden gewonnen met 86 
punten!!!!! Een mooie 1e prijs en de winnaar in onze divisie, en de solistenprijs werd gewon-
nen door Judy!!! Dubbel feest! Voor Roy een mooie kroon op zijn werk, want zonder zijn be-
zielende leiding, enthousiasme en geduld hadden we dit niet in zo’n korte voorbereidingstijd 
voor elkaar gekregen.

Een sjieke en spannende dag, die voor ons eindigde in zowel een lach als ook een traan, 
omdat dit voor ons voorlopig ons laatste concert met de drumband zou zijn. Keuzes maken is 
niet makkelijk, maar soms noodzakelijk.

Wij willen iedereen bedanken voor de mooie muzikale jaren, want het is een fijne hechte club, 
waar de gemeenschap hopelijk nog vele jaren van mag genieten!
Ga vooral zo door en nogmaals bedankt .....

Lieve groetjes, Juul en Bianca 
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in memOriam Jan FriJnS

Op dinsdag 16 april werden wij opgeschrikt 
door het bericht dat ons erelid Jan Frijns, vol-
ledig onverwacht is overleden. Op zaterdag 20 
april hebben wij afscheid genomen.

Jan was bijna 45 jaar lid van onze vereniging. 
Dankzij zijn vrouw Maria is Jan lid geworden, 
Maria was immers al langer lid van onze drum-
band en nadat zij met Jan verkering krijg is ook 
Jan lid geworden. Als slagwerker op de diepe 
trom deed Jan met heel veel plezier mee, ze-
ker de straatoptredens vond hij geweldig. Hij 
was bijzonder trots op zijn dochter Tanja die 
ook vele jaren lid is geweest van onze drum-
band. Tot 2009 heeft Jan actief meegedaan en 
toen hij te kennen gaf te willen stoppen is hij 
vanwege zijn verdiensten benoemd als erelid. 
Als er iets gedaan moest worden, zeker bij de 
tentfeesten in het verleden, was Jan paraat. Bij 
de wandeltochten van de Trampelkeu was Jan 
een van de verkeersregelaars op het Oranje-
plein. Een plek waar hij zich thuis voelde en 
waar hij ook menig bezoeker met een verhaal-
tje onderhield. Het was Jan zijn lust en zijn 
leven om met mensen een praatje te maken.

De drumband heeft met zeer mooie en pas-
sende muziek dit afscheid van Jan prachtig 
opgeluisterd en Jan is met deze muziek bege-
leidt naar zijn laatste rustplaats op het kerkhof 
in Schimmert.

Bestuur
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in memOriam Jan FriJnS (vervolg)

Beste Fanfare St. Caecilia, bestuur en leden.

Voor het medeleven en steun in deze moeilijke tijd willen wij
iedereen hartelijk bedanken, dit hebben wij erg op prijs gesteld.
Bedankt voor de prachtige en ontroerende muziek die jullie
voor Jan hebben gespeeld op zijn begrafenis.
Wij hebben hier veel steun en troost in kunnen vinden.
Jan zou trots geweest zijn.
Ook bedankt voor de vele kaarten, berichten, de mooie bloemen,
bezoekjes en telefoontjes.
Er komt een moeilijke tijd aan maar wij hebben mede dankzij
jullie vele mooie herinneringen om aan terug te denken.

Tanja, Maria en Okke

Beste Drumbandleden.

Een indrukwekkende, sobere en toch uitbundige uitvaartdienst voor Jan Frijns. De opluis-
tering door de Drumband o.l.v. van ons aller bekende gastdirigent Etienne Houben was erg 
stijlvol. Vaak opzwepende emotionele klanken, voornamelijk op de marimba´s. Het beschei-
den applaus door de familieleden aan het eind kan gezien worden als dank namens alle 
kerkgangers. We zijn nog niet gewend om te klappen na ´n uitvaartdienst: mag best. Kan ook 
gelden als uitdrukking van erkentelijkheid aan de overleden dierbare. Uiting van gevoelens 
hoeft men niet te onderdrukken.

De gang naar het kerkhof met aldaar een laatste groet op de trommels met het bestuur als 
een soort erehaag completeerde het geheel. Een dankbaar afscheid op deze dag vóór Pa-
sen, een uitzonderlijke Stille Zaterdag 2019. 

Guus Eijssen
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KunStrOute rOndJe WatertOren SChimmert 2019
 
Zondag 28 april stond voor ons dorp weer in het teken van Kunstroute Rondje Watertoren 
Schimmert. Inmiddels de 13e editie van een al jaren succesvol en al bijna niet meer weg te 
denken evenement. Voor ons, Stichting Evenementen Kern Schimmert, als organisator was 
het de 3e keer. In de aanloop naar 28 april kregen we veel aanmeldingen voor deelname 
van kunstenaars uit binnen- en buitenland. Dit vraagt ook om voldoende passende locaties. 
Dankzij de spontane bereidheid van velen om een locatie beschikbaar te stellen zijn we er 
in 2019 ook weer in geslaagd bezoekers een aantrekkelijk kunstaanbod te bieden op mooie 
plekken en ons dorp Schimmert op een voortreffelijke wijze te presenteren. 

Inmiddels kunnen we terugkijken en de balans opmaken. Ofschoon de weersvoorspellingen 
slecht waren en de dag begon met regen viel het uiteindelijk toch nog mee en mogen we weer 
terugkijken op een frisse maar geslaagde dag. Van diverse bezoekers, kunstenaars en locatie-
houders mochten we tijdens en na afloop complimenten ontvangen voor de mooie en diverse 
kunst maar zeker ook voor de vaak verassende, sfeervolle, goed verzorgde en gastvrije locaties. 

Wij als organisatie willen jullie dan ook langs deze weg enorm bedanken voor jullie spontane deel-
name aan Rondje Watertoren 2019 en zeker ook de wijze waarop jullie hieraan invulling hebben 
gegeven en deze editie mede daardoor wederom tot een groot succes hebben gemaakt! 
 
Met vriendelijke groeten,
namens de organisatie Kunstroute Rondje Watertoren Schimmert
Miel Weerts
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lintJe VOOr ludi

Op Koningsdag ontving ons erelid Ludi Hambeu-
kers een koninklijke onderscheiding.

We feliciteren Ludi daarmee van harte! Hij was 
25 jaar bestuurslid bij de Limburgse Bond van 
Tamboerkorpsen, district Heerlen. Vanaf 1974 is 
speelde hij bij de drumband van en nu repareert 
hij muziekinstrumenten en onderhoudt hij het mu-
ziekarchief. Twee keer per jaar verzorgt hij de ca-
tering tijdens wandeltochten van De Trampelkeu. 
Ook  buurtvereniging Groot Haasdal en de Huber-
tuskapel profiteren van zijn vrijwilligerswerk.

Chapeau Ludi en dat je nog maar vele jaren bij 
ons betrokken mag blijven.

Bestuur
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PalmPaSen

Palmpasen werd ook dit jaar weer prachtig opgeluisterd door onze fanfare in een bomvolle 
kerk. De kinderen liepen weer met eigen gemaakte versierselen trots door de kerk.
Daarna werden onze overledenen herdacht op het kerkhof.

Mooie traditie!
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de JaarVerGaderinG OVer 2018 OP zOndaG 17 maart 2019

Peter Soons heet iedereen van harte welkom en begint de vergadering met een moment stilte 
in verband met het overlijden van Piet Soons en Jo Lemmens.

Huub Leblanc geeft op een overzichtelijke wijze inzicht in het financieel gebeuren. Huub 
geeft uitleg en verantwoording bij iedere post en dit geeft een verhelderd beeld. De dona-
teursacties blijft goed lopen evenals de koosjietactie. De taxusactie is komen te vervallen, de 
potgrondactie loopt prima en de leden vinden het een erg leuke actie met goede opkomst. 
De mensen zijn erg blij met het aan huis en zelfs in de tuinen afleveren van de gevraagde 
potgrond. Hij dankt verder de “Vrienden van de Fanfare”, “Trampelkeu” en alle mensen die 
een bijdrage aan het financiële resultaat hebben geleverd.” Er is ook een bijdrage ontvangen 
van de stichting Huls-Thewessen voor het aanschaffen van de tweede kiosk en aanschaf 
uniformen. Verhuur hiervan levert een prima resultaat met dank aan de groep mensen die 
elke keer weer bereid zijn de kiosk op te zetten en af te breken. Huub dankt Jo Schneiders 
en Ed Soons die veel werk verzetten om financiën op orde te houden. Het Rondje watertoren 
heeft tot een mooi financieel resultaat geleid. Hier gaat voor Miel en Saskia veel werk in zitten 
maar verder niet voor de rest van de vereniging.

Marjo Limpens-Lemmens presenteert het verslag met bijbehorend beeldmateriaal over het 
verenigingsjaar 2018. Een zeer indrukwekkend overzicht van de door de vereniging uitge-
voerde activiteiten. Enkele hoogtepunten van het jaar 2018 waren het Nederlandse Kampi-
oenschap van onze Drumband. De succesvolle deelname van onze leden aan het Lei Extra 
Solistenconcours in Hulsberg met als resultaat de Verenigingsbeker en de Lei Extra beker 
die meegenomen werden naar Schimmert. Verder het concert met de Mestreechter Staar 
op 6 oktober welke veel lof opleverde. Het jubileumconcert ter ere van het 35 jarig bestaan 
van de jeugdfanfare op 27 oktober in het Gemeenschapshuis en de deelname Fanfare aan 
het Fanfare Repertoire Festival in Ede. Wij waren speciaal uitgenodigd om Libertadores van 
Oscar Navaro te spelen omdat deze componist een Buma Award kreeg.

De bestuursleden Jos Wiekken, Jan Roks, Peter Soons, Ine Willems en Petra Lacroix waren 
aftredend en herkiesbaar. Allen werden door de vergadering herkozen. Ine Willems sprak 
een dankwoord uit een de vergadering voor het vertrouwen dat weer werd gegeven aan de 
herkozen bestuursleden.

Peter Soons ligt toe wat de plannen zijn als wij in 2020 ons 175 bestaansfeest vieren. We zijn 
in gesprek met componist Marc Putz om een jubileum-tune te schrijven die in meerdere vari-
anten kan worden gespeeld (door jeugdfanfare, korps en drumband). Er zijn plannen om een 
biertje te ontwikkelen, Ed Soons is hiervoor contactpersoon. Hier kan ook een bierpakket van 
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worden gemaakt om bij sponsoren aan de markt te brengen voor kerstpakket aan personeel. 
Op 4 juni organiseren wij een concert in het Openluchttheater Valkenburg met bij voorkeur 
Schimmertse artiesten en eind 2020 een concert in Schouwburg van Heerlen. Ook willen wij 
eind 2020 een reünie organiseren.

Peter Soons dank iedereen voor de bijdrage aan deze jaarvergadering en wenst iedereen 
een fijne zondag en een inspirerend en muzikaal verenigingsjaar.
Bestuur.

nieuWS uit COmmiSSie OPleidinGen

Jeugdcarnaval ’t Weverke 28 februari
Op de carnavalsavond voor de jeugd van de Schimmertse verenigingen was dit keer de 
Commissie Opleidingen goed vertegenwoordigd.Het was een gezellige avond voor jong en 
toch ook een klein beetje oud.

Commissie Opleidingen Carnaval 2019
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leerlingenorkest
Op vrijdag 15 maart is het leerlingenorkest onder leiding van Roger Cobben weer gestart. 
Daar er geen nieuwe instroom was van bugelleerlingen heeft dit  orkest een tijdje niet be-
staan. In dit orkest zitten nu 6 startende bugelleerlingen om zich een jaar voor te bereiden om 
in te kunnen stromen in de jeugdfanfare. We wensen jullie veel plezier. Toeter ze!

Concert jeugdfanfare Bunde 
Op 17 maart gaf de jeugdfanfare een concert  in Bunde ter ere van het 100-jarig bestaan van 
Harmonie St. Agnes.  Jacques Claessens en Ludo Roijen hebben het concert beoordeeld en 
Jordi enkele Tips en Tops meegegeven! 

Jeugdfanfare speelt Lang zal ze Leven voor het jarig lid Merel Otten

intern Solistenconcours 
Op 30 maart organiseerde de Commissie Opleidingen 
weer het jaarlijks solistenconcours. 
Daar er in Schimmert nergens meer een locatie be-
schikbaar was, zijn we moeten uitwijken naar  het Ge-
meenschapshuis in Ulestraten.

Winnaars Meister Stassen (jeugd)beker: 
 
1. Merel Otten, Bugel (midden)
2. Marijn Kuipers, Kleine trom (rechts)
3. Noraya Boers, Bugel (links)
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Winnaars bekers divisie 1 t/m 5: 
 
1. Paulus Brandsma, Alt Saxofoon
2. Jesper Lucassen, Trompet
3. Manou Soons, Bugel

De uitslagen en de foto’s van alle 35 deelnemers staan 
op de website onder Concours en Fotoalbum.

lei extra solistenconcours hulsberg

Op zondag 28 april deden 7 leerlingen van onze vereniging mee aan het Lei Extra solisten-
concours in Hulsberg.

Punten divisie muzikant  instrument muziekstuk
82,0 3 Jesper Lucassen  Trompet  Concertino  
83,5 IN Noraya Boers  Bugel  Beau Brummel
87,0 5 Janou Lucassen  Alt Saxofoon Hippo-hop
83,5 4 Timothey Munnichs Trombone Red canyons
85,0 3 Manou Soons  Bugel  English Suite 
87,0 1 Geert Vanhommerig Bugel  Prélude et Balade

Noraya behaalde een tweede plaats in de Introductie Divisie. 
Janou was de winnaar van de Vijfde Divisie.
En tot slot werd Timothy derde in de Derde Divisie! 

Allemaal gefeliciteerd en bedankt voor jullie deelname!

agenda
- Woensdag 26 juni 19.00 uur Concert Jeugdfanfare Basisschool
- zondag 10 november 11.00 uur Opluisteren mis  Jeugdfanfare

SAMEN MUZIEK MAKEN DAS PAS FIJN!

Namens Commissie Opleidingen 
Barry Kuipers
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VerSlaG JaarVerGaderinG Vrienden Van de FanFare

Het voorprogramma bestond dit jaar uit een bezoek aan Soons Interieurbouw, waar we 
vanaf19.00 uur werden verwelkomd door André en Alain, de gaande zesde generatie en 
de komende zevende generatie Soons. In de inleiding vertelt André over de ontwikkeling in 
bijna 200 jaar van volledig handwerk naar de huidige hoge automatiseringsgraad. Ook geeft 
hij aan hoe de producten in de loop van de tijd veranderd zijn en laat Alain ons een aantal 
gerealiseerde projecten zien. Vervolgens gaan we een kijkje nemen in de fabriek, waar de 
nieuwe machine zelf de te bewerken plaat ophaalt uit het magazijn om er vervolgens in een 
vrij kort tijdsbestek wanden en deurtjes, voorzien van de nodige inkepingen en gaten, van te 
maken voor een complete keuken. Deze nieuwe werkwijze vergt van het personeel ook de 
nodige flexibiliteit.
Een heel interessant en boeiend bezoek.

In ’t  Gemeinsjapshoes vindt de jaarvergadering 2018 plaats met de vaste kern.
Bij de opening wordt stilgestaan bij het overlijden van Jo Lemmens en Piet Soons. Jo heeft in 
zijn periode als bestuurslid van de Vrienden de nodige sponsors binnengehaald. En Piet was 
altijd samen met Sjeng bij onze happenings van de partij.
De notulen van de vorige jaarvergadering geven weinig aanleiding tot gesprekstof.

Voorzitter André vervolgt met een aantal mededelingen:
• Het bestuur van de Vrienden is vier keer bij elkaar geweest. We gaan de lijst van de 

Schimmertse ondernemers eens afstruinen op mogelijke sponsors.
• De bestuursleden waren het afgelopen jaar zes keer bij alle Vrienden aan de deur voor 

het bezorgen van de Fanfare-info.
• De sponsorborden zijn aangepast.
• Er zijn twee nieuwe sponsors toegetreden: Wijngoed Raar en Fagro.
• Er zijn complimenten voor de Fanfare vanwege de vele serenades en mooie concerten.
• 56 Leerlingen, incl. 8 blokfluiters, zijn in opleiding bij 7 docenten.

Uit het financieel overzicht 2018 blijkt dat de rente-inkomsten helaas niet veel meer voorstel-
len. De bijdragen van Vrienden en sponsors liggen al jaren op hetzelfde niveau. Er zijn nog 
83 actieve Vrienden en 38 sponsors.
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Verdere mededelingen:
• Volgens André doet de Fanfare zelf ook het nodige om geld te genereren, donateurs-

kaarten, potgrondactie, kosjiete, rondje watertoren en verhuur kiosken.
• De subsidie van de gemeente gaat volgens Peter volgend jaar geharmoniseerd worden 

binnen de nieuwe gemeente.
• Het schoolproject loopt goed met enthousiaste leerkrachten en goede resultaten.
• Het verkrijgen van de ANBI-status wordt dit jaar afgerond.
• Miel brengt verslag uit over het Rondje Watertoren. Er zijn 63 kunstenaars op 38 loca-

ties. Speciaal is dit jaar een soort panorama Mesdag in het bassin van de watertoren.
• Peter geeft ons een inkijk in het jubileumjaar 2020 als de Fanfare 175 jaar bestaat.  

Dit jaar wordt geopend bij het eindejaarsconcert 2019 en afgesloten bij het volgende 
eindejaarsconcert. Er komt een speciaal biertje en er komen een aantal bijzondere con-
certen o.a. in het openluchttheater in Valkenburg met Schimmertse artiesten en in de 
schouwburg in Heerlen met landelijk bekende artiesten. Er wordt ook nog gekeken naar 
de mogelijkheid van een heel bijzonder concert in de kerk. De drumband is in beeld voor 
een bijzonder concert b.g.v. 75 jaar bevrijding. Verder gaat Mark Pütz aan de slag met 
een Sjömmertse tune voor alle geledingen van de vereniging.

In de  rondvraag wijst Guus erop dat we niet te bang moeten zijn om provinciaal subsidie 
aan te vragen. Ten slotte wordt gemeld dat de drumband op 14 april gaat meedoen aan een 
concours bij ONSK in Barneveld met blinde jurering en dat de generale repetitie op woensdag 
10 april is.

Met het uitspreken van de nodige dankwoordjes sluit André deze zeer informatieve en gezel-
lige jaarvergadering.

Ger Derks

BiJdraGe Vrienden Van de FanFare

Bij deze info ontvangt u weer een verzoek voor de jaarlijkse bijdrage. Degenen die reeds be-
taald hebben kunnen dit verzoek negeren. In het verslag van de jaarvergadering leest u waar 
uw gelden het afgelopen jaar aan besteed zijn en hoe actief de Fanfare zich gepresenteerd 
heeft. De hele Fanfaregemeenschap is dan ook zeer blij met uw bijdrage en met uw belang-
stelling voor deze mooie vereniging.

Bestuur
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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
 (JD)=Jeugddrumband (L)=Leerlingen

aCtiViteiten:
Do 16 mei repetitie op donderdag (K)
Vr 17 mei geen repetitie (K)
Za 18 mei 19:00 Concert met Riemst  
  (Schimmert 21:15)
  ‘t Paenhuys Riemst (K)
Zo 19 mei 17:00 serenade Jo en Jet  
  Vrancken Kruisstraat (D&K)
Vr 31 mei geen repetitie (K)
Zo 02 jun 15:00 serenade Sjir en Ria  
  Kuipers (D&K)
Zo 09 jun 9:15 begeleiden communican 
  ten school en kerk (D&K)
Zo 16 jun Processie Kerk (D&K)
Do 20 jun 19:30 Kermis Groot Haasdal  
  (D&K)
Za 22 jun 6:30 Processie Meerssen Kerk  
  (D&K)
Wo 26 jun 19.00 concert Basisschool (J)
Za 29 jun 19:00 serenade Jean en José  
  Steijns t Weverke (D&K)
Za 29 jun 20:00 serenade Henry en  
  Christine Okkersen Mareveld  
  (D&K)

VOlGende inFO
De volgende fanfare-info verschijnt in juli.

Zo 30 jun 15:00 Concert met Ittervoort  
  Gemeinsjapshoes (K)
Vr 12 jul t/m vr 16 aug vakantie (K)
Za 06 jul t/m do 22 aug vakantie (5/7  
  laatste rep, 23/8 eerste na  
  vakantie) (J)
Vr 16 aug 19:00 St. Rochus Klein
  Haasdal (D&K)
Za 03 aug serenade Johan en Bep Kui 
  pers Achtertuin (D&K)
Week 37 verkoop Koosjiete loten
Vr 20 sep bevrijdingsconcert Heerlen (D)
Za 28 sep trekking Koosjiete
Zo 06 okt 16:00 Concert met Arensgen 
  hout Gemeinsjapshoes (K)
Za 09 nov 19:00 Engelenburght concert  
  kerk Schimmert (K)
Zo 10 nov Engelenburght concert (optie)  
  kerk Schimmert (K)
Zo 24 nov 15:30 St Caeciliafeest
Za 21 dec Eindejaarsconcert   
  Gemeinsjapshoes


