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Algemene ledenvergadering samengevat
Op zondag 10 maart jongstleden kwam zoals
gewoonlijk ongeveer 40 procent van de leden
naar het verenigingslokaal om de jaarlijkse algemene ledenvergadering te bezoeken. Het wel en
wee van hun fanfare werd weer eens uit de doeken gedaan. Notulen en jaaroverzicht werden
behandeld en veroorzaakten geen problemen. De
kascontrolecommissie attendeerde ons op het
grote belang van het verzamelen van oud papier.
“Deze inkomsten zijn een zeer belangrijke post
op de begroting,” aldus Jos Ploumen. Penningmeester Hans Dormans had zijn uiterste best gedaan. De gehele administratie werd twee maal in
de PC ingevoerd waarbij de 2e uitkomst een batig
saldo te voorschijn toverde. Ook al was dit vergeleken met de totale begroting slechts zo’n 2 á 3
procent.
De herkiesbare heren Charles Backbier, Lei Extra en Hans Kraaij werden weer in
het zadel geheven terwijl Charles de voorzittershamer nog enkele jaren mag hanteren. Gelukkig
worden wij in de toekomst weer ondersteund
door Hub Vandewall die terugkeert in een warm
nest. Niet als muzikant, maar nu in een bestuursfunctie. De vele werkzaamheden die bestuursleden voor de vereniging uitvoeren vereisen tegenwoordig meer mankracht. Er werd gesproken
over enkele “oudjes”, waaronder ondergetekende,
die moe beginnen te worden. Het is wenselijk dat
jonge vaardige handen met inzicht wat taken
overnemen, binnen enkele jaren. Er werden nog
wat interne zaken besproken zoals een afsluiting
van het muzikale seizoen. Er was ook aandacht
voor de toekomstige bezetting van onze vereniging en de melodische opleidingen van de slagwerkers.
De bezetting van registers werd door
dirigent Sjef Ficker besproken: ook al is er een
onderbezetting, de aanwezigen moeten het gevoel
bezitten dat “het gesmeerd liep”. Met zo’n gevoel
wordt het leuk om te musiceren: “Ook al ben ik
soms alleen in dit register, toch blijf ik de repetities bezoeken.”
Een concertreis is een stille wens.
Vandaar dat er gevraagd werd of het bestuur ook
een visie heeft ontwikkeld voor de langere termijn. Dit is wel vaker op de bestuurstafel besproken, maar het bezit geen concrete voorstellen.
Wij, het bestuur, stellen voor dat iemand die el-

ders contacten heeft dit kenbaar maakt bij ons,
terwijl wij van onze kant ons ook nader zullen
beraden om mogelijke voorstellen aan de leden
voor te leggen. Al met al was het een geanimeerde
bijeenkomst met een aantal opmerkingen waar
het bestuur zeker aandacht aan zal schenken.
Door gezamenlijk aan onze toekomst te bouwen
komen we er zeker uit.

ü Er daarom ook een moppenhoekje vrijgemaakt wordt?
ü Helga Verlaan op de jaarvergadering aan de
redactie is toegevoegd?
ü Zij altijd zorgt voor een vrolijke noot?
ü Wij hopen dat met de komst van Helga dit
magazine met nog meer plezier gelezen
wordt?

Piet Meijer, secretaris

ü De fanfarewebsite een nieuw, eigen internetadres heeft?
ü De site nu op www.caeciliahulsberg.nl te vinden is?
ü Het gastenboek steeds beter bezocht wordt?
ü We toch hopen dat er nog meer mensen regelmatig berichtjes achterlaten?

Wist u dat…
ü
ü
ü
ü

Kok Herman lekkere hapjes kan maken?
Stephan en Dorien hiervoor niet nodig zijn?
Wij ze wel via de telefoon bedanken?
Kok H. te H. weer een goede slag heeft geslagen?
ü Er nog altijd een handtekeningenactie zou
komen om elke week een frikandelletje te
snacken?
ü Onze jeugd op solistenconcours is geweest?
ü Er toch een duo met naam genoemd mag
worden?
ü Steven en Danjela een tweede prijs in Banholt gehaald hebben?
ü Steven omgeroepen werd tijdens het concert
op zondag 24 maart om de bekers in ontvangst te nemen?
ü Het toch wel een hele eer is om naast de dirigent in de bloemetjes (cq. boekje) gezet te
worden?
ü Ook alle andere solisten een goede prestatie
hebben neergezet in zowel Banholt als Buchten?
ü Daarom alle solisten en hun begeleiders een
pluim verdienen?
ü Oud papier ophalen deze maand op zaterdag
20 april is?
ü Iedereen zich ook vrijwillig kan opgeven om
mee te helpen?
ü Deze Notenkraker nieuwe rubrieken krijgt?
ü Deze (wist u dat…) er één van is?
ü Iedereen met nieuwe weetjes bij de redactie
terecht kan?
ü De Notenkraker van en voor iedereen is?

Van de bestuurstafel viel…
Februari
Enkele taken werden herverdeeld. Hans Pluymaekers gaat de voorspeelmiddag coördineren.
De benodigde informatie wordt aangeleverd door
Lei Extra en Hans Kraay.
Het bestuur is van mening dat het aantal concerten naast de sociale verplichtingen t.o.v. de Hulsbergse gemeenschap acceptabel moet zijn voor de
muzikanten. Wij streven er naar om nu al concerten te plannen voor 2003 zodat iedereen tijdig op
de hoogte is.
Maart
De theorieopleiding voor het A-diploma wordt
gedoceerd door Dhr. Guus Erkens. De opleiding
begint zaterdag 16 maart en zal voor de zomervakantie eindigen Een datum voor het af te leggen
examen zal t.z.t. bekend worden gemaakt.
Via de computer van het secretariaat zijn er mailtjes ontvangen van en verstuurd naar Harmonie
St. Martinus uit Oud-Zevenaar. Het bestuur van
onze fanfare en van harmonie St. Martinus zijn
van mening dat de harmonie in juni 2003 eventueel een bezoek kan brengen aan Hulsberg.
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Rijmende afsluiting van jaarvergadering
De lètste Notekraker haet mich aan ‘t dinke gezat
Dat woar aug de bedoeling sjtong d´r in, wit se
dat?
Ik loos get euver keuj die oud zint
En ich mer laeze en laeze, mè volgens mich bin
ich blind.
Nieks euver die witte deere mit zjwarte vlekke
Ich hub ut twië kier gelaeze um ut te sjekke.
En ut enige oud wat ich doa oet hub vernomme
Ging euver 65 plussers, joa dat bin ich waal taege
gekomme.
Mè keuj, mmm, nieks van gelaeze
Of is mesjien ein besjtuurslid gein miensjelik waeze?
Doa kom ich waal achter wanniër ich oet bin gezeurd
En d´r door eine “boe” gerope weurt.
Toch wil ich nog effe get euver die 65 plussers
kwiet
Ein laeftied veur un besjtuurslid aangaeve geit
mich get te wiet.
Doe kins neet eekerein euver eine kamp sjaere
De eine is mit 30 al oud en de angere kint 90 waere.
Jönk van geis in aller belange
Neet in vreuger blieve hange
Oape sjtoan veur nuuj ideeje
Euverwaege of ut get haet te beeje
Same achter de besjloete sjtoan
En neet diene eige waeg wille goan.
En kins se doa waal in mit
Dan bis te ein good besjtuurslid.
Mè wil se alles van de toafel vaege
Dan mosse toch bie dich zellef gaon euverwaege
Of ut mesjien neet tied weurt um op te sjtappe
En es besjtuurslid te goan kappe.
Mè laeftied, nae, dat haet d´r nieks mit te make
Bie blieve, doa mosse veur wake.
Kiek mèr ins noa özze dirigent
Joa, toch nog unne vriej jonge vent.
Mè dae blief toch nog urges hange
Volgens mich blief hae noa zien jeugtied verlange.
Eekere waek sjpeelt hae mèt oos ein sjpelke
“Hoger of Lager” en veer mötte roaje welke.
Sjtumt hae aaf en geit de doem zoä (noa boave)
Zèkg dan neet, “ich bin te hoäg”
Doe bis te liëg, want bis te te hoäg, vöng´er
Dan geit de doem neet noa boave, mè noa önger.
En zoä hilt dae zich dan aan de gang
Mè dat foefje van hum kin veer allang.
Zoä zuus se mèr, eekere laeftied haet zien dinger
Sommige waere jönk bejaard en angere blieve
kinger.
Zoä wouw ich aug nog get euver ut veurig joar
zekge
En veur dit joar weer ein veursjtel neerlekge.
Arrogansie sjpeelt hie bie zeker ein rol
Want dat van veurig joar woar zeker neet hol.

Mien sjpietsj euver Sinterkloas en dae angere zeiver
Haet aug nog get opgeleiver(d)
Hie veur wil ich ut besjtuur bedanke, en aug mosse waete
De biedrage van Henk hie in, zal ich noäts vergaete.
Dat veursjtel van veurig joar haet mich aan ut
dinke gezat
Euver, woamit krieg ich dit joar eekerein plat?
Ut haet nieks mit meziek te make
Mè waal mit vleisj dat op de bbq lekker zal sjmake.
Dat woar veurig joar toch waal errig gesjlaag
En dan kin veer aug ins noa de rippetiesje komme
mit ein laege maag.
Want Fieker, hae is sjuld hie aan
Is volgens mich ummer in de waan
Dat veer veur de rippetiesje vergaete
Um heim iërsj nog get te aete.
Want wie vaak zaet hae neet in die paar sjtond:
“Duuj dich ein bruëdsje in de mond”.
Zuus ´et al veur dich
Mit de baeker noa heum gerich
En al die greumele, hagelsjlaag en moere
Die dan vleege langs zien oere?
Mè zönger gekheid, want wat bliek
Doe kins neet moele en aete tegeliek.
Doarum dach ich, ich sjpaar al die bruëdsjes op
Want volgens mich sjtond de meiste toch waal op
miene kop.
Die motte veer neet zoä mèr te loate versjangenere
Zeker wat se eekere waek aangeboaje kries mosse
verere.
Toen dach ich wanniër motte die genuttigd waere
Natuurlik,de bbq,dat is ideaal um die te vertaere.
Noe kint Sjef dan eindelik zien aaflossing beklinke
En al die bruëdsjes bie de bbq goan sjinke.
Dus besjtuur, sjtaek de koppe noe mèr biejein
De lètste rippetiesje veur de vakansie is weer hiël
fijn.
En es de opköms zoä is wie veurig joar
Dan wit geer dat ut weer good woar.
En moch ich toevallig krank zeen of ich bin d´r
neet
Loat ut mèr gerüs doorgoan en geneet!
Helga Verlaan

Even voorstellen
Voor de meesten van jullie ben ik geen onbekende. Toen ik echter op 14 maart de repetitie bezocht, zag ik toch een aantal nieuwe gezichten.
Vandaar deze “even voorstellen”.
Ik ben de naam Huub Vandewall,
sinds kort bestuurslid. In 1989 kwam ik bij het
korps als waldhoornblazer, daartoe aangespoord
door mijn twee dochters Anke en Femke die toen
respectievelijk altsaxofoon en bugel speelden. De
stuwende rol van Lei Extra in dit geheel mag ik
zeker niet vergeten. Tien jaar lang heb ik met plezier genoten van het samen musiceren. Uiteindelijk moest ik echter erkennen dat het niveau van
onze fanfare mijn muzikale vaardigheden te boven ging. Met pijn in het hart nam ik dan ook
afscheid; wel maakte ik met Bep (Lemans, red.) de
afspraak om ooit samen zitting te nemen in het
bestuur.
Toen het zover was, kreeg ik een andere functie die veel van mijn tijd vergde. Ik werk
nu op een MAVO voor zeer moeilijk opvoedbare
jongeren als adjunct-directeur. Maar alles went,
ook deze baan. In de twee tussenliggende jaren
miste ik de gezelligheid en de samenhorigheid
binnen de fanfare behoorlijk. Loes en de jongens
en meisjes van de “grote” kerstgroep en Bep en
René trokken me dit jaar over de streep en ik ben
blij dat ik terug ben. Bedankt voor jullie steun. Als
naoorlogse babyboomer woon ik nu alweer bijna
dertig jaar met Loes in de Burg. Kengenstraat.
Hier zijn onze drie dochters geboren, die inmiddels alle drie de huiselijke haard en Hulsberg alweer verlaten hebben. Hobby’s die mijn leven
veraangenamen zijn het houden van vogels van
allerlei pluimage (wat wil je ook als bioloog van
oorsprong), veel lezen en wandelen, genieten van
de natuur en niet te vergeten het klussen bij mijn
dochters.
Voordat ik lid werd van de fanfare was
ik 25 jaar actief als volleyballer en trainer. Ook
heb ik heel wat jaartjes getennist. Dit was echter
niet mijn favoriete sport omdat ik nogal eens mijn
meerdere moest erkennen in Loes. Samen met de
andere bestuursleden ga ik nu kijken waar ik me
binnen de fanfare nuttig kan maken, al is het nog
even wennen om niet achter de pepiter maar nu
achter de bestuurstafel te zitten.
Huub Vandewall

Activiteitenkalender

Möpke van de moänd
De juffrouw vraagt aan Marietje wat ze later
worden wil. “Ik wil later mannequin worden”. “Maar als je daar nou te lelijk voor
bent?” vraagt de juffrouw. Zegt Marietje:
“Dan kan ik nog altijd schooljuf worden”.

14 april
20 april
20 april
21 april
30 april
11 mei
12 mei

Voorspeelmiddag
Oud papier ophalen
Concert fanfare
Concert jeugdfanf.
Lampionnenoptocht
Solistenconcours
Solistenconcours

Op De Trepkes
Hulsberg
Slenaken
Hoensbroek
Hulsberg
Op De Trepkes
Op De Trepkes

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.
Volledige kalender op www.caeciliahulberg.nl.

