Voorwoord
Kort na de op een na grootste gebeurtenis voor de fanfare ligt er
weer een Notekraker op de mat. Na het formidabele concourssucces in 1994, presenteerde de fanfare zich op zaterdag 26 oktober in
een nieuwe outfit. Een gebeurtenis die zeker niet alledaags is te
noemen. Een commissie heeft de afgelopen twee jaar veel werk
verzet om deze wens om te zetten in concrete daden: Henny
Moonen gaat uitvoerig in op het dragen en verzorgen van het
nieuwe uniform. Hopelijk nemen alle leden zijn woorden ter harte.
Onze voorzitter Charles Backbier gaat nader in op het tragische
ongeluk dat Marco Habets en zijn collega's in de zomer overkwam.
Vanaf deze plek wensen we Marco een spoedig herstel toe en
hopen we dat hij zijn taak als dirigent van onze jeugdfanfare weer
op kan nemen.
Zoals gewoonlijk weer het nieuws dat van de bestuurstafel is gevallen. Piet Meijer zorgt trouw voor deze informatie.
Bart van Oeffelt verzorgt opnieuw de lay-out van de Notekraker.
Sinds zijn komst heeft dit blad daardoor niet alleen aan leesbaarheid gewonnen, maar is het als presentatie van onze fanfare naar
buiten meer professioneel dan ooit tevoren.
Tenslotte een terugblik op het jeugdtreffen in juni. Opmerkelijk dat
met name een aantal jeugdleden dit treffen organiseerde op een
wijze die tot in de verre omtrek onze fanfare goede publiciteit heeft
opgeleverd.
Henk van Gorkum.

Van de bestuurstafel viel.
Juni

Jeugdige slagwerkers worden tijdelijk begeleid door John Limpens
nu Dhr. Simons de opleiding niet verder kan uitvoeren. Na de
vakantie wordt er overlegd door dirigent en dagelijks bestuur met
een permanente opleidingsfunctionaris om de opleiding van onze
slagwerkers te voltooien.
Voor de theorieopleiding heeft onze dirigent,
dhr. Sjef Ficker, onze ere-dirigent benaderd
om de opleiding te verzorgen. Na de vakantie
starten we met een 12-tal lessen zodat in november/december een aantal kandidaten kunnen deelnemen aan een muziekexamen.
Dhr. Pierre Frissen is benaderd om de lotto van onze vereniging te
verzorgen. Hij heeft zich hier bereid toe verklaard.

September
Het bestuur besteedt steeds meer aandacht aan de muziekopleiding
van onze muzikanten. Ook trachten wij deze opleiding meer en
meer te structureren en te begeleiden. De praktische lessen worden
begeleid door een groot aantal docenten die vanaf 1 september reeds
een presentielijst bijhouden van diegenen die de lessen ook volgen.
Ook de resultaten van hun vorderingen en inzet van de muzikanten
worden genoteerd. Wij, als bestuur, hopen dat door een intensievere
notatie over het wel en wee van de muzikanten het rendement van
de opleiding zal verhogen. Evenzo hopen wij dat de tijd en de
kosten die aan de muzikanten worden besteed zeker doelmatiger
zullen worden ingevuld.

Enkele muzikanten wezen het bestuur op de mogelijkheid dat het
korps twee dagen achtereen een optreden heeft besproken.
Zij vroegen zich daarna af of het mogelijk was om een tweede
overhemd te kunnen kopen om op de tweede dag eveneens schoon
voor de dag kunnen komen. Het bestuur heeft besloten om de
meerprijs boven de fl 30,- voor het overhemd voor haar rekening
te nemen. Wel wordt van u gevraagd de bestelling van dit tweede
overhemd zo spoedig mogelijk op te geven bij onze penningmeester Hans Dormans. Het liefst voor 1 oktober aanstaande.

HAFA Theoriecursus.
De HAFA theoriecursus zal in principe plaatsvinden op dinsdag
avond van 19.30u tot 21.00u en wel op de volgende dagen:
1 oktober 1996
8 oktober
15 oktober
29 oktober
5 november
12 november
19 november

3 december
10 december
17 december
7 januari 1997
14 januari
21 januari

Het examen zal plaatsvinden op zaterdag 29
januari van 10.00u tot 12.00u in de Peuterspeelzaal Hulsberg.

Het resultaat
Onder toezicht van de notaris werden de winnende loten getrokken
uit de verkochte Anjerloten. Helaas voor u zijn er geen prijzen
toegekend aan de loten die u hebt gekocht.
Toch mogen wij, alle leden van de
Koninklijke fanfare St. Caecilia, ons gelukkig
prijzen met een aantal zeer betrokken personen bij deze vereniging. Hoe verliep de koop
en/of doorverkoop van de toegekende anjerloten? Jos Lemans spande voor de 2e keer de
kroon en zorgde dat hij 150 loten bij familie en kennissen onder
bracht. Enkele bestuursleden waren de goede tweede door 50 loten
aan de man te brengen. De derde plaats werd bezet door Bart Curfs
die 30 loten wist door te verkopen. Wie de volgende plaatsen
bezette is niet geheel duidelijk omdat ongeveer een 16-tal personen
ieder een boekje met 25 loten voor hun rekening namen. Het restant
van de 900 anjerloten werden in kleinere getallen van 2 tot 20 stuks
gekocht door muzikanten en leerling muzikanten. Helaas werd individueel geen prijs toegekend maar onze penningmeester werd ook
dit aar verblijd met F 450,- voor de
verenigingskas en de vereniging ontving F 3750,- als eens schenking van
het anjerfonds voor de aanschaf van de
nieuwe uniformen. Mogelijk heeft u
het volgende jaar wel een prijsje als u
ook dan weer mee doet.

Een geslaagd jeugdtreffen!
In november kwam wij (de jeugd) op het idee om een treffen voor
jeugdfanfares te organiseren, nadat we in Bocholtz aan een soortgelijk evenement hadden deelgenomen. Eind december zijn we met
het werk begonnen: sponsorbrieven opstellen en versturen, corpsen
aanschrijven, programmaboekjes maken, de indeling van beide
dagen maken enz... Deze taken werden uitgevoerd door de van
tevoren samengestelde 'jeugdraad' bestaande uit Annechien, Fenna,
Ludo, Sophie, Steffie, Vincent, Bart en Nico.
Na verloop van tijd kwamen de inschrijfformulieren weer ingevuld
terug en hadden we ook al een flink aantal sponsors gevonden. Nu
was het taak om de indeling af te ronden, een jury te zoeken en
reclame te maken voor het treffen. Na een half jaar van voorbereiden was het eerste Hulsbergse jeugdtreffen een feit.
Zaterdag 29 juni: De eerste jeugdleden en de
begeleiders begonnen rond 11 uur binnen te
wandelen en de eerste badges werden uitgedeeld. Toen ook de jury gearriveerd was kon
onze eigen jeugdfanfare o.l.v. Marco Habets
het treffen openen. Dit optreden verliep anders dan gebruikelijk, omdat we eerst nog
een korte "generale repetitie" hielden. Dit
was mogelijk omdat een van de corpsen
zich de dag van tevoren had afgemeld. Het optreden zelf verliep
zonder veel problemen. Resultaat: een goede beoordeling door de
jury. Toen volgde er een gat van ongeveer anderhalf uur waarin
niet veel gebeurde.
De volgende vereniging was het jeugdorkest van Harmonie
St.Rosa Sibbe en Amicitia Vilt o.l.v. Fréderick Franssen. De eerste

dag van dit jeugdtreffen werd besloten door het jeugdorkest van
Fanfare Concordia Ulestraten. Alle jeugdleden en begeleiders
gingen tevreden naar huis met een goede beoordeling en een
plaquette. Zo ook onze eigen jeugd en hun begeleiders om zich voor
te bereiden op de volgende dag waar 8 corpsen zullen optreden.
Zondag 30 juni: Om 11 uur begon deze tweede dag, die behoorlijk
vol zat en goed moest verlopen, omdat 's avonds de finale van het
EK voetbal op TV was en veel mensen wilden die graag zien.
Om 11 uur begonnen we dus met Jeugdfanfare St.Franciscus Reijmerstock o.l.v. Jos Beckers. Deze vereniging wilde niet beoordeeld
worden. De jury kon dus een uurtje langer in bed blijven liggen. Het
volgende korps was het jeugdorkest van Fanfare Eendracht Nieuwenhagerheide o.l.v. Patrick Scheffer. Daarna
volgden nog : de jeugdorkesten van Harmonie
St.Cecilia Hoensbroek, Harmonie Orkest Maasbracht, Harmonie St.David Voerendaal, Fanfare
St.Joseph Pey-Echt en Fanfare St.Caecilia
Schimmert.
De avond werd besloten door de "topper" van de
jeugdfanfares: Société St.Martin Fanfare de Stein. Dit jeugdorkest
had kort tevoren nog een grote prijs behaald bij een concours voor
jeugdorkesten.
Toen werd de jury door de presentatoren van beide dagen (Fenna en
Ludo) naar voren geroepen en zij mochten commentaar geven op
het verloop van het hele treffen. Dhr. Erkens sprak lovende woorden over de organisatie en stond versteld van het hoge niveau van
de deelnemende corpsen.
Het jeugdtreffen 1996 werd besloten door een woord van dank door
Dhr. Backbier en lovende woorden van Dhr.Extra voor de organisatie, de deelnemende corpsen en alle mensen die hadden
meegewerkt om dit jeugdtreffen te laten slagen. De organiserende

groep jeugd werd naar voren geroepen en mocht het applaus van
het publiek in ontvangst nemen.
Toen was het eerste "Jeugdtreffen Hulsberg" definitief voorbij. We
vinden dat het erg goed geslaagd is (al zeggen we het zelf...) en we
bedanken iedereen die heeft meegeholpen om het treffen te laten
verlopen zoals nu het geval was.
Op naar het jeugdtreffen 1997!!!
Bart en Nico

November

Verjaardagen

02 Kelly Meex
04 Maris Janssen
15 Nico Lustberg
18 Caspar van Megen
18 Rilana Bressers
21 Lei Extra
27 Anke Huijdts
28 Guido Royen

December

03 William Schreurs
04 Guus Frissen
08 Jan Muys
10 Mady Erkens
14 Rick Knubben
15 Vanessa Schiffelers
24 Theo Extra
29 Roger Dormans

ALLEN VAN HARTE PROFICIAT!
P.S. Is er bij deze verjaardagen iets verkeerd vermeld, laat
het even weten aan Bart van Oeffelt of Henk van Gorkum.

Een pluim voor de coach en onze jeugd.
Ruim een jaar geleden is de Koninklijke fanfare St. Caecilia Hulsberg gestart met een jeugdfanfare. Het doel van deze opzet was om
jeugdige muzikanten beter te begeleiden en de motivatie voor hun
hobby te ondersteunen. Hierdoor wordt de stap van de leerlingmuzikant tot een volwaardige deelnemer in een superieur korps
voor hem of haar heel wat eenvoudig gemaakt. Onze jeugdige muzikanten hebben deze tussenstap zo positief
ervaren dat ze het reeds aandurfden om ook
hun Limburgse vrienden en muzikanten uit te
nodigen voor een "jeugdtreffen". Op deze manier trachtten zij hun positieve ervaringen ook
mee te delen aan de vele muzikale vrienden.
Met hun begeleider, dhr. Lei Extra, werden afspraken gemaakt, een plan opgezet,
uitgewerkt en gerealiseerd. Een jeugdraad
werd geformeerd en organisatorische hulp
gezocht bij mw. Nieke Pinkaarts en dhr. Henk
van Gorkum.
Veel voorbereidend werk werd uitgevoerd,
praktisch zelfstandig door de jeugdraad met de leden van de jeugdfanfare. Wat wordt het 29 en 30 juni voor hen?? Zoals de kop al
vermeldt: een bijzondere pluim voor alle medewerkers! Juryleden
dhr. Erkens en Joosten spraken met lof over de organisatie en kwaliteit van dit jeugdfestijn. De juryrapporten werden met aandacht en
soms met glundering in de ogen gelezen. Wat onze jeugd ten toon
spreidde was meesterlijk. De interviews werden op uitstekende
manier verzorgd door Fenna en Ludo. Door leuk geformuleerde
vragen wisten zij vaak humoristische opmerkingen over een dirigent
aaneen muzikant te ontfutselen.

te regelen en dat zelfs één bestuurslid 1 week opofferde van zijn
Heerlijk spontaan werden vele zaken ten gehore gebracht. Het
ontvangstcomité Annechien en Steffie stonden paraat om de genodigde deelnemers te ontvangen. Met waardering werd hierover
gesproken door de begeleiders van de jeugdfanfares. Het jurysecretariaat bestaande uit Nico en Vincent was op dreef. Zij wisten
hoe de bijgaande papierwinkel tijdens zo'n festijn verzorgd moest
worden. Foutloos werd hun toebedeelde taak uitgevoerd. Bart en
Sophie koesterden financiën. De vrije-gift schaal werd niet uit het
oog verloren. Bart die het programmaboekje samen met Nico had
samengesteld verkocht dit met verve aan de belangstellende. Natuurlijk werd er onderling zo nu en dan van functie geruild en vele
leden van de jeugdfanfare hielpen graag mee. Voor het grotere
werk had de raad vele ouders gestrikt die belangeloos hun steentje
aan dit festijn bijdroegen. Met bewondering heb ik gekeken naar
Mathijs. Hoe hij met de grootst mogelijke overtuiging een glas jus
d'orange inschonk, wegbracht en met zorgvuldige overgave de
bond versnipperde. Helaas kan ik niet alle namen van de
medewerkers vermelden, maar met deze enkele opmerkingen hoop
ik wel aan te tonen hoe rijk zijn met onze jeugd. Natuurlijk werden
zij gesteund door hun muzikale pleegvader en
coach: Lei Extra die samen met Nieke Pinkaarts en Henk van Gorkum het schip niet
lieten stranden. Wij die achter in de zaal
luisterden naar de uitvoeringen van de deelnemers hoorden de vele positieve reacties van de
deelnemers en weten dat de orkesten van
Harm. St. Rossa Sibbe en Amicita Vilt, van
Kon. fanfare Concordie Ulestraten, van fanfare
St. Fransiscus Reijmerstock, van fanfare Eendracht Nieuwenhagerheide, van Harm. St. David Voerendaal, van fanfare St. Joseph
Pey-Echt, van fanfare St. Caecilia Schimmert en van Société St.

Martin fanfare de Stein tevreden huiswaarts keerden met een herinneringsbord aan dit festijn. Onze jeugdfanfare opende dit treffen
en gaf een voorbeeld hoe jeugdige muzikanten elkaar kunnen
stimuleren in hun gezamenlijke hobby. Wij, als bestuur, kunnen
alleen nog maar zeggen: "Proficiat met dit succes. Jullie hebben ons
nu het probleem toegespeeld hoe het bestuur met deze bestuurlijke
en organisatorische kwaliteiten van deze groep vertalen moet naar
de vereniging waar jullie mee verbonden zijn!"

Bij een mooi uniform behoort uniformiteit!
Wat hier nu weer mee zal menigeen zich afvragen. Wanneer men
een muziekkorps met een nieuw uniform uitrust zal het geheel pas
echt mooi zijn als iedereen dezelfde uniformiteit in acht neemt.
Neem nu als voorbeeld de schoenen; wanneer er één of enkele
mensen met andere dan zwarte schoenen rondmarcheren, dan doet
dit afbreuk aan het geheel, hoe mooi het uniform dan ook mag zijn.
Om er voor te zorgen dat we met z'n allen in de toekomst als één
geheel naar buiten toe treden is het belangrijk dat iedereen er van op
de hoogte is hoe het uniform gedragen dient te worden.
Hoe moet de toekomstige Caeciliaan er uit zien?
De emancipatie heeft ook in Hulsberg toegeslagen. Jammer voor de
heren, maar de dames gaan nu niet meer in een rok door het
muzikale leven. De vrouw heeft in ons korps straks ook een broek
aan waarvoor de mannen hun petje af doen. Mannen en vrouwen
zijn straks hetzelfde gekleed. Hieronder volgt een overzicht hoe het
nieuwe uniform gedragen moet worden:
* Het bij het uniform meegeleverde witte hemd met hemdschuivers.
Deze hemdschuivers moeten altijd gedragen worden. Wanneer
tijdens een concert of een ander optreden wegens (onverwachte)

warmte de jas wordt uitgedaan gaat de uniformiteit verloren indien
niet iedereen de hemdschuivers draagt. Wanneer
het uniform wordt opgeborgen kun je de hemdschuivers
b.v. in de binnentas van je jas stoppen, zodat je ze niet vergeet.
* Zwarte stropdas.
* Uniformjas. Tijdens het marcheren, brengen van serenades etc.
moet de jas altijd dichtgeknoopt gedragen worden. Op de jas worden diverse spelden aan de rechterzijde opgespeld. Iedereen wordt
verzocht om alleen bondsspeldjes en andere speldjes uitgereikt
door de fanfare op de jas te dragen.
* Pantalon
* Geheel zwarte gesloten schoenen en geheel zwarte sokken. Men
wordt verzocht om geen zwarte sokken of schoenen te dragen waar
een of ander gekleurd motiefje in verwerkt is. Ook de dames
moeten nu sokken dragen.
Het bestuur heeft zich tot taak gesteld om er op toe te zien dat deze
richtlijnen door iedereen goed nageleefd worden. Zij rekenen
daarbij op jullie medewerking.
Zoals jullie kunnen zien zijn de kledingrichtlijnen op verschillende
punten iets aangepast. Wanneer iedereen zich hetzelfde kleedt zal
het nieuwe uniform nog beter tot zijn recht komen.
Namens het bestuur en de uniformencommissie,
Henny Moonen

Mijn Mening
Mij wordt steeds gezegd: "Blijf positief en houd rekening met de
privé-omstandigheden van anderen." Toch kan ik het zo nu en dan
niet laten om ook eens realistisch te zijn en gewoon de feiten een
nader te onderzoeken en op papier te zetten. Ook in 1996 wordt
men geconfronteerd met de school- en bouwvakvakanties en met
het hoevefeest van uw vereniging. Na wat telwerk kwam ik uit op
de volgende resultaten: De meest vitale ere-bestuursleden waren
bereid om vele uren mee te helpen op die plaatsen waar zij mee
konden doen voor het welslagen van het hoevefeest. 80% van de
bestuursleden waren veelal steeds aanwezig, niet allen tijdens de
festiviteiten, maar zij zorgden tevens voor de opbouw van de
buffetten, voor het versjouwen van de stoelen en de tafels, het halen
van de reclameborden of spandoeken. Gelukkig
werd 's nachts om 2,3 uur nog geveegd door de
bereidwillige muzikanten en bestuursleden. Nu
konden wij 's morgens de restjes opruimen en alles gereed maken voor het volgende evenement.
Tussendoor werd het feestgedruis in goede banen
gehouden door bijna 40% van de leden en vrienden van de fanfare. Sommigen van hen kwamen
wel 2 á 3 tijdsbestekken meehelpen. Omdat rond
60 % van al onze leden vakantie vierden elders
heeft onze voorzitter, Charles Backbier, na zeer veel telefoongesprekken 15 vrienden van de fanfare weten te strikken om de
noodzakelijke werkplekken op te vullen. Natuurlijk weet ik ook dat
velen gebonden zijn aan de aan hun, door het bedrijfsleven,
toegewezen vakantieperiode. Maar ik weet ook dat bestuursleden 1
of 2 dagen verlof namen om alles in goede banen toegewezen 3
weken. Zoiets past gewoon niet in de toekomst is mijn mening. Ik

ben en blijf van mening dat allen gezamenlijk naar eigen vermogen
mede verantwoordelijk moet zijn en blijven voor hun eigen
vereniging en hobby. Om je eigen vereniging in stand te houden
moet men bereid zijn, en soms zich ervoor aanpassen, de broodnodige financiën voor de vereniging bijeen te schrapen. Met dank
aan de velen die vele uren met ons samen hebben gewerkt om ook
dit Hoevefeest te laten slagen wil ik eindigen. Nog één opmerking
moet ik plaatsen: Zij was steeds aanwezig en serveerde eieren met
spek tijdens de opruimdiensten op maandag en dinsdag. Het was
weer als vanouds. Bedankt Riny voor alle goede zorgen tijdens dit
Hoevefeest!
Piet Meijer

Marco Habets
Op 15 juli werden we opgeschrikt door het ongeluk met een Belgisch Hercules vrachtvliegtuig op de landingsbaan te Eindhoven.
Bij het T.V.-journaal bleek naderhand dat 36 leden van het
Fanfarekorps van de Koninklijke Landmacht aan boord zouden
zijn. Vele onzekere uren gingen voorbij.
De ouders en familie kregen in Eindhoven te horen dat Marco bij
de overlevenden zou horen en naar Beverwijk zou zijn overgebracht. Die nacht kon zijn vader in Beverwijk vaststellen dat het
zijn zoon Marco was.
Met vreselijke brandwonden en ademhalingsmoeilijkheden werd
hij daar in het brandwondencentrum opgenomen. Er werd veel
voor hem gebeden in het dorp en in de kerk werden misintenties
voor draaglijk lijden, voorspoedig herstel en sterkte voor ouders en
familie gedaan. Na de eerste weken was het ergste levensgevaar
geweken. Tijdens de hoevefeesten, 's zondags, werd door Valsj Plat

een muziekstuk uitgevoerd dat zij eerder van Marco hadden
gekregen. Op dat moment werd iedereen stil en de muziek was
ontroerend.
Als Koninklijke fanfare St. Caecilia hebben we de lijdensweg
gevolgd. Iedere week iets beter bericht. Overal waar je kwam
vroegen de mensen: "Hoe is het toch met Marco?"
Het enigste wat je dan kunt doorgeven is dat het volgens de ouders
langzaam weer de goede kant op gaat en dat het nog een lange weg
is.
De laatste weken van September mocht hij steeds meer bezoek
krijgen. Op 27 september ben ik samen met Guus Erkens, Albert
Meex en Guus Frissen op bezoek geweest. Gelukkig ging het weer
iets beter met Marco. Zijn longen en zijn lichaamsfunctioneren
werken weer goed en geest en verstand werken opperbest naar onze
mening. Als het over muziek gaat dan wil Marco daar weer alles
van weten en dat is zijn leven.
Inmiddels is Marco weer thuis. Wij wensen hem heel veel kracht
toe en als Koninklijke fanfare St. Caecilia zien we weer uit naar
hem als muzikant en dirigent van de jeugdfanfare op niet al te lange
termijn.
Charles Backbier,
voorzitter

