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Terugblik

Door: Het Bestuur

Voor je ligt alweer (of misschien wel: eindelijk) de nieuwe edi e van de Notenkraker. In februari is
de laatste nieuwsbrief uitgekomen. Vanaf die jd zijn er veel evenementen en andere zaken gepasseerd, te beginnen met de carnaval. Zondagmorgen moesten we al vroeg “antreten” om de
prinsenparen af te halen voor de recep e. Zoals alle voorgaande keren, hebben er velen gedacht:
“Ja hoor, dat hebben wij weer!” of “Dat doen ze expres!”. Hier wordt natuurlijk gedoeld op de
afstand die afgelegd moet worden. Maandagmorgen was weer iedereen vroeg paraat op de Trepkes om gezamenlijk geschminkt te worden. Hier stonden de dochters van Huub Vandewall weer
klaar om iedereen er goed uit te laten zien. De weg naar Arensgenhout verliep gezellig en het
weer was uitmuntend. Helaas verliep het begin van de optocht niet plezierig, immers achter de
prinsenwagen lopen als vereniging omdat we “gesandwicht” werden door loeiharde muziek voor
en achter ons, is niet de ideale situa e om een carnavalsoptocht te lopen. Hierop werd zelf ini aef genomen door achterlangs het bejaardenhuis de weg af te korten en “gewoon ergens in de
optocht” aan te sluiten. Door deze ac e werd de sfeer weer aangenamer binnen de groep. Op
zondag 20 maart was weer de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Naast het verslag van de
secretaris, penningmeester en vertegenwoordigers van enkele comités, hee ook de dirigent
kenbaar gemaakt hoe hij dit jaar als voorbereiding op het concours, verder wil gaan. Ook werden
er weer verkiezingen gehouden. Huub Vandewall werd herkozen als bestuurslid en Ramon Schiﬀelers is door de ledenvergadering aangesteld als nieuweling. Eind vorig jaar was al bekend dat Hub
Dormans zich had bedankt, doch jdens de vergadering werd hij gehuldigd tot erebestuurslid. Op
zondag 27 maart was er de voorspeelmiddag. Hier hebben de VIO-leerlingen (blokfluiters) opgetreden en de beginnende koperblazers lieten ook van zich horen. Tussendoor kwamen nog enkele
gevorderde jonge muzikanten aan bod, waarna deze middag werd afgesloten door het jeugdensemble o.l.v. Jhon Willems. Het tweede weekend van april stond in het teken van de Hoevefeesten. Vooraf werd er hard gewerkt om alles in gereedheid te brengen. Vrijdagavond werd het
weekend gestart met Anderkovver, die de volle zaal plat kreeg en zaterdag was het de beurt aan
Tonka. Zondagmiddag stond zoals elk jaar in het teken van concerten van verschillende verenigingen, met aansluitend het niet door iedereen gekende duo the li le Criminals uit Hulsberg. Al met
al kan er teruggekeken worden op een zeer geslaagd feestweekend, welke alleen tot stand kan
komen door de medewerking van alle vrijwilligers, zowel van binnen als van buiten de vereniging.
Ondanks de drukke periode van evenementen, werd er ook nog een concert gegeven op zondag
17 april i.s.m. Gu ecoven en Ulestraten. Met Koninginnedag werden weer serenades gegeven bij
degenen die een lintje hadden ontvangen van de Koningin en aan een 60-jarig bruidspaar. Na een
korte pauze bij de camping, ging het programma door met de lampionnenoptocht. Als laatste in
dit rijtje van drukte kunnen we het Lei Extra Solisten Concours toevoegen. Afgelopen weekend
kwamen weer veel solisten van noord tot zuid Limburg naar Hulsberg toe om te soleren. Ook hier
zijn veel voorbereidingen aan voorafgegaan alvorens dit evenement geslaagd genoemd kan worden. Ook hier weer met dank aan de vele vrijwilligers.

Gedragsregels voor de muzikant
Om zeker te zijn dat uw instrument goed wordt
opgeborgen, kunt u het best ruim voor het
einde van de repe e met inpakken beginnen.
Het is niet beslist nodig familiefeesten al jd op
de dag zelf te vieren. Verplaatsing hiervan naar
de repe eavond is zeer wel mogelijk.
Weiger consequent andere dan 1e par jen te
spelen. U wilt immers niet erkennen dat 2e en
3e par jen soms moeilijker voor u zijn.

Deel: 2

Schud steeds opvallend met uw hoofd als
andere muzikanten fouten maken.
Orkestpar jen kunt u het best opgevouwen in
uw instrumentenkoﬀer opbergen.
Om slijtage aan de binnenkant van het instrument te voorkomen; maak het nooit schoon.
Zorg ervoor dat de stempomp van uw instrument goed vast zit, zodat andere muzikanten
al jd op u moeten afstemmen.
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Wist u dat … ?
Renato niet meer de enige be-

roemdheid binnen onze fanfare is
Wij nog een held in ons midden

hebben
Jos Lemans Na

onaal Kampioen
Soloblazen is geworden jdens het
Jachthoornconcours
Hij dit niet is geworden op zijn o zo
vertrouwde piston
Hij deze presta e hee behaald met
een ples jachthoorn
Dit een instrument is zonder ven elen
Hij dit de “Nokia van jagers” noemt
Hij ook de krant hee gehaald
Giel Beelen hem ook hee gebeld
om 7 uur ‘s morgens voor Radio 2
Hij de dieren in het Ravensbosch
hee wakker geblazen jdens de
uitzending
Hij ook de Bambi hee geëerd
Wij super trots zijn op “onze Jos”
Een felicita e op zijn plaats is
Een redac elid de aantekeningen

van de afgelopen Wist U Datjes niet
kan vinden
Er veel informa e zou zijn geweest
Dit onderwerp daardoor nu gevuld
wordt door o.a. dit WUDje
Er een nieuwe foto gemaakt wordt

van alle leden van de vereniging
Er na de vorige foto veel nieuwe

gezichten op zullen staan
Dit op zondag 5 juni om half 4 op

camping ‘t Hemelke zal zijn
Alle leden in “vol ornaat” op jd

verwacht worden om het “kiek
moment” niet te missen
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Aan de kal mèt: Louis Souren en Tity Vliegen

Activiteiten

Louis, er zijn er wellicht mensen die jou misschien niet kennen, vertel eens waar kom je vandaan en wat heb je zoal gedaan.
Nou, ik ben eigenlijk niet van Hulsberg, ik ben a oms g van Rimburg en ben op mijn 37e verhuisd naar Hulsberg. Ik heb gewoond op de Wissengracht in een oude boerderij uit ca. 1850,
die mijn ouders gekocht hadden van de Fam. Huntjens. Ik heb mijn hele leven varkens gehouden, in 1972 had ik mijn eerste stal en in 1975 werd er een 2e stal bijgebouwd. In totaal had ik
ongeveer 700 varkens in de stallen. Omdat ik alles alleen deed, was ik blij met wat extra hulp,
in de weekenden werd ik door Funs Gaemers , Lei Neven, Peter Rouwet en de zonen van Jo
Laheij regelma g geholpen. In 1988 ben ik gestopt met de varkenshouderij.

14-05 Gem.Huis
14-05 V’daal
21-05 Hulsberg
22-05 Trepkes
02-06 Trepkes
05.06 Hulsberg
05-06 W’rade
08-06 Trepkes
18-06 Hulsberg
19-06 Aalbeek
26-06 Trepkes
03-07 Hulsberg
13-07 Trepkes
14-07 Hemelke
15-07 Hulsberg
VAKANTIE

Zijn je ouders, of broers, zussen muzikaal?
Nee muzikaal is er bij ons in de familie niemand, zelf heb ik ook nooit en instrument bespeeld,
daar was geen jd voor.
Het oud papier comité wordt al vaker genoemd in de voorgaande ediƟes. Zat jij vroeger ook in
dit comité ?
Ja, dat klopt. Ergens in de jaren 60 zijn onder andere Hub slangen, Zef van Oppen, en consorten
begonnen met het ophalen van oud papier en oud ijzer, uiteraard toen nog met de kar en pony. Ik heb mij daar aan toegevoegd in de loop der jaren. Bij mij op de boerderij werd het oud
papier en groot ijzer zoals ijskasten,vriezers e.d. opgeslagen dat a oms g was van de Wissengracht en dat werd dan weer door Hub Slangen opgehaald als er voldoende lag. Bij Hub Slangen lag de opslag van het klein materiaal aan oud ijzer en bij Harrie Dormans op de boerderij
was een grotere opslag van het oud papier. Zef Bosch was des jds penningmeester, hij hield de
financiën al jd heel correct bij. Huub Gerards was des jds de voorzi er van het oud papier, Na
Huub heb ik het voorzi erschap overgenomen en na verloop van jd heb ik het voorzi erschap
weer overgedragen aan de huidige voorzi er Charles Backbier.
En toen ben je bij het bestuur gegaan?
Ja, ik werd benaderd door Guus Houben, en Harrie Dormans of ik interesse had in een bestuursfunc e. Ik had daar toen wel op toegezegd maar wist niet dat ze me op de eerstvolgende jaarvergadering zouden voordragen. Ik ben dus zelf niet bij de verkiezingen aanwezig geweest. Nadat ik naar de H. mis was geweest wou ik me er “eentje pietsje” in Cafe “Op de Trepkes”. Nietsvermoedend werd ik toen door het bestuur naar voren gehaald met de mededeling
dat ik gekozen was als bestuurslid.
Wat deed een bestuurslid toen allemaal?
Eigenlijk werd er alles aangepakt wat er voor de voeten viel. Ik ben met Lei Extra meegegaan
als de jeugd op solistenconcours ging naar Horn, Bleijerheide, Buchten, Banholt of Reijmerstok.
We gingen dan met de solisten mee en waren dan de hele dag aanwezig van de eerste solist
tot aan de laatste solist. Ik weet nog dat het eerste concert waarbij ik als bestuurslid meeging,
in mijn geboortedorp Rimburg was. Ook voor de donateursac e heb ik vele jaren gelopen in
Arensgenhout en Aalbeek samen met Harrie Pisters, Robert of Marris Janssen.
Op de parkeerplaats achter cafe “Op de Trepkes” heb ik eens een feestje georganiseerd waarbij ik een speenvarken heb gesponsord. Iedereen mocht raden wat het juiste gewicht van het
varkentje was. De opbrengst ging natuurlijk naar de fanfare. Ook heb ik me eens van de sporeve kant laten zien bij cafe “Het Heukske” hier kon je je gefietste kilometers omze en in contanten, fietsen voor het goede doel. Wat je niet allemaal doet voor je vereniging. Vroeger
haalde ik ook vaak de nodige reclame spandoeken op die jdens de hoevefeesten opgehangen
werden. Meestal ging Piet Meijer ze dan weer terug brengen na afloop. Ik hielp overal mee,
daar waar hulp nodig was, zo ben ik ook eens een toiletwagen ergens gaan ophalen en ben met
de tractor en de toiletwagen dwars door Heerlen heen gereden.
Tot wanneer ben je als bestuurslid acƟef geweest?
Ik schat zo rond mijn 50e ben ik benoemd als bestuurslid en na zo’n 25 jaar ben ik gestopt en
werd ik door het bestuur benoemd tot erebestuurslid.
Zeg Louis,……. hoe lang heb je nu al verkering.
Ha,ha, Tity is al 18 jaar mijn levenspartner, en geloof me, samen hebben we heel wat afgelachen en meegemaakt, he Tity. Hierop zegt Tity lachend: “Vroeger had je 700 varkens om voor
te zorgen en nu heb je er nog maar één.

Repe edag
Concert
Oud Papier
Zondagrepe e
Ochtendrepe e
Foto maken
Concert
Bestuursverg.
Oud Papier
Marsconcert
Zondagrepe e
Sacr.Prosessie
Bestuursverg.
BBQ (vakan e)
Oud Papier

10.00
20.00
09.30
10.00
10.00
15.30
17.30
20.00
09.30
10.30
10.00
09.00
20.00
19.30
09.30

Verjaardagen
Mei
02—Wouter Broekmans; 03—Yvonne
Jeurissen; 07—mw. L.Limpens; 08—
Henny Moonen; 10—John Limpens; 13—
José Dormans; 22—Charles Backbier;
23—Selma Pluijmaekers; 26—Monique
Dormans; 28—Tity Extra-Vliegen
Juni
10—Roman van Riessen & Maurice Winthagen & Ronald Verlaan; 17—Ivo Dassen; 23—Jordy Knubben; 26—Marco
Habets; 27—Veerle en Kasper Moonen;
28—Lianne van den Bosch
Juli
07—Mariëlle Monsuwé; 08—Irene Frissen; 11—Marjo Pluymaekers; 20—Anouk
van de Wetering; 22—Ulrike Klein; 28—
Robert Janssen

Be a voice,
not an echo

Wist u dat … ?
De concoursstukken af en toe moeilijker

zijn dan je zou denken
Het bij sommigen vooral aan de maat-

wisseling ligt
Een 10/8 maat moeilijk te verdelen is
Dit te maken hee

met tellen tot 2 en 3
totdat de maat vol is
Het antwoord op het waarom hierop
was: “Niet iedereen kan tot 4 tellen”
De entree-mensen bij het solistencon-

cours het overleefd hebben
Zij met het warme weer tussen de 2

schuifdeuren zi en
Twee mensen het zweet op hun voor-

hoofd hadden staan
Zij dachten dat het touwtje dat daar

hangt de ven lator was

Louis, wil je nog wat vertellen aan de leden?
Ja, toen ik hoorde dat er een nieuwe foto gemaakt gaat worden, zei ik tegen Tity: “Doa môt ich
bie zeen”. De vereniging is ons heel dierbaar.

Wij 2 trouwe bloemen in ons midden

Wij danken Louis en Tity voor hun gastvrijheid op loca e Oosterbeemd.

Wij hun vanaf nu “ De Vergeetmij-

hebben (Tity en Tiny)
nietjes” noemen

