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Wat U aan ons vertelde

Enquête onder de leden muzikanten
Voor de vakantie periode werd er een grootscheeps onderzoek gedaan naar het wel en wee van uw vereniging.
Het hoofdthema werd:
Volgt de vereniging nog de gestelde doelstelling?
zijn deze doelstellingen te verwezenlijken met het niveau van onze muzikanten, en
kunnen wij deze taak naar behoren uitvoeren.
Dit heeft geleid tot een groot aantal aanbevelingen om uw vereniging tot een grotere bloei te brengen. De grootste
knelpunten die werden genoemd zijn:
de huidige opleidingen
de werving van muzikanten
de muzikale en sociale aspecten
de invulling van een deelname aan een concert
een herziening van het verenigingstaken en
werving gegadigden die willen meewerken aan de uitvoer van vernieuwde structuur
Het bestuur heeft gekozen voor het meest actuele onderwerp dat U aangaf: werving en opleiding en daar haar
energie ingestoken. Wij zijn in een afrondende fase beland, met een bevoegde instantie, die een toezegging heeft
gedaan om voor ons te verzorgen: werving, opleiding, begeleiding, en examinering tot en met het zgn. D-diploma. Een
definitief besluit zal hopelijk binnen een afzien bare tijd geschieden waarna wij u nader zullen informeren.
Wel is afgesproken dat elke muzikant die een vervolg opleiding wenst; dit bespreekt met de voorzitter: hierdoor is
voor hem / haar een vervolg opleiding mogelijk. Welk onderwerp hierna de hoogste prioriteit bezit, is nog niet aan
de orde geweest. Maar de huidige opleidingen hebben ook goede resultaten. Leest U maar.
Opleiding
De bestaande opleidingen zijn nog steeds belangrijk en worden met enthousiasme uitgevoerd door onze opleiders.
Zij hebben na intensieve voorbereidingen weer een kroon op hun werkzaamheden gezet. Door meer dan voldoende
lessen te verzorgen behaalden alle kandidaten hun theoretische bekwaamheid. Op 14 september 2006 hebben de
volgende leerlingen aan het theoretisch deel van het A-examen deelgenomen:
•
•
•
•
•

Lianne van den Bosch
Joëlle Bosten
Ellen Brouns
Senna Gaemers
Jordy Knubben

•
•
•
•
•

Regina Koonen
Maxime Meessen
Aniek Mölenberg
Loes Moritz en
Milan Pluymaekers

Een 4-tal kandidaten behaalden op 28 september het theoretische deel van het B-diploma:
Tim Borggreve
Wouter Broekmans
Denise met haar zus Nathalie Laheije
Namens bestuursleden allen van harte proficiat met dit mooie resultaat.
Vriendenkring “ Club van Honderd “
Wij zijn U zeer erkentelijk dat U de Kon. fanfare St. Caecilia Hulsberg jaarlijks ondersteunt met een donatie. Wij
stellen het op prijs om U meer te informeren over het wel en wee van deze vereniging.
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Ter voorkoming van veel schrijfwerk en verzendkosten zijn wij zeer geïnteresseerd naar uw mogelijk e-mailadres.
Wij sturen graag alle informatie door naar uw PC . U wordt tijdig geïnformeerd en het is zeker zo milieuvriendelijk.
Wij kunnen dit alleen realiseren als U uw e-mailadres stuurt naar secretaris@caeciliahulsberg.nl.
Wij zorgen ervoor dat U de toegezonden informatie kunt lezen als U daar tijd voor hebt.

Het predikaat Koninklijk
Natuurlijk zijn wij trots op dit predikaat die aan onze vereniging werd toegekend 1n 1959. Dit predikaat werd
aangevraagd door de toen aanwezige Burgemeester Dhr. J. Kengen die sinds augustus 1953 de benoeming, als
burgemeester van de gemeente Hulsberg aanvaardde.
Dit predikaat werd in 1807 door Lodewijk Napoleon Boneparte ingesteld. Deze instelling gaf destijds min of meer
een soort verwantschap aan tussen de monarchie en bedrijf of instelling. Tegenwoordig heeft het een aanvullende
betekenis die afhankelijk is van gedrag en dienstbaarheid van bedrijf of instelling.
Door Koningin Beatrix zijn de voorwaarden sterk aangepast om het predikaat Koninklijk te mogen voeren. Een
verkorte geschiedenis luidt als volgt: Rond de jaren 1810 was de toestand in De Nederlanden niet zo rooskleurig. In
die periode was Nederland ingelijfd bij Frankrijk althans zo vertelde mijn geschiedenis leraar ons. In 1806 werd
Lodewijk Napoleon door zijn broer, Napoleon Bonaparte, de Keizer van Frankrijk, naar Nederland gestuurd om orde
op zaken te stellen. Bonaparte zette Lodewijk op een koninklijke troon, hopende dat Lodewijk dan al de bevelen van
Bonaparte slaafs zou uitvoeren.
Lodewijk ging voortvarend te werk en werd redelijk populair bij de Nederlanders. Bonaparte bond verschillende
belangrijke instellingen in Frankrijk aan door hen het predikaat Keizerlijk te verlenen .
Dit kunstje werd door Lodewijk ook ter hand genomen en gaf belangrijke instellingen het predikaat Koninklijk.
Nadat de Fransen waren verslagen en Bonaparte voor de 2e maal op een eilandje werd gezet kwam de zoon van
Willen de 5e terug naar Nederland. Op voorspraak van zijn moeder Wilhelmina van Pruisen begon hij heel
bescheiden als leider van Nederland.
Zijn taak was om dit nieuwe koninkrijk tot een eenheid te smeden. Dit heeft hij op zijn manier ingevuld door als een
vaderlijke vorst te midden van zijn huisgezin te zijn. Zijn opvolger Willem II was een geheel ander figuur. Hij had
de onafhankelijkheid van Nederland bevochten bij Waterloo.
Veel belangstelling had Willem II voor het theater en van de monarchie. Verenigingen en instellingen die de
monarchie naar een hoger plan brachten werden onderscheiden met het predikaat koninklijk.
Na 1848 werd de macht van de koning steeds meer beknot. De monarchie kwam wat in de verdrukking. KoninginEmma, regentes, wenste na de dood van Willem III de monarchie nieuw leven in te blazen.
Zij stelde de jonge Wilhelmina voor, om met haar het gehele land door te reizen waardoor zij hoopte dat het
koningshuis een bindmiddel werd tussen de politieke tegenstellingen. Door W.O.-II werd nog eens duidelijk ervaren
dat het koningshuis boven alle partijen stond en de Nederlanders met elkaar verbonden.
Het predikaat Koninklijk kon in deze situatie weer een belangrijke rol gaan spelen als een verbinding in de
samenleving. Koningin Wilhelmina vond dat het predikaat exclusiever moest worden door meer gebondenheid aan
strengere regels. Juliana was wat vrijgevig met het predikaat terwijl Wilhelmina en Beatrix meer eisen gingen
stellen. Beatrix neemt het predikaat zeer serieus. Bij haar aantreden werd opnieuw vastgesteld aan welke
voorwaarden een bedrijf of instelling moet voldoen om het predikaat Koninklijk te krijgen of te behouden. Eén van
die regels is dat wij het predikaat Koninklijk voor 2008 opnieuw behoren aan te vragen.
Zouden wij de naam van de vereniging wijzigen dan zijn wij het predikaat Koninklijk kwijt. Het predikaat Koninklijk
is vandaag niet meer geldig tot in lengte van dagen. Wat de huidige voorwaarden zijn, dat is mij vandaag niet
bekend maar mogelijk komen wij dit binnen kort wel te weten. In 2007 bij het 200-jarig begrip Koninklijk komen we
mogelijk meer te weten of bij de vernieuwde aanvraag binnen enkele jaren.
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Zeker is vandaag dat de vereniging een geschiedenis moet bezitten van 100 jaar. De vereniging moet een goede
reputatie hebben en de bestuursleden moeten van onbesproken gedrag zijn. Zover ik het kan beoordelen voldoet
onze vereniging nog aan de gestelde voorwaarden.

Ik zeg niets meer
Zoiets moet je aanhoren terwijl je probeert om als een van hen te blijven rondlopen. Een beetje angstig voor wat er
gaat komen als de spontaniteit ten hemel stijgt. Wees gerust de opdracht is en blijft altijd
“Blijf positief en raak niet de gevoelige tenen van een ander”.
Ook nu weer heb ik nog wat krabbeltjes ter hand als naslag; om iets te schrijven over wat velen met elkaar
beleefden.
Concertreis 2006
Al vele weken werd er driftig gerepeteerd, want onze dirigent wenste meer dan goed voor de dag te komen tijdens
de geplande concertreis naar Neuerburg. Zelfs èxtra repetities werden ingelast.
Achteraf bezien kan men daarover nog wel eens over nadenken, nu wij het feestterrein hebben bezocht met de
perfect geïnstalleerde bühne.
Dat was de voorbereiding, daarna mochten de muzikanten met vrienden, en geliefden gaan naar de bussen die
gereed stonden bij Camping “’t Hemelke“. Na een toegift van de chauffeur bereikten wij onze bestemming in
Bittburg waar wij ons in een voormalige kazerne van het Amerikaanse leger, thans ingericht als jeugdherberg,
mochten installeren. Een goed verzorgde lunch viel ons ten deel met als toegift een stralende zon.
Al snel werd het volleybalveld bezet door jong-en-oud en onder aanmoediging van velen werd regelmatig tot op hoog
niveau het edele spel tot ieders vermaak perfect uitgevoerd. Helaas werden wij spoedig tot de orde geroepen.
Wij werden in groepjes ingedeeld en daarna werd verlangd dat wij de strijdliederen ten gehore brachten.
Krijgshaftig trokken de Partizanen ten strijde tegen de Duifjes. Wie uiteindelijk het strijdvaardigst waren bleek
een jeugdige groep te zijn met vele lieftallige dames. Hoofdbrekers waren de moeilijke vragen die Helga ons had
voorgeschoteld. Een luisterend oor bij de concurrent gaf niet altijd een goede oplossing. Zoiets kan zelfs een kind,
maar zeker een volwassen muzikant aanvoelen.
Toch maar iets opschrijven, want “niets invullen is altijd fout”, zegt men. De juryleden hadden hun huiswerk
uitstekend uitgewerkt. Geen onderlinge zeskamp maar een achtkamp wisten zij ons voor te schotelen.
Nu alle groepen ook de hersengymnastiek van Helga hadden ingevuld, brandde de tweestrijd pas echt los.
Iedere groep mocht één afgevaardigde op het paard tillen om het kussen gevecht aan te gaan met zijn
tegenstander. Het werd een gevecht op leven en dood. De jury werd geroepen om de 3e en 4e plaats te verdelen .
Daarna werden Danny en René op het paard gehesen. Na een dodelijk gevecht van bijna 15 minuten werd René als 2e
gekwalifiseerd, omdat hij steun had gezocht met zijn voet en Danny als triomfator uit de strijd kwam. Een heerlijk
met zon overgoten middag was de eerste stap op een zeer geslaagd weekend.
Omkleden en een warme maaltijd verorberen moest in gestrekte draf worden uitgevoerd Jos had beloofd dat het
muzikale gezelschap rond 19.00 uur in Neuerburg zou zijn om een populair concert te verzorgen. De Burgervader
met zijn staf zou om 19.30 uur aanwezig zijn om de aanwezigen toe te spreken. Wij zaten allen al op de bühne maar
wie had de leiding bij dit concert. De “TomTom-routeplanner” gooide bijna roet in het eten. “TomTom” vermeldde
midden in het open veld dat de laatste muzikant gearriveerd was op de markt te Neuerburg. Helaas was dat nog 10
minuten verder.
Alles keerde ten goede nu de Burgervader, der Willy, driftig bier aan het tappen was. Jos werd naar voren
geroepen door “der Siegfried”; hij ontving een mooie plaquette voor de vele werkzaamheden, die hij namens het
comité had verricht. Hij had het ook met verve verdiend na alles wat hij voor zijn vereniging had bereikt. De stille
trom werd na het concert flink beroerd tijdens de terugreis naar het
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4- sterren hotel. Ieder zong zijn eigen lied, waarbij duidelijk werd dat de oudere garde een ander repertoire ter
beschikking had dan de jeugd. Van een slaapmutsje werd niet genoten.
De stilte werd verbroken door een muzikale hymne uit het sociëteitslokaal onder de slaapgelegenheden. Met
trompetgeschal, ondersteund met zachte tuba klanken werden we gewekt. Na een goed ontbijt op naar het
“Frühshoppen” . Wij konden genieten van een Bronkprocessie die iets meer dan een beetje verschilt met wat wij in
Hulsberg presteren. Nu onze muzikanten hun plaats op de Bühne hadden ingenomen werden wij onthaald door de
plaatselijke muziekvereniging en de stadswachten. Hun muzikale prestatie werd met verschillende waves juichend
begroet. Pijnlijk was de afmars van de vaandeldrager die met een verouderde paradepas de marktplaats verliet.
Na ons optreden werden wij verrast door de bekend Duitse zanger “Freddy Quinn”. Wij hebben waardig afscheid
kunnen nemen van Freddy tijdens zijn uitgevoerde ballade over het jongentje dat spoedig weer thuis moest komen.
Een geëmotioneerde Freddy, over de warme belangstelling van onze muzikant, kon niet nalaten om zijn naam te
vermelden in haar paspoort alvorens wij huiswaarts keerden. Het was een succesvolle reis.
Complimenten aan de organisatie voor de geweldige invulling. Alle leden van de organisatie hebben zeker een
compliment verdiend, omdat een ieder zich zeer lovenswaardig heeft gedragen waar wij als bestuur zeer trots op
kunnen zijn. Ook alle ouders van de jeugdige muzikanten die hun uniform door vader of moeder laten verzorgen:
Het was af!
Wij hebben geen witte sokken of bruine schoenen gezien.
Ook aan U een compliment nu de Kon. Fanfare St. Caecilia zich zo positief heeft gepresenteerd.
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Jeugddag 2006

Een groet van Jasper en Stephan
Op zondag 10 september heeft de
jaarlijkse jeugddag van de
jeugdfanfare weer plaats gevonden.
Om 11 uur stond iedereen op het
Europa-plein te wachten totdat we
zouden vertrekken naar een tot dan
toe onbekende locatie. Want wat het
bestuur en de jeugdraad van plan
waren was natuurlijk geheim.
Uiteindelijk vertrokken we met een
aantal auto’s richting Valkenburg.
Daar werden de auto’s geparkeerd
bij het geulstrand. Nog steeds was
iedereen in afwachting van wat er
allemaal zou gaan gebeuren.

Maar toen we richting de
Wilhelmina-grot liepen werd het voor
iedereen snel duidelijk. We zouden
gaan “laser-gamen” en rodelen.

Nadat er kaartjes waren gekocht
konden we met z’n allen de grot
binnengaan, waar we uitleg kregen
over het spel. De jeugdfanfare werd
opgedeeld in twee groepen. Team
“groen” zou gaan strijden tegen team
“rood”. Na de strijd gingen we met
z’n allen naar boven met de
kabelbaan.
Nadat we na 5 minuten allemaal boven waren mochten we gaan rodelen. Jong en
oud vond het leuk om met een vaart van de baan af te racen. Ondertussen had
het jeugdbestuur een picknick klaargemaakt.
Nadat iedereen heláás klaar was met rodelen was het tijd om even een broodje
te eten en iets te drinken.
Nadat iedereen zijn of haar broodje had opgegeten en wat gedronken had, hadden iedereen tijd om van het
uitzicht te genieten of de Wilhelmina toren te beklimmen. Je moest aardig wat trappen lopen, voor-dat je
uiteindelijk boven in de toren was. Vanuit de toren had je een mooi uitzicht over Valkenburg en het verdere
heuvelland.
Om half 3 was de tijd om te verzamelen boven bij de kabelbaan: na een leuke dag ging iedereen weer naar beneden.
Maar dat was nog niet alles, want het bestuur had nog een verrassing in gedachten; namelijk een lekker ijsje wat de
meeste wel erg lekker vonden met het lekkere weer.
Nadat iedereen zijn ijsje had opgegeten gingen we, na een geslaagde jeugddag, terug naar Hulsberg.
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In ere hersteld

Verjaardagskalender (najaar 2006)
Na een lange periode van afwezigheid maken we weer eens een opsomming van de namen van de mensen, die ervoor
zorgen dat ons improvisatienummer “Lang zal ie leven” succesvol blijft. De leeftijd….die verklappen wij niet…

2
3
15
20
23
25
29

Oktober
Rouwette, Carole
Hamers, Hub
Lieshout v., Nanine
Janssen, Angelique
Verlaan, Helga
Linders, Rudy
Knarren, Linda

8
15
17
18
18
24
25
25
27
29

November
Bosten, Andre
Lustberg , Nico
Urlings, Maurice
Horsmans, Steven
Megen van , Caspar
Janssen, Ton
Lemans, Monique
Meijer, Hanny
Dassen, Mien
Pluijmaekers, Milan

12
14
24
24
27
29

December
Pluymaekers, Hans
Knubben, Rick
Dormans, Marjon
Extra, Thei
Vaessen, Jan
Dormans, Roger

Activiteitenkalender 2006/2007
Datum

Omschrijving

Aktiviteit

15-okt
22-okt

150-jarig Jubileum – 13.30u Serenade kasteel Hoensbroek
9.45u Repetitie Jeugdfanfare, zaal 'Op de Trepkes'

Serenade
Jeugdfanfare

29-okt

Opluisteren H. Mis - 10.00u verzamelen zaal 'Op de Trepkes'

Opluisteren

12-nov

9.45u Repetitie Jeugdfanfare, zaal 'Op de Trepkes'

Jeugdfanfare

17-nov
18-nov

20.00u. St. Caeciliafeest in zaal 'Op de Trepkes'
14.00u. Rondgang t.g.v. Caeciliadag (serenades)

Feestavond
Rondgang

26-nov

Federatieconcert 'Crescendo', Gemeenschapshuis Hulsberg

Concert

3-dec

9.45u Repetitie Jeugdfanfare, zaal 'Op de Trepkes'

Jeugdfanfare

9-dec

Trioconcert te Buchten: afgelast !

Concert

--- 2007 --3-jan

Glasaktie - 10.00u Camping 't Hemelke

Inzameling

4-jan

Algemene Repetitie (voorbereiding Nieuwjaarsconcert)

Repetitie

7-jan

15.00u Nieuwjaarsconcert i.s.m. Drumband – Gemeenschapshuis

Concert

8-feb

19.30u Repetitie incl. Jeugdleden (voorbereiding Carnaval)
19.30u Repetitie incl. Jeugdleden (voorbereiding Carnaval)
Begeleiden Prins Carnaval: nadere informatie volgt

Repetitie

15-feb
18-feb

Repetitie

Rondgang
Rondgang
RESERVEREN

19-feb

Opluisteren Carnavalsoptocht - 13.00u Café Packbiers Mesweg

28-feb

Recordpoging in "Arena Amsterdam" (Guiness Book of Records)

22-mrt

19.30u Algemene repetitie aansl. Algemene Ledenvergadering

Vergadering

13-apr
14-apr
15-apr
30-apr

Hoevefeest: Tonka - "Feestband van het wilde Zuiden"
Hoevefeest: Avondprogramma: De Janse Bagge Bend
Hoevefeest: Concertdag
Lampionnenoptocht incl. serenades Koninklijke Lintjes

Hoevefeest

5-mei
6-mei

'Lei Extra Solistenconcours' te Hulsberg (dag 1)
'Lei Extra Solistenconcours' te Hulsberg (dag 2)

Rondgang
SolistenConcours

13-mei

Communicantjes: door Fanfare St. Clemens Arensgenhout

24-jun

Opluistering van de Sacramentsprocessie

Opluisteren

Serenade - Jubileumreceptie Drumband St. Rochus

Feestweekend

28-okt

* Opluisteren H. Mis - 10.00u verzamelen 'Op de Trepkes'

Opluisteren

17-nov

14.00u. Rondgang door het dorp t.g.v. Caeciliadag

Feestavond

20.00u. St. Caeciliafeest in zaal 'Op de Trepkes'

Rondgang

Trioconcert: Stein-Buchten-Hulsberg – nader te bepalen

Concert

6-jul

Nov/dec
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