Voorwoord
Om dan maar met de deur in huis te vallen, zullen we eerst even vermelden wat er
NIET in deze Notenkraker staat: De voorspeelmiddag. Deze muzikale
manifestatie, waar de leerlingen hun muzikale vaardigheden vertolken in een
toonladder van do, een duetje, of een één of ander deuntje, vond plaats op zondag
6 april jl. Het is vast en zeker een groot succes geworden, maar doordat de
Notenkraker voor die datum de drukker moest bereiken, kan er geen uitgebreid
verslag van worden gedaan.
Maar wat staat er dan wel in de Notenkraker?? Nou, zoals gebruikelijk ‘van de
bestuurstafel viel’ en de verjaardagen, maar daarnaast wordt er ook aandacht
besteed aan de Club van Honderd.
En dan de uitslag van het theorie-examen. Deze werd na de repetitie van 6 februari
bekendgemaakt. Klappertandend zaten ze op het puntje van de stoel: de
muzikanten die mee hadden gedaan aan dit examen. Achteraf bleek alles erg mee
te vallen, lees zelf maar.
Tot zover de inhoud van dit nummer. De inhoud die bijna altijd wordt verzorgd
door dezelfde mensen: de mensen van de redactie. Nogmaals vragen we leden om
iets te schrijven over wat dan ook. Het mag gaan over concerten, over activiteiten
van de fanfare of iets anders dat een lid van de fanfare leuk vind om in de
Notenkraker te zetten. Dus pak die pen en begin te schrijven!!! De stukjes voor het
volgende nummer kunnen worden ingeleverd tot 1 juni.
De redactie

Van de bestuurstafel viel…
februari
Afgesproken werd dat vanaf 01.03.97 alle nieuw aangemelde leerlingen een
bijdrage van FL. 70,00 betalen in de opleidingskosten van hun muzikale
ontwikkeling. Tevens betalen zij een contributie van FL. 80,00 als lidmaatschap bij
onze vereniging. Deze afspraak is bindend voor de eerste 3 jaren, tenzij de leerling
muzikant(e) binnen de 3 jaren een plaats heeft verworven in het grote fanfare
corps. In het fanfare corps worden de bekende regels gehandhaafd.
Het bestuur werd geconfronteerd met een voorstel tot vervanging c.q. mogelijke
aanvulling van instrumenten. Na de grote uitgave van het vorige jaar in verband
met de aanschaf van de uniformen moeten wij eerst de financiën nader bezien
voordat wij op korte termijn hierover beslissen.
Nu Dhr. Beumers zich niet herkiesbaar heeft gesteld voor een bestuursfunctie,
wordt wel verwacht dat een ander lid van de muziekcommissie het bestuur
maandelijks informeert over de muzikale aspecten die in de vereniging leeft en de
ideeën van het bestuur kenbaar maakt bij de muziekcommissie.
Afmeldingen voor een concert moeten achterwege blijven. Uw mede muzikanten
hebben recht op uw deelname aan het concert. Gezamenlijk musiceren en
uitvoeren is het uitgangspunt van het bestuur. Een aanvulling voor een concert is
bespreekbaar maar vervanging moet tot de zeldzaamheden behoren, is onze
mening. Denkt u er ook zo over in de toekomst.
12 April vieren de heer en mevrouw Meex hun 50-jarig huwelijksfeest. Onze
rietinstrument opleider zal met muzikale eer naar de kerk worden begeleid en na de
H. Mis wordt een serenade aan dit paar gebracht in de zaal “Op de Trepkes”.

Wist u dat…

De uitslag

• … de heer Wouters zijn werkzaamheden voor de N.M.S. bank heeft beëindigd,
waardoor het bestaande nummer waarop de leden van de Club van Honderd
hun bijdrage konden storten vervalt. Het nieuwe nummer wordt: Rabobank
12.41.99.003. Indien men via de Giro het geld wenst over te schrijven, dan kan
dat door het verschuldigde bedrag te storten op Giro 1042526 van de
Rabobank met de vermelding dat het bedrag ten goede komt van rekening
12.41.99.003 ten name van de Club van Honderd

Na de repetitie van 6 februari werd het bestuur verrast met de resultaten van het
theorie-examen door onze dirigent Sjef Ficker. Met enige verbazing kregen wij te
horen dat het resultaat van deze groep muzikanten zeker niet was tegengevallen.
De eindcijfers waren bepaald via de Kreato normen en konden de
toets van kritiek ruimschoots weerstaan. Een tweetal muzikanten
behaalden een eindcijfer tussen de 6 en 7, een viertal muzikanten
een eindcijfer tussen de 7 en de 8, een zevental muzikanten kregen
een eindcijfer tussen de 8 en 9, terwijl de laatste 6 deelnemers hun
eindcijfer bepaalde tussen de 9 en het cijfer 10. Met dit resultaat
werd het groepsgemiddelde meer dan het cijfer 8. Met deze studiezin en inzet van
deze deelnemers zit het wel goed. Het resultaat geeft aan dat het wel kan in onze
fanfare, als we het nut ervan inzien. Deelnemer, zowel de dames en heren, proficiat
met dit mooie succes.

• … de redactie van de Notenkraker niet wist, maar sommigen
anderen wel, wanneer verjaardag van ons aller Lizette
Martens was. Dit heuglijke gebeuren vindt (net als
voorgaande jaren) plaats op 9 april. Vanaf nu zal de
vermelding niet meer vergeten worden.
• … in de vorige Notenkraker uitbundig verslag werd gedaan van de inmiddels
zeer geslaagde flessenactie. In de lijst met ‘flessenophalers’ stond Bart Curfs
echter niet vermeld. Bart heeft op die koude zaterdagmiddag wel degelijk
meegeholpen aan het welzijn van zijn vereniging. Als Bart volgende keer weer
meehelpt aan de flessenactie, en dat hopen we van harte, zal hij niet meer
worden vergeten!
• … tijdens de jaarvergadering 7 juni werd genoemd als mogelijke datum voor
het praktisch gedeelte van het van HAFA A examen.
• … onze Koninklijke fanfare zich, behalve het schitterende vaandel, zich ook
gelukkig mag prijzen met twee prachtige schellenbomen in bezit te hebben.
Menig korps wenste hetzelfde te kunnen zeggen. Helaas ontbreekt het de
huidige dragers soms aan tijd om iedere keer aanwezig te zijn. Het zou voor de
heren J. van de Broek, J. Muys en R. Lemans plezierig zijn te weten dat ingeval
zij niet aanwezig kunnen zijn, er een (of meerdere) waardige vervanger hun
plaats in kon nemen.

Houden zo.
De eerste zwaluw die wij zien brengt nog geen lente in het voorjaar is een bekend
gezegde. Maar het is wel plezierig dat de frisse adem van een nieuw team de eerste
positieve stap heeft gezet. Met dank voor de lay-out, de tijdige aanbieding van het
concept bij de drukker, waardoor “De Notenkraker” een week eerder het daglicht
zag, dan in de planning was opgenomen.
Redactieteam, drukker, dank voor de correcte uitvoering die weer gezien mag
worden voor uw snelle medewerking in deze. Kunt u dit volhouden dan zit u op
een goede weg.
Een trouwe lezer

De opstart en zijn vervolg
In het najaar van 1995 werd er reeds gesproken over de opstart van een
Vriendenkring die belangeloos het wel en wee van onze fanfare zou willen
ondersteunen. Het bestuur heeft immers ook de taak om te zorgen dat de
vereniging ook nog bloeit als de zittende bestuursleden zijn vertrokken. Ondanks
alle inspanningen constateerden wij dat de kosten van deze vereniging steeds
groter werd door de aanschaf van de benodigdheden en
door de aanwas van het corps met meer dan 25 nieuwe
leden in de laatste jaren. Om de inkomsten te vergroten, om
deze fanfare in bloei te houden, werd de Vriendenkring
“Club van Honderd” opgericht. Het doel was, en blijft, dat
onze vrienden de Kon. St. Caecilia jaarlijks de genoemde
vereniging ondersteunen met een bijdrage van FL. 100,00.
De coördinatie van deze vereniging is in handen van de heren Jan Schiffelers en
Maris Janssen, bestuursleden van de fanfare, met een mogelijke aanvulling van
enkele Ere-bestuursleden en leden van de Vriendenkring. De heren Schiffelers en
Janssen zorgen er voor dat de leden alle informatie, zoals de Notenkraker en
activiteitenkalender, van de fanfare ontvangen. In 1996 groeide deze
onafhankelijke Vriendenkring tot ongeveer 12 à 13 leden. Het bestuur van de Kon.
Fanfare St. Caecilia prijst zich gelukkig dat het ledenaantal gestaag groeit. Heden,
februari 1997, hebben wij toestemming van de leden om hun namen te vermelden
in de Notenkraker, programmaboekje v/h solistenconcours en tijdens de
activiteiten die de fanfare jaarlijks ontplooit. Natuurlijk respecteren wij ook de
wens van die leden die anoniem willen blijven voor de buitenwacht. Thans mogen
wij aan u voorstellen de leden van onze vriendenkring “Club van Honderd”:

Dhr. G. Bartels
Dhr. J. Blom
Dhr. H. Dautzenberg
Dhr. H. Dormans
Mw. E. Dormans-Moonen
Dhr. L. Extra
Dhr. J. Hurkmans
Dhr. H. Janssen
Dhr. N. Koedooder

Raadhuisstraat 64
Emmaberg 40
Nieuwenhuysstraat 8
Penderskoolhofweg 8
Raadhuisstraat 8
Irenestraat 44
Panhuys 50
St. Clemensstraat 6
Raadhuisstraat 15

Hulsberg
Valkenburg
Hulsberg
Klimmen
Hulsberg
Hulsberg
Hulsberg
Hulsberg
Hulsberg

Mw. A. Martens v/d Bosch
Dhr. A. Meex
Dhr. H. Moonen
Dhr. H. Ramaekers
Dhr. H. Ritzen
Dhr. L. Souren

Wissengrachtweg 25
Schoolstraat 27
Wissengrachtweg 25
Sportparklaan 15
Mesweg 2
Panhuis 53

Hulsberg
Hulsberg
Hulsberg
Hulsberg
Hulsberg
Hulsberg

De eerste keer
Zo’n titel boven een berichtje wekt onwillekeurig aanverwante voorstellingen op.
Het heeft toch betrekking op deze fanfare. Zondag 2 maart trokken zo’n 14
muzikanten naar de Raadhuisstraat 89, waar zij op een onvervalste toon, de heer A.
Herst een eenvoudige muzikale hulde brachten met zijn 50-jarige verjaardag.
Mevrouw T. Herst had dit bedacht om haar man eens te verrassen. Via, via werd
dit verzoek bij het bestuur op tafel gelegd. Nooit eerder
had de vereniging dit gedaan en wat moet je dan in zo’n
situatie. Met behulp van Lei Extra werd dit besproken
en hij gaf mij de verzekering dat hiervoor een oplossing
mogelijk was. Prachtig dat na een korte uitleg reeds
zovelen wilden meedoen. Na de aubade werden de
muzikanten zeer hartelijk ontvangen met koffie of fris
en een stuk vlaai. Met respect werd over deze ontvangst gesproken. Deze groep
muzikanten zorgden voor een perfecte invulling van de PR voor de fanfare. Dat de
vereniging ook nog bedankt werd met een couvert met inhoud zal onze
penningmeester zeker welgevallen. De muzikanten vonden het leuk om dit een te
doen, mogelijk is nu de lans gebroken voor de toekomst. Deelnemende muzikanten
bedankt, jullie lieten de vereniging niet in de kou staan, hiermee heeft de fanfare
zich weer eens van de goede kant laten zien!
Piet Meijer

Verjaardagen
Mei

Juni

01 Twan van Spanje
07 Jasper Last
08Henny Moonen
10 John Limpens
21 Femke Vandewall
21 Patrick König
22 Charles Backbier
26 Monique Dormans

09 Frans Schurer
10 Celine Royen
11 Jan Hurkmans
16 Joris Posma
17 Ivo Dassen
18 Sjef Ficker
24 Chana Houben
26 Marco Habets
26 Dominique Hermens
27 Pascal Aretz

ALLEMAAL VAN HARTE PROFICIAT !!!!!!!!!!!!!!!!!!

Is er bij deze verjaardagen iemand vergeten, of verkeerd vermeld?
Laat dit dan even weten aan Jacques van Megen, Piet Meijer of Bart van Oeffelt!

Nieuwe Leden
Josephine Koedooder

Hulsberg

Afgemelde Leden
Pierre Habets
Dagmar Moonen

per 1 februari 1997
per 15 februari 1997

