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IN DIT NUMMER

Het lijkt bijna een cliché, maar waar waren we gebleven na de laatste uitgave van
de Notenkraker? Dit is alweer ruim een half jaar geleden. In de tussentijd is er veel
gebeurd, zoals het eigenlijk ook hoort binnen een goed functionerende vereniging, zoals onze fanfare. Toegegeven, bij het uitgeven van de Notenkraker hapert
het hier en daar wel eens en dan met name de frequentie van uitgifte.
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De laatste periode van 2012 heeft de fanfare nog enkele concerten gegeven.
In Slenaken werd het gegeven concert beoordeeld door een jury. Door deze
beoordeling kon de fanfare zien of het muzikale niveau nog op peil was. Ook is
de fanfare met de bus naar Stramproy geweest om een concert te geven. De St.
Caeciliamis en het bezoek naar de begraafplaats, vond een week eerder plaats dan
Allerheilige. In november werd het jaarlijks St. Caeciliafeest gehouden. Tijdens de
rondgang heeft de fanfare een serenade gebracht aan de aftredend burgemeester
van Nuth, dhr. Vos en een serenade bij dhr. Nick Huntjens vanwege het koninklijk
lintje. ‘s Avonds heeft de saxgroep (17 personen) de feestavond georganiseerd met
als thema “BeachParty”. Tevens gaven zij een mini-concert met zang. Een zumbaworkshop was ook een geslaagde actie om bij velen de beentjes van de vloer te
krijgen. Eveneens in november organiseerde de fanfare in eerste instantie een HaFaBra concert i.s.m. de Brassband Limburg en Harmonie Amicitia Banholt. Helaas
meldde Banholt zich op het laatst nog af, waardoor het uiteindelijk een FaBra-concert werd. Bijzonder hieraan was dat de dirigent van beide orkesten Renato Meli
was. Op donderdag 6 december is Sinterklaas en Zwarte Piet op bezoek geweest
bij zowel de jeugdfanfare als bij het korps. De goed oplettende aanwezigen, zagen
enkele verschillen, maar deze waren minimaal. Rond de kerstperiode werden
door de jeugdfanfare enkele concerten gegeven. Ditmaal brachten zij een bezoek
aan het Zorghotel in Valkenburg. Kerstnacht gaven zij weer acte de présence bij
Verzorgingshuis Panhuys, Klooster Zusters van Oblaten, St. Clemenskerk, buurt
GenEikske, buurt Roggeveld en Buurt Aalbeek.
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2013 Is begonnen met de flessenactie, voor en door de jeugd. Op zondag 6 januari
werd in Gemeenschapshuis de Lange Berg het nieuwjaarsconcert gegeven i.s.m.
Drumband St. Rochus en Gospelkoor Hulsberg. Carnaval viel dit jaar vroeg en het
ophalen van de prinsenparen op zondagmorgen was ook vroeg. Ondanks dat
de grote prins en prinses om de hoek woonden, was de weg lang en koud naar
Arensgenhout, waar de jeugdprins afgehaald werd. ‘s Maandags liep de fanfare
mee in de carnavalsoptocht in een nieuw kostuum en met nieuwe carnavalsmuziek. Op zaterdag 2 maart heeft de fanfare bezoek gehad van Frits Damrow, een
zeer gerommeerd trompetspeler. ‘s Middag heeft hij een workshop gegeven voor
ongeveer 40 muzikanten uit alle streken. ‘s Avonds werd in het Trefcentrum Nuth
een concert gehouden met Frits als solist. Op zondag 3 maart bereikte de fanfare
het bericht dat erebestuurslid en trouwe fan Louis Souren de dag ervoor, 2 maart,
overleden was. Zaterdag 9 maart heeft de fanfare Louis Souren naar zijn laatste
rustplaats begeleid. Deze dag was somber en de wolkbreuk tijdens zijn laatste rit
naar de begraafplaats deed daar nog een schep boven op. Op zondag 17 maart
was de voorspeelmiddag door de jeugd drukker bezet dan andere jaren. Dit
kwam doordat de jeugdmuzikanten van Fanfare Donatus Grijzengrubben ook hun
muzikale talenten hebben laten horen. Een week later was de Algemene Leden
Vergadering. Iedereen (muzikanten en bestuur) woonde deze drukke vergadering
bij in kostuum. De reden hiervoor was dat er meteen na afsluiting een serenade
gegeven werd aan de voetbalclub wegens de opening van hun nieuwe kantine.

ZE ZÈGKE ...
• dat onze vereniging nog steeds veel
spelende leden heeft;
• er enkele secties heel goed bezet zijn;
• wij het vooral hebben over de saxgroep;
• zij uit 17 personen bestaat;
• zij zich heel goed samenpakken;
• zij zelfs buiten de repetities om leuke
dingen doen;
• zij bijvoorbeeld gezellig gaan uiteten;
• wij als vereniging hier blij mee zijn.
- dat er problemen op het gastenboek
van de fanfare website waren;
- er heel veel spam geconstateerd was;
waardoor het gastenboek een hele tijd
uit de lucht is gehaald;
- dit inmiddels weer geopend is;
- wij iedereen stimuleren om hier positief gebruik van te maken.
* dat het Lei Extra Solistenconcours
goed in trek is bij onze eigen leden;
* zij de grootste aantal deelnemers
vormden per vereniging;
* zij goede resultaten hebben behaald;
* wij wel trots op hun zijn;
* alle uitslagen van deze dag te vinden
zijn op de website;
* de datum van de 35e editie bekend is
namelijk 4 mei 2014.
- dat Selma ondanks de afstand, bijna
elke repetitie aanwezig is;
- zij wel afhankelijk is van vervoer;
- zij daarvoor taxi Renato heeft gestrikt.
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Het weekend van 5-6-7 april stond in het teken van de Hoevefeesten. Vrijdagavond was het woord aan Anderkovver, zaterdag was Tonka aan de beurt, zondagmiddag werden 3 concerten gegeven, waar onze fanfare ook aan deel heeft
genomen. Zondagavond werd het feestweekend gesloten met Die Original
Maaskapelle uit Wessem. Er kan teruggekeken worden op een zeer geslaagd weekend. Vrijdag 12 april heeft de fanfare een serenade gegeven voor de opening van
de nieuwe basisschool. Helaas door een stortbui werden de kinderen niet van het
Europaplein naar de school begeleid. Zaterdag 13 april hebben 6 leerlingen het
HaFaBra A theorie diploma gehaald (Cato Adriaanse, Dion Broersa, Eline Heijnen,
Marijn de Keijser, Jada Posthuma, Lynn Schenk) en 5 leerlingen het HaFaBra B-theorie diploma (Ilse Heijnen, Mirjam Habets, Britt Janssen, Menno Posthuma, Roman
van Riessen). Allen van harte gefeliciteerd. Op donderdag 25 april werd door de
voorzitter meegedeeld dat de vader van Renato plotseling overleden was. De begrafenis op maandag 29 april werd door een grote afvaardiging van de fanfare bijgewoond. Zaterdag 27 april werd een serenade gegeven aan het gouden bruidspaar Janssen. Aansluitend stond de bus klaar om de muzikanten naar Klein Brogel
(België) te rijden om daar een concert te geven. Vanwege het overlijden van zijn
vader, heeft Renato niet gedirigeerd. Theo Extra heeft de honeurs waargenomen
en een goed concert neergezet. Tijdens de terugreis heeft de fanfare een primeur
gehad: De buschauffeur stopte bij McDonalds en een invasie gekostumeerde
muzikanten en bestuursleden gingen even snacken. Dinsdag 30 april: Koninginnedag. In Hulsberg regende het ook lintjes en hier werd ook een serenade gebracht.
Er werd speciale aandacht besteed aan Tonnie Vrolings, jarenlang actief lid van
Caecilia’s Vriendenteam (voorheen Damescomité), die voor haar speciale diensten
ook een lintje heeft gekregen. Daarna werd de lampionnenoptocht gelopen in de
kern van Hulsberg.
Het Lei Extra Solistenconcours werd ook dit jaar op één dag gehouden. Er waren
te weinig aanmeldingen om 2 dagen te vullen. De organisatie was goed verlopen.
Hierbij onze speciale dank aan alle mensen die zich hebben ingezet om daar waar
nodig was hulp te bieden om het evenement draaiende te houden door de extra
werkdruk en/of het draaien van dubbele diensten. Vanuit de vereniging: Er is een
stilzwijgende afspraak dat er bij de Hoevefeesten en/of het Solistenconcours minimaal 2x meegeholpen wordt door de leden. Wanneer deze limiet na het Hoevefeest niet bereikt is, is de kans zeer groot dat er meegeholpen moet worden tijdens
het Solistenconcours. Bekijk altijd het werkschema zorgvuldig en ruil met iemand
indien je verhinderd bent en geef dit dan door aan de secretaris.

MUZIKALE STEKELIGHEDEN

humor???

Wat is een andere naam voor een trombone? Een chromatische gokstok!
Dirigent aan begin van de repetitie: “Zo, nog net zo muzikaal als vorige week?” Iedereen bevestigt. “Dan concludeer ik dat jullie weer niet geoefend hebben thuis!”
Presentator van de fanfare:“Het 1ste nummer hebben we zelf geschreven, de rest is getypt!”
Wat heeft drie benen en een gezwel op zijn hoofd? Een kruk bij een drumstel!
Wat is het bereik van een altsax? 26 meter als je hard gooit!
Wat is de overeenkomst tussen een stier en fanfare? Ze reageren beide op iets zwaaiends!
Hoe voorkom je dat je trompet gestolen wordt? Stop hem in een saxofoonkoffer!
Wat is het verschil tussen een echte drummer en een drumcomputer? Een drumcomputer heeft een geheugen!
Wat is de definitie van een gentleman? Iemand die saxofoon kan spelen maar het niet doet!

VERJAARDAGEN

Mei: 02-Wouter Broekmans; 03-Yvonne
Jeurissen; 07-Lies Limpens; 08-Henny
Moonen; 10-John Limpens; 13-José
Dormans; 22-Charles Backbier;
23-Selma Pluijmaekers; 26-Monique
Dormans;28-Tity Extra.
Juni: 10-Roman van Riessen, Ronald
Verlaan, Maurice Winthagen; 14-Mirjam Habets; 17-Ivo Dassen; 23-Thom
Backbier, Jordy Knubben; 26-Cato
Adriaanse, Marco Habets; 27-Kasper
Moonen, Veerle Moonen; 28- Lianne
van den Bosch.

EEN TROMPETTIST MET
BLAAS-PROBLEMEN
IS NIET GRAPPIG!
ZE ZÈGKE ...
• dat er enkele nieuwigheidjes binnen
de vereniging zijn:
• wij afscheid hebben moeten nemen
van ons ere-bestuurslid Louis Souren.
Wij zullen nog vaak aan hem denken en
hem herinneren als een grote fan;
• wij ruim een jaar ongebruikte regenjassen in een doos in de kast hadden en
deze nu plotseling verdwenen zijn;
• er een muzikant in verwachting is :D ;
• 4 nieuwe leden binnen het korps zijn:
Tijmen Coemans (sax), Mirjam Habets
(hoorn), Maurice Florax (tuba), Eugene
Wouters (schuiftrombone), WELKOM!
• Monique nu een “Heëlesje Winkbül” is
• Roger een time-out heeft als actief
muzikant wegens andere verplichtingen
• jeugdleden zijn toegevoegd aan het korps;
• er nog enkele activiteiten op de
kalender staan voor dit seizoen: Bronkprocessie (kermis), een samenwerkingsconcert met Grijzengrubben en de
afsluitende BBQ (zie kalender website).

Wat is het verschil tussen een saxofoon en een ui? Niemand huilt wanneer een sax
in stukken wordt gehakt!

- dat wij veel solisten hebben;
- zij dit tijdens concerten laten horen;
- er ook muzikanten zijn die een solo
spelen terwijl dit niet de bedoeling is;
- er één bijzondere solist is die geen
enkele hoorbare noot speelt;
- Rick toch na zijn inspannende solo het
zweet van zijn voorhoofd moet afvegen.

Wat gebeurt er als je de muziek van smartlappen achterstevoren afspeelt? Je krijgt
je vrouw en je baan terug!

... ZÈGKE ZE!

Hoe krijg je 4 trombonisten op elkaar afgestemd? Ontsla er 3!
Hoe heet iemand die altijd bij muzikanten rondhangt? Een drummer!
Dirigent tegen een vals spelende trompettist: “Mooie noot die je daar speelt, maar
deze komt uit een ander muziekstuk!”

