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Wat een gezellig en drukke start van het nieuw seizoen hebben we achter de rug! Op 11 en 12
oktober was het eindelijk zover en gingen we onze muziekvrienden in Gusenburg weer opzoeken
tijdens de concertreis! De reis begon letterlijk al met een "hoogtepunt" tijdens de groepactiviteit:
Het Kletterwald Koala was een groot succes voor jong en oud! Voor de "geblesseerde" muzikanten
onder ons was er een prachtig Sonnenterrase waar ook werd genoten. Daarna nog een stukje
rijden om vervolgens aan te komen in Gusenburg. Hier werden wij weer met open armen ontvangen en hebben we 's avonds een zeer geslaagd optreden verzorgd met als afsluiting het gezamelijke optreden. Dit werd enorm gewaardeerd door het aanwezige publiek. De zondag ochtend was
voor een ieder vrij in te vullen, er werd uitgeslapen, gewandeld, de mis bezocht enzovoort. Rond
de middag heeft Sumavanka de aftrap gegeven voor de muzikale middag. Het was een zeer geslaagd concertweekend.
Op 26 oktober zijn Marijn en Matthijs de Keyzer en Dion Broers op concours geweest.
De 2de november was de jaarlijkse opluistering van de Caeciliamis waarover we veel positieve
reacties hebben gekregen!
Bep Lemans is 7 november naar de receptie van Spaubeek geweest ivm onze band vanuit de Crescendo.
Op 15 november de rondgang waarbij we een serenade hebben gebracht bij de "Hoeskamer" in
Arensgenhout. De feestavond die dit jaar werd georganiseerd door de hoorns, trombones en
bassen stond in het teken van "het Wilde Westen".
Tijdens pakjesavond heeft de goedheiligman ook weer een bezoek gebracht aan de jeugdfanfare
en aan het korps. Daar Stephan altijd veel tijd kwijt is met het dweilen na een repetitie had hij de
Sint een seintje gegeven! Alle leden kregen een "spuugdoekje" om hun eigen gedrup op te ruimen.... Daarnaast kreeg iedereen ook nog 2 magneetjes om de muziekstukken vast te maken op
de pepiter.
De jeugdfanfare heeft weer en succesvol concert gegeven voor de kerstmis. De rondgang op kerstavond was gezellig, we zijn goed opgevangen door de buurtvereniging en later die avond nog in
het Pothuiske ivm het slechte weer. Was gezellig en druk.
Het nieuwe jaar is met de lege flessenactie ook weer goed begonnen op 3 januari. En tot onze
grote verassing bleek later die avond dat we een Prinsenpaar binnen het korps hebben! Prins
Ronald en prinses Helga proficiat!!
Het Nieuwjaarsconcert op 4 januari was dit jaar met 2 verenigingen, Drumband St. Rochus en de
fanfare.
Met als afsluiting een serenade tijdens de prinsenreceptie willen we iedereen nu ook een gezellige
carnaval wensen, alaaf!

Carnavallen es Prinsegarde
Tsjaaa… wee kint ze neet prins Ronald de 1ste
en prinses Helga, os prinspaar van carnevalsvereniging de beumerwalders. Et woar super
chique om een prinsepaar in de fanfaar te
hubbe. Hieonger ing klein samenvatting van
ozze activiteiten.
Prinsereceptie
Lekker een serenade bringe aan os prinsepaar
in gemeenschapshoes de Langeberg. Veer
hubbe de prins en prinses opgewach mit get
karnaval toegevoog aan ozze kostuums. Toen
et prinsenpaar aankoam hub veer boete een
aantal stukste gespeeld en wier binnen nog
een aantal. Hienoa mochte veer ze dan eindelijk feliciteren. V’r krege auch nog een klein
presentje mit: een parkeersjief mit roetekratser, veuraal handig alse mit carnaval urges mos
parkeren.
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Knalle mèt z’n alle!



Wist u dat? (deel 2)

Wist u dat … ?
 Sommige leden zich generen
 Ze zich generen om te zingen
 Als het om ruige mannentonen gaat
 Ze gefilmd zijn door Roger
 Dit op zijn facebook staat

 Renato soms meespeelt bij sumavanka
 Roger vreemdging met Helga
 Dit op de wc van de bus was
 Hij alle dames aan de borsten wou

zitten
 Niemand hem wou
 Hij daarom maar Renato kuste
 Hij heel wanhopig was
 Renato hier niet blij mee was
 Weet Ilona dit alles?
Er een volledige carnavalsuitreiking was
Met jeugdraad, raad en prinsenpaar

Door: Jordy Knubben
Optocht
Lekker et zunneke derbie, de ballonnen en et
prinsegarde bord. ‘s Murges et prinsenpaar
ophoale mit de loetsjers en daan aansletend
de oprocht laupe. ‘T gooie weer zurgde veur
genoog toesjouwers en auch veur genoog eat
en drink meugelijkheden in de optoch. Veer
hubbe zelfs nog een klein serenaad bie Manon
Hogenboom gebrach dat een klein weak ieder
bevalle woar van ‘n twieling. Op et einde van
de optocht bie et langskomme van de prinsewage hubbe veer natuurlijk alle ballonne opgeloate wat veur een heus spektakel zurgde.
Doanoa woar et tied om nog gezellig een nummer op de trepkes te spele en doanoa nog
inne of een aantal te drinke.
V’r hubbe een top carnavalsjoar gehad mit os
prinsepaar. V’r hubbe echt mit elkaar genote!

Thijs geen prins wou zijn
Loes wel prinses wou zijn
Loes, Wouter als prins kreeg

Pagina 2

Caeciliafeest 2014
Rondgang
Zaterdagmiddag 15 november was het weer
zover de jaarlijkse rondgang voor het caecilia
feest.
Nadat we op de trepkes de mooie versieringen
al hebben moge bezichtigen zijn we vertrokken
richting Arensgenhout, waar we een kleine
serenade hebben gebracht aan de hoeskamer.
We werden daar hartelijk ontvangen en hebben daar alvast een paar pintjes (of fris natuurlijk) gedronken. We hebben er ook uitgelegd
gekregen hoe het allemaal tot stand is gekomen.
Caeciliafeest
's Avonds waren we welcome op one echte
saloon party. Na een lekker glaasje bourbon of
tequila te hebben gedronken werd het feest
geopend met het overhandigen van de oorkondes aan de jubilarissen. Dit jaar waren de Jubilarissen: Hub Hamers (70 jaar lid), Harry Gerekens (60 jaar lid), Hans Dormans (40 jaar lid),
Jos Lemans & René Dormans (25 jaar lid), Tim
Borggreve (12,5 jaar lid).

Door: Jordy Knubben
door some echte western music, door onze
hoorns, trombones en bassen!
Ook werd het caeciliaantje geïntroduceert, de
gedachte achter dit poppetje was dat het
caeciliaantje wordt doorgegeven aan de volgende organiserende groep. Deze groep dient
het caeciliaantje vervolgens te kleden naar het
thema van de avond.
Zoals doorgaans is er ook eten op deze feestelijk avond, maar in plaats van het gebruikelijke
kregen we heus Amerikaanse hamburgers en
spareribs, YUM!
Om die calorieën er weer af te halen kon er
natuurlijk ook worden gelinedanced. Dit werd
verzorgt door linedance groep White Cloud
Dancers.
Alsof dit nog niet genoeg vermaak was, was er
ook de mogelijkheid om spijkers in hout te
slaan, hoefijzer te gooien en schieten op bloemetjes.

Wist u dat … ?
 DJ Herman geen Mazout meer drinkt?
 Hij dit aankondigde tijdens het hoeve










Foto’s: http://caeciliahulsberg.nl/



Na de plechtigheden werd de avond ingeleid

Gusenburg: Wir Feiern die Musik

Door: Tim de Ruijter

Het was al weer te lang geleden dat we een bezoek brachten aan onze muzikale vrienden in
Gusenburg. Vele van ons hadden goede herinneringen aan eerdere bezoeken aan dit kleine Duitse
dorpje met haar gezellige musikverein. Sommigen waren er nog nooit geweest, maar een ding
stond vast, iedereen had er zin in! Maar eest stond ons nog een uitdagende activiteit te wachten!
"Ze kunnen ons de boom in" moet de organisatie gedacht hebben toen ze hoorden dat er nog een
activiteit verzonnen moest worden. Want we werden afgezet bij een Kletter Wald, waar we langs
stalen kabels met gevaar voor eigen leven door de boomtoppen klimmen mochten. Gelukkig is er
niemand naar beneden geklettert...
Aangekomen in Gusenburg werden we door onze gastheren en dames goed verzorgd met een
warme maaltijd, zodat we met een goed gevulde maag het podium op konden stappen. Musikverein Lyra opende zelf haar concertavond, waarop zij tevens haar 90 jarig bestaan vierde. Hierna
was het aan ons om een spetterend concert neer te zetten. Zoals we inmiddels van ze gewend zijn
was het Gusenburgse publiek laaiend enthousiast, de grootse beloning die je als muzikant kan
krijgen! We sloten de concertavond af met een tweetal marsen, gespeeld door beide korpsen, een
cadeautje voor het publiek.
Wanneer de avond afgelopen was zou ik u niet durven vertellen, wel weet ik dat men niet zuinig
was met het bier en de lokale wijn.
De zondag ochtend werd geopend met een Heilige Mis op locatie gevolgd door heerlijk frühshoppen, opgeluisterd door o.a. ons eigen Sumavanka.
De terugreis werd door Herman aangegrepen om een gelegenheids-carnavals vereniging op te
richten: Een driewerf Alaaf voor Prinses Loes I en Prins Wallie I!

Aankondiging: Knallen met z’n allen!
De officiële naam is nog niet eens bekend,
maar nu al voelt ons opkomende galaconcert,
codenaam "Knallen met z'n allen" al als een
evenement dat u niet mag missen! Over iets
meer als twee maanden, op 11 juli, zal het los
gaan op Camping 't Hemelke. Als muzikant wil
ik voor u alvast een tipje van de sluier optillen:
We gaan swingen! En of u nu liefhebber bent
van koper, hout of slagwerk, u zult zeker aan
uw trekken komen! Renato en de dames en
heren van de muziek commissie hebben gezorgd voor een gevarieerd programma waarbij

Door: Tim de Ruijter

alle instrumentgroepen de kans krijgen om te
schitteren.
De eerste bladmuziek is uitgedeeld en een
kleine peiling onder de muzikanten geeft aan:
de muziek is pittig, maar erg leuk om te spelen. Persoonlijk kan ik niet wachten om te
horen wat we nog meer voor u in petto gaan
hebben! Blokkeer dus de pagina in uw agenda,
nodig al uw vrienden uit, en bereid u voor op
een weergaloze muziekavond. We gaan knallen met z'n allen, en heel Hulsberg zal het
weten!







feest?
De redactie niet wenst te speculeren
wat de reden voor deze caloriebeperking is?
Je nu gewoon een pilsje moet brengen wanner je een plaatje aanvraagt?
Er weer een saxofoon uitje geweest
is?
Dit weer een groot en gezellig succes
was?
De saxofoongroep wel meer samen
doet?
Zij bijvoorbeeld als groep in de club
van honderd zitten?
Er meer instrumentgroepen dit doen?
Er ook instrumentgroepen zijn die dit
nog niet doen?
Dit erg jammer is?
Ons korps dit jaar ook als prinsessengarde dienst deed?
Wij dit met veel trots gedaan hebben?
Helium ballonnen en wind niet altijd
een fantastische combi zijn?
Dit de pret niet mocht drukken?
We gaan knallen met z’n allen?
We dit gaan doen op 11 juli
U hier bij aanwezig wilt zijn?

