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Fanfarebarbecue: culinaire afsluiting van het jaar
De fanfarevakantie zit er alweer op, een
nieuwe muzikaal jaar is gestart en iedereen
gaat er hopelijk met frisse moed tegenaan.
Deze Notenkraker kijken we onder andere
terug op de laatste week voor de fanfarevakantie. Met name voor het bruidspaar Theo
Extra en Ulrike Klein (inmiddels ExtraKlein!) waren het hectische dagen. Tijdens
de fanfarebarbecue, was Ulrike nog steeds
niet zeker of Thei een dag later wel “ja”
zou zeggen. Dat deed hij gelukkig toch,
hoewel het nauwelijks te verstaan was.
Het voorlaatste fanfareoptreden (een dag
later werd een serenade aan het bruidspaar
gebracht) was de barbacue. Al op de jaarvergadering, 10 maart als ik me niet vergis,
werd het bestuur door meerdere leden geconfronteerd met de vraag of we weer een
barbecue konden verwachten. Het bestuur
had het antwoord al klaar: jazeker, aansluitend aan de laatste repetitie voor de vakantie. Gejuich klonk door de zaal van “Café
op de Trepkes”!
Donderdag 4 juli was het dan zover, maar eerst een uurtje repeteren. Dankzij de relatief hoge opkomst (typisch?) werden de knorrende magen overstemd door
het fanfaregeluid. Rond de klok van half 9
koersten enkele tientallen hongerige muzikanten en bestuursleden naar Camping ’t
Hemelke, waar de jeugdleden die in de processie meeliepen al een plekje uitgezocht
hadden. Voordat er kon worden aangevallen, werd er een serenade gebracht aan José
en Hub Dormans die ook dit jaar weer op
de inmiddels bekende, geweldig gastvrije
manier hun feesthal ter beschikking stelden
voor het Hoevefeest. Niet meer dan terecht
dat er, weliswaar zittend in tuinstoelen, enkele vrolijke marsen werden gespeeld.
Daarna was het dan toch echt zover. Jack
Keulen en zoon hadden het prima voor
elkaar. het vlees was warm, het stokbrood

vers en de salades fris. Kortom: alle ingredienten voor een heerlijke maaltijd. Er werd
gesmuld! En terwijl de meesten onder ons
verkoeling zochten in een getapt biertje,
had Monique Lemans een beter idee: het
zwembad van de camping! Dat leverde haar
behalve een nat pak, ook zo’n 50 euro aan
weddenschapspremie op. Toen het stokbrood, de salades en het meeste vlees op
waren, werd de avond voortgezet aan de
bar. Hans Dormans bewees dat koude koteletten best te eten zijn en smikkelde laat op
de avond nog van het afgekoelde vlees. Een
paar andere leden volgden zijn voorbeeld,
waardoor er nog (koude) hapjes waren! Er
werden zelfs instrumenten te voorschijn
gehaald en “De Festwies” klonk door kantine.
Al met al een zeer geslaagde avond. Het
culinaire en het gezellige gingen hand in
hand. Een avond die naast de repetities en
concerten aangeeft dat je samen ergens lid
van bent en dat is iets wat een vereniging
goed doet. Een dankwoord aan het bestuur
voor het voortzetten van dit initiatief is zeker op zijn plaats. Volgend jaar weer?
BvO

Guus Frissen lijkt meer oog te hebben voor de camera
dan voor zijn (lege) bord. Tijd om bij te vullen, Guus!

Meer foto’s van de barbecue vindt u op
www.caeciliahulsberg.nl.

Repetitiebezoek in cijfers
Oude presentielijsten doorsnuffelen is soms
best interessant. Te veel aandacht hieraan
besteden is echter verloren tijd. Toch werd
al enkele keren tijdens bestuursvergaderingen gesproken over het repetitiebezoek van
onze muzikanten. Om enig inzicht te krijgen heb ik wat getallen opgezocht uit de
periode januari 2000 tot juni 2002. Je kunt
natuurlijk zwart gaan kijken of de situatie te
positief benaderen, maar wat er zoal geschiedde in 2001 vergeleken t.o.v. 2000 heb
ik kenbaar gemaakt op de jaarvergadering.
Over de eerste 5 maanden van dit kalenderjaar staan hier onder enkele cijfers. In de
periode januari 2002 tot juni 2002 zijn er 7
muzikanten die i.v.m. studie, werkzaamheden of ziekte nog altijd 20 tot 45 procent
van de gegeven repetities volgen en dat
mag in hun situatie zeker lovenswaardig
genoemd worden. Nog meer respect kan
men opbrengen voor vier muzikanten die
van januari 2000 tot juni 2002 praktisch
geen repetitie oversloegen (dat zijn grofweg
100 repetities). Niet alleen deze 4 toppers
verdienen veel respect ook de grote groep
van 15 muzikanten die in dezelfde periode
meer dan 90 procent van de repetities volgden In het jaar 2000 scoorden onze muzikanten een gemiddelde van 81 procent repetitiebezoek In 2001 stegen wij zelfs naar
een gemiddelde van 83 procent. Helaas is
de eerste helft van 2002 wat lager, namelijk
gemiddeld 78 procent aanwezigheid. Nog
steeds een mooi percentage! Vierenveertig
muzikanten waren in de periode januari tot
juni minimaal 75 procent van de gegeven
repetities aanwezig. Optimaal is het niet.
maar het is ook geen reden tot klagen. Zeker niet als ik dit vergelijk met repetitiebezoek dat ik opvang van andere muziekverenigingen.
Piet Meijer
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Nog meer cijfers: de enquête
Eind juli verspreidde het bestuur de aangekondigd enquête die een beeld moest vormen over hoe de muzikanten dachten over
concertreizen in de toekomst. Er werden
ruim 90 formulieren uitgereikt waarvan
ruim 60 formulieren werden geretourneerd.
Onze conclusie was dan ook dat de verstrekte informatie redelijk aan de verwachting voldoet. Vandaar werden op de bestuursvergadering van 16 augustus door
enkele bestuursleden de conclusies aan het
bestuur voorgelegd. Na deze bespreking is
de mening van het bestuur dat een concertreis tot mogelijkheden behoort.
De conclusies
Hieronder volgt een opsomming van de
belangrijkste conclusies die aan het bestuur
werden voorgelegd:
- Een concertreis is wenselijk.
- 48 procent kiest voor een reis om de 2
jaar
- Een duidelijke voorkeur is een reis in het
voor- of najaar.
- De muzikale inhoud moet populair zijn
met een vleugje klassiek als omranding.
- Men kiest voor een overnachting in hotel
of appartement.
- De meerderheid vindt een bijdrage van
50 tot 75 euro voor een tweedaagse reis
redelijk.
- Velen wensen hun partners mee te nemen.
- De mening of deze reis ook toegankelijk
moet zijn voor ouders en belangstellenden is fifty-fifty.
- 25 leden ouder dan 16 jaar en 14 leden
jonger dan 16 jaar willen meewerken aan
de organisatie van zo’n reis
- Bij
een
uitwisseling
met
een muziekvereniging zijn er mogelijk
voldoende slaapplaatsen bij onze leden
- Deze enquête vond men een goede manier van informatievergaring.
De toekomst
Het bestuur vraagt of de 25 oudere leden
en de 14 jongere leden die zich in de enquête bereid hebben verklaard om mee te
organiseren zich kenbaar willen maken bij
een van de volgende bestuursleden: Hans
Pluymaekers, Hans Dormans of Piet Meijer. Tijdens een bijeenkomst van deze dames
en heren vormen wij een drietal groepjes
die elk een reis onderzoeken. Tevens stellen
zij een grove begroting en planning op. Tijdens een bestuursvergadering worden de
voorstellen besproken en zal men een keuze maken. Afhankelijk van de snelheid van

de uitvoering, de financiële haalbaarheid en
uitvoerbaarheid kan men overgaan tot een
definitieve planning.
Tot zover voorlopig het nieuws rondom
een eventuele concertreis!
Het bestuur

Van de bestuurstafel viel…
Juli
In de maand juli had zelfs het bestuur vakantie. Daarom geen notulen…
Augustus
Voor de belangrijkste punten uit deze vergadering verwijzen we u voorlopig naar het
artikel “Nog meer cijfers: de enquête”.
Wanneer er meer nieuws van tafel valt,
schrijven we daarover in de volgende editie.

Geine toän gezat
Trombonist Wiel Heijnen werd in de meijuni uitgave door Ruud Knubben uitgekozen om deze editie de toän te zètte in de inmiddels beroemde rubriek “de toän zètte”.
Helaas voor de redactie ging Wiel lange tijd
op vakantie. We geven hem geen ongelijk.
Vandaar dat hij volgende maand zijn fanfaregeschiedenis en andere anekdotes aan de
wereld kenbaar zal maken! Wiel, succes en
tot volgende maand…

ü Hij zich volgens Pierre en Roger in de
kaart laat kijken?
ü Bart daar ook anders over denkt?
ü Hij volgens Pierre en Roger na het lezen van dit berichtje vaker moet oefenen, dan alleen tijdens de donateursactieperiode?
ü Dit bericht grotendeels is overgenomen
is ons gastenboek?
ü De redactie vindt dat P&R hun naam
eer aan doen?
ü Zij toch waarschijnlijk meer Parkeren
dan Reizen?
ü Jos naar Danmark is vertrokken?
ü Hij daar de bossen gaat onderhouden?
ü Hij ook heel milieubewust moet werken?
ü Dit uiteraard ook gebeurt?
ü Hij niet veel van de auto gebruikt maakt
omdat het bier op de camping gratis is?
ü Hij geen mail vanuit Hulsberg wil ontvangen?
ü Hij al heel lang zijn mailbox niet meer
leegmaakt?
ü Wij ons afvragen of hij ons nog wel wil
kennen?
ü We eindelijk nieuwe stukken hebben?
ü Dit weer een nieuwe uitdaging is voor
iedereen?
ü Het meteen goed aanpoten is tijdens de
repetitie?
ü Er natuurlijk veel geoefend zal worden?
ü Wij weer blij zijn dat het weer bijna
Kerstmis is?

Wist u dat…
ü De vakantie allang voorbij is?
ü Dit niet voor iedereen geldt?
ü Het niet mee valt om na vele weken
niets doen weer aan de bak te moeten?
ü Dit wel heel gauw went?
ü Pierre Frissen en Roger Dormans aan
de donateursactie zijn begonnen?
ü Ze de route Sportparklaan, Aalbekerweg, Mesweg, G. Houbenstraat, Wijnandsraderweg, Kaalstreek hebben?
ü Er maar 1 kroeg in de route zit?
ü Ze toch 1 kroeg van een andere route
hebben overgenomen?
ü Ze ook nog andere kroegen bezoeken
om te evalueren?
ü Ze elk jaar in de Sportparklaan 'Huize
van Oeffelt' passeren?
ü Bart dan toevallig altijd aan het oefenen
is?
ü Dat Pierre en Roger het vonden klinken
als ’n vot?
ü Bart daar anders over denkt?

Gezinsuitbreiding
De afgelopen maanden heeft er bij maar
liefst 3 muzikanten gezinsuitbreiding plaatsgevonden!
-

Bij Jos en Diana Ploumen werd een
zoon geboren die ze Gijs noemden.

-

Robert en Yvonne Janssen volgden het
voorbeeld en kregen ook een zoon: Ivo.

-

Denise en Ronald Slijpen konden niet
achterblijven. Hun zoon heet Bryan.

Alle trotse pappa’s en mamma’s van harte
gefeliciteerd!!!

