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Na anderhalf jaar is er gelukkig weer een volledige redactie voor de Notenkraker. Afgelopen jaarvergadering hebben zich 2 mensen kandidaat gesteld om de kar te trekken: Jordy Knubben en Tim
de Ruijter. Jongens, veel succes gewenst! In deze Notenkraker zullen zij zich nog aan jullie voorstellen. Ook al is er al anderhalf jaar geen nieuwsbrief meer uitgekomen, een volledig overzicht
wat er gebeurd is zal nu niet meer opgenoemd worden. Wel gaan we even een terugblik nemen
op het eerste half jaar van 2014. Hierbij kan wel gezegd worden dat dit één van de drukste periode van onze fanfare is geweest. Naast de reguliere uitvoeringen/werkzaamheden (t.w. Flessenactie, Nieuwjaarsconcert, Carnavalsoptocht, Jaarvergadering, Voorspeelmiddag, Hoevefeest, Lampionnenoptocht, Lei Extra Solistenconcours, Communicanten ophalen, Bronkprocessie, Rondgang
kermismaandag en de Jeugddag: blote voetenpad), heeft de fanfare niet stil gezeten. Tussentijds
zijn er nog 5 concertuitvoeringen geweest: Berg & Terblijt, Slenaken en Partij Wittem, Hulsberg:
samen met GKC, in het verzorgingshuis ’t Panhuys en op de straatmarkt in Aalbeek, tevens een
serenade aan 50-jarig bruidspaar Charles & Simone Backbier. Daarnaast heeft de fanfare zich als
vrijwilliger aangemeld om tijdens het OLS werkzaamheden te verrichten. Ook heeft de fanfare
van zich laten horen tijdens de recepties van de decoratie van het Koninklijk lintje voor dhr. Hub
Dautzenberg en het jubileumfeest van SV Hulsberg. En zeker niet te vergeten de begeleiding van
onze fanfare bij het eindexamen van onze dirigent Renato Meli voor zijn Bachelor HaFa Directie.
Hiervoor zijn veel extra (partij)repetities vooraf gegaan inclusief de generale repetitie. En dan
uiteindelijk de uitvoering. Deze happening was voor zowel de fanfare als voor Renato een zeer
bijzondere belevenis. Renato en muzikanten, Chapeau! Hierover meer in deze nieuwsbrief. En
zoals elk jaar wordt het seizoen afgesloten met een BBQ om de vakantie in te luiden. Helaas is
tijdens de vakantie ons zeer gewaardeerd lid mevr. Tity Extra-Vliegen overleden. Ondanks er veel
mensen op vakantie waren is het ons als vereniging toch gelukt om de Begrafenismis muzikaal te
begeleiden, ook de repetitie vooraf was goed bezocht. Wij zijn blij dat we dit als laatste eerbetoon
aan Tity hebben kunnen volbrengen! Al met al, het was een druk seizoen! Inmiddels is het nieuwe
seizoen gestart en hebben al gelijk een serenade achter de rug van onze muzikant Tiffanny Gerards die in het huwelijksbootje is gestapt met Joep Limpens. Bruidspaar, van harte gefeliciteerd!

Een nieuw seizoen...
… En een nieuwe notenkraker! Het is een tijdje
stil geweest op de pupiter. Maar nu is het tijd
om de notenkraker weer regelmatig op de
pupiter en de deurmat te laten verschijnen.
Het is belangrijk om nieuws en weetje over
onze mooie vereniging met elkaar te delen.
Deze notenkraker kun je beschouwen als een
terugblik op het vorige seizoen. Met de hoogtepunten van afgelopen jaar, terwijl we met
goede moed aan het nieuwe seizoen beginnen.
We kunnen wel zeggen dat met het korps stevig van start gegaan zijn met veel nieuwe werken voor het concert in Gusemburg over enkele weken.
De Dirigent heeft ons goed aan het zweten,
zodat we onze Duitse vrienden op hun jubileum feest een spetterend concert kunnen voorschotelen. We hopen dat je met ons van het
komende muzikale seizoen zult genieten. En
mocht je wat moeten missen zullen wij als
notenkraker redactie ervoor zorgen dat je er
over kunt lezen. Wij stellen ons hiernaast even
voor!

In dit nummer:

September, 2014

Jaargang 24, nummer 1

Jordy Knubben & Tim
de Ruijter
Even voorstellen...
Ik ben Jordy Knubben en ik bespeel tenorsaxofoon binnen de vereniging. Ik ben 20 jaar
oud en woon bij pa en ma in Hulsberg. Ik ben
2dejaars student elektrotechniek aan Zuyd
Hogeschool in Heerlen. Mijn hobby’s zijn gamen, modeltreinen en natuurlijk saxofoon
spelen.
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Wist u dat … ?
De notenkraker terug is
Helga er 2 nieuwe hulpen bij heeft
Dit Tim de Ruijter en Jordy Knubben

zijn
 De baritons het Caecilia feest

2013
georganiseerd hadden
 Er een hoop filmsterren aanwezig
waren
 Loes te diep in het glaasje had gekeken
 Zij hier een relatie met Thijs aan over
hield
 Onze dirigent nu officieel dirigent is
 Hij met ons een 8 gehaald heeft
 Wij super trots zijn
 Wij witte pieten en zwarte klaas op

bezoek kregen.
 Deze combinatie hilarisch was
Er ook alweer een Lei-Extra Solisten-

concours voorbij is
Wij het aantal inschrijvingen zien dalen
Wij dit erg betreuren



En Ik ben Tim de Ruijter, ook tenor Saxofonist.
Ik heb tot m’n twintigste in Hulsberg gewoond. Inmiddels woon ik in Maastricht.
Maar bij de fanfare ben ik nog steeds! Ik werk
bij de universiteit waar ik als arts onderzoek
doe naar borst kanker.

Er ook weer een hoevefeest voorbij is
Dit nog steeds een drukbezocht
evenement is



We naast Renato en Thei meer backups hebben
 Dit ten eerste Maurice Winthagen is
 Dit ten tweede John Willems is
 Iemand een zool mist onder de

schoenen
 Dit pas opgemerkt werd toen ze hard

nodig waren
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Fanfare Activiteiten

Tim de Ruijter

Het Hoevefeest 2014, een verslag vanachter de bar.

Het Solisten concours, een avond verslag.

Wat is het grote doel van het hoevefeest? Het
antwoord zal zeer waarschijnlijk afhangen van
de persoon aan wie deze vraag gesteld word.
De voorzitter zal zeggen: "Een mooi feest, door
de fanfare aangeboden aan de gemeenschap."
De saxofoon groep, die in volle getale aanwezig
is zal misschien zeggen: "en mooi feest om de
banden binnen het orkest aan te trekken." En
de penningmeester? Die noemt het waarschijnlijk:" Een mooi feest dat geld in het laatje
brengt."
En dat berengt ons naar the place to be tijdens
het hoevefeest! De bar, daar waar de centen
verdient worden.
Het afgelopen Hoevefeest was druk bezocht,
en dus hadden we het achter de bar ook druk.
Het ene na het andere vat moest worden aageslagen, en de Wiekse Rosé was niet aan te
slepen. Maar al moesten we aardig aanpoten,
en plakten onze handen constant van de wiekse, met de muziek van Anderkover op de achtergrond was het erg gezellig. De band stelde
niet teleur en speelde lang door en de sfeer zat
er goed in! En je weet zeker dat er een goede
avond gedraaid is wanneer om drie uur, na het
opruimen, de penningmeester nog met een
schaal frikadellen komt aanzetten!

Toegegeven, de inschrijfbalie is niet de beste
locatie om verslag te doen van het Lei Extra
solosten concours. Hoewel, het geeft je wel de
kans om de solist in zijn natuurlijke habitat te
bestuderen, zonder de druk van plankenvrees
en het toeziend oog van de jury.
De ervaren muzikant laat zich makkelijk onderscheiden van de nieuweling. De een gaat nog
even in de zaal zitten tot hij bijna aan de beurt
is, de ander houdt zich lang op in het inspeellokaal, om toch maar zeker te zijn dat alles goed
gaat. En dan de ouders! Wat een genot om die
te observeren! Vele zijn zenuwachtiger dan de
muzikanten! Soms krijg je haast medelijden met
het arme schaap dat veel te vroeg door haar
moeder naar het inspeel lokaal wordt gestuurd,
waarna die zelfde moeder toch maar even komt
kijken of het allemaal wel wil lukken, om een
kwartier voor tijd haar dochter weer te komen
halen omdat ze toch vooral niet te laat in de
zaal moet zijn. Wat je al niet te zien krijgt achter zo'n inschrijfbalie!
Dan toch even naar de muziek zelf, ik heb een
fantastische marimba solo mogen bewonderen, evenals twee mooie trompet solo's. Een
begaafde klarinettist uit Heel bewees maar
weer eens dat ook de klarinet een mooi instrument kan zijn.
Al met al weer een succesvol avondverloop, dat
naderhand met een biertje mocht worden afgesloten.

Wist u dat … ?
 We afgelopen half jaar 33 extra verplich-

Mijn opleiding HAFA Direktie Bachelor

Renato Meli

Sinds 2009 ben ik dirigent van St. Caecilia Hulsberg, een mooi en muzikaal orkest waar heel Hulsberg en omgeving trots op mag zijn. Dat muziek maken en gezelligheid goed samen kunnen gaan,
dat weten de leden wel. Maar dat alles in een ontspannen sfeer gebeurt, is misschien nog wel
uitzonderlijker. Een groot voorbeeld hiervan is misschien wel het bondsconcours in oktober 2011,
mijn eerste als dirigent van St. Caecilia en tevens mijn debuut in Limburg. Deze voorbereiding zal
ik niet snel vergeten. Als muzikant was ik wel het een en ander gewend, wedstrijden Nationaal en
Europees jaar in jaar uit. De voorbereiding van dit bondsconcours kun je nagenoeg vlekkeloos
noemen. Van bestuur en leden kreeg ik volledige medewerking en repetities werden goed bezocht. Ik kan toch wel zeggen uitzonderlijk goed, of het nu donderdag, zondagmorgen of dinsdag
was. Dit gaf veel vertrouwen om deze klus te klaren. Uiteindelijk werd het een onvergetelijk resultaat, Limburgs kampioen met 91 punten. Het feest was ongelooflijk. Tijdens dat feest raakte ik
met onze voorzitter Hans Pluijmaekers in gesprek en het ging al snel over mijn HAFA opleiding uit
het verleden, die ik toen noodgedwongen niet kon afmaken. Stel dat ik deze opleiding nu eens
zou afmaken en mijn eindexamen zou doen met onze club? Het idee was geboren en in het voorjaar van 2012 heb ik Pieter Jansen gebeld met de vraag of ik bij hem kon gaan studeren. Ik deed
toelating en mocht in het derde jaar instromen.
De bekende spiegel werd mij voorgehouden en meteen zag ik zelf dat er veel verbeterpunten
waren. Een wereld ging voor mij open en al snel kwam er veel werk op me af, allemaal vakken die
uiteindelijk hebben bijgedragen aan mijn eindexamen. Als muzikant moet je eerst luisteren en
anticiperen, met dirigeren is dat net andersom, eerst anticiperen en dan luisteren. Donderdag 22
mei jl. was het dus zover, eindexamen HAFA Direktie Bachelor met onze fanfare. Tot in de puntjes
heeft het bestuur, leden en alle betrokkenen alles geregeld, het is voor mij een fantastisch mooie
avond geworden waar ik enorm trots op ben. Geslaagd met een acht en een orkest wat sjiek en
geconcentreerd speelde. Alles viel op zijn plaats, een mooi programma met o.a. Frans Aert
Burghgraef als euphoniumsolist en de presentator Hans Pluijmaekers, onze voorzitter. Net zoals
het concours in 2011 is dit eindexamen ook een mijlpaal voor mij als dirigent van onze fanfare. Ik
hoop dan ook dat we samen nog vele mooie momenten mogen beleven in de toekomst en dat
“de muziek” altijd voorop mag blijven staan. Hulde aan fanfare St Caecilia Hulsberg!!!

tingen hadden
 Het over een periode van 28 weken gaat
 Hiervan 8 extra repetities zijn
 Dit neerkomt op 1 extra keer per week

 De jeugd naar de Brunsummerheide is

geweest
 Er foto’s op de site staan
 Ze daarna hebben gegeten op de cam-

ping
 Wij familie Dormans willen bedanken

voor de gastvrijheid
 De eerste repetitie weer geweest is
 We direct 10 nieuwe stukken kregen
 Er veel geoefend zal moeten worden
 De voorbereidingen voor Gusenburg al

vol aan de gang zijn
 Dit op 11 en 12 oktober is
 De uitnodigingen nog verstuurd zullen

worden


De donateurskaarten actie begint
Wij hopen veel geld in te zamelen
 Loes Verlaan terug is bij de fanfare
 Zij hard nodig is bij de bugels
 Er nieuwe jeugdleden bij het korps
zitten
 Er daardoor nog meer bugels zijn
 Wij hen verwelkomen


 Het OLS vrijwilligers nodig had voor de

vrijwilligersavond
 Wij als vereniging deze vrijwilligers-

avond hebben verzorgd
 Er nog 4 Hulsbergse verenigingen mee

hebben geholpen
 Dit een heuse saamhorigheid te weeg

heeft gebracht
 We een concert gegeven hebben bij het

Zorgcentrum ‘t Panhuys
 We hier kennis hebben gemaakt met

een nieuwe spreekstalmeester
 Dit voortreffelijk is overgebracht
 We nu weten dat we Tim ook als spre-

ker kunnen inzetten tijdens een concert.

Agenda
11 en12 Oktober 2014
Concertweekend Gusenburg
*****
02 November 2014
Opluisteren Caeciliamis
*****
15 November 2014
Caecilia dag:
Rondgang en Feestavond

