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Met de feestvreugde rondom het fantastische concours nog in ons
achterhoofd zijn we er toch in geslaagd weer een goedgevulde
Notenkraker uit te brengen.
Ten eerste willen we, als redactie van de Notenkraker, dirigent Sjef
Ficker, bestuur en leden van harte feliciteren met de 330,5 punten die
we behaald hebben met het Bondsconcours op 17 oktober in Heerlen!
Proficiat!!
Hoewel er al genoeg over geschreven is, in deze editie toch nog enkele
artikeltjes over voornamelijk de periode na het concours, i.e. de receptie.
Daarnaast bevat deze Notenkraker een hoop nuttige informatie. Onder
andere over de nieuwe opleidingsstructuur.
Ook de vaste rubrieken zoals de verjaardagen, de Club van Honderd en
het Gevoel van 1984 ontbreken niet. Nieuwe vaste rubriek is de
Activiteitenkalender. Hierin staat mooi opgesomd wat er de komende tijd
binnen de fanfare te doen is.
Veel leesplezier!
DE REDACTIE

Van de bestuurstafel viel …

Bondsconours: nog even nagenieten…

Juli
• Het is de laatste bestuursvergadering voor het zomerreces. Het
Hoevefeest beheerst prominent de agenda.
• Eveneens is dit het geval met de opleidingsstructuur van de fanfare.
De commissie opleidingen heeft een gesprek gehad met de dirigent.
Na het Bondsconcours in oktober worden de activiteiten voortvarend
opgenomen.

Over het geweldige resultaat op het afgelopen Bondsconcours is al
genoeg gezegd en geschreven. We zullen dan ook niet weer gaan
schrijven dat na bijna een jaar voorbereiding het uur van de waarheid op
17 oktober om half zeven was aangebroken en dat de uitvoering haast
vlekkeloos verliep. We zullen ook niet beginnen over de fantastische
feestavond met het heerlijke koude (en deels warme) buffet en het leuke
optreden van Ulrike inclusief de terechte onderscheidingen voor enkele
leden. Nee… daar schrijven we niet meer over!

September
• Voor de eerste maal wordt uitvoerig stilgestaan bij de wijzigingen in
regio’s die het Bondsbestuur voorstelt. De Bondsraad komt te
vervallen. Daarvoor in de plaats komen regio’s. Voorzitters van deze
regio’s zullen afgevaardigd worden in een algemeen bestuur.
• De vergadering buigt zich vervolgens over de voorbereidingen op het
Bondsconcours. Van de organisatie van een supportersbus tot de
receptie op 31 oktober wordt minutieus verslag gedaan.
• Het bestuur onderkent het probleem van de grote intensiteit die we
allemaal aan de dag leggen om als fanfare goed voor de dag te
komen in oktober. Het is in ieder geval geruststellend te konstateren,
dat de voorbereidingen niet wezenlijk verschillen met andere jaren,
dat de fanfare op concours ging. Het bestuur hoopt en verwacht een
verdienstelijk resultaat.
HENK VAN GORKUM

Wel vind je op de volgende bladzijden nog enkele artikeltjes die met het
concours of de feestvreugde erna te maken hebben… geniet nog maar
even na!
DE REDACTIE

MOBIELE TELEFOON KWIJTGERAAKT!!
In het feestgedruis na afloop van ons Bondsconcours ben ik, zoals jullie
misschien al weten, mijn mobiele telefoon kwijtgeraakt. Mijn gok is nu dat ik hem
in het voorvakje van de verkeerde fanfare-tas heb gestopt en dat hij dus bij een
van jullie in de tas moet zitten. Ik wilde jullie dus allemaal nog een keertje
verzoeken om even goed in het voorvak van jullie fanfare-tas te kijken.
Merk/type:
Kleur:
Gevonden:

Hi Pocketline Swing
(kanarie)geel
Neem dan a.u.b. even contact met mij op.
Bel 045-4051805 of email naar j.lustberg@student.unimaas.nl.

Mocht niemand hem vinden, dan is hij waarschijnlijk gestolen uit de kleedkamer.
In ieder geval alvast allemaal bedankt!
NICO LUSTBERG

Een bijzonder geslaagde receptie
“Als je het mij vraagt kon St.Caecilia Wijnandsrade haar oren niet
geloven, toen ‘zugabe’ werd gescandeerd!”. Aldus een overduidelijk
tevreden Piet Meijer.
Er hing op die receptie-avond een euforische stemming in de zaal. Die
uitgelaten sfeer kreeg natuurlijk zijn hoogtepunt in de bekendmaking van
burgemeester Cox en wethouder Kockelkoren, dat het Hare Majesteit
Koningin Beatrix had behaagd om onze Lei Extra koninklijk te
onderscheiden. Dit gebaar gaf ons behaalde puntenaantal tijdens het
Bondsconcours extra glans.
De receptie begon in alle rust met toespraken van voorzitter Charles
Backbier en dirigent Sjef Ficker. Halverwege de interne huldiging schoof
een groot gedeelte van de familie van Lei Extra aan in de feestzaal. Op
dat moment kon Lei niet bevroeden wat hem boven het hoofd hing. Dat
zou niet lang duren. Nadat Callistus Neerbeek namens Crescendo de
receptie opende, stapte Cox, gewapend met zijn ambstketen, naar
voren. Na enige inleidende woorden en felicitaties vanwege het
behaalde succes, kreeg Lei voordat hij het zelf in de gaten had, de
versierselen opgehangen. Natuurlijk werd Christien als echtgenote van
Lei bij de loftuitingen betrokken.
De toon was gezet en elke vereniging, die een muzikale huldiging
bracht, werd luid door de leden daarin gesteund. St.Callistus, het GKC,
St.Rochus, St.Clemens en St.Caecilia Wijnandsrade, die spontaan nog
een ‘zugabe’ bracht.
In een onafgebroken rij van half acht tot ongeveer kwart voor tien
schudden het bestuur en de leden vele handen.
Het damescomité, het instrumentenfonds, de Club van 100 en de
Kloatgoesjers brachten niet alleen hun felicitaties mee, maar ook
geweldige bedragen, waar penningmeester Hans Dormans uiteraard
zeer verguld mee was. Wat deze mensen presteren voor de fanfare is
minstens evenveel waard, als de 330,5 punten die we in Heerlen
behaalden. Aan deze mensen dan ook alle lof. En dat kregen ze ook
tijdens de receptie.
Achteraf kunnen we met een zeer tevreden gevoel terugkijken naar de
receptie. Het geheel verliep vlot en hoefde menigeen niet al te lang in de

rij te wachten. Er was een uitstekende sfeer. Daarmee kreeg deze
receptie een voortzetting van de beroemde zondagavond en de
maandag daaropvolgend.
De Koninklijke Fanfare St.Caecilia heeft met het behaalde resultaat
bewezen, dat ze klaar is voor de volgende 140 jaar.
HENK VAN GORKUM

Extra Ridder
Je zou je, als lid, bijna generen als je de uren bij elkaar telt die Lei Extra
in al die jaren dat hij bij onze fanfare is, voor de vereniging bezig is
geweest.
Zelf zal hij het geen werken noemen maar het hebben van een hobby.
Toch, en veel mensen hebben het op de avond van de uitreiking al
verteld, is zo'n inzet de motor waarop een vereniging draait.
En meer nog, de voorzitter van de drumband dhr. Hub Limpens, zei het
treffend door er op te wijzen, dat niet alleen de eigen club hiervan profijt
heeft, maar de hele gemeenschap.
Volledig maar dan ook helemaal terecht deze koninklijke
onderscheiding! Als club mogen we dan ook trots zijn zo'n man in ons
midden te hebben. Natuurlijk wil hij geen complimentjes, en natuurlijk
hoeft die aandacht niet zo.
Maar als ridder moet hij zich dit maar een keer laten welgevallen. Laten
we hopen dat hij nog lang zijn hobby wil blijven uitoefenen, des te langer
kunnen wij hiervan profiteren. Lei, bedankt en van harte gefeliciteerd
met deze terecht onderscheiding!
DE REDACTIE

Rick Knubben wint concours-tip-klassement!

In de media: China Daily News

Op donderdag 14 oktober noteerden een aantal fanfareleden hun tip
e
over de te behalen punten tijdens het 1 LBM Bondsconcours 1999 in de
Stadsschouwburg te Heerlen.
Met een half punt verschil met Charles Backbier werd Rick Knubben van
dit tip-klassement de grote winnaar.
Rick Knubben daarover: ”Toen ik zondagavond van de bühne kwam had
ik het gevoel, dat ik nog nooit zo goed had gespeeld. Ik ben echt tot het
uiterste gegaan. Niet alleen ik had dat gevoel, maar alle andere
muzikanten ook. De uitslag interesseerde me eigenlijk niet meer. Veel
belangrijker vond ik, dat we samen zo goed gespeeld hadden.
Achteraf bij de bekendmaking van de punten ben ik natuurlijk uit mijn
dak gegaan. Toen realiseerde ik me opeens, dat ik dit puntenaantal had
voorspeld. Ik moet zeggen, dat ik goede hoop had om te winnen. Ik werk
bij de post, dus dan weet je dat je goed met getallen moet kunnen
omgaan. Ik vind het fantastisch dat ik gewonnen heb. Stel dat John
Hensgens had gewonnen met zijn 308 punten? Maar ja, John Hensgens
is geen lid van de fanfare. Die kan het in principe ook niet weten.”

Onderstaand weliswaar klein berichtje vond ik in de China Daily News.
Het is misschien wel aardig om de tekst integraal af te drukken. Zoals
jullie kunnen lezen, heeft het betrekking op ons geweldige resultaat
behaald tijdens het bonds- concours. Voor een enkeling misschien nodig
te vermelden dat van rechts naar links gelezen moet worden!

Tijdens de interne huldiging voor de concours/jubileum-receptie is Rick
als winnaar bekend gemaakt. De oorkonde heeft hij in ontvangst mogen
nemen, en de opbrengst van de het tip-klassement heeft Rick aan de
fanfare geschonken. Bedankt!
Het overzicht van de uitslag:
DEELNEMER
Dorien Vorage
Charles Backbier
Rick Knubben
Lei Extra
Hub Dormans
Thei Extra
Roger Dormans
Pierre Frissen

AANTAL PUNTEN
331,5
331,0
330,5
328,0
326,0
324,0
321,0
321,0

DEELNEMER
Harrie Gerekens
Henk van Gorkum
Rene Dormans
Irene Frissen
“Anonymous”
Ulrike Klein
John Hensgens

AANTAL PUNTEN
321,0
320,0
320,0
318,0
317,0
314,0
308,0
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Zo zie je maar weer…
DE REDACTIE

HENK VAN GORKUM

Opleidingsstructuur uitgelegd
Na een zeer geslaagd concours, is het de hoogste tijd om u te
informeren over een actiepunt dat reeds sinds april j.l. binnen het
bestuur uitgebreid aan de orde is geweest. Het betreft de "verbeterde"
opleidingstructuur binnen de fanfare. Dit punt is ingebracht door onze
hulpdirigent L. Frissen, waarna een opleidingcommissie bestaande uit
de heren L. Extra, G. Rutten, H. van Gorkum en H. Kraaij een en ander
nader heeft uitgewerkt.
Voornaamste punten van kritiek
De vanuit de fanfare meest gehoorde punten van kritiek betroffen:
a. Grote achterstand in de af te nemen praktijk examens.
b. Geen of onvoldoende theorie opleidingen.
c. Theorie- en praktijkopleiding lopen niet parallel.
d. Instroom met name in de (‘grote’) fanfare zonder noodzakelijke
vereiste opleiding/diploma, d.w.z. onvoldoende kwaliteit.
Na overleg binnen het bestuur en met de dirigent en hulpdirigent werd
de navolgende structuur voor de aspiranten- en ‘grote’ fanfare
vastgelegd:
Structuur aspirantenfanfare
a. De hulpdirigent is verantwoordelijk voor de opleiding van de
aspirantenfanfare.
b. De dirigent wordt adviseur. Hij legt in overleg met de hulpdirigent (L.
Frissen) de te spelen werken vast en het aantal optredens.
c. Toelatingseis aspirantenfanfare: in principe hafa-diploma A.
d. De toelatingscommissie bestaat uit:
1. De opleidingscoördinator (L. Extra) geadviseerd door de docenten
2. De hulpdirigent (L. Frissen)
Structuur ‘grote’ fanfare
a. De dirigent is verantwoordelijk voor de totale opleiding van de
fanfare.
b. Toelatingseis voor de fanfare: in principe hafa-diploma B.
c. De toelatingscommissie bestaat uit:
1.Een vertegenwoordiger van het bestuur (technisch voorzitter)

2. De dirigent (S. Ficker)
3. De hulpdirigent (L. Frissen)
4. De opleidingscoördinator (L. Extra) geadviseerd door de docenten
en het begeleidingsteam aspirantenfanfare
Bovenstaande structuur heeft uiteraard geen consequenties voor de
zittende leden in de fanfare. Na ons laatste grandioze concoursresultaat
zou het bestuur deze discussie ook niet durven aangaan.
Tevens is het zo dat ook bij een aantal nu spelende leden in de
jeugdfanfare, in het verleden de verwachting is gewekt dat zij na het
concours over zouden mogen gaan naar de grote fanfare.
Het bestuur is van mening dat voor hen de oude regeling nog moet
gelden. Dat betekent wel voorspelen voor de dirigent die dan beslist of
men al of niet geschikt is voor de grote fanfare.
Mocht de dirigent positief beslissen dan betekent dat niet dat men uit de
aspirantenfanfare moet. Bovengenoemde groep blijft tot het behalen van
hafa-diploma B tevens lid van de aspirantenfanfare, mede omdat daar
veelal lichtere werken worden gespeeld welke voor de muzikale
ontwikkeIing onontbeerlijk blijven.
Bovenstaande proces zal worden bewaakt door een begeleidingsteam
opleidingen. De eerder genoemde heren uit de commissie opleidingen
zijn als zodanig benoemd. Met vragen en suggesties kunt u
vanzelfsprekend ook bij hen terecht.
Op de volgende pagina is het opleidingsschema afgedrukt.
Op 11 november jl. zijn we met eerste groep theorie opleiding hafa-A
gestart. Examen zijn op 20 februari 2000.
Met de opleiding voor diploma hafa-B in 2000 zo snel mogelijk worden
begonnen. Een uitgebreide opleidingskalender zal zo snel mogelijk
worden opgesteld en u worden overhandigd.
De doelstelling van de vernieuwde opleiding is niet om van de fanfare
een bedrijf te maken, maar om de structuur van de opleiding te
verbeteren. De fanfare blijft dezelfde vereniging!
HET BESTUUR

Jeugdfanfare “back on tour”

Hulsbergs plat, deel 1

Na een gedwongen stop van twee maanden, hervatten de aspiranten op
7 november de aspiranten de repetitie van de jeugdfanfare.
"Gedwongen", omdat in de afgelopen periode het grote korps alle tijd en
aandacht nodig had zich op het Bondsconcours voor te bereiden. En
niet tevergeefs, dat bleek niet alleen aan het aantal punten, maar vooral
aan de feest vreugde hierna. Maar gelukkig heeft dirigent Leon Frissen
de draad met zijn club weer opgepakt.
Er wordt gewerkt aan een programma dat, o.a. in Schimmert tijdens een
jeugdtreffen, ten gehore gebracht zal worden. Natuurlijk komen er ook
een aantal kerstnummers op de lessenaar .
Zoals voorlopig gepland, wordt er een optreden verzorgd op de
kerstmarkt in Heerlen en in de grotten in Valkenburg. Om goed voor de
dag te komen wordt er een extra repetitie ingelast op zondag 21
november.
Het is wel duidelijk: de jeugd(fanfare) is weer “back on tour”. Wij wensen
dirigent en muzikanten veel succes!!
DE REDACTIE

Fanfare plat
De bestuursleden van onze fanfare zijn rijk aan uitdrukkingen en
gezegden. Op donderdagavond na de repetitie mag ik daar graag van
genieten. Als ik een van hen weer eens een gezegde hoor bezigen, grijp
ik acuut naar een viltje. In een mum van tijd staat de gezegde met de
uitleg erop. Het is inmiddels al zover, dat van te voren wordt
aangekondigd, dat er een uitdrukking zit aan te komen. Als de tijd rijp is,
wil ik ze graag bundelen en uitgeven. Maar voor onze Notenkraker-lezer
alvast de primeur.
Doar weurste tam van
Daar krijg je wat van, zei Charles Backbier naar aanleiding van de vorst
in de grond na de flinke regenval najaar 1998. Het gevolg was, dat de
aardappeloogst helemaal niet meer binnen te halen was.
‘t Is weer spits
Het is koud, aldus Lei Extra naar aanleiding van de eerste vrieskou
najaar 1998
Hè is de duuvelshoare kwiet
Hij is volwassen, memoreerde Charles Backbier. Hij doelde daarmee op
een al wat ouder fanfarelid. Overigens zijn het de haren die een jonge
duif verliest als deze veren krijgt.
Doe hoofs neet mië te komme, doe bis toch al hie!
Je hoef niet meer te komen, want je bent er toch al! Dit zei zijn
schoonzuster, toen Lei Extra bij zijn verloofde op bezoek kwam.
Kos en loän is geine stront
Het wordt tijd dat we beginnen. Hub Dormans tegen zijn jagersvrienden
eind november 1998.
En nog is Polen niet verloren
We gaan ervoor. Een gezegde dat Jo Vrolings altijd bezigde als hij
achter stond met kaarten.

Wetste wat veer dunt? Veer kint os nog één!
Weet je wat we doen? We drinken er nog één! Een door Harrie
Dormans vaak gebruikte uitdrukking.
Dè bliet auch wirke, tot ‘t heum aan de vot inrègent
Die blijft maar werken,zei Hub Dormans op een donderdagavond.
‘nne houte overall hèt gein tèsje
Je neemt niets mee het graf in, en daarmee bracht Charles Backbier tot
uitdrukking, dat een leven vol rijkdom ook niet alles is.
Bai
Afrastering/paard
Daarbij werd de geschiedenis nog eens verteld van het paard dat in
Genhout over de afrastering kwam. Wat was namelijk het geval. In
Arensgenhout had een NATO-generaal een koninklijke onderscheiding
gekregen. Zoals gebruikelijk bracht onze fanfare, kort na
Koninginnedag, deze man een muzikaal eerbetoon. De route, die door
Piet Meijer zorgvuldig was uitgestippeld, voerde de fanfare voorbij de
Chinees de provinciale weg over. Via een pad kwam de fanfare boven
op een talud. We namen vervolgens de weg langs het weiland richting
de Heihof. Pierre Frissen was de enige van de fanfare die hoorbaar was
met zijn dikke trom. In het aangrenzende weiland liepen drie paarden.
Een Belgische knol met haar veulen en een volbloed van onbestemde
afkomst. Bij het hek trad een bekend fanfarelid uit het gelid om tegen de
afrastering te plassen, precies in het schootsveld van deze drie paarden.
Schielijk draaide deze man zijn hoofd naar ons met de opmerking:” Dea
van mich is toch langer!” Wat we nooit zullen weten is, dat door de trom
of door het plassende fanfarelid de drie paarden op hol sloegen.
In ieder geval zette de fanfare haar weg voort. De fanfare was bijna
voorbij het weiland, toen de volbloed van onbestemde afkomst op ons
kwam aandraven. Het paard sprong over de afrastering en kwam juist
achter het laatste fanfarelid neer. Achter de fanfare kwam een klein
meisje op haar fiets. Het grote beest raakte lichtjes haar achterspatbord
en bleef versuft in een aardappelveld staan. Pierre Frissen was van
schrik opgehouden met slaan. Charles Backbier, nuchter als altijd, trad
uit het gelid en joeg het dier terug..
Tot aan boerderij de Heihof durfde niemand meer te blazen en werd
konstant achterom gekeken of dat grote beest niet voor een tweede

maal achter ons aan zou komen. Henk van Gorkum zag al in een flits de
kop boven een kranteartikel: “Bestuurslid dood na sprong paard in de
fanfare”. In ieder geval heeft de fanfare op haar terugweg een andere
route genomen. En al wordt heel Arensgenhout gedecoreerd, nooit zal
Piet Meijer het nog in zijn hoofd halen de fanfare deze weg op te sturen.
Ich bin vèèrdig wie ‘n kommunie-jeske
Ik ben doodop, zei een lid van de fanfare na een concert-uitvoering
He het ‘n sjtuk in de bint
Hij heeft een stuk in de kraag, dit wordt van menig fanfarelid gezegd na
afloop van de Carnavalsoptocht, als de hele meute tot diep in de nacht
Op de Trepkes blijft hangen.
‘t Is sjrauw woard
Het is erg vies weer, zei Lei Extra en daarom dat het bestuur 80
regenjasjes bestelde. De eerste de beste keer dat de fanfare bij vies
weer moest uittrekken bleken deze jasjes onvindbaar.
Veer goan heivesj
We gaan naar huis. Een uitspraak van Hub Dormans laat na de repetitie
van de Koninklijke Fanfare St.Caecilia Hulsberg op de donderdag.
Ik ga duur wonen en arm leven
Deze woorden sprak Charles Backbier in 1999 toen hij vertelde, dat hij
op de Cremersdelweg in Hulsberg een huis had gekocht.
Heiver mer get, al woar het ‘n sjtreuijpop mit ‘n loak inne
Beter iets dan niets om aan je trekken te komen. Gehoord in Op de
Trepkes na afloop van een repetitie.
Ich kos dem waal ‘n briejm deur g’n vot rieten
Ik kon die wel een loer draaien, aldus Niek Frissen,
De mènt auch dat hè ‘n ei mièj in g’n vot hat es enne angere!
Hij meent dat hij meer is dan een ander, aldus Niek Frissen.
Es mèr edrein op ‘t puntje van de sjtool zit, dan kump ’t good

Als iedereen super gemotiveerd is, dan komt alles goed. Een uitdrukking
die Harry Gerekens graag bezigt aan de vooravond van een
Bondsconcours.
Es veer mèr neet mit ‘n gesjeld sjtekske teruuk komme!
Als we maar niet met minder terug komen, dan we gedacht hadden! Dit
zei Harrie Gerekens voorafgaande aan het Bondsconcours 1995.
De sop is zoer
De soep is om. Deze uitdrukking wordt gebezigd in de fanfare sinds de
play-in van 1995. Henk van Gorkum zou tijdens de lunch in het gebouw
van MTRO Maastricht voor Chinese kippesoep zorgen. Nadat het
damescomité de soep had opgewarmd kwam Riny Gerekens voorzichtig
vertellen dat de soep zuur was. 45 Liter soep ging vervolgens het
rioolputje in.
Woarste weer aan ‘t baarebinge?
Kon je het weer niet laten om overal te staan kletsen, terwijl we nu met
kaarten bezig zijn? Een gezegde van Niek Frissen, die hij bezigt
tegenover kaartvrienden, als deze het zo nodig vinden om overal te
blijven staan kletsen.
Tot zover de uitdrukkingen en gezegden, die in onze fanfare vaak
worden gebruikt. Aangezien ik niet de Veldeke spelling machtig ben, sta
ik niet in voor een juist gebruik van de Limburgse taal. Ik hou me voor
nog meer Hulsbergse Fanfare uitdrukkingen graag aanbevolen.
HENK VAN GORKUM

Activiteitenkalender
DAG

DATUM

Zondag
Maandag
Zondag
Zaterdag
Zondag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Zondag
Zondag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Maandag
Zondag
Zondag
Zaterdag

02-01-2000 10.30 Millennium-mis in Hulsberg
06-03-2000
?
Carnavalsoptocht
19-03-2000
?
Jaarvergadering in zaal “Op de Trepkes”
25-03-2000
?
Federatieconcert Crescendo in Neerbeek
23-04-2000
?
Voorspeelmiddag in zaal “Op de Trepkes”
28-04-2000
?
Lampionnenoptocht
06-05-2000
Solistenconcours in zaal “Op de Trepkes”
07-05-2000
Solistenconcours in zaal “Op de Trepkes”
28-05-2000
?
Begeleiding communicantjes
25-06-2000 9.30 Bronkprocessie
21-07-2000
Hoeveest op “Camping ’t Hemelke”
22-07-2000
Hoeveest op “Camping ’t Hemelke”
23-07-2000
Hoeveest op “Camping ’t Hemelke”
24-07-2000
Hoeveest op “Camping ’t Hemelke”
06-08-2000
Concert in Arensgenhout
29-10-2000 10.30 Opluistering H. Mis + bezoek begraafplaats
18-11-2000
St. Caecilia-dag: rondgang + feestavond

TIJD

ACTIVITEIT

Verjaardagen
November
01 Marianne Beckers
10 Anny Schiffelers
15 Nico Lustberg
18 Steven Horsmans
18 Caspar van Megen
19 Danny Hofman
21 Lei Extra
25 Monique Lemans
25 Hanny Meyer
26 Tiny Keulen
27 Mien Dassen
28 Guido Royen
28 Chloë Daamen

December
01 Ulrich Klein
03 William Schreurs
04 Guus Frissen
08 Jan Muys
11 Roland Westerhof
14 Rick Knubben
14 Finy van de Hoven
24 Theo Extra
24 Marjon Dormans
29 Roger Dormans
31 Tim de Ruijter!!
PROFICIAT!!!

Anjerloterij 1999

Diversen

De resultaten van de Anjerloterij 1999 verschijnen dit keer wat laat in de
Notenkraker, maar ik moet u weer teleurstellen: in Hulsberg zijn geen
prijswinnende loten verkocht. Toch waren we er dichtbij. De negentiende
prijs viel op lotnummer 105428 terwijl de loten die onze fanfareleden
gekocht en doorverkocht hebben begonnen bij nummer 105525. Ik had
u graag wat beters gegund, maar stiekem was ik wel blij want stel er
was een prijs gevallen op lotnummer 105851 t/m 105875! Deze
nummers zijn niet met mij afgerekend. Hoe had ik ze dan kunnen
verantwoorden? Gelukkig werd dit geen probleem, maar wringt zoiets bij
mij en ik heb deze situatie op een bestuursvergadering besproken. Ik
wens geen verantwoording hoeven af te leggen voor een
verkoopmethode waar ik voor een onoverkomelijk dilemma gesteld zou
kunnen worden. Er is besloten dat onze penningmeester Hans Dormans
de volgende jaren de organisatie van de Anjerloterij binnen onze
vereniging op zich zal nemen. Als u dus in 2000 de Anjerloterij (en
daarmee het verenigingsleven) wenst te steunen, kunt u contact
opnemen met Hans Dormans!
PIET MEIJER

Het gevoel van 1984
Zondag 5 augustus 1984 - Wijnkermis te Seltingen = Net als
verleden jaar, luisterde de Böhmerwald Kapel ook nu weer de
wijnkermis in Seltingen (Duitsland) op. Vele Hulsbergenaren
vergezelden onze muzikanten tijdens dit optreden. Met de kapel voorop
werden de kerkgangers naar de feesttent begeleid alwaar het feest
begon. Jac Keulen zorgde op zijn manier voor een onvergetelijke avond.
Hij liet de hele bus een half uur later vertrekken dan gepland was: Jac
was vergeten hoe laat het was. Paul Heijnen en Robert Janssen
droegen op hun manier bij aan dit grootse spektakel. Met hun instrument
liepen ze tussen het publiek en klommen ze op stoelen en tafels: enkele
foto’s en een daverend applaus waren het resultaat! Naast de
Böhmerwald Kapel luisterden ook andere muziekgezelschappen dit
festijn op. Het was een geweldige belevenis en zeker voor herhaling
vatbaar.
JAC VAN DE BROEK

TELEFOONNUMMERS
Charles Backbier
045-4055052
Piet Meijer
045-4051650
Hans Dormans
045-4053520
Lei Extra
045-4051878

Sjef Ficker
Guus Erkens

045-5753629
045-5315231

Leon Frissen
Ingrid Kerckhoffs
Albert Meex
Henk Martens
Sander Hendrix
Eric Souren

045-4053290
045-4053931
045-4051466
046-4433855
046-4855414
045-5752871

AFMELDINGEN
Laurie Linders
Hub Vandewall
Twan L’Ortye
William Schreurs
Femke Vandewall
Guido Wierts

voorzitter
secretaris
penningmeester
wnd. voorzitter / docent
beginnende muzikanten /
opleidingscoördinator
dirigent fanfare
eredirigent / docent gevorderde
muzikanten
wnd. dirigent / dirigent jeugdfanf.
docent blokfluitleerlingen
docent rietblazers
docent slagwerkers
docent trombonisten
docent grootkoper blazers
NIEUWE LEDEN
Nanine van Lieshout
Huub Meessen
Ramon Schiffelers
Denise Slijpen

Club van Honderd
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

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
Cremers Assurantiën
Automobielbedrijf Denneman
Dhr. S. Dormans
Dhr. W. Mulder
Dhr. E. Backbier
Dhr. P. Frissen
Mw. C. Kroes
Mw. M. Kerckhoffs
Dhr. R. Buitenhuis
Dhr. F. Wester
Dhr. J. Meelen
Dhr. P. Habets
Snoepwaren Klinkers
Dhr. N. Frissen
Dhr. J. v.d. Hove
Kapsalon Le Garage
Dhr. H. Pluymaekers
Dhr. J. Van Hussen
Tandarts Zautsen

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
Hulsberg
Nieuw - Vennep
Nieuw - Vennep
Eersel
Hulsberg
Wijnandsrade
Hulsberg
Hulsberg
Hulsberg
Hulsberg
Hulsberg
Hulsberg

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

Hovenier Limpens
Dhr. A. Heijnen
Dhr. R. Sleijpen
Dhr. A. Born
Slagwerkers Kon. fanfare St. Caecilia
Mw. R. Brands
Dhr. J. Koolen
Dhr. A. van Eijck
Dhr. B. Kentgens
Fruitteeltbedrijf Janssen
JAWA woninginrichting
Mw. B. Hendriks-Meertens
Mw. T. Extra-Vliegen
Drs. H. van der Meij
Dhr. H. Ramaekers
Dhr. C. Peereboom
Dhr. H. Bemelmans
Dhr. G. Linders
Dhr. G. Rutten
Mw. R. van Eijck - van Schaayk
Drs. J. Nijhof
Wijnhuis L’Ambiance
Bakkerij Lemmens
Dhr. R. Borggreve
Dhr. A. Erkens
Dhr. B. Lanckohr
Dhr. J. Gunsing
Dhr. J. Dellevoet
Dhr. M. Habets
Rob en Alex Koedooder

Hulsberg
Hulsberg
Hulsberg
Oostzaan
Hulsberg
Hulsberg
Hulsberg
Hulsberg
Hulsberg
Hulsberg
Nuth
Hulsberg
Hulsberg
Beverwijk
Brunssum
Heemskerk
Hulsberg
Hulsberg
Hulsberg
Hulsberg
Hulsberg
Hulsberg
Hulsberg
Hulsberg
Landgraaf
Kerkrade
Aalten
Hulsberg
Vught
Hulsberg

