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Solistenconcours Banholt
(Loes Moritz)

Op 8 maart vertrokken we met een groep van 8 saxofonisten naar het
solistenconcours te Banholt. Eigenlijk zouden we met 9 dames gaan,
maar helaas was Marloes ziek en kon ze niet meegaan. Na weken hard
oefenen was het dan zo ver, we moesten onze solo voor de jury ten
horen brengen.

Foto: Maxime Meessen met haar saxofoonleraar Hen Hoefnagels

De zenuwen begonnen bij sommigen toch wel toe te slaan, maar Hen
had er vertrouwen in dat alles goed zo gaan. Op vrijdag is iedereen nog
even bij Hen geweest om een laatste keer de solo door te spelen.
Lianne moest het spits afbijten, vervolgens volgden de optredens van
de deelnemers uit Hulsberg zich snel op. Alleen ik moest even wachten,
omdat ik in een afdeling hoger speelde dan de anderen. Bij iedereen
ging het gelukkig goed en dat was ook te merken aan de punten.
Iedereen ging naar huis met een eerste prijs!
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Hoevefeest 2008 - het is uit het leven gegrepen...
Ook ZIJ had aangegeven, dat bij háár onze Gusenburger Gäste welkom
waren, ze wilde onderdak verlenen aan 2 personen. Een aantal weken
voorafgaand aan het Hoevefeest 2008, liep Jos Lemans binnen bij
Titty en hij meldde dat hij graag 2 gasten onderdak bood bij Titty.
"Neet van die joong joongens estebleef", zo zei Titty nog. "Nee",
reageerde Jos, "ik heb ze op leeftijd aangepast".
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Om 17.00u op die bewuste zaterdag, stond Titty paraat op 't Hemelke
volgens afspraak, toen plotseling bleek dat er maar één gast zou komen
logeren, de andere gast was wegens omstandigheden niet van de partij.
Geruchten deden onmiddellijk de ronde: "Dat zal dich waal bevallen,
hè? Louis neet heim, ut riek veur dich".
Thuis aangekomen, zette Oswald parmant zijn geschenk bij Titty op
tafel; elke gast had voor zijn/haar gastgezin een orgineel Gusenburger
presentje meegebracht.

Volgens afspraak kreeg de gast een beetje tijd om zijn koffer uit te
pakken en zich even te verfrissen.
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In de tussentijd zette Titty, als goede gastvrouw, koffie en volgens
Limburgse traditie mocht oos Limburgse vlaai hieraan niet ontbreken.
Inmiddels was het al bijna 19.00u, tijdstip waarop de leden en hun
gasten verwacht werden bij José en Hub van Camping 't Hemelke, voor
het avondeten. Het eten was goed, in orde, naderhand werden er nog
een paar pinten gedronken.

Titty moest vanavond (niet anders als verwacht) werken op het
Hoevefeest. Deze avond werd een zeer succesvolle avond waarop de
Feestband Tonka de gasten vermaakte. Toen de kleine uurtjes
naderden, gaf Oswald (“Ossi” voor intimi) aan dat hij naar huis wilde,
terwijl Titty nog volop in bedrijf was op deze superdrukke avond.
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Netjes werd “Ossi” door de huisvrouw aan huis afgeleverd, voordeur
afgesloten en de achterdeur...stel je voor dat hij er tussenuit zou
knijpen. Plichtsgetrouw ging Titty weer terug naar haar werk, op 't
Hemelke. Bij thuiskomst, het was inmiddels 4.00u, nog volop met de
gedachten bij de drukke avond op 't Hemelke, kon Titty maar moeilijk
in slaap komen. De veugelkes kropen al over het dak, Titty dacht "ut
zal toch neet waor zeen, is mich dea “Ossi” noe al aan het
roondlaupen?".
Alsof de avond ervoor niets geweest was, stond om 9.00u ´s ochtends
de pan spek klaar mit een paar "gebakke eier". Maar “Ossi” was nog
meer gecharmeerd van de "Holländische Käse". "Den muß ich haben."
Geen probleem voor Titty, dan rijden we op deze zondagochtend effe
naar "Appie Heijn". “Ossi” wilde ook nog graag "ein Blumenstraus für
seine Frau mitnehmen", want "hier sind Die Blumen viel billiger wie in
Deutschland".
Tja...en het was nog zolang voordat het 14.00 uur was, het tijdstip dat
de meute weer paraat moest zijn op "'t Hemelke", dan maken we toch
effe een ritje door ons Mooie Limburgse Land. Waar "die Zwei"
allemaal geweest zijn: Sjilberg, Sjlennig, Vols. Het regende
pijpenstelen, dus "tja, dan rijden we nog maar een stukje verder".
“Ossi” die vond het prachtig.
Aangekomen bij Vaalsbroek, daar was met dit weer ook geen lol aan,
"dan rijden we maar gelijk door richting Heim", zo dacht Titty.
Thuis aangekomen, “Ossi” kreeg al capsones, "jetzt möchte ich eine
Tasse Kaffee und ein Stück Kuchen", want hij had gezien dat Titty nog
vlaai had van de zaterdag. Titty, ook de beroerdste niet, heeft de rest
van de vlaai meegegeven voor ut vrouwtje van 'der Oswald', dat vond
hij wel héél erg fijn.
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Beiden waren behoorlijk moe….ja, ja….dat zal bès waal !!!”
Titty had zaterdagnacht erg lang doorgewerkt, vervolgens vroeg de
veren uit voor ontbijt en een Limburgse rondrit. “Ossi” wilde ook wel
even uitrusten op de bank, in korte tijd viel hij in slaap. Titty, “effe
uitrusten in de stoel”, was ook ingedommeld.
Om 13.50 schrokken ze wakker, het was de hoogste tijd om terug te
gaan naar de Camping, waar deze middag Musikverein Lyra Gusenburg
samen met onze Fanfare en andere muziekverenigingen een
concertmiddag verzorgden. Beiden genoten van de mooie concerten,
waarna "die Gusenburger" alweer moesten vertrekken; ze hadden nog
een behoorlijke reis voor de boeg.
"Ut waor ein ganse belaevenis ôm mit eine vraemde man in hoes te zin".
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Verjaardagskalender (voortschrijdend)
In navolging van de vorige nieuwsbrief, willen we ook in het tweede
kwartaal de verjaardagskalender opnemen
April
Hagemans, Marloes
Martens, Lizette
Janssen, Brit
Meessen, Huub
Keulen-Meertens, Tiny
Gerards, Danny
Bosten, Joëlle
Frissen, Nic
Vandewall, Loes
Frissen, Wendy

3
9
16
17
19
20
21
21
26
29

Mei
Broekmans, Wouter
Jeurissen, Yvonne
Ficker, Ralph
Limpens , Lies
Moonen, Henny
Limpens, John
Dormans, José
Laheije, Nathalie
Backbier, Charles
Pluijmaekers, Selma
Dormans, Monique
Moritz, Max
Extra-Vliegen, Titty
Jansen, Raoul
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2
3
6
7
8
10
13
19
22
23
26
26
28
28

Juni
Schurer, Frans
Leeuwen van, Ewoud
Dassen, Ivo
Ficker, Sjef
Hoefnagels, Henny
Meessen, Jasper
Dirix, Renate
Knubben, Jordy
Moonen, Kasper
Moonen, Veerle
Bosch van den, Lianne
Jacobs, Stephan

9
13
17
18
20
21
22
23
27
27
28
28
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Activiteitenkalender
De activiteitenkalender op deze pagina is een zo compleet mogelijk overzicht van alle
activiteiten die de vereniging organiseert of waar zij aan deel neemt. Enkele
regelmatig terugkerende activiteiten zijn niet opgenomen in de kalender. Dit zijn:
Repetitie fanfarekorps Elke donderdag van 19:30 tot 22:00 uur, “Op de Trepkes”
Repetitie jeugdfanfare Afgestemd op de eerstvolgende Jeugd-aktiviteit
Bestuursvergaderingen Maandelijks, elke 3e vrijdag van de maand.
Inzameling oud papier

Datum

Tijdstip

18-05-2008

10:00

18-05-2008
22-05-2008

Maandelijks, elke 3e zaterdag van de maand.

Locatie

Wie

Repetitie Jeugdfanfare

Op de Trepkes

Jeugd

10:00

Repetitie Jeugdfanfare

Op de Trepkes

Jeugd

19:30

Gezamenlijke Voorbereiding
Sacramentsprocessie

Op de Trepkes

Jeugd

Play-in Orkestdag

Camping 't Hemelke

Fanfare

24-05-2008

Activiteit

29-05-2008

19:30

Gezamenlijke Voorbereiding
Sacramentsprocessie

Op de Trepkes

Jeugd

01-06-2008

09:00

Sacramentsprocessie

Op de Trepkes

Jeugd

01-06-2008

09:00

Sacramentsprocessie

Op de Trepkes

Fanfare

08-06-2008

13:30

Voorspeelmiddag

Op de Trepkes

Leden

15-06-2008

Recordpoging
Guinness Book of Records

Slagerij Keulen

Leden

15-06-2008

Serenade Pastoor Ubachs
(zilveren jubileum)

15-06-2008

10:00

21-06-2008
03-07-2008

19:30

Fanfare

Repetitie Jeugdfanfare

Op de Trepkes

Jeugd

Concert i.s.m. Fanfare
Eendracht Nieuwenhagerheide

n.o.t.k.

Fanfare

Afsluiting Muzikale Seizoen

Camping 't Hemelke

Fanfare
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Datum

Tijdstip

03-07-2008

19:30

Afsluiting Muzikale Seizoen

14-08-2008

19:30

Start Nieuwe Muzikale Seizoen Op de Trepkes

16-08-2008

15:00

Sint Rochus Den Inhalen

23-08-2008

Activiteit

Locatie
Camping 't Hemelke

Wie
Jeugd
Fanfare

Jinpoo Wok Hulsberg Fanfare

Serenade Trouwfeest
Vivian & Ivo

Fanfare

24-08-2008

10:00

Repetitie Jeugdfanfare

Op de Trepkes

Jeugd

07-09-2008

10:00

Repetitie Jeugdfanfare

Op de Trepkes

Jeugd

13-09-2008

Concert i.s.m. Fanfare Meers

n.o.t.k.

Fanfare

20-09-2008

Efteling Concert

Kaatsheuvel

Fanfare

Repetitie Jeugdfanfare

Op de Trepkes

Jeugd

Concert Federatie Crescendo

nog onbekend

Fanfare

28-09-2008

10:00

05-10-2008
19-10-2008

10:00

Repetitie Jeugdfanfare

Op de Trepkes

Jeugd

02-11-2008

10:30

H. Mis St. Caecilia +
muzikale dankzegging kerkhof

St. Clemenskerk

Fanfare

09-11-2008

10:00

Repetitie Jeugdfanfare

Op de Trepkes

Jeugd

21-11-2008

20:00

Caecilia Feestavond

Op de Trepkes

Leden

22-11-2008

14:00

Rondgang t.g.v. Caeciliadag

Op de Trepkes

Fanfare

30-11-2008

10:00

Repetitie Jeugdfanfare

Peuterspeelzaal

Jeugd

14-12-2008

10:00

Repetitie Jeugdfanfare

Op de Trepkes

Jeugd

Opluisteren H. Mis

nog onbekend

Jeugd

26-12-2008

Aan deze kalender kunnen geen rechten worden ontleend!
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