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Paasfeest gevierd, een nieuw voorjaar, nieuwe energie én een nieuwe
Notenkraker. In deze uitgave opnieuw een artikel waarin wordt teruggeblikt
op het verleden. Ook een uitgebreid verslag van de jaarvergadering 1998.
Verder: "Mag ik mij even voorstellen?". Hierin probeert iemand uit
Apeldoorn uit te leggen waarom hij bestuurslid van onze vereniging is
geworden. Allemaal flauwekul natuurlijk! Zeg het toch gewoon zoals het is:
onze koninklijke fanfare St. Caecilia heeft het gewoon allemaal/helemaal.
e

Als deze Notenkraker verschijnt is het 19 solistenconcours alweer voorbij.
Vanwege de overweldigende belangstelling hebben we slechts 200 van de
400 aanmeldingen kunnen aannemen. In de volgende Notenkraker kunt u
hierover meer lezen. In die uitgave ook aandacht voor de WML, de gulle
sponsor van onze nieuwe draagtassen.
Missen jullie een uitgave van de Notenkraker? Wat we gedaan hebben is
dit: we zijn de juiste maandaanduiding gaan hanteren. Dit houdt in dat we
een uitgave aanduiden met de twee maanden die na verschijning komen.
Dit is dus de Notenkraker van mei en juni.
Wie ook iets te melden heeft voor de volgende Notenkraker dient zijn of
haar kopij voor 30 mei in te leveren bij een van de redactieleden. In de
colofon, die vanaf nu in iedere Notenkraker aanwezig zal zijn, is te zien wie
zich redactielid noemt en waar men dus precies de kopij kan inleveren.
DE REDACTIE

ei nummer(ke) van
maart-april of van mei-juni…
veer komme toch
in mei oet os ei!

Van de bestuurstafel viel…
Maart
De zomervakantie is alweer in aantocht. De
vakantieperiode voor de fanfare is vastgelegd van 3
augustus tot en met 23 augustus. Dit houdt in dat op 6,
13 en 20 augustus geen repetities zullen plaatsvinden.

April
De heer Kraaij, nieuwbakken bestuurslid, maakt voor het eerste zijn
opwachting in de bestuursvergadering. De voorzitter hoopt dat hij zich snel
in onze fanfare zal thuis voelen.

Lange tijd wordt stilgestaan bij de stellingen over het bondsconcours (zie
LBM nieuwsbrief achter in deze Notenkraker – red.), die de LBM aan de
verschillende regio’s heeft rondgestuurd. Op 13 mei zal de regio waartoe
Hulsberg behoort in Klimmen zich verder hierover buigen. Het bestuur van
onze vereniging zal zorgen voor een zware afvaardiging.

Een activiteitenplanning als voorbereiding op onze concoursdeelname in
oktober 1999 is in de maak. Het bestuur zal eerst met dirigent Sjef Ficker
overleggen, voordat de planning definitief kan worden gemaakt.

Het programma van de concertdag op 7 juni in de feesthal van Camping ’t
Hemelke in Hulsberg is gereed. De jeugdfanfare begint dit concert om
13.45 uur.

Fanfare St. Clemens Arensgenhout organiseert op 2 augustus zoals
gewoonlijk haar zomerconcerten. Onze fanfare zal weer acte de présence
geven.

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

Nieuwe leden
Dao Bunklan-Tharatip
Angelique Janssen

Nicolle Beckers
Marianne Beckers

Verjaardagen
01 Twan van Spanje
07 Lies Limpens
07 Jasper Last
08 Henny Moonen
10 John Limpens
13 José Dormans
21 Femke Vandewall
21 Patrick König
22 Charles Backbier
23 Yvonne Heijnen
26 Monique Dormans
28 Tity Extra

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

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
GEFELICITEERD!

Jaarvergadering

voor mij is verlopen hoop ik weer tijd te kunnen besteden aan het welzijn
van de fanfare.”

Op de volgende 6 pagina’s kunt u de notulen van de jaarvergadering, die
werd gehouden op 15 maart 1998, nog eens rustig doorlezen. Een ideale
gelegenheid voor degenen die afwezig waren. Zij weten op die manier
welke besluiten er wel en niet zijn genomen.

Verslag kascontrolecommissie
Irene Frissen gaf ons te kennen dat de commissie zeer gastvrij was
ontvangen, dat ze ruim 3 uren de boeken hadden bestudeerd en dat ze
alles in orde hadden bevonden. Een compliment voor de penningmeester
die met veel inzet en vele uren de perfectie van het boekhouden nastreeft
om het geheel in een ordelijke en overzichtelijke staat te weerleggen.

Notulen van de jaarvergadering van 15 maart 1998
Algemene gegevens
Aanwezig: 76 personen.
Stemgerechtigd: 44 personen.
Afmeldingen: beschermheer J. Kengen; Hans Dormans; Guus Erkens;
Guus Frissen; Leon, Wendy en Cindy Frissen; Hub en Femke Vandewall;
Wiel en Yvonne Heijnen; Ulrich Klein; Ingrid Pluymen; Bjorn Rouwet; Dhr.
H. Dautzenberg en Dhr. P. Frissen.
Later arriveerden: dirigent Sjef Ficker en mevr. Riny Gerekens.
Opening
De voorzitter opent naar goed gebruik deze vergadering met de
Christelijke groet. Hij spreekt een welkomstwoord tot de aanwezige
erebestuursleden, bestuursleden, muzikanten, leden van het damescomité
en genodigden van de vriendenkring "Club van Honderd".

Financieel jaaroverzicht
Onze penningmeester, Hans Dormans, was met kennisgeving afwezig. De
voorzitter gaf daarom een gedetailleerd overzicht van de inkomsten en
uitgaven in het boekjaar 1997. Als eindresultaat bleek dat een kleine
verliespost op de eindrekening stond. De oorzaak was de aanschaf van
een aantal nieuwe instrumenten dit jaar. De penningmeester had zijn
overzicht zo duidelijk kenbaar gemaakt dat er geen lastige vragen over zijn
verslag aan de voorzitter werden gesteld. De voorzitter concludeerde
hieruit dat de vergadering de rekening en de verantwoording over het
boekjaar 1997 goedkeurde. Hierdoor werd de penningmeester van verdere
navraag en verantwoording vrij gesproken.
Benoeming kascontrolecommissie
Benoemd zijn: Mevr. Helga Verlaan-Keulen, Dhr. Nico Koedooder en Dhr.
Henny Moonen.

Notulen van de vergadering d.d. 9 maart 1997
Deze hebben ter inzage gelegen in de vergaderzaal. Er werden geen opof aanmerkingen gemaakt waardoor deze onder dankzegging werden
geaccordeerd.

Verkiezingen bestuursleden
Aftredend waren de heren Ch. Backbier en L. Extra. Zij stelden zich
herkiesbaar en werden beide met overgrote meerderheid door de leden
herkozen.

Jaarverslag 1997
Dit werd voorgelezen
goedgekeurd.

Door het bestuur was Charles Backbier gekandideerd als voorzitter van de
vereniging. Deze kandidaatstelling werd praktisch voltallig door de leden
ondersteund zodat dhr. Backbier de voorzitterstaak de komende jaren
weer zal gaan vervullen.

en

onder dankzegging aan de samensteller

Verslag van de vriendenkring "Club van Honderd"
Bij monde van Dhr. J. Hendriks werd ons het volgende meegedeeld: ”Nu
de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen voorbij is en succesvol

Als toekomstig bestuurder werd voorgedragen dhr. Hans Kraaij. Ook deze
voordracht van het bestuur werd door de leden ruimschoots bevestigd met
de door hen uitgebrachte stemmen.

Deze heren bedankten de leden voor het in hun gestelde vertrouwen
waarna de voorzitter dhr. Hans Kraaij uitnodigde om aan de bestuurstafel
plaats te nemen.

Een lovend woord van de voorzitter werd terecht uitgesproken over:
- De vele werkzaamheden die het damescomité belangeloos voor de
vereniging zoal doet tijdens activiteiten en rommelmarkten.
- De financiële ondersteuning van het lottospel van de vereniging dat
door onze Pierre Frissen wordt bijgehouden.
- De goede verzorging van het fanfareblad "De Notenkraker" onder
leiding van de redactie.

Mededelingen/voorstellen van het bestuur
De voorzitter geeft te kennen dat het bestuur voorstelt om een bij het
kostuum passende sjaal aan te schaffen. Dit initiatief werd positief
beoordeeld. Op een passend tijdstip worden de sjaals aangeschaft.

Een verzoek van de voorzitter om eens mee te helpen bij het verzamelen
van oud papier werd dit jaar verhoord, een enkel lid heeft zich spontaan
gemeld om ook eens deze ervaring op te doen. Hopelijk wordt dit
voorbeeld door velen gevolgd.

De overgrote meerderheid van de leden is vóór een geüniformeerd
optreden tijdens de carnavalsdagen. 6 personen wensen een vrijblijvende
keuze. Ook in de toekomst blijft de éénheid in kostuum tijdens de
carnavalsoptocht gehandhaafd met een vrije keuze voor het hoofddeksel.
De aanschaf van een nieuwe kiel behoort tot de mogelijkheden, ook een
ruiling met een andere vereniging is bespreekbaar. De oude kielen komen
pas in aanmerking voor de rommelmarkt als er een goed alternatief
aanwezig is. Zeer positief is het dat eenieder nu reeds alle
carnavalskleding heeft ingeleverd. Dit werd met applaus ondersteund.

De regisseur had niet alles voorzien. Helaas ontving Mevr. R. Brands
voorlopig alleen een boeket bloemen voor haar gastvrijheid en goede
zorgen die wij steeds ontvangen. De bijpassende enveloppe wordt nog
geregeld, aldus de voorzitter.

Het positieve stemgedrag van de leden werd gehonoreerd met een drietal
consumpties die door de herkozen/gekozen bestuurders aan de
vergadering werden aangeboden.

Ook aan de muzikale aspecten besteedde de voorzitter aandacht. Met pijn
constateerde hij het vertrek van enkele muzikanten en leerling-muzikanten
tijdens het afgelopen jaar. Jammer dat privé-omstandigheden een zekere
afmelding van de muzikant rechtvaardigen. Nu we al de eerste stappen
hebben gezet op een voorbereiding voor een deelname aan het
bondsconcours in 1999 hoopt hij op een beter repetitiebezoek van de
muzikanten. Gelukkig wordt er hard gewerkt aan onze toekomst en het
aantal leerlingen groeit gestaag.
Met een dankwoord aan onze opleiders, de heren Lei Extra en Albert
Meex, werden hun verdiensten voor de vereniging nog eens overduidelijk
onderstreept.
Een zeer positieve uitstraling van de jeugdfanfare wordt verkregen onder
leiding van Leon Frissen die op dit moment onze jeugdige muzikanten
begeleidt tijdens hun gezamenlijke repetities.

Na enige minuten pauze werd dirigent Sjef Ficker verwelkomd door de
voorzitter en hij gaf hem de gelegenheid om de vergadering toe te
spreken.
Sjef Ficker zegt dat het huidige superieure niveau is van dien aard dat elk
muziekwerk in deze afdeling zeer lastig zal zijn. Toch zal er een goede
keuze gemaakt worden, afgestemd op deze vereniging. Hij voelt er weinig
voor om voor het concours veel in de partituren te strepen en te knippen
maar zal ook niet schromen om dit toch te doen als de betreffende
muzikant onvoldoende repeteert of onvoldoende inzet toont. Voor deze
vereniging is een goede uitvoering een vereiste. Met een goede inzet van
100 procent door elke muzikant is de einduitslag geheel ondergeschikt aan
ons uitgangspunt. Natuurlijk kan een moeilijke passage voor een bepaalde
muzikant er uit gehaald worden, jammer voor hem of haar, maar begrijp
dan dat zoiets alleen gedaan wordt in het belang van de vereniging. Het
niveau is en blijft erg moeilijk in deze afdeling. De toekomst zal een zeer
drukke periode worden, maar met een goede motivatie kunnen we aan de
slag. Toch moet hij erkennen dat er nog te veel muzikanten afwezig zijn
tijdens de repetities en helaas ook nog vaak dezelfde personen. De
presentie tijdens de repetities moet beter worden. Hij wenst een goede en
extra medewerking van alle muzikanten. Dan durft onze dirigent met een

gerust hart deel te nemen met Hulsberg aan het bondsconcours in oktober
1999.
De voorzitter dankt Sjef voor deze woorden en hoopt dat zijn wens tijdens
de repetities zichtbaar wordt.
Rondvraag
Henny Moonen is geïnteresseerd in de doelstelling van de vereniging
betreffende de deelname aan het bondsconcours. De dirigent geeft hem
als antwoord: “Het doel is 360 punten... maar die zullen nooit gehaald
worden.” De concurrentie van andere verenigingen is niet ter sprake en
daarvoor heeft hij dan ook geen enkele interesse. Wat is dan wel
belangrijk? Voor ons is en blijft belangrijk: een goede inzet en een
uitstekend repetitiebezoek. Dan kunnen wij praktisch met eigen bezetting
het maximale van de vereniging ten gehore brengen, mogelijk met een
enkele toevoeging op een niet-bezette plaats, maar na het concours
moeten wij dezelfde stukken kunnen uitvoeren met eigen mensen.

Deze informatie bij de verzekering heeft normaal gesproken geen invloed
op de premie die men verschuldigd is. Immers bij normaal gebruik zal er
ook niets fout gaan. Als dan onverhoopt toch eens wat fout gaat en het
bestuur van de fanfare stelt de muzikant voor de schade aansprakelijk zal
de verzekering doorgaans de schade vergoeden. Mogelijk dat het bedrag
dat men als eigen risico aanvaard heeft, nadelig zou kunnen zijn.
Als uw verzekeringsagent vraagt naar de waarde van het instrument dat
men in bruikleen heeft en men wilt zelf geen bedrag noemen, bel dan met
dhr. Lei Extra of de dhr. Hans Dormans, onze penningmeester.
Als besluit van de vergadering geeft de voorzitter het woord aan mevr.
Riny Gerekens. Zij geeft te kennen dat het afgelopen jaar een gezond jaar
was met een goede onderlinge verstandhouding. Hierdoor konden de
dames elkaar tijdig informeren over hun beschikbaar gestelde vrije tijd voor
de fanfare. Met de volgende woorden besloot Riny haar betoog: “Als het
bestuur tevreden is over de ondersteuning van het damescomité, dan zijn
wij ook tevreden over de vereniging.”

Aan het bestuur werd geadviseerd om de oude carnavalskielen nog niet
weg te doen voordat er nieuwe pakjes zijn. Evenzo dat het bestuur in
overleg met enkele dames de keuze van de aanschaf van een sjaal gaat
bespreken.

Sluiting
Met een dankwoord sluit de voorzitter de vergadering en wenst allen een
fijne zondagmiddag toe nu deze vergadering vroegtijdig wordt gesloten,
geheel naar de wens van de leden.

Aan de dirigent werd gevraagd of hij wat meer tijd beschikbaar heeft om bij
aanvullende activiteiten van de fanfare aanwezig te zijn zoals bij
feestavonden. Hij geeft te kennen dat bij een vroegtijdige bekendmaking
hij hier zeker rekening zal houden, maar verplichtingen elders die
betrekking hebben op directie kan hij niet steeds naar zijn inzicht laten
verlopen.

PIET MEIJER

Een ernstige schade aan een van de instrumenten geeft aanleiding om
daar nog eens nader over na te denken. Elke muzikant heeft een
instrument in bruikleen van de fanfare. Dan heeft men dus de verplichting
om het beschikbaar gestelde instrument naar behoren te verzorgen en te
behoeden voor beschadigingen. Indien de muzikant door onzorgvuldig
gebruik een beschadiging veroorzaakt aan het instrument, dan stelt de
fanfare hem of haar aansprakelijk voor de ontstane schade. Om zichzelf te
behoeden voor grote reparatiekosten is het gebruikelijk dat de muzikant bij
de WA-verzekering opgeeft dat hij of zij een instrument in bruikleen heeft.

Mag ik mij even voorstellen?
Mijn naam is Hans Kraaij. Ik ben geboren in Heerlen en heb tot mijn zesde
levensjaar gewoond in Schinveld. Daarna ben ik verhuisd en opgegroeid in
Apeldoorn. Ik ben dus toch niet zo Hollands.

Frans Boesten is mijn oom en via hem ben ik weer in het Zuiden, in
Hulsberg beland en heb daar toen Ineke Hurkmans leren kennen. Ik kan u
verzekeren dat ik in die periode (1962 t/m 1967) meer tegenstanders had
dan nu bij mijn verkiezing tot bestuurslid van de fanfare. Dit doet mij
deugd, hoewel ik van Victor Huijdts, mijn zwager, heb begrepen dat enige
promotie van zijn kant aan deze uitverkiezing heeft bijgedragen.

Wat heb ik sinds “het schaken” van een Hulsbergs meisje in 1967 tot nu
gedaan?
Zoals u ongetwijfeld al weet, was ik beroepsmilitair. Ik
ben begonnen als beroeps onderofficier en
opgeklommen tot Majoor der Grenadiers. Dat
‘Grenadiers’ moet erbij, want in die hoedanigheid heb
ik veel contacten gehad met de Koninklijke Militaire
Kapel en met name Jan van Ossenbruggen en Pierre
Kuypers zijn mij zeer bekend.

Enkele van de vele functies/taken die ik heb bekleed zijn:
- S1 (Hoofd Personeelszaken) bij het Bataljon Garde grenadiers en later
e
bij de 11 Pantserinfanterie Brigade, de huidige Luchtmobiele Brigade.
- S3 (Hoofd Opleidingen en Operatiën) bij de Rijschool te Blerick en bij
het Provinciaal Militair Commando in Maastricht. In deze laatste baan
heb ik o.a. de leiding gehad bij de actie “Hoog-Water” in 1995. Hier
heb ik voor het eerste wat voor Limburg kunnen doen.
- Mijn laatste actie in de Militaire Dienst was het mede voorbereiden van
en het assisteren bij de NATO conferentie in Maastricht op 1 en 2
oktober 1997.

Daarna ben ik wegens het bereiken van de 55-jarige leeftijd met FLO
(Functioneel Leeftijdsontslag) gezonden. Met andere woorden: “Bedankt
voor de bewezen diensten.” En zoals uw voorzitter tijdens de
jaarvergadering al opmerkte: “Weggestuurd bij de militairen.”

Uit bovenstaande ziet u dat het organiseren en regelen mij niet vreemd is,
hoewel ik van muziek maken geen verstand heb: ik kan geen noot lezen.
Waarom dan deze keuze?
1. Door een schoonvader, die jaren bestuurslid is geweest en nu
erebestuurslid is, word je natuurlijk positief beïnvloed.
2. De Huijdts Family heeft mij eveneens altijd met hun muzikale
prestaties vermaakt en geraakt.
3. De goede sfeer die ik reeds mocht proeven tijdens repetities,
concerten, carnaval en andere momenten spreekt mij ook erg aan.
4. Tenslotte, als jonge vent in de “VUT” is het ook niet alles om er
voortdurend met de caravan op uit te trekken.

U begrijpt na bovenstaande opsomming dat ik, na zoveel positieve invloed
vanuit de familie, niet werkeloos vanaf de kant wil toekijken.

De eerste ervaring als bestuurslid heb ik al opgedaan:
oud papier ophalen is een hele kus en de eerste
bestuursvergadering heeft mij al enig inzicht verschaft in
wat er allemaal te doen staat. Hoewel ik nu nog in een
oriënterend stadium bezig ben, hoop ik me spoedig
geen zoekende in de “muziekwoestijn” meer te voelen
en een positieve bijdrage te kunnen gaan leveren aan
een goed fanfare.

Een positieve en prettige uitdaging!

HANS KRAAIJ

Het gevoel van 1984…
De vorige uitgave zijn we blijven steken bij de opening van het 125-jarig bestaansfeest van
onze vereniging, dat gehouden werd van 24 tot en met 31 mei 1981. Reden genoeg om
verder te gaan met de activiteiten die plaatsvonden. Hieronder volgt een selectie van de
meest opvallende gebeurtenissen/uitspraken tijdens die week van feesten, drinken en
natuurlijk werken.
DE REDACTIE
Vrijdag 25 mei 1984 – De receptie
Bij aanvang van de receptie werd door 6 kelners gewerkt, terwijl er rond 22.00 uur nog maar
4 actief waren: Riwart van Halen had zijn toch gevoelige enkele heen verstuikt.
Kees van Halen maakte zich nogal kwaad over sommige jeugdige muzikanten, die niet met
hun handen van de bloemen op de tafels konden afblijven
Zondag 27 mei 1984 – Schintaler muzikanten / optreden B.Z.N.
Het frühshoppen, waarbij de muziek door de Schintaler verzorgd werd, was slap bezocht,
maar naarmate het optreden van B.Z.N. in aantocht was, liep het al aardig vol in de feesttent.
Zo’n 1200 man waren aanwezig bij het optreden van de Volendamse band. De popgroep zelf
was erg te spreken over de kleedruimte. Zij vonden het grandioos.
De volgende mensen hadden toch nog wat op te merken over de “betaling” van de
vrijwilligers.
Funs Eikenboom: “Het comité had wel wat meer aandacht kunnen besteden aan het
dienstdoende personeel. Eén eetbon om 2 dagen te kelneren is toch wel erg zuinig. Minimaal
twee bonnen op een avond van 8 uur zijn toch niet te veel?
Louis Souren: “Ik wacht met commentaar geven totdat alles achter de rug is. Eens kijken of ik
dan nog hetzelfde zou zeggen, als dat ik nu gezegd zou hebben.
Mevrouw van Halen: “Het is allemaal voor de vereniging.”
Lei Extra: “Wij hadden ook ieder 20 bonnen kunnen geven. Maar die hadden jullie misschien
niet op gekregen.”
Maandag 28 mei 1984 – Eerste kienavond
Wat regen betekent, weet nu toch iedereen wel. Met bakken viel het natte, soms alles
verpestende, spul uit lucht. Voor de aanvang van de avond kwam Ronald Slijpen, die als
kelner gepland was, lelijk ten val. Hij ging op de houten, inmiddels natte, vloer bij de ingang
onderuit. De feesttent was niet geheel waterdicht hierdoor zorgde regen vooral enige overlast:
- Emmers moesten de regen opvangen.
- Kienschijfjes verschoven als gevolg van naar beneden vallende druppels.
- Hierdoor kienden sommige mensen met een paraplu in hun hand.
Kittie Eikenboom merkte op dat er te weinig koffiekopjes waren, de koffie veel te zwart was en
de slaatjes te klein waren voor de prijs van fl. 2,50 en er was te weinig personeel. Ondanks
dit alles werd het toch een geslaagde avond. Zeker voor de mensen die een van 8 prijzen
van 100 gulden wonnen of zich gelukkig mochten prijzen met een gewonnen dagtocht!
JAC V.D. BROEK

De Club van Honderd
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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

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

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Mw. C. Kroes
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
Dhr. R. Sleijpen
Dhr. A. Born
Slagwerkers Kon. fanf. St. Caecilia
Mw. R. Brands
Dhr. J. Koolen
Dhr. A. van Eijck

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

