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Oproep vanuit het secretariaat

Door Vivian Dassen
Vandewall

Bij deze een oproep aan iedereen om nieuwe of eventuele wijzigingen van je persoonlijke gegevens
zoals adres, telefoonnummer (thuis en/of mobiel) en e‐mailadres door te geven aan het secretariaat
via secretaris@caeciliahulsberg.nl. Heb je een e‐mailadres, maar nog nooit een e‐mail ontvangen
van het secretariaat, dan kun je dit ook doorgeven via bovenstaand e‐mailadres. Heb je geen e‐
mailadres, dan kun je de gegevens ook persoonlijk doorgeven aan Vivian Dassen of Helga Verlaan.
Ook zijn er enkele leden die bij meerdere verenigingen actief zijn. Graag krijgen we hiervan ook de
gegevens zoals: hoe lang je daar al lid bent (geweest) en bij welke vereniging(en) je lid bent. Deze
gegevens zijn nodig voor een aantal financiële zaken zoals BUMA, subsidie, LBM, maar ook voor het
aanvragen van een speldje voor onze jubilarissen!

Even voorstellen - Jhon Willems
Ik ben Jhon Willems, geboren en getogen in Heer (bij
Maastricht) en via Thorn en Noorbeek, uiteindelijk
terechtgekomen in Beutenaken. Voor de mountainbi‐
kers en wandelaars wellicht niet onbekend, maar
voor de minder sportievelingen: het is een gehuchtje
van 90 inwoners in het gulpdal, tussen Gulpen en
Slenaken. Via jullie dirigent, Renato Meli, ben ik bena‐
derd de jeugdfanfare te gaan dirigeren. We zijn een
paar maanden geleden begonnen met een klein
groepje en ik sta versteld van hun vorderingen. Het
repetitiebezoek is ontzettend goed en er zijn maar
heel weinig afmeldingen voor de repetities. Ik heb
nog niet vaak een groepje meegemaakt dat zo en‐
thousiast en fanatiek is als deze jeugdfanfare. On‐
danks dat het vaak moeilijk werken is met zo’n kleine,
incomplete, bezetting, heb ik er iedere week weer
heel veel zin in. Als klein ventje ben ik ooit begonnen
met orgel spelen aan de muziekschool in Maastricht.
Op advies van mijn docent, ben ik gaan voorspelen op
het conservatorium en werd daar vervolgens aange‐
nomen. Op mijn 16e heeft mijn buurman mij eens
meegenomen naar de Harmonie van Heer om te
kijken of dat niks voor mij was, en vervolgens ben ik
lid geworden. Ik had geen idee wat ik zou gaan spe‐
len, dus kreeg ik een tuba in mijn handen gestopt. Ik
kreeg les van Jo Heuschen en later Frenk Rouschop en
zat 6 maanden later in de Harmonie. Ik vond het
geweldig en drie jaar later werd ik aangenomen als
hoofdvakstudent Euphonium bij Piet Joris ook aan het
Maastrichts conservatorium. Zo heb ik ook Renato
leren kennen en samen in het Harmonie‐ orkest en
later bij Brassband Limburg gespeeld. Na mijn afstu‐
deren in beide hoofdvakken moest ik dienst en kwam
ik terecht bij het Trompetterkorps der Artillerie
( eigenlijk een fanfare). Hier heb ik ook de kans gekre‐
gen te gaan dirigeren, waarna ik lessen ben gaan
volgen bij Alex Schillings. Via het Maastricht Conser‐
vatorium heb ik toen als extraneus student mijn Ba‐
chelor gehaald. Op dit moment volg ik ook weer
directieles, maar dan bij Jan Cober uit Thorn. Als
dirigent ben ik verbonden aan Fanfare Sint Donatus
Grijzegrubben en als tweede dirigent bij fanfare Sint
Cornelis Borgharen en Berg en Dal Slenaken. Op dit
moment ben ik bij de laatste drie kandidaten van een
andere 1e divisie fanfare om daar dirigent te worden.
Begin 2009 heb ik Tubaschool Limburg opgestart. Ik
was er van overtuigd dat er in het zuiden van Limburg

Dirigent Jeugdorkest

behoefte zou zijn aan docenten groot koper. Veelal
werden deze lessen verzorgd door trompet of trom‐
bonedocenten, maar de tubafamilie is toch echt wel
iets heel anders. Er zijn zeker parallellen met klein
koper, maar er is ook heel veel anders bij het tubas‐
pelen. Ik ben dan ook best wel trots dat ik ondertus‐
sen een kleine 40 tuba leerlingen heb. De jongste is
9 en de oudste in de 60, ontzettend leuk om te
doen en door het enorme niveauverschil ook erg
uitdagend. Ik ben op dit moment druk met de
oprichting van een Tuba‐ensemble. De bedoeling is
dat, om te beginnen, alle leerlingen hieraan deel
kunnen gaan nemen. Zodra ik de arrangementen
klaar heb gaan we van start. Om zelf op niveau te
blijven studeer ik ook nog regelmatig en speel ik
nog altijd veel bij amateurorkesten, maar ook bij
professionele ensembles, zoals onlangs het Fanfare‐
korps Landmacht. Naast het remplaceren treed ik
ook regelmatig op als solist en verheug ik me enorm
op de première van Il Monstro, een concert voor
Esbas en Fanfare dat Ruud Merx voor mij geschre‐
ven heeft. De bedoeling is dat met het Limburgs
Fanfare Orkest te gaan doen. Naast het dirigeren,
doceren en spelen, heb ik gelukkig nog ook nog tijd
voor mijn lieve vriendin en mijn andere hobby het
zeilen. Ik kijk alweer uit naar het klussen en vaar‐
klaar maken van mijn Waarschip. Half april begint
het zeilseizoen weer en zullen we regelmatig te
vinden zijn op de maasplassen om naast de drukke
werkzaamheden weer lekker uit te waaien. 2009
heeft mij muzikaal heel veel moois gebracht, 2010
beloofd voor mijn vriendin en mij een heel speciaal
jaar te worden, waarin ontzettend veel gaat gebeu‐
ren. Zonder de steun en het begrip van mijn Patricia
(niet die van Renato, haha), is het onmogelijk mijn
werk met zoveel passie te doen op vaak onmogelij‐
ke tijden in de avond en weekend uren. Mijn spaar‐
zame vrije momenten zijn dan ook zeker voor haar
en de rest van onze families bestemd. Wat betreft
de fanfare, denk ik dat de goede weg is ingeslagen.
Mijn indruk is dat de organisatie goed op poten
staat en met Renato aan het muzikale roer, de
juiste koers is ingezet. Ik proef bij de jeugd een
zekere bevlogenheid en denk dat er op termijn veel
moois gaat gebeuren. Zelf voel ik me uitermate op
mijn plaats en ben heel blij dat ik een steentje mag
bijdragen aan de ontwikkeling van jullie vereniging.
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Op de tèl
is op de tèl!

Wist u dat … ?
•

Jhon instrumenten heeft getest
Hij op enkele gespeeld heeft
• Hij deze vergelijkt met auto’s
• De meest bijzondere auto een goede
Opel Astra was.
•

◊ De fanfare van Grijzegrubben op zoek

was naar een nieuwe dirigent
◊ Zij deze inmiddels gevonden hebben
◊ Deze functie in de persoon van Jhon

Willems wordt ingevuld
◊ Wij hem ook via deze weg feliciteren

en veel succes wensen.
♦

Op Kerstavond de jeugdfanfare is
uitgerukt o.l.v. Jhon Willems
♦ Zij op verschillende plaatsen in het
dorp een serenade hebben gebracht
♦ Dit voor velen een primeur was
♦ Zij veel steun hebben gekregen door
enthousiaste “jeugd” uit het korps
♦ Wij trots zijn op deze geslaagde
uitvoering en met zoveel leden
∗ Sumavanka 2e Kerstdag in de kerk

heeft gespeeld
∗ Zij mooie nostalgische geluiden ten

gehore hebben gebracht
∗ Deze niet alleen uit hun instrumen‐

ten kwamen
∗ Zij ook hun zangtalenten lieten horen
∗ Meneer pastoor daardoor op het

verkeerde been was gezet
∗ Hij zelfs op het einde het Gemengd

Koor St. Caecilia bedankte.
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Voorbije Activiteiten

Aanstaande Activiteiten

Redactie

OPA
19‐12 Oud‐papier opgehaald
Jan. Evaluatie inzameling bij gem. Nuth
16‐01 Oud papier opgehaald
Jeugd
24‐12 Kerstrondgang
02‐01 Flessenactie
jan. Bijeenkomst Jeugd & Opleidingen
Sumavanka
26‐12 Opluisteren Kerstviering (kerk)
Fanfare
03‐01 Nieuwjaarsconcert
Bestuur
17‐12 Evaluatiegesprek Renato Meli ‐ DB
31‐12 Donateuractie afgesloten
01‐01 Nieuwjaarsreceptie gemeente Nuth

Februari
15‐02 Carnavalsoptocht
Trepkes
11.30u
18‐02 Partij repetitie
Trepkes
19.30u
20‐02 Oud papier ophalen
Hulsberg 10.00u
21‐02 Extra repetitie
Trepkes
10.00u
Maart
12‐03 Bestuursvergadering Trepkes
20.00u
25‐03 Alg. Ledenvergadering Trepkes
20.30u
18‐03 Partij repetitie
Trepkes
19.30u
20‐03 Oud papier ophalen
Hulsberg Martens
10.00u
Door Lizette
en Huub
Vandewall
Trepkes
10.00u
21‐03 Extra repetitie
21‐03 Concert voor L.Souren Valkenheim 14.30u
28‐03 Voorspeelmiddag
Trepkes
14.00u
April
11‐04 Extra repetitie
Trepkes
10.00u
14‐04 Bestuursvergadering Trepkes
20.00u

Alle informatie die men wenst te ver‐
melden in de Notenkraker, kunnen
gemaild worden bij de redactie via:
notenkraker.fanfare@gmail.com of
bij:Paul Heijnen en/of Helga Verlaan.

Mémorable l’an 2009

(een gedenkwaardig jaar)

Door Piet Meijer

Het jubileumjaar 2009 van de Koninklijke fanfare St. Caecilia begon niet op 1 januari, maar al enige tijd
daar voor. Een 150 jarig jubileum wenste men niet zomaar voorbij te laten gaan. In 2008 werden er
plannen bedacht. Wat gaat de fanfare haar weldoeners en de gemeenschap aanbieden als bijzonder‐
heid. Het werd een sprong in het diepe. Een muzikaal evenement dat aanspreekt. Wij wensten een
feestelijk jaar met verschillende hoogtepunten gespreid over het gehele jaar. Het voorstel was: regel
een reünie voor onze oud leden, een jubileumboekje, een eucharistie viering, een jubileum receptie,
een muzikaal symposium met St. Caecilia verenigingen, een muzikale happening voor de gemeenschap.
Gelukkig strekten velen hun rug en werden groepen gevormd die ieder een deel gingen uitvoeren.
De reünie werd voortreffelijk ingevuld en uitgevoerd door een groep o.l.v. Ulrike. Met grote belang‐
stelling werd het feestgedruis gevierd in het gemeenschapshuis, met een drankje, een hapje, en nostal‐
gische foto’s.
De laatste bladzijden van het jubileumboekje werden glad gestreken en verscheen in het daglicht.
Inhoudelijk werd ik bijgestaan, door externen, om de chronologische opbouw correct weer te geven en
met taalkundige ondersteuning, hiervoor ben ik zeer dankbaar. In samenwerking met onze Guus en
Drukkerij Jacobs werd de Lay‐out bedacht en uitgevoerd. Het eindcommentaar werd algemeen geuit
als: dit is Hulsberg en St. Caecilia waardig.
Een jubileum Mis met eigen teksten die spraken van saamhorigheid, werd een openbaring. Aan de
dames Lily en Marjo alle eer.
Het Hoevefeest met een jubileum receptie die dit jaar zijn weergave niet weer tegenkomt. Felicitaties
voor de organisatoren is alsnog op zijn plaats. Helaas was ik in deze periode in IJslandse streken en heb
zelf niet van dit evenement kunnen genieten maar het algemene oordeel wat ik hoorde was: Het was af
en zeer goed.
Intussen werden we geconfronteerd met een dirigenten wisseling waardoor het muzikale symposium
met de St. Caecilia verenigingen helaas in zijn geheel werd afgelast
Hoofdlijnen werden uitgezet en de muzikale happening werd in overleg met fanfare St. Clemens ter
sprake gebracht. Nu beide fanfares samen de gemeenschap wensten te bedanken voor hun jarenlange
betrokkenheid werd besloten om gezamenlijk de gemeenschap een muzikaal evenement aan te bie‐
den. Wij waren al op pad gegaan en hadden contacten gelegd met het Koninklijke Luchtmacht Kapel
voor een relatieconcert te Hulsberg. De verbroedering van beide verenigingen nam steeds vastere
vormen aan. Dit resulteerde in een hechtere samenwerking waardoor besloten werd om ook een bij‐
zonder C&C concert te realiseren.
De samenwerking tussen leden van St. Clemens en St. Caecilia, tijdens het relatieconcert van de Ko‐
ninklijke luchtmacht kapel, hebben we ervaren als een succes formule en is uitstekend verlopen. De
hand en span diensten werden in gezamenlijk overleg met veel mankacht uitgevoerd. Onze dames
waren zeker in meer dan voldoende mate aanwezig en lieten ook hun handjes wapperen. Het doel: de
gemeenschap van Hulsberg en de vele betrokken personen van de jubilerende verenigingen te laten
genieten van een tot verbeelding sprekende uitvoering, werd ruimschoots overtroffen.
Tijdig werd voortvarend het slotstuk, het C&C concert, ondernomen. Samen met de muzikanten wer‐
den de logistieke problemen opgelost. Gelukkig maken vele handen licht werk. Gezamenlijk werd de
accommodatie aangekleed tot een goede locatie door een goede taakverdeling tussen de verenigingen.
St. Caecilia zorgde voor de inrichting en St. Clemens mocht de opruiming verzorgen. Onder een bezie‐
lende leiding van de dirigenten die gesteund werden door zeer ervaren muzikanten werd een program‐
ma aan het publiek aangeboden dat er zijn mocht. Een perfecte muzikale invulling: voor de pauze, min
of meer van het klassieke genre en na de pauze een populaire invulling met verrassende elementen.
Een uitvoering waar solisten, dirigenten en muzikanten werden bedankt met een staande ovatie van
lange duur door het talrijk aanwezig publiek. Ondanks de late uurtjes waren onze muzikanten op 1
november aanwezig om volgens traditie de St. Caecilia Mis op te luisteren.
Tot Slot
♦ Allen bedankt die mee werkten om dit jubileumjaar mogelijk te maken.
♦ Laat de geest van saamhorigheid die door onze leden gierde uitgroeien tot een eenheid
♦ Aan het 125 – en 150 jarig jubileum van St. Caecilia heb ik een steentje mogen bijdragen. Het was de
moeite waard om daaraan mee te mogen werken

Verjaardagen
•

Februari:
15‐Leon Jaminon; 16‐Riny Gerekens;
17‐Paul Heijnen; 20‐Daniel Gerekens;
27‐Guus Erkens
• Maart
9‐Jos Lemans; 12‐Piet Meijer; 13‐Hans
Dormans; 16‐Vivian Dassen en Henk
Martens; 17‐Thijs Huijdts; 19‐Tiffany
Gerards; 21‐Jos Ploumen; 24‐Tom
Vrolings; 26‐Loes Moritz; 26‐Tim de
Ruijter
• April
1‐Ruud Monsuwé; 3‐Marloes Hage‐
mans; 9‐Lizette Martens

Mededelingen
•

Gestopt zijn: Stephan Jacobs en
Tiffany Meertens
• Nieuwe leden zijn: Ramon Schiffelers;
Bram Dalemans ; Denise Huijbers ‐
Allen Bugelspelers.
• De muziekcommissie heeft het pro‐
gramma voor 2010 al zo goed als klaar
• De voorbereidingen voor de Algemene
Ledenvergadering zijn begonnen
• Jeugd&Opleiding staat in de startblok‐
ken met de voorspeelmiddag:28maart
• Het Hoevefeestcomité is druk doende
met het feestweekend: 16‐17‐18 april
• De uitnodigingen, aanmeldingen en de
verdere organisatie voor het solisten‐
concours, 1 en 2 mei, zijn in volle gang
• Jeugd&Opleiding is gestart met de
organisatie van de Play‐in op 5 juni
• De concertreiscommissie gaat week‐
end naar Gusenburg regelen:23‐24 okt

Wist u dat … ?
•

De fanfare het nieuwe jaar heeft inge‐
luid met een nieuwjaarsconcert
• Dit i.s.m. drumband St. Rochus en het
Gospelkoor is georganiseerd
• Ondanks het spiegelglad wegdek een
goed bezocht evenement was
• Wij om 3 uur overvallen werden door
de CV de Beumerwalders
• Charles Backbier gedecoreerd werd
• Hij de orde van verdienste ontving
• Wij hem nogmaals feliciteren!
◊ De carnaval voor de deur staat
◊ De fanfare hier ook aan mee doet
◊ Er zelfs een lid het hele jaar “carnaval

in ‘t köpke” heeft
◊ Ellen de boel opfleurt met haar “roead

gael en greune” pupitre. ALAAF!!!

