De NOTENKRAKER

Nieuwsbrief Kon. Fanfare
St. Caecilia Hulsberg
februari 2008
www.caeciliahulsberg.nl

Notenkraker februari 2008

In dit nummer:
ONZE JEUGDLEDEN WENSTEN U EEN GELUKKIG NIEUWJAAR ... 2
MAAR HOE ZIT DIT? ................................................... 2
EEN ZONDAGMIDDAG ................................................... 3
WAT BRENGT ONS DE TOEKOMST.? ................................. 4
EEN TIEN MET EEN GRIFFEL .......................................... 5
OVERMOEDIG OF PECH… ................................................ 6
LANG ZAL IE LEVEN .................................................... 9
VERJAARDAGSKALENDER (VOORJAAR 2008) ...................................................... 9
ACTIVITEITENKALENDER 2008...................................... 10

De NOTENKRAKER

Jaargang 13 editie 1

Onze jeugdleden wensten u een Gelukkig Nieuwjaar
Van de laatste tijd / Onze jeugdleden waren er.
Al jaren lang werken zij mee aan de Statieflessen actie in weer en
wind. Gelukkig waren de weergoden ons dit jaar goed gezind. Onder
toezicht van een chauffeur bezochten ze de bewoners van Hulsberg en
omgeving. Wensten de bewoners allen een voorspoedig jaar 2008 toe
en ontvingen als dank bij velen een aantal lege statieflessen. Ook dit
jaar was de opbrengst meer dan de opbrengst van een zaterdag oud
papier ophalen. Een woord van dank is zeker op zijn plaats voor de
bijna 25 jeugdigen die deze inzameling tot een groot succes brachten.
Een spontane actie werd door de jeugd uitgevoerd waarbij de
opbrengst ten goede komt van de jeugdfanfare.
Maar hoe zit dit?
De presentielijst wordt keurig ingevuld tijdens de repetitie. Dirigent
en bestuursleden vragen ons wel af wat doen we er mee? Sinds het
jaar 2000 heb ik het aanwezigheidspercentage van de muzikanten
bijgehouden Om een wat eerlijker beeld te verkrijgen heb ik de PC
laten tellen en laten corrigeren. Deze correctie betrof het niet mee
tellen in dit schema van pas toegetreden muzikanten bij de fanfare of
toevoegingen tijdens bijzondere concerten of afgemelde muzikanten.
Nu ontstaat er een overzicht van alle muzikanten die een geheel jaar
de repetities kunnen volgen. Een nadeel van deze methode is dat nu
een muzikant met een positief percentage in 2000 en zich afmeldt b.v.
In 2006 uit deze lijst weg valt; het oorspronkelijke percentage van
2000 niet meer klopt. Dit blijkt gelukkig maar een klein beetje te zijn;
één tot 1,5 procent. De uitkomst voor 2007 gaf mij een slecht gevoel.
Heb ik wel goed gerekend, klopt dit wel. Na nogmaals een controle te
hebben uitgevoerd kon ik er echt niets anders va maken. Slechts 64 %
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van de aangeboden repetities werden bezocht terwijl 2005 en 2006
respectievelijk 88 en 77 procent vermelden. Niet een zwarte dag voor
de fanfare maar een zwart jaar helaas. Het gemiddelde vanaf 2000
t/m 2006 bedroeg nog steeds 81 procent. Dan valt 2007 wel erg rauw
op de maag. Wil jij je eigen gevolgde repetities eens nader bezien over
de jaren heen.? Er wordt een totaal overzicht geplaatst in de map waar
de presentia in worden genoteerd.

Een Zondagmiddag
Ook dit jaar hebben onze muzikanten in samenwerking met het
Gospelkoor en drumband St Rochus een nieuwjaarsreceptie
opgeluisterd. Een gebeurtenis die steeds beter wordt ingevuld. De
foutjes van voorheen komen niet meer voor. Ook nu komen we een
aantal tekortkomingen tegen. Het kan nog beter als alle 3 verenigingen
een eigen opstelling konden verkrijgen in het gemeenschapshuis. Dan
konden we het uitgevoerde concert nog meer glans geven door om en
om een muzikale uitvoering te verzorgen. De muzikale uitvoeringen van
St. Rochus werden met een warm applaus ondersteunt door een groot
aantal belangstellende toehoorders. Het zeer gevarieerde programma
van het Gospelkoor was een betrekkelijk rustpunt in deze middag. Met
aandacht en interesse werden de muziekwerken beluisterd door een
dankbaar publiek. Het samenzijn van de verenigingen werd besloten
met muzikale klanken uitgevoerd door de muzikanten van de Kon.
fanfare St. Caecilia. Sjef Ficker wist de handen van het talrijke
publiek langdurig op elkaar te krijgen. Een zeer goed uitgevoerd
concert met als afsluiting de bekende Radetzky Mars werd beloond
voor de dirigenten met een fraai bouquet dat er mocht zijn. Met een
gezellig samenzijn besloot het publiek deze mooie aangeboden middag
door de genoemde verenigingen.
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Wat brengt ons de toekomst.?
Voor het kalenderjaar 2008 moet de meest bedachte zaken voor uw
vereniging al bekend zijn. Gelukkig heb ik daar tegenwoordig geen
stemrecht meer in. Het wordt thans geregeld door diverse leden en
commissies. Wel is mij opgevallen dat er voor 2008 nog wel het ene of
het andere georganiseerd moet worden. Voorlopig werd ik gepolst om
eens een blik te werpen op het 150 jarig bestaan van de Kon. fanfare
St. Caecilia Hulsberg in 2009. Meestal wenst men een dergelijk jaar
iets extra’s uit de hoge hoed te toveren en worden er plannen
gesmeed. Ook uw bestuur heeft aandacht hieraan besteed en een
aantal personen benaderd om eens een plan van aanpak op te zetten
Een totale eind verantwoording heb ik geweigerd maar ben wel bereid
om de eerste stappen te coördineren , te begeleiden en te adviseren.
Het startpunt was: We trachten er een jubileumjaar van te maken met
diverse activiteiten voor en door de vereniging. De vaste onderwerpen
blijven gehandhaafd met een vraagteken over een concoursdeelname.
Wat als voorstel werd gelanceerd en opgenomen: Een reünie met oude
muzikanten etc., een populaire muzikale avond voor de gemeenschap
met mogelijk een militaire kapel, welke concerten zijn gewenst met of
zonder een muzikaal gala avond met of zonder aanvullingen, iets
speciaals voor al onze leden wat aanspreekt, wel of geen advertenties
in een programmaboekje etc.
Wordt je benaderd door een van de voortrekkers:, Ulrike Klein, Henny
Moonen, Jacques v. Megen, Charles Backbier of Leon Frissen, om mee
te werken aan een onderdeel van het programma zeg dan ja. Heb je nog
betere of aansluitende ideeën deel dit me aan een bestuurslid . Het
wordt zeker besproken tijdens de bestuursvergadering. Wacht niet te
lang immers contracten voor begin 2009 moeten voor augustus 2008
zijn vastgelegd
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Een tien met een griffel
Ja, dat hebben ze wel verdiend de jeugdige muzikanten van Kon.
fanfare St. Caecilia Hulsberg. Al jaren waren zij actief met de
kerstdagen in weer en wind met Christmas Carols in en om Hulsberg.
Met enthousiasme en liefde werden zij ontvangen bij de zusters van
Oblaten in het Klooster of in het verzorgingstehuis in de voorgaande
jaren. Tijdens de kerstdagen van 2006 ging het bijna fout in de Kapel
van het klooster van de Zusters. De belangstelling voor de muzikale
uitvoeringen werd zo groot dat men vreesde voor de vloerconstructie
van de kapel in het Klooster.
De jeugdraad, bestaande uit een 4 tal dames, moeders van muzikanten,
en een 4 tal jeugdige muzikanten besloten om hun traditie ook dit jaar
voort te zetten. Hun enthousiasme en muzikale beleving zou ook in
2007 wederom een bijzonder slot moeten verkrijgen. Met hun dirigent,
Dhr. Leon Frissen, werd de invulling voor het eindejaarsconcert
besproken.
Het werd een overweldigende afsluiting van het jaar. De roem van dit
jeugdorkest met ruim 30 jeugdige muzikanten aangevuld met een Bas
en Sax-Bariton muzikant werden uitgenodigd om H. Missen op te
luisteren. Zondag 23 december een kerkdienst te Kunrade. 2e kerstdag
traditie getrouw in de eigen parochiekerk te Hulsberg met als
afsluiting een Eindejaarsconcert 28 december.
Met enthousiasme werd er veel gerepeteerd, vooral de laatste weken
bijna elke avond enkele uren. Het resultaat mocht er zijn: Kerkgangers
te Kunrade en in Hulsberg genoten van moderne muziekwerken met een
ondertoon van de sfeervolle oude kerstliederen. Een bijzondere
prestatie van dirigent, Leon, die hiermede zijn arrangeer talenten ten
volle kon uitdragen. Ook het oudejaarsconcert, waar de jeugdige
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muzikant een solopartij ten gehore brengt en een waarderend
dankbaar applaus ontvangt van een bijna 100-tal bezoekers mocht er
zijn. Een programma afgestemd op de kerstgedachte en herschreven
voor de huidige bezetting van deze jeugdfanfare ontlokte vele
waarderende woorden van de aanwezige muzikanten.
Na de pauze, van het oudejaarsconcert, verkreeg het programma
revuetrekken aangeboden. Muzikanten en dirigent namen plaats op het
podium in gepaste kleding en een gekleurd gezicht. Dit alles stond in
het teken van het liefdesverhaal in een vijftal bedrijven:
“Saturdaynight Fever” Een verliefde jongeman, geconfronteerd met
dames die zijn avances afwijzen, werd door een muzikale impressie
vertolkt. Natuurlijk ontbrak een happy-end niet en dat werd op een
levendige wijze door de muzikanten ten gehore gebracht. Een
bijzondere prestatie van dirigent Leon Frissen die met volharding en
doorzettingsvermogen onze jeugdfanfare weet te inspireren, te
motiveren tot deze uitvoering.
Een staande ovatie voor Leon met veel applaus voor zijn muzikanten
was hun deel op deze zeer geslaagde avond.
Namens velen dank aan de jeugdraad en dirigent om deze traditie op
deze wijze inhoud te geven. Het was af; Lovende woorden hoorden wij
tijdens het gezellig samen zijn na dit prachtige eindejaarsconcert
2007
Overmoedig of Pech…
Niet dat leden van onze fanfare onbesuisd de stoute schoenen hadden
aangetrokken; nee hoor, het was een wel overwogen ja. Ulrike had het
weer voor elkaar. Als goede organisatrice had zij 4 januari een 20 tal
personen gestrikt voor een deelname aan een verenigingswedstrijd in
het Holland Casino te Valkenburg. Wij zouden de minder goede
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resultaten van vorig jaar nu eens goed verbeteren. Een verdubbeling
van de prijs van voorheen moest toch mogelijk zijn. Zoniet, dan
maakten we er ook nu weer een gezellige avond van. Dat was de
afspraak. Als 1e werden we toegelaten in de grote zaal waar we werden
ontvangen met een consumptie munt. Met interesse werden de spellen
bekeken en geluisterd naar de uitleg. Het speel schema werd
gepresenteerd. Het bestond uit: BlackJack, Amerikaans Roulette,
Bingo-spel, Poker spel en een z.g.n. MM spel. ( een spel waarbij vele
kleine kunststof ballen werden opgeblazen die we mochten vangen ).
Goed voorbereid op de komende dingen kozen wij om de Joker in te
zetten op het spel Blackjack. Wij hadden de enige echte verklede
Joker bij ons die normaal de extra € 100,- had opgeleverd voor de
fanfarekas maar de jury besliste anders. Zij kozen voor de uitgebluste
kaars als ultiem symbool als origineelste joker. Ondanks de geweldige
sliding van onze joker voor de voeten van de jury leden. De jury wenste
geen discussie in deze. Wij mochten beginnen als 2e groep met
Blackjack. Er werd 10 ronden gespeeld. Het liep als een trein Veel
winst werd er geboekt De familie Lemans, ingeschreven hiervoor met 3
personen, hadden de gouden handjes meegenomen. Zoals zo vaak kiest
men bij de laatste ronde voor een inhaalslag. Een laatste inzet met
bravoure. Nu heeft de Bank een gelukkige hand; zij behaalt nu de 21
punten. Weg winst en dat is zuur voor de strijders. Teleurgesteld over
zoveel pech werden we naar het ingewikkelde Bingo spel gedirigeerd.
Afgesproken werd: We gaan er nu voor. 10 minuten op een kastje de
juiste cijfers op een rijtje zetten was de opdracht. Nog geen 2
minuten aan het spelen of de 1e kast heeft het al begeven. De kast
bleek nog heel te zijn maar de vingers van Paul hadden in omgekeerde
volgorde de toetsen geraakt De stemming zat er goed in. Deze avond
kon niet meer stuk. Maar toch; sloop de angst van de verliezer nu
reeds rond? De verwachting werd wat bijgesteld terwijl we met
voldoende nattigheid de moed er in hielden. Wij hadden geen indicatie
hoe wij er voor stonden. De behaalde score per onderdeel werd niet
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vermeld op het scorebord Vorig jaar werden de tussenstanden wel
vermeld, dat gaf een extra dimensie en meer sfeer aan het spel.
Winnen wilden wij nog steeds, de tactiek werd druk besproken hoe
men moest gaan handelen bij het vangen van de kunststof ballen. In 60
seconden, in een echte glazen windtunnel, kreeg je de kans om zoveel
mogelijk balletjes te vangen en naar buiten mee te nemen of in een
bakje te stoppen. Al ras werd de besproken tactiek ervaren als: dit is
geen oplossing. Graaien maar en hopen dat je veel in je blouse kunt
stoppen werd doorgaans het devies. Van de 5 deelnemers in dit spel
waren er 2 personen die erg handig waren maar ook 2 personen die er
minder van bakten. Op naar het Poker spel De beste mensen van vorig
jaar gaven we de toetsen in handen. Teleurgesteld keerde de top
pokeraar van voorheen zijn rug naar de machine. Binnen de kortste
keer waren al zijn tegoeden verspeeld. Het liep niet deze avond.
Plezier ja dat hadden we aan de tafels maar het resultaat bleef steeds
niet voldoen aan de verwachtingen. Nog één kans kregen wij met het
Amerikaans Roulette spel. Een geheim wapen hadden we mee genomen.
We wisten dat een van ons dit spelletje wel eens heeft gespeeld. De
topper van vorig jaar had zich afgemeld. Haar onervaren moeder kreeg
de opdracht: jij doet maar het zelfde als je vriendin. De heren hadden
het vanavond niet waar kunnen maken. Dames voerden hierbij de
grootste troeven uit nu ze eindelijk verlost waren van de blikken van al
die heren die om hen heen zwermden. En de dames maakten het waar.
Veel punten werden bij dit spel bijeen gesprokkeld. Hoge
verwachtingen waren al vervlogen maar toch je weet het maar nooit.
De wachttijd werd opgevuld door een zanger, gekleed in veel glitter en
een ver geopende blouse. Hij bracht met veel geraas een muziekwerk
ten gehore van André Hazes. Velen van de aanwezigen hadden een
betere vertolking gezongen dan de in zich zelf ingenomen gast die nu
op het podium stond. Een plichtmatig applaus was te horen. Gelukkig
verdween deze artiest spoedig na de bekendmaking van de uitslag. De
aanwezige disc-jockey zorgde weer voor een betere muzikale invulling.
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Een overzicht van de prestaties per onderdeel, geleverd door de
aanwezigen, werd maar een enkel moment getoond waardoor niemand
kon afleiden wat goed of minder goed werd beloond. De eindstand
werd op het doek getoverd en daaruit bleek dat wij wederom tot de
beteren behoorden van de verliezers. Jammer voor de penningmeester
maar meer dan € 100,- kunnen wij hem niet aanbieden nadat wij als
groep van jong en oud er een gezellige avond van hebben gemaakt.
Lang zal ie leven
Verjaardagskalender (voorjaar 2008)
Het leek ons leuk dat je weet voor wie je ons meest succesvolle
improvisatienummer “Lang zal ie leven” spelen.
De leeftijd is: voor ons een “weet” voor de lezer een “raadsel”
Januari

Februari

Maart

Borggreve, Frank

2

Brouns, Ellen (jeugd)

2

Lemans, Jos

9

Frissen, Pierre

5

Heijnen, Paul

17

Meijer, Piet

12

Dormans , Hub

6

Gerekens, Daniël

20

Dormans, Hans

13

Dormans, Rene

10

Meertens, Tiffany

24

Ruth, Vivian

16

Schreurs, Malissa

17

Erkens, Guus

27

Huijdts, Thijs

17

Heijnen, Wiel

20

Gerards, Tiffany

19

Lemans, René

24

Ploumen, Jos

21

Borggreve, Bob

31

Vrolings, Tom

24

Knubben, Ruud

31

Moritz, Loes

26

Gerekens, Harrie

31
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Activiteitenkalender 2008
Datum

Omschrijving

Aktiviteit

3-februari

Carnavalszondag - Prinsreceptie

Ter informatie

4-februari

Carnavalsoptocht Hulsberg

Vastelaovend

13.00u Café 'Packbiers' Mesweg - Arensgenhout
2-maart

Vriendenconcert i.s.m. Fanfare St. Cecilia
Ubachsberg

Concert

Cultureel Centrum 'de Borenburg' Voerendaal
15-maart

Concert Fanfare buiten Hulsberg

16-maart

(één van beide dagen)

20-maart

Algemene Ledenvergadering (Witte Donderdag)

Concert

Ledenvergadering

20.30u zaal 'Op de Trepkes'
11-april

Hoevefeest 2008

12-april

Hoevefeest

13-april

Lokatie Feesthal Camping 't Hemelke

27-april

Begeleiding Communicantjes Hulsberg

Rondgang

9.00u Café 'Op de Trepkes'
30-april

Koninginnedag - Lampionnenoptocht

Rondgang

19.00u Camping 't Hemelke
3-mei

'Lei Extra Solistenconcours' te Hulsberg

4-mei

'Lei Extra Solistenconcours' te Hulsberg

SolistenConcours

9.30u Café 'Op de Trepkes'
24-mei

Play-in Orkestdag

Play-in

Camping 't Hemelke
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Omschrijving

Aktiviteit

Sacramentsprocessie Hulsberg
9.00u Café 'Op de Trepkes'

8-juni

Voorspeelmiddag te Hulsberg

SacramentsProcessie
Voorspeeldag

13.30u Café 'Op de Trepkes'
3-juli

Afsluiting muzikale seizoen vòòr de zomervakantie
19.30u Café 'Op de Trepkes'

Repetitie
aansluitend BBQ

Zomervakantie van 6 juli t/m 10 augustus 2008
14-augustus

Eerste repetitie nà de zomervakantie

Repetitie

19.30u Café 'Op de Trepkes'
16-augustus

St.Rochus-den Inhalen

Rondgang

15.00u Chinees Restaurant Hulsberg
14-september

Concert in Ulestraten

Concert

tijdstip is nog onbekend
5-oktober

Federatie Concert in Genhout-Beek

Concert

tijdstip is nog onbekend
2-november

Opluisteren H. Mis, aansl. Bezoek aan kerkhof
Wissengracht

Opluisteren

9.00u Repetitie 'Op de Trepkes'
8-november

Lokatie is nog onbekend

Concert

onder voorbehoud
21 november
22 november

20.00u. St. Caeciliafeest in zaal 'Op de Trepkes'
(vrijdag)
14.00u. Rondgang door het dorp t.g.v. Caeciliadag
(zaterdag)
bovengenoemde tijden zijn nog onder voorbehoud
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Omschrijving

Aktiviteit

--- 2009: Jubileumjaar (150-jarig bestaan) ---

Datum
17-april
18-april
19-april

2-mei
3-mei

Omschrijving

Aktiviteit

Hoevefeest 2009
Hoevefeest
Lokatie Feesthal Camping 't Hemelke
'Lei Extra Solistenconcours' te Hulsberg
'Lei Extra Solistenconcours' te Hulsberg
9.00u Café 'Op de Trepkes'

-12-

Solistenconcours

