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Veranderingen in bestuur
Van de redactie
Tjonge jonge… Velen van jullie zullen
zich nu afvragen “Hè, de Notenkraker? Bestaat die toch nog!”. Ja, de Notenkraker is er weer. Na een veel te
lange afwezigheid is dit de eerst editie
van het jaar 2003. Beschouw deze uitgave dan ook maar als een soort “herstart”. Vanaf nu zal de Notenkraker
weer op regelmatige basis verschijnen,
maar daar hebben we wel jullie hulp bij
nodig! Want zonder artikeltjes, geen
Notenkraker. En zonder jullie, geen
artikeltjes. Behalve de vaste terugkerende rubrieken is iedereen vrij om in
de pen te kruipen en wat te schrijven.
Natuurlijk wel met enige relatie tot onze vereniging of de blaasmuziek. Alle
artikeltjes, nieuwstips en andere zaken
kunnen worden gemaild naar het inmiddels welbekende e-mailadres notenkraker@caeciliahulsberg.nl.
Dan nog even kort over de artikeltjes
in deze editie. Naast de gebruikelijke
rubrieken, besteden we onder andere
aandacht aan het Hoevefeest dat op 14
en 15 juni plaatsvindt. Dit wordt een
speciaal feest vanwege het bezoek van
onze muziekvrienden van Harmonie
St. Martinus uit Oud-Zevenaar.
Jullie kunnen lezen over enkele veranderingen binnen het bestuur.
In het artikeltje “De inhaalslag” worden enkele nieuwtjes en mededelingen
uit de afgelopen maanden verteld.
Kortom: veel leesplezier!
De redactie

Na zich jarenlang op een vruchtbare
wijze te hebben ingezet voor de vereniging, zijn de heren Piet Meijer en Lei
Extra teruggetreden als respectievelijk
secretaris
en
bestuurslid/vicevoorzitter van de fanfare.
Bart van Oeffelt heeft vanaf 11 april
het secretariaat overgenomen. Dit
brengt een adreswijziging met zich
mee.
Kon. Fanf. St. Caecilia Hulsberg
t.a.v. Bart van Oeffelt
Sportparklaan 35
6336 AA Hulsberg
Telefoon: 045-4051335
E-mail: secretaris@caeciliahulsberg.nl
Internet:: www.caeciliahulsberg.nl
Hans Pluymaekers heeft Lei Extra opgevolgd als vice-voorzitter. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 0454059312 .

Verspreiding Notenkraker
De Notenkraker wordt alweer ruim
een jaar behalve op papier, ook per email verspreid. Omdat de redactie
vermoedt dat er steeds meer leden beschikken over e-mail en sommige
adressen veranderd zijn, vragen we jullie om (gewijzigde) e-mailadressen door
te
geven
aan
notenkraker@caeciliahulsberg.nl. Vermeld indien van toepassing ook het oude
adres. Dankjewel!

Het Hoevefeest 2003 staat weer voor
de deur. Op 14 en 15 juni zal de
Feesthal van Camping ’t Hemelke weer
centraal staan in dit muzikale weekend.
Het belooft in meerdere opzichten een
bijzonder Hoevefeest te worden.
Nieuwe huisstijl
Allereerst is er de nieuwe “huisstijl”.
Bovenstaand logo zal op de borden,
posters en in alle aankondigingen te
zien zodat het Hoevefeest herkenbaar
wordt.
Harmonie Sint Martinus OudZevenaar te gast in Hulsberg
Daarnaast -en dat maakt het weekend
vooral bijzonder- krijgen we bezoek
van onze muziekvrienden van Harmonie Sint Martinus uit Oud-Zevenaar.
Iedereen kan zich nog de zeer geslaagde concertreis in oktober 2001 herinneren. Met 2 bussen naar OudZevenaar! Daar maakten we kennis
met Harmonie Sint Martinus en gaven
we een schitterend dubbelconcert.
De muzikanten en supporters van Sint
Martinus komen vrijdag 13 en zaterdag 14 juni aan op Camping ’t Hemelke. Het grootste deel overnacht ook
daar. Hun programma vullen ze voor
een deel zelf in, maar zaterdagavond
14 juni komen ze massaal naar de
feesthal om samen met ons de Hulsbergse Avond mee te maken. Tot in de
late uurtjes kunnen zij met ons genieten van een spetterend programma.
Hierover later meer. Zondagmiddag
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geven Sint Martinus en Sint Caecilia
een dubbelconcert in de feesthal die
dan dienstdoet als concertzaal. Ook de
jeugdfanfare zal hierin betrokken worden.
Om onze gasten uit OudZevenaar een onvergetelijk weekend te
bezorgen, vragen we alvast de medewerking van iedereen. Hoe dit weekend er precies uit gaat zien, is nog niet
rond. Daarover volgt dus nog uitgebreide informatie. Hieronder valt wel
al te lezen wat voor muzikaals er tijdens het Hoevefeest gepland staat.

14 juni: Hulsbergse avond
Net als de voorgaande 2 jaren wordt
onder de titel “Hulsbergse avond” een
gevarieerd muzikaal programma gebracht. Met hoofdzakelijk talent van
eigen,
Hulsbergse
bodem.
De
Böhmerwaldkapel zorgt ook dit jaar
weer voor de muzikale hoofdnoot. De
kapel is al heel wat weken bezig om
een repertoire rond te krijgen met voor
ieder wat wils. Een tipje van de sluier?
Van Marco Borsato tot The Ketchup
Song! En van Rowwen Hèze tot swingende Braziliaans medley’s. Natuurlijk
ontbreken ook de Duitse polka’s niet.
Ook solisten krijgen de aandacht deze
avond. Zo zal Theo Bien weer enkele
opzwepende nummers zingen. En als
het gaat lukken zullen ook vier Hulsbergse Idols van zich laten horen, maar
daarover kunnen we nu nog niet meer
verklappen. Als muzikaal intermezzo is
dit jaar Taai Taai een echte topper.
Met hun vele hits als Roed zien de
roeze, Viva Tirol en De Alpenexpress
houden ze de feeststemming er zeker
goed in.
Tenslotte gaat ook het dweilorkest van
Harmonie Sint Martinus voor muzikale omlijsting zorgen. De presentatie
wordt deze avond verzorgd door Willem Claessens.
Al met al: veel muziek en feest op zaterdagavond 14 juni. Een goede reden
om ook van de partij te zijn!

15 juni: concerten
De concertdag is ook al 2 jaar vast onderdeel van het Hoevefeest. Dit jaar
niet anders… en toch ook weer wel!
Want Harmonie Sint Martinus komt
niet alleen naar Hulsberg voor een gezellig feest. Op zondag zullen zij een
concert geven. Vanaf 12.45 ziet het
programma er als volgt uit. Allereerst
zal onze jeugdfanfare de nieuwe outfit
presenteren. De welbekende bordeaux
rode truien worden vervangen door…
Dat kun je zondag 15 juni zien. Om
13.00u geeft St. Caecilia Hulsberg een
concert. Daarna, om 14.10u, is het de
beurt aan Sint Martinus uit OudZevenaar. Als Sint Martinus klaar is
met spelen, hebben de muzikanten uit
Oud-Zevenaar en Hulsberg nog ruim
de tijd om na te praten.
Vanaf 16.30u spelen achtereenvolgens
de volgende korpsen: Fanfare Victoria
Rimburg, Fanfare Sint Clemens Arensgenhout, Brassband Sint Gerlach
Houthem en Fanfare Concordia Ulestraten.
Zondag staat dus geheel in het teken
van de blaasmuziek en dat is net zo
goed een reden om van de partij te
zijn.
De komende weken wordt het Hoevefeest
2003 in diverse media onder de aandacht
gebracht. Houd ook de fanfarewebsite in de
gaten. Daar zal binnenkort ook een speciale
Hoevefeest pagina worden ingericht.

De toän zètte
Deze vorig jaar gestarte rubriek zal in
de volgend Notenkraker weer verschijnen. Via deze weg wil de redactie
dirigent Sjef Ficker eraan herinneren dat
hij in de vorige uitgave door Leon Frissen is uitgekozen om de volgende toän
te zètte. De redactie zou het erg leuk
vinden als ook onze dirigent zijn medewerking aan deze rubriek verleent.

Jeugdleden: bedankt!
Bij deze willen wij alle jeugdleden van
onze vereniging bedanken, voor de
spontane hulp bij de geslaagde glasactie
op 3 januari dit jaar.
Het bestuur

Van de bestuurstafel viel…
December
Het bestuur besluit om een samenwerking aan te gaan met St. Rochus betreffende het slagwerk instrumentarium.
Januari
Het bestuur stelt het op prijs om meer
informatie te ontvangen over de muzikale doelstelling van de jeugdfanfare.
Februari
We hebben de mogelijkheid nieuwe
carnavalspakken aan te schaffen. Er
wordt voor gekozen dit te doen. De
reacties van de leden zijn de positief.
(Red.: na de optocht waren ook de reacties
van de toeschouwers zeer positief!)
Meer nieuws in de volgende uitgave!

Jaarvergadering
Op 9 maart vond de jaarvergadering
plaats. Een verslag ligt klaar, maar zal
vanwege plaatsgebrek de volgende editie verschijnen.

In de bloemetjes
Al 40 jaar is mevrouw Lies Limpens bij
het Damescomité. Op zaterdagmorgen
26 april -tijdens het solistenconcourswerd ze door onze voorzitter terecht in
de bloemetjes gezet. Wij feliciteren
mevrouw Limpens met deze mooie
prestatie en hopen dat ze nog lang met
alle andere dames de fanfare blijft ondersteunen!
De redactie

Activiteitenkalender
1 juni
1 juni
14 juni
15 juni
22 juni
29 juni
10 juli
3 aug.

repetitie jeugdfanfare
17.30u concert Grijzegrubben
Hoevefeest: Hulsbergse avond
Hoevefeest: concerten
concert met Drb. St Rochus
bronkprocessie
laatste repetitie voor vakantie
12.30u concert Arensgenhout

