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FANFARE-INFO

We mogen weer!!!!!!!!

De bijgestelde coronamaatregelen laten weer toe dat wij kunnen 
beginnen met het repeteren en lesgeven. Fijn dat het weer kan, ook 
al moeten we nog rekening houden met de gesloten horeca. Voor 
het korps staat een grote uitdaging op de agenda namelijk het WMC. 
Voldoende uitdaging om met z’n allen, na een periode van inactiviteit, 
de schouders eronder te zetten. In de tussenliggende tijd heeft niet 
alles stilgelegen en is er gewerkt aan een totaalprogramma voor de 
het WMC optreden. Het portfolio is ingeleverd en goed gekeurd. De 
loting heeft ook plaatsgevonden en wij kunnen op zondag 24 juli 2022 
om 14.40 uur het publiek (en de jury) laten horen wat wij in onze mars 
hebben. Voor de drumband is er niet meteen een concert of een ander 
optreden gepland. Recent zijn diverse slagwerkers geslaagd voor hun 
diploma en kunnen toetreden tot de drumband en veel aandacht gaat 
uit naar het goed inpassen van deze nieuwe slagwerkers.
Allemaal veel muzikaal plezier. 
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Optreden in de kerk van de Jeugdfanfare

Op zondag 14 november 2021 stond ook voor onze jeugdfanfare het 
eerste optreden na de zomervakantie op het programma. In een goed 
gevulde kerk hebben zij de Heilige Mis opgeluisterd onder leiding van 
dirigent Jordi .

Geboren…… Tristan Jacobs

Op 28 november 2021 werd onze 
zoon Tristan Jacobs geboren. 
Een flinke knul van ruim 4,5 kilo is 
sindsdien inwoner van ons mooie 
Schimmert. Trotse zus Sophie is 
reuze blij met haar broertje, net als 
papa en mama. Hij doet het super 
goed en trakteert ons op lieve, ondeugende lachjes. En zijn longen….. 
Die is hij nu al volop aan het trainen, zodat hij later ook kan komen 
blazen bij onze mooie vereniging! ;)

Edwin en Danielle

St. Caeciliafeest  21 november 2021

In oktober hoopten we nog dat we in 2021 wel het St. Caeciliafeest 
zouden mogen vieren, de uitnodiging was al verstuurd, maar 
helaas…..
Ook dit jaar lukte het niet om onze jubilarissen in de bloemetjes te 
zetten, het coronavirus speelde ons weer parten. We hebben wat dat 
betreft dit jaar ook nog veel in te halen.
Gelukkig mochten we wel nog muziek maken in onze parochiekerk, 
alle aanwezigen hebben genoten van de prachtige muziek die het 
korps ten gehore bracht. Helaas kon de drumband door allerlei 
omstandigheden niet meedoen, maar dat halen ze een volgende 
keer wel in. Het werd zo toch nog een beetje feest, want het aantal 
speelmomenten was in 2021 wel erg laag.

Marjo Limpens-Lemmens

Nieuwe sponsor

Eigenlijk al sponsor geworden in 2019, maar toen was er nog geen 
logo om in de info te zetten!

Rabo Clubsupport

Via deze weg dank aan iedereen die op onze fanfare heeft gestemd bij 
de Rabo Clubsupport. We hebben hier het mooie bedrag van €855,60 
mee opgehaald. Binnen heel Beekdaelen zijn er maar 3 clubs die meer 
geld hebben opgehaald, dus we zijn er erg blij mee dat zoveel mensen 
onze vereniging zo’n warm hart toedragen!
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Potgrondactie 2022

De winter is weer bijna voorbij en het voorjaar komt in zicht. Tijd dus 
om weer potgrond te verkopen! 
De potgrondactie zal plaatsvinden op zaterdag 12 maart. Helaas zijn 
we nog niet verlost van de coronapandemie en zullen we in het belang 
van ieders gezondheid ook tijdens deze potgrondactie rekening 
moeten houden met de geldende overheidsmaatregelen/-adviezen en 
onze werkwijze hierop afstemmen. 
Om het aantal contactmomenten te beperken hanteren we ook dit jaar 
een aangepaste werkwijze voor de potgrondactie. Wij bellen niet aan 
om te vragen of mensen potgrond wil kopen maar bezorgen 12 maart 
alleen maar. 
Daarom vragen we iedereen om de bestelling vooraf, uiterlijk 6 maart 
as. aan ons door te geven. Dit kan via:
1. e-mail: POTGROND@FANFARESCHIMMERT.NL
2. app / telefonisch: 06 50 64 09 12 (Miel) of 06 15 05 47 70 (Jan)

Afhalen: Ook bestaat de mogelijkheid om op 12 maart zelf het 
gewenste aantal zakken potgrond af te halen. Dit kan tussen 9.00 u en 
16.00 u op het adres De Steeg 14 (Roks Bouw).

De zakken potgrond van 40 liter 
kosten € 5,- per stuk en 
bij afname van 3 zakken betaal je 
€ 12,-. 

We rekenen weer op veel hulp, 
12 maart!

Jan Roks en Miel Weerts

pensioen te gaan. Maar net zoals het dorp hem niet kan missen werkt 
dit andersom precies hetzelfde, nog steeds geïnteresseerd in alles 
wat er speelt, de missen die hij nog steeds voor gaat; het voelt nog 
allemaal zo vertrouwd. 40 jaar communicantjes begeleiden naar hun 
eerste heilige communie, iedere keer toverde dit weer een lach op zijn 
gezicht en dat van ons. Als de klanken van de fanfare de kerk vulde bij 
het binnenkomen werd ieders hart verwarmd. En dan niet te vergeten 
de carnavalszittingen waar hij meedeed met de Kirkdoeve. 
Wat waren dat mooie tijden, gouden tijden.
Heel veel lief en leed heeft hij met ons gedeeld al die jaren en dat 
hadden we niet zonder hem willen en kunnen doen.            
Een man met een gouden hart waar hij alle mooie herinnering in 
bewaard. En een dorp die “hun “pastoor draagt in het hart.
We hopen dat hij nog lang van alles mag meegenieten wat er in 
Sjummert gebeurt, samen met onze kapelaans Charles en Stefan. Een 
betere leermeester kunnen ze zich niet wensen.
Pastoor van Oss, wel officieel uit functie maar voor het dorp nog altijd 
“Ozze pasjtoar” dat kan niks -zelf met pensioen gaan- niet veranderen.
“Pesjtoar Bedank!!”      

Marjan Notermans

Serenade Pastoor - nieuwe tijden

Afgelopen jaar was het dan zover, 
onze geliefde pastoor van Oss legde 
zijn officiële taken neer, vreemd voor 
zowel hem als voor ons, want als  
iemand zo lang het middelpunt van een 
gemeenschap is wil je dit liever niet. 
Begrijpen doen we het allemaal, 84 is 
tenslotte een respectabele leeftijd om met 
.
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Examens

Op zaterdag 18 december zijn maar liefst 20 
leerlingen op Hafabra examen geweest. Voor de 
examencommissie was het een lange zit, maar 
de dag kon om 18.30 uur via een skypemeeting 
in een feeststemming afgesloten worden. Alle 
20 examenkandidaten zijn geslaagd met zeer 
goede cijfers tussen de 7 en 8,5. Een heel 

Gefeliciteerd voor de leerlingen, ouders en docenten. We hopen de 
leerlingen snel weer in actie te mogen zien bij de jeugddrumband, 
jeugdfanfare, drumband en/of fanfare.

knappe prestatie in een bijzondere tijd. Op 31 januari hebben ook nog 
3 leerlingen examen gedaan. Dit zijn ze allemaal:

niveau prelude niveau A

Cas Sliepen kleine trom Marlou Janssen bugel

Niels Eijssen kleine trom Lars Grond alt saxofoon

Stijn Heitink kleine trom niveau B

niveau A Dries van Kan melodisch

Aaron Kuipers kleine trom Bente Okkersen melodisch

Pheline Pricken kleine trom Jorn Kuipers kleine trom

Loes van Kan kleine trom Marijn Kuipers kleine trom

Boris Douven kleine trom Femke Nijenhuis bugel

Lynn Coumans kleine trom Merel Otten bugel

Louw Eijssen kleine trom Janou Lucassen Alt saxofoon

Lisa Brorens melodisch niveau C

Rim Prevoo cornet Wouter Buijsen Bugel

Job Otten bugel Selina Kuipers Bugel

Op naar het WMC…..

Het ziet er naar uit dat het WMC in 2022 wél plaats zal kunnen vinden 
en we hebben dan ook al de eerste acties ondernomen voor onze 
deelname. Net zoals de vorige keer zal onze fanfare deelnemen in de 
concertdivisie en daar hebben we ons dan ook al voor ingeschreven. 
Na de inschrijvingstermijn is op 15 januari 2022 een loting geweest 
waarin bekend werd welke fanfares én in welke volgorde hun 
programma ten gehore mogen brengen op zondag 24 juli 2022 in de 
Rodahal te Kerkrade. Dat programma is als volgt:
13:00   Fanfare Joost Wiersma
14:40   Fanfare St. Caecilia Schimmert
16:20   Koninklijke Fanfare Kempenbloei vzw
18:00   Koninklijke Stadsfanfaren Izegem
19:40   Gelders Fanfare Orkest
De prijsuitreiking is diezelfde zondag 24-7 om 21.00 in de Rodahal.

Ook niet onbelangrijk: de kaartverkoop start op zaterdag 12 maart, 
dus vertel het alvast door aan familie, vrienden, bekenden en alle 
muziekliefhebbers die je kent!
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Serenade Pastoor - het is vreemd

Als je als ambteloos burger ineens heel anders in het leven staat. Je wilt nog 
van alles, je denkt nog aan alles …
Maar het leven is heel anders geworden. Maar ja, als je 84 bent dan mag er 
wel iets veranderen.
Met veel plezier denk ik terug aan mijn jaren als pastoor van Schimmert en 
Genhout. Er komen allerlei herinneringen al die jaren. 
Eén van de herinneringen is onze fanfare. Met veel plezier denk ik terug aan 
de gesprekken met het bestuur. Dat was meestal als voorbereiding van een 
viering in de kerk; Palmzondag, de processie, de eerste H. communie. 
Dat waren de vaste gelegenheden dat de Fanfare optrad. Maar ook 
tussendoor. Dat was een feest in of buiten de kerk. En als dan de zon nog 
scheen, dan was het helemaal een feest. 

John van Oss,
Oud-pastoor van de St. Remigius parochie van Schimmert

Na de processie kwam het bestuur 
van de Fanfare in de tuin van de 
Pastorie om samen na te praten en na 
te genieten onder een lekker glas bier. 
Maar de corona heeft roet in het eten 
gegooid. Jammer! Maar ik bewaar de 
beste herinneringen aan die feestelijke 
gelegenheden en gezellige bijeenkomsten. 
Bij mijn afscheid was de Fanfare ook 
aanwezig. Bestuur en leden van onze 
fanfare: Dank je wel. Ik hoop toch nog 
lang te mogen meegenieten.
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Herfstconcert St. Caecilia Schimmert en St. Agnes Bunde

Op zondag 7 november 2021 stond voor het korps het herfstconcert op het 
programma. In ons eerste concert na de zomer was harmonie St. Agnes uit 
Bunde te gast in het Gemeenschapshuis. Ondanks het feit dat sommigen 
het toch te riskant vonden om in een volle zaal te zitten, was de zaal toch 
heel goed gevuld. Door de invoering van het coronatoegangsbewijs was 
het laatste moment nog even improviseren, maar dit is allemaal netjes 
verlopen. Nadat de harmonie uit Bunde een prachtig optreden had verzorgd, 
mocht onze eigen fanfare het concert alweer afsluiten. Na het concert was 
er uiteraard tijd voor een drankje en dat was dan ook de afsluiting van een 
gezellige, muzikale avond.
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Februari

zo. 27 St. Remigiuskerk Carnavalsmis

ma. 28 Optocht

Maart

za. 12 Jan Roks - Steeg Potgrondactie

zo. 20 Gemeenschapshuis Jaarvergadering

April

zo. 03 18.00u Gemeenschapshuis Concert met Guttecoven/Hoensbroek (K)

zo. 10 St. Remigiuskerk Palmzondag

zo. 24 Kunstroute Rondje Watertoren

zo. 24 Bocholtz Concert met Philharmonie Bocholtz (K)

Mei

zo. 01 café Oos Heim Wandeltocht Trampelkeu

9 - 15 Donateurskaarten

zo. 15 18.00u Gemeenschapshuis Concert met Puth (K)

za. 21 n.n.b. repetitieweekend (info volgt)

Juni

zo. 05 St. Remigiuskerk Communiemis

za. 11 19.30u Gemeenschapshuis Concert met Schinnen (K)

zo. 12 St. Remigiuskerk Processie

do. 16 Kermis Groot Haasdal

za. 18 St. Remigiuskerk Processie naar Meerssen

Juli

zo. 10 n.n.b. Concert met Riemst

zo. 17 n.n.b. Try-out concert

vr. 22 20.00u Gemeenschapshuis Generale

zo.  24 14.45u Rodahal Kerkrade WMC

AGENDA


