Voorwoord …
De trouwe lezer is het waarschijnlijk al opgevallen: een nieuwe layout! Die vernieuwing heeft met meerdere dingen te maken:
• om te beginnen moet een gerenommeerd massamedium als de
Notenkraker net als alle andere grote tijdschriften zo nu en dan
iets nieuws doorvoeren om zo de grote lezerskring te blijven
boeien!
• daarnaast heeft de redactie sinds kort meer mogelijkheden. Niet
door toegenomen mankracht, maar door het beschikken over een
heuse scanner. Dat wil zeggen dat vanaf nu toepasselijke foto’s
kunnen worden geplaatst naast de standaard plaatjes uit diverse
tekstverwerkers.
Met deze scanner is het ook mogelijk om geprinte of getypte
teksten in te scannen, zodat deze vanaf nu in een handomdraai op
het scherm verschijnen.
Zo, genoeg over de redactie. Even iets over de inhoud.
Prijzen van de Anjerloterij vielen niet binnen de fanfare. Waarom
Hans Dormans dan toch vrolijk rondloopt valt te lezen in “Pech voor u
/ winst voor Hans”.
Jacques van de Broek was onder de indruk van de herfstwandeling
en maakte er een verslag van. Riny Gerekens maakte met “de
dames” Maastricht een dagje onveilig en zorgde ook voor een
artikeltje.
Tot slot in deze voorbeschouwing de “serieuzere artikeltjes”. Er werd
gefilosofeerd over de voorbereiding op het bondsconcours van 1999
en Piet Meijer zette op papier hoe het niet moet en het wel kan.
Dit en natuurlijk nog veel meer in deze Notenkraker. De volgende
komt eind december uit. Dus artikeltjes kunnen tot en met 30
november worden ingeleverd bij de overbekende redactie!
De redactie

Van de bestuurstafel viel …
september
Muzikanten kunnen zich aanmelden voor deelname aan de opleiding
Hafa-A of Hafa-B. Er zal een docent worden aangesteld voor de
praktische opleiding “diploma-A” voor bespelers van rietinstrumenten.
Misschien al in november zal door deze muzikanten examen worden
afgelegd.
Mw. Nieke Pinkaarts zal haar bestuurlijke taken voor de fanfare
beëindigen. De taken op school met de vernieuwde leermethoden die
momenteel worden ingevoerd vragen te veel tijd waardoor het
functioneren als bestuurder van de fanfare onvoldoende tot zijn recht
zal komen. Namens de leden van de jeugdfanfare is haar op een
repetitie een bloemetje aangeboden als dank voor haar
werkzaamheden voor de vereniging.
Gesproken werd over het functioneren van de muziekcommissie. Het
bestuur stelt het op prijs om tijdiger geïnformeerd te worden over de
activiteiten van deze commissie.
Zover in het bestuur bekend is, wordt heden gewerkt aan
het advies over de carnavalskleding. Graag spoedig
informatie want 17 juli is al geweest.
Het bestuur stelt vast dat tijdens de zomervakantie van 1998 op 6, 13
en 20 augustus geen repetities zullen worden gehouden.
oktober
Op dit moment zijn er ongeveer 20 inschrijvingen binnen voor de
theorie-opleiding A. Voor de “B-theorie” zijn dat er 8. De opleiding zal
niet beginnen voor januari 1998. Het bestuur stelt een vast schema
echter wel op prijs. Dirigent Sjef Ficker zal hierover benaderd worden.
In november 1997 gaan zo’n 6 mensen op voor het praktijkexamen
van de A-opleiding. Zij hebben het theoretisch gedeelte al in hun
bezit.

De dirigent verzoekt om iets op de stenen vloer van het repetitielokaal
te leggen in verband met de acoustiek. Besloten is aan hem te vragen
om het tapijt van de fanfare van Ubachsberg als proef te mogen
lenen.
De fanfare van Stein vraagt naar de mogelijkheid om zowel met het
grote korps als met de jeugdfanfare een gezamenlijk concert te
verzorgen. Besloten is om in mei (of later) een datum te prikken.

Pech voor u / Winst voor Hans
Ook dit jaar heeft onze geldelijke bijdrage aan
het
Anjerfonds
u
persoonlijk
weinig
opgeleverd. Van Mw. R. Beckers-Souren,
verkoopleidster van de Anjerloten in de
gemeente Nuth, ontvingen wij een schrijven
waarin vermeld werd dat met uitzondering van
het kerkdorp Wijnandsrade alle kerkdorpen
van de gemeente in aanmerking kwamen voor
een prijs van deze loterij. De hoofdprijs viel op
lot 056050 in de gemeente Nuth. Dat wil
zeggen een 21-daagse reis naar Zuid-Afrika
voor 2 personen. Een dagje Amsterdam met
vliegtuig en rondvaart was bestemd voor lot
052144 terwijl de kunstwerken werden verdeeld onder de nummers
055390 en 055372.
Toch zijn wij, leden van de Kon. fanfare St. Caecilia Hulsberg, niet
teleurgesteld. Wij ontvingen enige maanden geleden een schrijven
van het Anjerfonds dat zij voor de aankoop van instrumenten voor
ons reeds fl. 5200,- reserveerden, met de bijdrage van fl. 300,- van de
door u verkochte loten werd de fanfarekas niet leeg geplunderd,
zodat Hans nog steeds vrolijk rondloopt. Met nogmaals dank uit te
brengen aan de kopers en verkopers van de loten besluit ik dit
berichtje.
Piet Meijer

Geslaagde herfstwandeling!
Op zondag 21 september jl. liepen
maar liefst 63 personen (waarvan er
zelfs eentje uit Sittard kwam!) en
ongeveer
7
viervoeters
een
herfstwandeling, uitgezet door Riny
Gerekens,
voorzitter
van
het
Damescomité, en echtgenoot. De
wandeling strekte zich uit over een
lengte van ongeveer 10 km. Iedereen
sprak over een schitterende, door de
zon overgoten natuurtocht. Start en
eindpunt was ons verenigingslokaal
“Op de Trepkes”. Halverwege werden
alle deelnemers al verrast met
zelfgebakken wafels en een kop
koffie. Ook aan de honden werd
gedacht door ene overheerlijke bak Limburgs heuvelland
“gemeentepils” te plaatsen en een
bordje met als opschrift “hondenbar”. Schijnbaar kunnen
fanfarehonden ook lezen.
Tussen 4 en 5 uur was weer iedereen terug bij de start, misschien
wel wat vermoeid maar in ieder geval terugkijkend op een zeer
geslaagde “zondagmiddag-herfstwandeling”. Harry en Riny: Bedankt
voor deze geweldig verzorgde middag die zonder meer voor
herhaling vatbaar is.

Een tevreden deelnemer,
J. v.d. Broek

Promotion Kon. fanfare St. Caecilia
28 september werd in het gemeenschapshuis van Hulsberg
gemusiceerd door bijna alle muzikanten van de vereniging. Het
optreden van onze blokfluit leerlingen was fantastisch. Zeer
ingespannen en geconcentreerd kijkend naar de noten bliezen zij
onder leiding van Mw. Ingrid Kerckhoffs-Roebroek hun melodie. Wij
en vele ouders en opa’s met oma’s genoten van dit eerste optreden
van deze kinderen. De oogjes straalden van blijdschap tijdens het
waarderend applaus van de vele toehoorders.
Onze jeugdfanfare, onder leiding van dhr. Leon Frissen, mocht
eveneens in de vreugde delen. Met swingende muziek werden de
bezoekers in de goede stemming gebracht. Met trots konden de
ouders terug kijken op de muzikale prestaties van hun lieverdjes. Wij,
als trouwe toehoorders, zijn dat natuurlijk ook nu de jeugdfanfare en
de andere muzikanten zo’n positieve uitstraling naar de Hulsbergse
gemeenschap hadden.
Na dit zeer geslaagde optreden was het de beurt aan “het grote
korps” onder leiding van dirigent Sjef Ficker. Hij gaf ons een korte
toelichting bij de stukken en verklaarde tussen neus en beschadigde
lippen door dat dit laatste te wijten was aan een meningsverschil met
zijn echtgenote. Helaas werden wij niet nader geïnformeerd over
deze echtelijke tweestrijd.
Er werd met veel elan gemusiceerd. Het aanwezige publiek heeft
genoten van de ten gehore gebrachte muziekwerken. Het was een
goed opgezet programma. Onze onovertroffen opleidingscoördinator
bracht een aantal instrumenten onder de aandacht van de
belangstellenden in de hoop deze daarvoor warm te maken.
Onze burgervader, dhr. Cox met echtgenote, sprak met waardering
over de kwaliteit van het gebodene en de begeleiding van de jeugd.
Met een dankwoord besloot de voorzitter deze bijeenkomst en bood
als blijk van waardering de dirigenten Mw. Kerckhoffs-Roebroek,
Leon Frissen en Sjef Ficker een zeer verdiend boeketje bloemen aan.
Sjef Ficker heeft deze bij thuiskomst ongetwijfeld aan zijn echtgenote
overhandigd.
Een toehoorder

Diversen

Zo moet het niet; het kan ook anders

Telefoonnummers
Charles Backbier
Piet Meijer
Hans Dormans
Lei Extra

045-4051215
045-4051650
045-4053520
045-4051878

Sjef Ficker
Guus Erkens

045-5753629
045-5315231

Leon Frissen

045-4053290

Ingrid Kerckhoffs
Albert Meex
Reinhard Wind
Bert Dirks
Eric Souren
Ronald Westerhof

045-4053931
045-4051466
046-4528853
046-4370642
045-5752871
045-5228275

Afmeldingen
Stan Pinkaarts
Pierre Cosemans

Daniëlle Pluymen
Nieke Pinkaarts

voorzitter
secretaris
penningmeester
wnd. voorzitter / docent
beginnende muzikanten /
opleidingscoördinator
dirigent fanfare
eredirigent / docent
gevorderde muzikanten
wnd. dirigent /
dirigent jeugdfanfare
docent blokfluit leerlingen
docent rietblazers
docent slagwerkers
docent trombonisten
docent grootkoper blazers
docent hoornisten

Kelly Meex

Nieuwe leden
• Wij heten dhr. Nico Koedooder, die al enige tijd een trombone
bespeelt, van harte welkom.
• Onze trombone sectie werd aangevuld met Dhr. Wiel Heijnen die
al jaren dit instrument bespeelt. Wij heten hem bijzonder welkom
bij onze vereniging.
Ook het sax-register werd versterkt met de komst van Yvonne
Heijnen. Ook zij heeft reeds 5 jaar ervaring als muzikant. Wij,
bestuur en leden, hopen dat vader en dochter Heijnen zich
spoedig thuis voelen in onze vereniging.
• Louis Frijns gaat, nu hij wat meer tijd heeft, de schuiftrombone
bespelen en hoopt te zijner tijd mee te kunnen doen met het
korps. Wij wensen hem veel plezier bij de fanfare.

Al vaak werd er geschreven over de wederzijdse verantwoordelijkheid
van de muzikanten t.o.v. elkaar. Natuurlijk heeft iemand wel eens
verplichtingen elders of is verhinderd door ziekte als een concert is
gepland, maar toch moet het mij nogmaals van het hart dat het niet
gepast is als minstens 11 muzikanten afwezig zijn bij het concert op 7
september dat al vanaf 25 november 1996 op de aktiviteitenkalender
stond vermeld (bijna één jaar lang!). Wordt deze kalender niet
gelezen dan heeft het geen zin dat Henny Moonen die steeds voor u
verzorgt. Ik vraag mij af of de achterblijvers wel kunnen plannen voor
de toekomst of kunnen zij hun handschrift niet meer lezen in hun
agenda ? Het mag niet voorkomen dat achteraf een vereniging van
de federatie Crescendo tegen mij zegt dat de dirigent een
muziekwerk niet heeft gespeeld omdat plotseling zonder afmelding
een plaats onbezet is. Het is niet leuk als bevriende verenigingen
negatieve opmerkingen maken over onze Kon. fanfare St. Caecilia.
Naast het negatieve ervaar ik ook positieve elementen deze dagen.
Langzaam maar zeker worden de repetities serieuzer genomen. Er is
meer aandacht voor de directie en er wordt minder gesproken. Het
resultaat was dan ook te horen tijdens het redelijk goede concert te
Beek-Genhout. De aanwezige muzikanten waren gemotiveerd en
leden en belangstellenden van andere verenigingen luisterden met
aandacht terwijl een aantal waarderende woorden over het optreden
ook onze oren bereikten. Dat was mooi meegenomen.
Hoe het ook kan blijkt uit het volgende voorbeeld. Via een telefoontje
werd mij meegedeeld dat een fanfarelid geen vervoer had om een
repetitie te bezoeken. Met wat goede wil werd dit
vervoersprobleempje snel opgelost. De muzikant(e) was tevreden en
keerde na de repetitie terug naar het feestje dat hij/zij op had
geschoven voor de repetitie. Het is een oud cliché, maar toch:
vragende mensen (muzikanten) kunnen geholpen worden. Met
waardering voor de instelling van deze muzikant(e) tekent.

Piet Meijer

Mogen wij filosoferen?

Damescomité naar Maastricht
Op dinsdag 16 september was het een
dagje uit voor het Damescomité. De
dames gingen de stad Maastricht eens
van wat dichterbij bekijken.
Eenmaal aangekomen werd er eerst
gezellig een kopje koffie gedronken op
een van de vele terrassen, het was
namelijk schitterend weer! Om 12 uur
werden zij door een gids van de VVV
gedurende ongeveer 2 uur rondgeleid
door de stad.
Maastricht is rijk aan gebouwen.
Monumenten,
kerken,
openbare
gebouwen, woonhuizen (vaak met
prachtige gevelsteen) en stadsmuren
zijn in overvloed aanwezig. De dames vonden het dan ook allemaal
zeer interessant. Na afloop van deze rondleiding was er nog de
mogelijkheid om gezellig te winkelen of te wandelen zodat ‘s avonds
weer iedereen tevreden in Hulsberg arriveerde.
Het was dus een gezellig dagje uit voor het Damescomité!

Sjef Ficker, dirigent van de vermaarde Kon. fanfare St. Caecilia
Hulsberg heeft met dit korps al enige ervaringen opgedaan sinds hij
de muzikale verantwoordelijkheid voor deze fanfare heeft. Het orkest
overweegt om in 1999 weer het beste beentje voor te zetten bij
deelname aan het bondsconcours.
Het gaat zeker niet slecht met ons maar het kan nog steeds veel
beter. Zolang onze dirigent niet overtuigd is dat iedere muzikant
maximaal presteert zal hij altijd blijven zeggen: "Wij zijn er nog niet,”
althans die gedachte heb ik hierover.
Er wordt gesproken over de nog onvoldoende concentratie van de
muzikanten. Het verzuim van de muzikanten bij repetities kan nog
lager. Ook het luisteren naar elkaar is nog niet wat het zijn kan. Om
het gezamenlijk niveau te verbeteren kan men denken aan het
omzetten van instrumenten.
Mogelijk dat de beste muzikanten van onze jeugdfanfare worden
uitgenodigd om deel te nemen aan het grotere werk om zo alle
partijen op voldoende niveau te krijgen voor 1999.
Met de hedendaagse goede muzikale opleidingen kunnen de
jeugdigen via de jeugdfanfare eenvoudiger de stap maken naar een
superieur korps.
Wat het gaat worden in de toekomst, moet ik afwachten. Het
gefilosofeer van mij zegt niets, maar mogelijk bent u nu reeds
voorbereid op de dingen die kunnen komen. Intensief luisteren, elke
repetitie bezoeken en intensief oefenen zullen de komende jaren veel
aandacht nodig hebben.
Een (denk)wijze

HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA
Inge Belsj en inge Hollender zitse an ut kanaal tse
visje. Vroagt d’r Belsj: “Wat koste hei de
dobbers?”
“Wiezoewe?” Vroagt d’r Hollender.
Zeèt d’r Belsj: “D’r miene is jraat jezonke!”

Even recht zetten…
In de vorige editie van de Notenkraker werden de verjaardagen van
september en oktober vermeld. De redactie was echter niet op de
hoogte van de verjaardag van Danjela Posma. Zij was op 16
september jarig. Danjela, nog van harte proficiat en vanaf nu wordt je
niet meer vergeten!
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Verjaardagen
November
04 Maris Janssen
07 Luc Schurer
11 John Keydener
15 Nico Lustberg
18 Casper van Megen
21 Lei Extra
25 Monique Lemans
27 Anke Huijdts
28 Guido Royen
PROFICIAT

VAN HARTE
December
03 William Schreurs
04 Guus Frissen
08 Jan Muys
08 Twan L’Ortye
10 Mady Erkens
11 Ronald Westerhof
14 Rick Knubben
24 Theo Extra
29 Roger Dormans
31 Tim de Ruiter

