Voorwoord

Van de bestuurstafel viel…

Het nieuwe jaar is al weer in volle gang als de Notenkraker om het hoekje
komt kijken. Desalniettemin blijft deze uitgave een dik nieuwjaarsnummer
en zoals alle tv-programma’s, kranten en tijdschriften dat doen wordt ook
in deze Notenkraker flink teruggeblikt:

november
Het bestuur heeft momenteel weinig gehoord over een voorstel
betreffende de carnavalskleding voor 1998. Wij wachten nog steeds op
een compleet antwoord. Het bestuur kiest dan ook voor ons traditioneel
kostuum, omdat het praktisch te laat is om nu nog te beginnen met het
voorzien in een nieuw outfit.

Charles Backbier zette eens alles op een rijtje en zo kwam een lange lijst
met gebeurtenissen van 1997 uit de bus, een vrijwilliger maakte een
grafiekje van de aanwezigheid van muzikanten, bestuursleden en
vaandeldragers bij diverse activiteiten in het afgelopen jaar en er is nog
een artikeltje met allerlei aantallen en hoeveelheden.

20 december zullen nog een zestal muzikanten
deelnemen aan het praktijkexamen voor het Hafa A
diploma. Omdat de rietblazers nu ook een aantal
praktijklessen gevolgen hebben, kunnen zij ook
deelnemen aan een dergelijk examen.

Verder is er nog een hoop te lezen over de evenementen gedurende de
laatste twee maanden van 1997, want zoals inmiddels wel bekend is bij de
lezers komt de Notenkraker altijd aan het eind van elke twee maanden uit.
Zo verschijnt de Notenkraker van januari-februari op de laatste repetitie
van februari.
Het inleveren van kopij kan altijd nog tot 1 maand voor verschijning van de
Notenkraker. Voor de uitgave van januari-februari kan dat dus nog tot 1
februari.

Tot slot wenst de redactie iedereen een voorspoedig 1998. Wij zullen er
alles aan doen om elke 2 maanden een Notenkraker, maar zonder steun
van de leden die artikeltjes schrijven kan dat natuurlijk niet. Daarom: pak
die pen en schrijf iets over wel en wee van de fanfare, ervaringen met de
dirigent of de bittere kou tijdens de flessenactie. Lever het op tijd in en als
het even kan op diskette of getypt.

De theorielessen voor zowel de A en B opleiding worden
mogelijk na de carnavalsdagen weer ter hand genomen.
De voorkeur is gaat weer uit naar de dinsdagavond in de
bibliotheek te Hulsberg.
Aan het bestuur werd voorgesteld om in het voorjaar een aantal concerten
te organiseren in de feesthal op Camping ‘t Hemelke, bij dhr. Dormans.
Het voorstel kan plaats vinden op 7 juni 1998. Het bestuur zal dit verder
uitwerken.
De jeugdfanfare zal in de toekomst mede worden begeleid door de dames
mevr. Anja Frissen en mevr. Ans Rouwet. Zij hebben zich bereid verklaard
om hun bestuurlijke kwaliteiten in dienst te stellen voor het welzijn van
onze jeugdfanfare. Samen met dhr. Jan Schiffelers en dhr. Lei Extra
vormen zij nu een sterk kwartet waarvan onze jeugdige muzikanten
kunnen profiteren. Zie ook de oproep elders in dit blad!
Tijdens het hoevefeest van 1999 zal eveneens een receptie worden
ingelast ter gelegenheid van het 140-jarig jubileum van de vereniging.

De redactie

december
Het advies van de commissie "Carnavalskostuum" werd besproken. Uit dit
advies blijkt dat bij de aanschaf van een themakostuum de kosten variëren
tussen de f 80,- en ruim f 100,- per kostuum. De huurprijs was tussen de
f 25,- en ruim f 30,- per kostuum.
Uitgaande van een deelname van ruim 40 leden aan de carnavalsoptocht
is het niet verantwoord om zo’n bedrag ter beschikking te stellen voor die
enkele uurtjes per jaar.
Het bestuur heeft besloten dat de aanwezige leden tijdens de
carnavalsoptocht de al aanwezige broek en kiel zullen dragen terwijl men
wel of niet een hoofddeksel naar eigen keuze mag dragen.
Op 7 juni 1998 zal het bestuur op voorstel proberen een muzikale dag te
organiseren in de feesthal van dhr. Hub Dormans. Wij stellen voor om te
starten om 12.30 uur met een optreden van de jeugdfanfare van St.
Caecilia Hulsberg waarna een optreden van alle Nuthse orkesten mogelijk
zal zijn. Hierna kunnen nog enkele bevriende verenigingen optreden. Als
besluit van deze dag zal de fanfare St. Caecilia Hulsberg optreden om
21.30 uur.
Dhr. M. Janssen heeft te kennen gegeven dat zijn werkzaamheden niet
meer verenigbaar zijn met de bestuurlijke taken bij de Koninklijke fanfare
St. Caecilia. Helaas heeft hij zijn functie als bestuurder bij de fanfare
beëindigd per 1 december 1997.

Een terugblik
Aan het begin van 1998 wil ik, zoals gebruikelijk, de gebeurtenissen bij
onze fanfare van vorig jaar de revue laten passeren. We begonnen 1
januari 1997 met een bezoek aan café “Op de Trepkes”, het
Gemeentehuis van Nuth en het Gemeenschapshuis te Hulsberg. Op deze
plaatsen werd nieuwjaarsreceptie gehouden. 3 dagen later, op 4 januari,
hielden we een succesvolle flessenactie.
Op 12 januari was er een concert in Welterhof. Andere concerten vonden
plaats op:
- 24 mei: een geslaagd beoordelingsconcert in het Belgische Riemst.
- 31 mei: concert jeugdfanfare op Camping ’t Hemelke.

-

1 juni: (jeugd)fanfaretreffen op Camping ’t Hemelke.
13 juli: uitvoering bij St. Donatus Grijzegrubben.
3 augustus: concert bij fanfare St. Clemens in Arensgenhout.
7 september: federatieconcert Crescendo te Beek-Genhout.
28 september: optredens in gemeenschapshuis Hulsberg
blokfluiters, jeugdfanfare en “grote” fanfare.
4 oktober: beoordelingsconcert in Partij-Wittem.
12 oktober: concert jeugdfanfare te Bleijerheide.

van

Er was een reeks bruidsparen:
- De gouden bruiloft van Albert Meex in de kerk en daarna…
- Het gouden bruidspaar Baadjou-Ramaekers.
- De familie Franssen-van Eckeren, eveneens een gouden huwelijk.
- De bruiloft van de familie Heijnen-Packbiers.
- De gouden bruiloft van de familie Notermans werd zonder muzikale
hulde bezocht.
- De zilveren bruiloft van de familie Koedooder.
- 12 september: ons lid Ger Rouwet trad in het huwelijk. We brachten
hem en zijn vrouw een serenade in Beek.
Er werd ook aandacht besteed aan de volgende zilveren bruiloften:
- Fam. Hub Vandewall
- Fam. Jos Lustberg
- Fam. Hub Vliegen
- Fam. Guus Pluymen
Naast bruidsparen waren er de andere serenades, rondgangen en
muzikale huldigingen:
- 4 februari: begeleiding van de carnavalsprinsenparen.
- 10 februari: deelname aan de carnavalsoptocht.
- 6 april: voorspeelmiddag in zaal “Op de Trepkes”.
- 30 april: muzikale begeleiding lampionoptocht.
- 2 mei: twee muzikanten besteedden aandacht aan de
dodenherdenking.
- 8 juni: bronkprocessie
e
- 11 juni: 80 verjaardag Jan Hurkmans
- 14 juni: serenade Pierre Gerits, ter gelegenheid van zijn 25-jarig
dirigentschap Kerkelijk Zangkoor.
- 20 juni: receptie 40-jarig bestaan Drumband St. Rochus

-

20 juli: opluistering H. Mis van Raymond Jahae en serenade aan huis,
in de stromende regen, ter gelegenheid van zijn priesterfeest.
24 juli: serenade fam. Dormans vanwege het Hoevefeest.
25/26 juli: met muzikaal eerbetoon werd afscheid genomen van de op
23 juli overleden Zef van Oppen, erebestuurslid van onze vereniging.
2 november: St. Caecilia Mis en bezoek begraafplaats.
22 november: St. Caeclia Dag, rondgang door Hulsberg met huldiging
e
van dhr. E. Vossen die op zijn 80 verjaardag een koninklijke
onderscheiding kreeg, feestavond met huldiging van Petra
Ograjensek, 12 ½ jaar lid, en Thei Extra, 25 jaar lid.

Verder hadden we weer een solistenconcours, hoevefeest, donateuractie,
bezoeken aan recepties van o.a. afscheid burgemeester Mevr. Coenen en
inhuldiging burgemeester Dhr. Cox, fanfare Bocholtz, fanfare Ubachsberg,
harmonie Slenaken, fanfare Wijnandsrade en fanfare Falcobergia, open
dag bejaardenhuis, gezellig uitstapje naar Brussel, examens muzikanten,
deelname aan solistenconcoursen… Eigenlijk allemaal teveel om op te
noemen.
Naast dit alles de wekelijkse repetities, muzieklessen, diverse
vergaderingen etc. Rond de kerstmis hebben weer diverse ensembles van
onze fanfare op straten en hoeken en tijdens kerstvieringen opgetreden.

Diversen
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

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

Rest mij nog dank te zeggen aan de dirigent, muzikanten, leraren,
opleiders, damescomité, instrumentenfonds, Club van Honderd, bestuur
en iedereen die op welke manier dan ook zich heeft ingezet voor onze
Koninklijke fanfare St. Caecilia.
Ik wens iedereen een voorspoedig en gezond 1998 met vertrouwen en
vriendschap, maar vooral als fanfare een muzikaal jaar toe.
Ch. Backbier
voorzitter

Tja, je hebt dirigenten en dirigenten…

Sint Nicolaas op bezoek
Welsprekend en zeer enthousiast kwam hij met veel geraas naar binnen
gestormd. Mogelijk zou hij de puntjes eens op de i zetten. Maar wat nu?
Hij werd overdonderd door de vele kleine en lieve kinderen die aanwezig
waren. Ook de jongste van de blokfluitopleiding zaten klaar. Oppassen
geblazen: men mocht eens aan de echtheid van de Sint gaan twijfelen (en
dat deden dan ook enkele kinderen zoals ik hoorde!).
Met verve wist de Sint zowel de kleuters als de volwassenen te
beïnvloeden. Allen passeerden de revue en werden verrast met een
prachtig standaardcadeau dat zeer goed in de smaak viel.
Voor de muzikale leider, Sjef Ficker, had hij iets speciaals mee gebracht
maar daarvoor moest Sjef eerst nog zijn vocale talenten aanspreken.
Na een schuchter begin ontpopte hij zich bijna als een Paul Robson of een
Pavarotti: natuurlijk wel met de steun van het illustere gezelschap om hem
heen. Het was weer als vanouds: vrienden onder elkaar waarbij de humor
zege vierde. Organiserende personen met de doodgeverfde uitvoerders,
Sint en Piet, bedankt voor de zeer goede invulling van dit Sint
Nicolaasfeest bij onze fanfare.

Niet alles verliep volgens plan
Om 13.30 waren er 47 muzikanten met 7 bestuursleden en 3
vaandeldragers aanwezig om de geplande rondgang met een serenade uit
te voeren. Allen de bus in want het was te ver lopen naar de familie
Vossen en dat kan men schijnbaar tegenwoordig niet meer. Men ging naar
Hoeve Heihof voor een serenade want er was daar een Koninklijke
onderscheiding uitgereikt.
Het werd een feestje met gebak en vlaai. Ook een pilsje
of wat fris ontbrak daar niet. Hier liep de planning dan ook
uit de hand, maar wat wil je dan ook bij zo’n ontvangst.
Toch maar naar Aalbeek en marcheren naar het 1e
rustpunt dat natuurlijk ook meer dan 1 uur te laat werd
bereikt. Nu we van de weg afgingen bleek dat Hub
Dormans met zijn “panieklampen” op zijn auto meer dan
30 auto’s tegen had kunnen houden. Rene Lemans kan

zoiets met één hand bereiken maar gaf alleen maar commentaar als soms
een chauffeur even een foutieve handeling verrichte. Dan was de
opmerking van Rene dat zoiets hem f 200,- kunnen kosten. Jammer dat
velen bij de laatste rustplaats meteen naar huis vertrokken. Zij misten hun
consumptie die Hans voor hen in petto had. Nu spaarde hij weer wat uit en
dat is ook meegenomen vindt hij.
Tijdens het St. Caeciliafeest werd aandacht geschonken aan het 25 jarig
jubileum van Theo Extra. Hij ontving van de voorzitter de oorkonde van de
LBM en een wandbord van de vereniging die nu zeker zijn woonkamer kan
versieren. De bijbehorende draagspeld werd hem
opgespeld door Ulrike die voor haar behulpzaamheid een
mooi bos bloemen werd overhandigd.
Ook Petra Ograjensek werd gefêteerd nu zij te kennen had
gegeven dat zij het volgende jaar in Engeland gaat
studeren (Europees recht). Met enige moeite spelde de
voorzitter het bijbehorende insigne op en werd ook aan
haar de juiste oorkonde en bloemen uitgereikt.
Het damescomité had stille hoop dat velen met hen naar "Brammetje" ging
zoeken. Helaas, men bleef geboeid luisteren naar de uiteenzetting en
niemand verliet de zaal. Gelukkig werd Brammetje door hen zelf weer
gevonden en waren de toehoorders weer gerust gesteld nu alles weer pais
en vree was.
Wij, de aanwezigen, kregen te horen hoe fel onze
dirigent de donderdagavond "Blues” begeestert. De
waarheid zal wel ergens in het midden liggen denk
ik. Ook al waren de St. Caeciliaantjens gehalveerd
toch werden op een ludieke wijze een aantal
wetenswaardigheden naar voren gebracht. Het blijft
altijd een verrassing wat zij ieder jaar weer
bedenken.
Ouders
met
hun
jeugdige
blokfluitleerlingen en de aanwezigen hebben
genoten van de fijne sfeer die bij deze vereniging
heerst maar zeker ook van het uitstekende buffet
van onze gastheer Stephan Brands.

Concert Partij-Wittem
Een saxtenor had één noot meer op het papier staan dan de andere
muzikanten. Mogelijk was dit de oorzaak dat onze dirigent Sjef Ficker het
programma aanpaste en het voorgestelde programma aan zijn laars lapte.
Een 2e mars werd ten gehore gebracht voordat aan de
grotere stukken werd begonnen. Nu zaten de
muzikanten op het vinkentouw en kon Sjef minder
streng de zaal rondkijken. Hij toverde zelfs een
knipoogje op zijn gelaat. Was dit voor de goede
toonzetting van de muzikanten of was dit een gebaar
van: “Ik heb gezien dat jij je ogen opnieuw hebt
versierd met een mooie bril?”
Het juiste antwoord werd mij niet meegedeeld. De beoordeling van de
muziekwerken door dhr. Schillings heb ik niet nader bestudeerd maar
afgaande op de gelaatsuitdrukkingen van de dirigent moet de uitvoering
zeker redelijk tot goed geweest zijn. Mij was het opgevallen dat deze
uitvoering zeker veel beter tot zijn recht kwam dan een week eerder in het
gemeenschapshuis te Hulsberg en dat deed mijn onervaren oor zeker
deugd.
Een luisteraar

Damescomité
Het jaar zit er al weer op. Wat gaat de tijd toch snel. Als we zo terugkijken
is het net alsof 1997 pas begonnen is, maar er is het afgelopen jaar toch
weer veel gebeurd. Als damescomité waren wij weer bij vele activiteiten
van onze vereniging aanwezig. Menig uurtje werd hieraan besteed,
waarvoor iedereen hartelijk dank. Wij hopen in 1998 weer in een goede
gezondheid voor de vereniging klaar te staan en wensen dan ook dirigent,
bestuur en leden een voorspoedig 1998.

De (harde) feiten…
Onze voorzitter noteerde voor u enkele verrassende resultaten die door
een vrijwilliger in een grafiek werden uitgezet.
Deze resultaten hebben betrekking op de aanwezigheid van de
muzikanten, vaandeldragers en bestuursleden bij concerten, serenades en
andere activiteiten. Het gaat hier dus niet om de aanwezigheid bij de
repetities!
Enkele opmerkingen bij deze grafiek zijn:
• De gemiddelde aanwezigheid van de muzikanten kan men vaststellen
op 44 muzikanten. Dat is 73 % van het maximale aantal. Het is een
zeer mooi gemiddelde, maar dit betekent ook dat er gemiddeld 16
muzikanten afwezig waren bij deze activiteiten. Hopelijk wordt dit
resultaat verbeterd in 1998. Ook wij houden van records.
• Helaas is het gemiddelde van de bestuursleden wat lager uitgevallen.
Hun aanwezigheid was gemiddeld 6 bestuursleden en dat resulteerde
in 67 %. Ook dat is voor verbetering vatbaar. Gelukkig hebben deze
heren een klein excuus: immers zonder deze heren is het korps best in
staat om zeer goede muziek ten gehore te brengen.
• Dat de vaandeldragers niet altijd van de partij hoeven te zijn blijkt ook
uit hun grafiekje. Toch kunnen we constateren dat we slechts 3 maal
met vaandel én schellenbomen te voorschijn konden komen. De
uitstraling die zij aan het korps geven mag wel vaker naar buiten
treden. Ook voor hen een opgave voor het volgend jaar.
OPROEP JEUGFANFARE

Vergadering Damescomité
De volgende vergadering is op vrijdag 6 februari 1998 om 20.30 uur

De lezer zal nu wel denken: wie schrijft er iets over de jeugdfanfare? Het
zit zo: sinds de oprichting van de jeugdfanfare is deze groep muzikanten
uitgegroeid tot ongeveer 35 man. Wij, als bestuur, zijn van mening dat er
best nog hulp welkom is bij het organiseren en regelen van diverse dingen.
Dus, dames of heren die interesse hebben in deze “bestuurlijke” job
kunnen bellen naar dhr. Lei Extra, telefoon: 045-4051878, of dhr. Jan
Schiffelers, telefoon: 045-4051639.

R. Gerekens.

L. Extra, J. Schiffelers

De Club van Honderd

Wist u dat…
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

8 muzikanten zich in het afgelopen jaar hebben afgemeld bij onze
vereniging?
in dat jaar slechts 3 leerling-muzikanten zich hebben afgemeld?
ons korps werd aangevuld met 4 muzikanten?
hiervan de helft afkomstig is uit onze eigen opleiding?
zich vorig jaar een vijftal nieuwe leerlingen hebben aangemeld voor
een muziekopleiding?
naast deze 5 aanmeldingen nog 18 leerlingen in opleiding zijn bij onze
opleiders?
op dit moment 15 leerlingen de voorbereidende blokfluitopleiding
volgen?
deze maand weer nieuwe klassen worden geformeerd voor deze
opleiding?
na de carnavalsdagen de nieuwe theorieopleiding voor het A en B
diploma van start gaat?
enkele sjouwers in 1997 meer dan 200 ton oud papier verzamelden?
zij op die manier meer dan 400 ton hebben verzet?
elk van hen ongeveer 72 ton papier per jaar en dus 6 ton papier per
maand verzet heeft?
elke medewerker ongeveer f 150,- per maand voor onze vereniging
bijeen graaide?
mede daardoor de contributie zeer laag te houden is (slechts f 80,voor het eerste gezinslid) ?
de redactie van dit verenigingsblad het afgelopen jaar erin geslaagd is
iedere 2 maanden een Notenkraker te laten verschijnen en zal
proberen om dit in 1998 weer te doen?
dit fanfareblad na alle aanloopproblemen nu al 7 jaar het daglicht ziet?

Nieuwe leden
Jeremiah Huijdts – Peeters

per 1 november 1997

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

Hulsberg
Valkenburg
Hulsberg
Hulsberg
Klimmen
Hulsberg
Hulsberg
Hulsberg
Hulsberg
Hulsberg
Hulsberg
Hulsberg
Hulsberg
Hulsberg
Hulsberg
Hulsberg
Hulsberg
Hulsberg
Hulsberg
Hulsberg
Hulsberg
Oirsbeek
Voerendaal
Hulsberg
Hulsberg
Hulsberg
Hulsberg
Hulsberg
Hulsberg
Spaubeek
Hulsberg
Hulsberg
Hulsberg
Hulsberg

Dhr. P.
Ruwette
Mw. M.
Kerckhoffs
Dhr. P.
Slangen
Dhr. R.
Buitenhuis
Dhr. F.
Wester
Dhr. J.
Meelen
Dhr. P.
Habets
Dhr. P.
Klinkers
Dhr. N.
Frissen
Dhr. J.
v.d. Hove
Kapsalon Le Garage
Dhr. H.
Pluymaekers
Dhr. J.
Van Hussen
Dhr. H.
Zautsen
Hovenier Limpens
Dhr. A.
Heijnen

Hulsberg
Hulsberg
Schin op Geul
Nieuw - Vennep
Nieuw - Vennep
Eersel
Hulsberg
Wijnandsrade
Hulsberg
Hulsberg
Hulsberg
Hulsberg
Hulsberg
Hulsberg
Hulsberg
Hulsberg

Verjaardagen
Januari
02 Janou Vliegen
05 Pierre Frissen
06 Hub Dormans
09 Rob Koedooder
10 Rene Dormans
10 Jos Lustberg
13 Marieke van Megen
17 Malisa Schreurs
19 Nikki Urlings
20 Juul Kengen
20 Wiel Heijnen
24 Rene Lemans
28 Cindy Frissen
31 Harry Gerekens
31 Ruud Knubben
31 Rob Borggreve

Februari
05 Laurie Linders
14 Sophie Kerckhoffs
17 Paul Heijnen
20 Daniel Gerekens
27 Guus Erkens
28 Annechien Erkens
28 Ron Martens

GEFELICITEERD!!!

