Van de bestuurstafel viel…
april
Dhr. Schiffelers en Mw. Pinkaarts nemen het initiatief om de zaterdagmiddag van
31 mei een zinvol in te vullen voor alle leden van de fanfare, voordat de vereniging
gaat deelnemen aan de muzikale invulling van die avond.
Een concertreis zit er dit jaar niet meer in, aldus de inhoud van de voorgaande
Notenkraker. Wat misschien wel tot de mogelijkheden behoort staat in deze
Notenkraker.
Hoe het bestuur toezicht wenst te houden op de gedane investeringen in de
opleidingen en het gebruik van het instrumentarium wordt u ter kennis gebracht in
het artikel “Hoe houden wij de touwtjes in de hand?”.
Een goede slagwerkdocent is moeilijk te vinden. De voorzitter benadert hopelijk
een docent die trouw blijft aan de afspraken met de verenigin. Dat John Limpens
de nood opvangt is lovenswaardig.

mei
Het bestuur is verheugd dat de heer en mevrouw Gerekens een uitstapje voor de
vereniging gaan organiseren. Meer informatie staat in deze Notenkraker.
Wij hopen dat het probleem van de slagwerkopleiding per 15 mei is opgelost. Het
bestuur heeft voor deze functie namelijk de heer Reinhard Wind benoemd.
Helaas werd tijdens de vergadering ons meegedeeld dat er nog enkele
carnavalskostuums nog niet zijn ingeleverd ondanks dat de voorzitter tijdens een
repetitie u hierover heeft geattendeerd.

juni
De gebruikelijk “fanfare-wandeling” wordt ook dit jaar georganiseerd door ons
Damescomité en wel op zondag 21 september.

Het bestuur is van mening dat in oktober/november de fanfare zich behoort te
presentere t.o.v. de Hulsbergse gemeente door een koffieconcert te verzorgen.
Hierbij zullen optreden: onze blokfluitleerlingen, de jeugdfanfare en het grote
korps.
De volgende data werden reeds voor de toekomst vastgelegd.
1998:
• 15 maart: Jaarvergadering om 10.00 uur
• 5 april: Voorspeelmiddag om 14.00 uur
• 25 en 26 april: Solistenconcours Hulsberg
• 17 t/m 20 juli: Hoevefeest
• 21 november: St. Caecilia feest
1999:
• Receptie 140 jarig jubileum van onze vereniging op de donderdag voor het
Hoevefeest (16 juli).
• Deelname aan het Bondsconcours op 23 of 24 oktober.

Verjaardagen
juli

augustus

01 Victor Huijdts
08 Irene Frissen
12 Richelle Liedekerken
15 Nieke Pinkaarts
16 Danjela Posma
21 Ulrike Klein
28 Robbert Janssen

02 Claudia Janssen
04 Fenna Ograjensek
04 Ger Rouwet
10 Linda Dormans
10 Eric Souren
13 Alex Koedooder
13 Leon Frissen
18 Wiel Martens
19 Raymond Slijpen
22 Jules Luesink
23 Josephine Koedooder
27 Wiel Limpens
28 Louis Souren
31 Stan Pinkaarts
31 Tatiana Valentijn

Gehoord en niet geluisterd

Een dagje Brussel

Via de bekende straatverhalen werd mij verteld dat het erg druk was tijdens de
voorspeelmiddag van de fanfare. Omdat ik elders verplichtingen had heb ik de
muzikale prestaties niet kunnen beluisteren. Gelukkig komt dit maar zelden voor.
Het is best mogelijk dat ze mij niet eens gemist hebben in de afgeladen volle zaal
immers dan mis je niet zo vlug iemand. Na de opening door Charles Backbier werd
er met succes geblazen. Onze vice-voorzitter Lei Exra regiseerde, zonder de
dirigeerstok, met vaardige hand deze voorspeelmiddag. Hij zorgde ervoor dat de
jeugdige muzikanten werden gerustgesteld en dat de zenuwen hen niet overmande.
Nu bleek dat onze opleiders hun toegewezen taak perfect uitvoeren, want hun
pupillen speelden op een voortreffelijke wijze hun partij mee. De
opleidingsmogelijkheden en -vorm
werd duidelijk uiteen gezet. Ouders,
familieleden, vrienden en andere belangstellenden waren zeer content over de
culturele vorming die aan de jeugdige muzikanten werd gespandeerd door de
opleiders van onze vereniging. Veel aandacht kreeg onze blokfluitgroep en dan te
weten dat deze 7 a 8 jarige kinderen nog geen 3 maanden met deze opleiding bezig
zijn en heden, 8 april, zijn al weer 5 nieuwe aanmeldingen voor deze opleiding.
Natuurlijk zijn er altijd kleine schoonheidsfoutjes te vinden, tenslotte zijn wij geen
professionele beroepskrachten. Het reclamebord dat Stephan Brands in ontvangst
mocht nemen, met de vermelding dat zijn bedrijf de jeugdfanfare een warm hart
toedraagt door hen te ondersteunen, was niet bedrukt met de juiste letters zoals het
bevolkingsregister het voorschrijft. ‘Stephan’ schrijft men met een ‘P’ en dat was
niet bekend bij de auteur van dit werkstuk. Ook al werd dit foutje grootmoedig
door Stephan verbloemd, toch heeft deze weldoener recht op een juiste naam op
het bord. Dit herstellen wij te zijner tijd. Het optreden van de jeugdfanfare onder
leiding van Leon Frissen zorgde ervoor dat de vele belangstellenden zeer tevreden
naar huis gingen. Het is fijn dat men achteraf hoort dat het ook zonder mijn
aanwezigheid zeker zo goed gaat. Alle medewerkers bedankt voor dit welslagen
van deze voorspeelmiddag.

Op zaterdag 11 oktober is er een dagje Brussel gepland voor de leden van de
fanfare met aanhang. “Brussel is de moeite waard!”
Brussel heeft heel wat te bieden. De grote markt is een van de mooiste van Europa,
verder monumenten, winkelstraten, galerijen, theaters: het is allemaal ruimschoots
aanwezig in de Belgische hoofdstad.
En dan “Mini Europa”. Een park voor iedereen van 7 tot 77 jaar. Met een gids
zullen wij een rondreis maken door heel Europa in enkele uren. Een unieke tocht!
Alle gebouwen werden tot in de kleinste details gereconstrueerd. Het stadhuis van
Leuven werd, net zoals zijn grote broer, met 260 beelden versierd. Allen werden
met de hand gemaakt. Wagens, lantaarns, figuurtjes en bonsais maken van Mini
Europa het mooiste miniatuurpark van Europa. Mini Europa is heel wat anders dan
zomaar een massa kleine huisjes. Big Ben is maar liefst 4 meter hoog. Met zijn 13
meter is de Eiffeltoren hoger dan een gebouw met 3 verdiepingen. En toch is de
schaal van al deze gebouwen precies gelijk. Een geleid bezoek aan Mini Europa is
een verrijkende ervaring. Na Mini Europa te hebben bezocht gaan wij naar het
Atomium. In België het meest symbolische moment van de 20e eeuw. Van hieruit
heeft men het mooiste panoramische zich over Brussel. Een goed overzicht van de
belangrijkste bezienswaardigheden krijgt men ook middels een interessante
stadsrondrit. Een aantal van deze verdienen het nader bekeken te worden. Daarna
nog een paar uurtjes vrij en het is zeker goed toeven op een van de vele terassen
aan de Korenmarkt en niet te vergeten even een blik op de beroemste inwoner van
Brussel “Manneke Pis” (geen drinkwater!).
Verder kan men nog souveniertjes kopen: chocolade, kant of
typische Brusselse speculaas. Het is allemaal de moeite waard.
Om 18.00 uur vertrekt de bus weer richting Hulsberg waar wij
een paar uur gezellig doorbrengen met een heerlijk diner bij
Stephan en Dorien.
Denk wel: wie mee wil moet het formulier inleveren voor 15 juli.

Een (straat)muzikant
Een hele mooie dag toegewenst,
Het bestuur.

Beoordelingsconcert Riemst

Loterij Ubachsberg.
Hoe hij het doet weet ik niet, maar op een of andere manier heeft
dirigent Sjef Ficker sommige argeloze fanfareleden loten weten te
verkopen waarvan de opbrengst ten goede komt aan de
jeugdopleiding van de fanfare uit… jawel hoor… Ubachsberg.
Bij een loterij horen ook prijzen, maar die kunnen alleen worden
afgehaald met winnende lotnummers. Dat zijn de volgende loten:

1e prijs: lotnummer 145
2e prijs: lotnummer 3446
3e prijs: lotnummer 3426
4e prijs: lotnummer 1580

5e prijs: lotnummer 2911
6e prijs: lotnummer 373
7e prijs: lotnummer 477

Dit alles is te bevragen bij:
Dhr. J. Neven
Bautseplein 21
6367 BW Voerendaal
Tel.: 045-5753025

Noteer alvast in de agenda!
Op zondag 21 september vindt er een wandeltocht plaats die georganiseerd wordt
door het Damescomité van de fanfare. Evenals vorige keren zullen wij weer zorgen
voor een mooie route door de Limburgse natuur.
Meer informatie hierover volgt later…
Het Damescomité

Op 24 en 25 mei, werd er te Riemst, net over de grens in België voor de eerste
keer het R.M.C. georganiseerd. Het organiserende commité, de Muziekraad,
bestond uit afgevaardigden van de 14 (!) muziekverenigingen
die "groot Riemst" rijk is. Met deze 14 korpsen mag Riemst
zich terecht de meest muzikale gemeente van Limburg en
zelfs Vlaanderen noemen. Alleen al Zichen-Zussen-Bolder
heeft met zijn 3200 inwoners 4 muziekcorpsen, en de
kwaliteit hebben we kunnen horen. In totaal deden 22 corpsen
hun best een zo goed mogelijke indruk achter te laten. Het
merendeel van de deelnemers waren Nederlandse korpsen (17), de andere 5
kwamen uit België. Zaterdag 24 mei was voor ons korps de dag van de waarheid
Het vertrek van de bus was om 17.30 gepland. Gezien de belangstelling werd er
nog met zo'n auto of zes meegereden. Bij aankomst werden we opgevangen door
een van de medewerkers van de Muziekraad. We kregen de gelegenheid om eerst
nog wat in te spelen en de instrumenten af te stemmen, maar de ruimte waar we
moesten inspelen klonk zo hard dat de dirigent buiten ging staan. Het slagwerk heb
ik trouwens geen fout horen maken tijdens dit inspelen. Hierna ging het op naar het
echte podium. Begonnen werd met "Condacum" van Jan van der Roost. Tijdens dit
inspeelwerk kon de oplettende toehoorder twee onverwachte, kleine, en niet
geoefende solo's horen. Hier en daar galmde er iets na op plekken van het gebouw
die nog niet helemaal af waren. Maar dicht op elkaar zittend werd het toch een
tamelijk geheel. Als eerste te beoordelen stuk werd "Diversions on a Bass Theme"
op de pupiter gelegd. De dreiging "het stuk" te moeten spelen tijdens het geplande
bondsconcours in 1999, motiveerde iedereen om erg diep te gaan. De reacties uit
het publiek waren goed. Het tweede te beoordelen werk komt nog uit de tijd van de
heer Guus Erkens: "Three Motions". Ook dit werd door het publiek goed
gewaardeerd, maar voor de uitslag van de jury moesten we
wachten tot de derde proclamatie. Deze was rond de klok van 10
uur voorzien. Tot die tijd konden we nog luisteren naar twee
andere corpsen. Behalve genieten van de muziek kon je hier tevens
een geheel andere stijl van dirigeren bewonderen, n.l. die vanuit
de knieën. Misschien een onderwerp dat iemand inspireert tot het
schrijven van een stukje: "dirigeerstijlen" (Denk aan Lully!). Maar
goed, uiteindelijk was het zover en kregen we de uitslag te horen: 236,5 punten
voor "het stuk" en 266 punten “Three Motions”. Totaal 529 punten. De terugweg

was in ieder geval erg gezellig waarbij de "buswave" werd geintroduceerd. Rond
11.30 uur had iedereen thuis kunnen zijn. Al met al een zeer geslaagde avond.

Hoe houden wij de touwtjes in de hand?

Jacques van Megen

Het bestuur is van mening dat zij snel en betrouwbare informatie behoort te
ontvangen over de doelmatigheid van de opleidingen en over het gebruik van de
ter beschikking gestelde instrumenten. Sinds januari van dit jaar bezitten alle
opleiders een presentielijst van hun toegewezen leerlingen. Hierop vullen zij de
presentie en de vorderingen in. De opleiders leveren elke maanden deze informatie
in bij de penningmeester. Met de aanvullende informatie op dit formulier heeft het
bestuur de mogelijkheid om tijdig met de leerling en/of ouders mogelijke
problemen te bespreken. Dit kan kosten besparend voor de vereniging zijn. Zo’n
controlesysteem is niet toepasbaar voor de korpsleden. Wel is mogelijk via het
repetitiebezoek van een lid een denkpatroon te ontwikkelen. Vandaar dat reeds
jarenlang de presentie wordt genoteerd. Tijdens de jaarvergadering hebt u reeds
gehoord dat het bestuur deze lijsten nader bestudeert. Thans is afgesproken dat een
korpslid die de repetitie, om welke reden dan ook, zich behoort af te melden bij
voorzitter Charles Backbier, tel.: 4051215, of bij de vice-voorzitter Lei Extra, tel.:
4051878. Als u in gebreke bent zal in de toekomst dit tijdens de repetitie kenbaar
gemaakt worden door de voorzitter. Bij een herhaalde afwezigheid zonder
kennisgeving zal de betrokken muzikant schriftelijk over zijn onachtzaamheid
geinformeerd worden. Door de inverstering van de voorgaande jaren in o.a.
uniformen, instrumenten en aangepaste met uitgebreide opleidingen en de
toekomstige aanschaf van nieuw slagwerk wordt het bestuur gedwongen om de
kosten van de vereniging doelmatig te besteden. Rekening houdend met een
leerlingbestand van ongeveer 40 personen waarvan zeker een aantal in het korps
worden opgenomen zal het duidelijk zijn dat gewenst is om de touwtjes in de hand
te houden, immers ook onze toekomstige muzikanten vragen om goede uniformen
en instrumenten.

Nieuwe Leden
Nico Koedooder
Blokfluitopleiding
Richelle Liedekerken
Jasper Meessen
Inge Meex
Jonna Posma
Janou Vliegen

per 15 mei
per 1 april
per 1 april
per 1 april
per 1 april
per 1 april

Afgemelde Leden
Robbert Bloemscheer
Steffie Pinkaarts

per 1 juni
per 15 april

Welkom
We wensen Mathijs Deguelle en Ron Martens veel plezier bij ‘het grote korps’,
waar ze sinds enkele weken een plaatsje hebben veroverd!

Even rechtzetten…
• Nikki Urlings, lid van de blokfluitopleiding, werd in de Notenkraker ten
onrechte vermeld als Nieke Urlings. Nikki, dit zal niet meer gebeuren!
• De verjaardag van Tiets Extra op 20 mei, werd in de vorige uitgave van dit
tijdschrift vergeten te vermelden. Bij deze nog van harte gefeliciteerd.

Onze toekomst organiseerde…

Anjerfonds 1997

Ook dit jaar organiseerde de jeugdraad op voortreffelijke wijze een
jeugdorkestentreffen. Als voorpret werd zaterdag 31 mei een wandeling uitgezet.
Ouders met jeugdleden werden tijdens de wandeling verrast met een appeltje voor
de dorst. De hoofdprijs werd binnengesleept door het team van de familie Deguelle
die 21 van de 26 vragen goed hadden ingevuld. De relatie tussen een muis, bier en
een kater was voor Mathijs een weet. De concurrentie van de
groep van de familie van Spanje was groot. Ook zij behaalden 21
punten maar de lengte van de drinkbak hadden zij niet goed
gemeten. De duimstok was thuisgelaten en daarom was voor hen
de tweede plaats weggelegd. Met deskundigheid van zaken
verdedigde Bart de goede antwoorden zodat er geen diskussie mogelijk was en
eenieder tevreden huiswaarts kon keren, ook al hoorde ik dat de Nederlandse taal
soms voor tweeërlei uitleg vatbaar is, aldus de man met de technische opleiding.
Zondag 1 juni werd weer een test-case: Verloopt alles volgens planning??
Annechien had alles keurig, bijna professioneel, in het programmaboekje vermeld
met een mooie lay-out. De voorzitter opende om 13.00 uur het treffen. Fenna en
Ludo interviewden naar hartelust. De juryleden G. Erkens en J. Joosten
becommentarieërden de uitgevoerde werken en werden geassisteerd door Nico en
Vincent. Zelfs de kleinsten staken een helpende hand uit. Mathijs en Twan waren
bijna volleerde obers. Jeugdraad met begeleiders: bedankt voor dit goed verlopen
en prima georganiseerde treffen!

Het aantal verkochte Anjerloten is dit jaar helaas met 300 stuks gedaald ten
opzichte van vorig jaar. De grootste afnemers waren ook dit jaar weer Jos Lemans
met zijn zus Monique die samen met 100 loten langs de deuren liepen om ze aan
de man / vrouw te brengen. Een mooi resultaat. Dan denkt mel wel eens: als nu
elke lid of een groepje leden dit initiatief ook eens uitvoerden, wat wordt dan het
directe resultaat voor de vereniging? Jos en Monique zorgden samen voor een
financiële bijdrage van fl. 50,= aan de fanfarekas, immers van elk verkocht lot mag
de vereniging 50 cent aan haar kas toevoegen. De bestuurders van de vereniging
steunden deze met ongeveer 250 loten. Mogelijk dat dit aantal wat lager kan
uitvallen als ik nog een aantal loten kan doorverkopen. Als men dan ook nog weet
dat 4 leden een boekje van 25 stuks voor hun rekening namen , dan is de som vlug
gemaakt. Voor de leden waren er ongeveer 125 stuks beschikbaar van de bestelde
600 stuks. Acht leden bestelde doorgaans tien stuks, enkele 15 stuks en dat wil
zeggen dat ongeveer 25 door vrienden kennissen en leden verkocht. Ondanks deze
negatieve overpeinzingen kan ik ook wat positiefs melden. Namelijk, een van de
leden kocht 10 loten en liet 5 op naam van de vereniging schrijven. Hoe de
hoofdprijs zal worden verdeeld als op een van deze loten de prijs valt zal een groot
vraagteken worden…
Jammer dat onze penningmeester dit jaar een deel van deze inkomsten zal moeten
missen nu wij alle zeilen moeten bijzetten om aan de financiële wensen van de
vereniging te kunnen voldoen. Het zal zeker nog bekend zijn dat de vereniging in
1996 nog een bijdrage van fl. 3750,= heeft ontvangen van het Anjerfonds om de
uniformen te financieren en dat het bestuur thans weer een aanvraag heeft gedaan
voor de aanschaf van een stel nieuwe pauken. Als wij niet of weinig meewerken
aan de draagkracht van het Anjerfonds zal het resultaat zijn dat we minden of geen
geldelijke ondersteuning van de culturele verenigingen.
Met een dankwoord aan allen die wel mee deden aan deze aktie, wil ik dit relaas
besluiten.
Piet Meijer

Zeg het met bloemen…

De Leden van de Club van Honderd

Op zaterdag 20 maart j.l. vond er in ‘Herberg Mareveld’ een spellenavond plaats
voor het Damescomité en het bestuur inclusief hun partners. Voor het Damecomité
werd het een hele bijzondere avond met een complete verassing. Het van niks
wetende Damecomité werd door het bestuur in de bloemetjes gezet. Met voor alle
dames een prachtig boeket bedankte voorzitter Charles Backbier de dames voor de
vele jaren die zij al klaar staan voor de vereniging. Deze woorden waren een en al
lof en daar zijn wij als Damescomité heel dankbaar voor. Wij hopen dan ook dat
we de komende jaren onze goede medewerking blijven tonen en danken hierbij dan
ook voor deze geweldige geste.

Dhr. G. Bartels
Hulsberg
Bakkerij Broekmans
Oirsbeek
Dhr. F. Cremers
Hulsberg
Dhr. H. Dautzenberg
Hulsberg
Dhr. J. Denneman
Hulsberg
Mw. E. Dormans-Moonen
Hulsberg
Dhr. J. Dormans
Hulsberg
Dhr. H. Dormans
Hulsberg
Dhr. W. Dormans
Hulsberg
Esso
Emmaberg
Valkenburg
N.N.
Dhr. L. Extra
Hulsberg
Dhr. H. Hamers
Hulsberg
Camping ‘t Hemelke
Hulsberg
Dhr. M. Hendriks
Hulsberg
Dhr. J. Hurkmans
Hulsberg
N.N.
Dhr. H. Janssen
Hulsberg
Dhr. H. Knubben
Hulsberg
Dhr. N. Koedooder
Hulsberg
Mw. A. Martens - v.d. Bosch
Hulsberg
Dhr. A. Meex
Hulsberg
Dhr. H. Moonen
Hulsberg
N.N.
Tuincentrum de Osseploeg
Hulsberg
Boutique Papillon
Voerendaal
Dhr. H. Ramaekers
Hulsberg
Dhr. H. Ritzen
Hulsberg
Dhr. P. Simons
Hulsberg
Dhr. L. Souren
Hulsberg

Het Damescomité

