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1.

Van de Redactie
Hier het alweer het 3e Brebbelke van 2008. Met deze keer een overzicht van
diverse mooie concerten als ook de autowasdag .
In de rubriek Nostalgie wederom iets uit de oude doos en ook onze dirigent zal
vertellen hoe hij de dag bij het Limburgs Symfonieorkest heeft ervaren.
Natuurlijk ook de Pen en nog veel meer
De redactie wenst iedereen veel lees plezier toe.

De Redactie
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Ik geef de pen aan Tom Dammer:

Hallo allemaal,
Mijn naam is Tom Dammer en ik heb het levenslicht gezien op 14 september 1988,
op dit moment ben ik 20 jaar. Ik heb de pen gekregen van Sinea en ik ga proberen
iets over mijzelf te vertellen.
Na een algemene introductieles op de basisschool over de muziekschool was ik erg
enthousiast geraakt over muziek. Toen ben ik begonnen aan de muziekschool met
algemene lessen in theorie en praktijk op blokfluit. Na een jaar besloot ik om
trompet te gaan spelen, dat leek mij het mooiste en beste instrument. De rest
interesseerde mij helemaal niet. Voor de zomervakantie in het jaar 2000 kwam de
conciërge van de PWA-school, Frans Stassen, naar mij toe. Hij wilde mij graag bij
de Barbara hebben als muzikant. Na overleg met anderen en mijzelf, heb ik er mee
ingestemd om te komen spelen bij de Barbara. Na een moeilijk begin is het mij
uiteindelijk gelukt om aardig trompet te spelen met hulp van Linda en natuurlijk
niet te vergeten onze dirigent, Math Somers. Ik heb maar één muziekvereniging en
dat is de Barbara, waar het mij nog altijd goed bevalt. Het is meestal wel een
gezellige boel! In de tussentijd heb ik de muziekschool afgerond.
In het dagelijkse leven studeer ik Fiscaal Recht aan de Universiteit Maastricht. Deze
opleiding houdt in dat ik na mijn studie de mensen kan helpen zo min mogelijk
belasting te betalen door het handig en slim toepassen van onze belastingwetten.
Een van mijn grootste passies is het drinken van een lekker glas echt Limburgs bier.
Een aantal van mijn hobby’s zijn tv kijken, lezen, luieren, een goed gesprek hebben
en dit allemaal onder het genot van een goed glas echt Limburgs bier.
Hopende dat jullie duidelijk is geworden wie ik ben en wat ik doe, geef ik nu de pen
door aan ……………Pascal Junior.
Carpe diem!
Groet,
Tom Dammer

3.

5e Somers-zomerconcert ; een prachtige seizoensafsluiting
Zondag 22 juni hadden we ons 1e lustrum Somers-zomerconcert.
Deze keer in de prachtige zaal van Het Streeperkruis. Deze locatie was een schot in de
roos: mooie sfeerverlichting, microfonen bij het orkest, centrale ligging van de zaal
zodat we erg veel publiek daar hadden.
De gehele dag had een feestelijk tintje niet alleen dat dit concertmatinee voor de 5e keer
plaatsvond maar ook het feit dat onze dirigent 50 was geworden.
Tijdens de concerten konden de mensen via een beamer een schitterende presentatie
zien van foto's van de 3 orkesten, gemaakt door Emiel Korver. Ik heb zelfs verzoekjes
gekregen om deze presentatie voor enkele mensen te copieren. Dus Emiel van harte
bedankt voor deze mooie bijdrage.
Tijdens de finale werd de dirigent door de 3 orkesten en Wethouder Leunessen in het
zonnetje gezet. Ook hier konden de mensen een mooie diapresentatie zien van Math
Somers van baby tot nu.
Alle 3 orkesten kunnen terug zien op een goed muzikaal en gezellig geslaagd
concertmatinee. De beheerders waren ook dik tevreden en boden de zaal ook voor
volgend jaar aan. Zij schatten dat er zeker 150 mensen aanwezig waren en dat is gewoon
weg super.
Wat een mooi einde van een goed muzikaal seizoen
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Jaarlijkse Barbequemiddag en darttoenooi
De laatste zondag voor de zomervakantie organiseerde de fanfare voor haar leden,
familie en vrienden haar jaarlijks barbeque en vind er tevens titanen wedstrijden plaats
tijdens het darttoernooi.
De mooie wisselbeker is erg gewild onder de darters.
Dit jaar won Maurice van der Lenden voor de 2e keer de wisselbeker.In 2004 was hij
ook al winnaar. Hij werd gevolgd door Peter Frings op de 2e plaats en Jo Housen op de
3e plaats. De middag was zoals altijd gezellig en voor Ralph Borgans tevens een klein
verjaardagsfeestje daar hij op die zondag, 6 juli, jarig was.

Winnaar Maurice van der Lenden met de Wisselbeker.

Aktiviteitenkalender tot en met December

5 Oktober
17t/m 19 Oktober
14 November
16 November
6/7 December
12 December
14 December
24 december

Landgraaf Musiceert Concertweekend
Jeugdkamp in Braggelen(Kreis Aachen)
St.Maartenoptocht
Intern Solistenconcours
Patroons Feest Heilige Barbara
Kerstkienen
Kertsconcert Zorgcentrum Heereveld.
Opluisteren Heilig Avond Mis.
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Verjaardagskalender

OKTOBER
11
19
25
26
27
30

Femke Munnichs
Olga Bloem(Erelid)
Kai Lück
Linda Bloem
Matthijs Theeuwen
Tamara van der Lenden

DECEMBER
2
18

Sinea korver
Bjorn Brull

NOVEMBER

5
11
19
20
26
30

Jens Munnichs
Hendrik Stienen(Erelid)
Pascal van Neer
Kyra van der Lenden
Hans Bloem
Jo Frings (Erelid)

JANUARI
3
28

Tamara Smeets
Francis Somers
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NOSTALGIE:
Elk jaar verkopen we verse paaseieren om de geldkas te spekken. Deze traditie is
ooit eens begonnen rond 1990. Linda Bloem, destijds nog gewoon muzikant in onze
vereniging, heeft deze aktiviteit naar een voorbeeld van een andere muziekvereniging opgestart en organiseert dit tot op heden nog steeds.
Inmiddels, na bijna 20 jaar, is deze aktiviteit niet meer weg te denken in de
Kakertse wijk en ver daarbuiten. Gelukkig kunnen we elke keer rekenen op de
hulp van onze leden, die met de eigen auto’s en de jongere leden als passagiers
gemiddeld 5000 eieren netjes afleveren bij de mensen thuis voor de deur.
Hier een artikel uit 1996. De paaseieren aktie liep al enkele jaren en aan de hand
van het aangeleverd artikel, kwam de redactie van landgraaf Aktueel op het idee
om er een originele foto bij het artikel te plaatsen. Fotograaf Wim Smeets legde de
onderstaande scene op de gevoelige plaat. De opzet was dat het jongste lid van de
muziekvereniging het eerste gekleurde paasei aan het oudste lid overhandigde
Op de foto staan van links naar rechts:
Linda Bloem, Francis Somers( toen 1 jaar oud en dus jongste lid), Carin Somers en
oud-lid Dhr. Otto Janssen, destijds het oudste lid van de Barbara.
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Hier het bijhorende artikel
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Avondbraderie in Ubachsberg.

Al enkele jaren staat de vereniging met rommelmarkt spulletjes op de avondbraderie
in Ubachsberg. Op zaterdag 19 juli was het weer zo ver. Van 17.00 uur tot 23.00
uur.Lekker voor de deur van Familie Bloem hadden we een stand met daarop goede,
bruikbare 2e hands spullen die jullie aangeleverd hebben. Tussen de buien door,
vonden vooral veel campinggasten de weg naar de Kerkstraat in Ubachsberg en
kochten heel veel van onze dvd’s, boeken, videobanden en speelgoed. Maar ook een
broodbakmachine, diverse mooie lampen, kinderkelding en een Senseo
koffiezetapparaat vonden de weg naar een nieuwe eigenaar.
Al jullie oude, afgedankte spulletjes leverde maar liefst 255 euro op. Dit is een record.
Natuurlijk willen we dat nieuwe record volgende jaar breken dus heb je nog
videobanden, leesboeken, dvd’s of andere nog in goede staat zijnde spulletjes die in de
weg staan of die je niet meer gebruikt, schroom niet en neem ze me naar het Berbke.
Zoals je ziet, blijft deze avondmarkt elk jaar een financieel groot succes!

Sfeervolle impressie van de avondbraderie
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Verslag van onze dirigent
Zoals iedereen inmiddels wel weet, kreeg onze dirigent in juni de mogelijkheid om
voor het Limburgs Symfonie Orkest te dirigeren. Dit werd mogelijk gemaakt door het
TVL Wensprogramma “Joviaal”. Onze dirigent heeft beschreven hoe hij dit alles heeft
ondervonden.
Het “leek”een doodgewone repetitie te worden in juni 2008.
We waren bezig met Sones de Triunfo, en wat ik hoorde beviel me niet helemaal. Dan
heb ik wel eens de neiging om met een verloederde blik even naar buiten te kijken
(alsof dat wat oplevert), en wat schetste mijn verbazing: op de parkeerplaats vóór het
Berbke liep iemand met een camera en nog iemand anders er achter aan.
Mijn eerste gedachte was :”Die zullen wel in de gymzaal moeten zijn”. Het duurde
immers lang en niemand kwam bij ons binnen.
We gingen door met Sones, ik kapte af en Jo Rosenboom duwde me meteen een
microfoon onder de neus.
Ik moet eerlijk bekennen dat ik niet schrok, de laatste jaren heb ik al wat meer
microfoons onder de neus gehad.

De reden waarvoor hij kwam liet me bijna wel van ongeloof van de kruk vallen.
Mijn echtgenote Carin had een brief geschreven naar TV Limburg, met een heel
verhaal, en met als slotstuk dat het mijn grootste droom was om ooit voor een
symfonie orkest te dirigeren.
En inderdaad, op dat moment herinnerde ik me al die programma’s waar symfonie
orkesten speelden en ik steeds weer (hard op) verzuchtte: dat zou ik nou ooit ook eens
willen doen.
Via Carin was die wens dus bij TV Limburg terecht gekomen, en ja hoor, die avond
kreeg ik van Jo Rosenboom te horen dat ik op 19 juni 2008 (één dag voor mijn
verjaardag) naar Maastricht naar het Vrijthof moest komen en het Limburgs
Symfonie Orkest mocht dirigeren.
“Star Wars” mocht ik “doen”. Maar ik had geen directiepartij, helemaal niets, dus
bellen naar Maastricht en aan de telefoon een vriendelijke mijnheer die zei: “Ja, maar
dat had toch een verassing moeten worden”. Boeide mij niet ik moest die partituur
hebben.Ik wilde immers niet afgaan. Donderdags de 19e naar Maastricht.
Even zoeken en we hadden de plaats van het “onheil” bereikt.
We, Carin (Desiree had extra vrijaf gekregen van school) en moi werden heel leuk
door de directeur en diens medewerkers opgevangen.
10.

Toen bleek dat het orkest die avond in de schouwburg in Heerlen een wensconcert
had, dus mensen mochten wensen indienen voor film muziek en dat werd in het kader
van 125 jaar LSO gespeeld.
Het orkest had nog pauze maar wij gingen al in de zaal zitten, toen bekroop me echt
zo’n gevoel van, ja hier voel ik me prettig tussen al die violen, cello’s en contrabassen
een harp, te veel om op te noemen.

Dit was mijn wereld. Het orkest druppelde binnen (die wisten natuurlijk al wat er ging
gebeuren) en de gast-dirigent nodigde me uit om het podium op te komen.
Nog even een klein interviewtje met de Directeur erbij, en daar gingen we.
Het orkest was er klaar voor en wat ik de daarna komende 5 á 6 minuten meegemaakt
heb dat is met geen pen te beschrijven.
Zonder repetitie of bespreking met de dirigent, liep dat stuk als een trein, al die
muzikanten reageerden op alles wat ik deed.
Ik was eerst bang dat ze zouden denken, dat groentje pakken we wel eens even, maar
nee, compliment aan het LSO die spelen dus echt zoals je dirigeert.
Ik ben in ieder geval die 5 minuten echt in de zevende hemel geweest en kan me nog
alles herinneren, dat neemt me dus niemand meer af.
En een compliment van de directeur kan er dan nog wel bij. Het jammere is dat het
naar meer smaakt, maar over vijftig jaar zal dat niet meer lukken denk ik.
Met dank aan Carin, Jo Rosenboom en het Limburgs Symfonie Orkest, ik zal voor de
televisie nooit meer zeggen dat zou ik nou ook eens zo graag willen………………
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De Dag van de Blaasmuziek
Zondag 7 September vond ons eerste optreden na de zomerstop plaats. Voor de
bibliotheek in Kerkrade gaven wij een leuk, luchtig programma waarbij onze vele
jeugdige muzikanten in het oog sprongen bij het publiek.
Het weer was droog maar er was wel heel veel wind waardoor we alles moesten
vastzetten met wasknijpers en zelfs de inzet van moeder Gertie en moeder Ine waren
daarbij nodig. Desondanks viel menige pepiter om en vlogen de partijen geregeld om
ons heen, maar dat mocht de pret niet drukken.
2e Auto-wasdag
Zondag 21 September moesten onze jeugdleden flink de armen uit de mouwen steken.
Na genoeg reclame gemaakt hebbende in de bladen, flyers en live in de radio
uitzending te zijn geweest bij Parkstad Radio vonden meer dan 40 auto’s de weg naar
de parkeerplaats bij het Berbke.
Groot en klein hebben flink gezwoegd om al deze auto’s aan het blinken te krijgen.
De prijs was mild, de koffie en cake was lekker, de zon scheen geregeld en het plezier
zat er goed in.
Plotseling stond de fotograaf van het weekblad landgraaf Aktueel voor de neus. Hij
had de opdracht gekregen om onze Aktie op de gevoelige plaat te zetten. Dat was een
leuke bijkomstigheid.
Deze wasdag was een groot succes. De jeugdleden hebben maar liefst 230 euro bij
elkaar gewassen. Dit bedrag werd nog eens met 50 euro extra aangevuld door ons
erelid Dhr Stevens .
Aan het einde moesten de jeugdleden even stoom afblazen na al dit zwoegen en dat
ging even ten koste van onze voorzitster. Zij kreeg alle emmers water over zich heen
die nog over waren. Dit zorgde natuurlijk voor grote hilariteit.

Linda helemaal drijfnat…

Chapo aan onze harde werkers
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Nieuwe leden.
We wensen Genoveva Harmsen op sopraan sax en Tonie Kesselar op trompet veel
muzikaal plezier in onze fanfare. Zij zijn recentelijk begonnen aan de
muziekopleiding.
Daarnaast hebben we nog enkele leerlingen in opleiding:
Jolien Franssen op bugel
Aniek Franssen op bugel
Femke Munnichs op cornet
Thimo Franssen slagwerk
Tim Lück slagwerk
Alina van Elteren slagwerk
Esther van den Abeelen-Westenberg op altsaxofoon
De fanfare kan zich in de toekomst dus verheugen op 9 nieuwe orkestleden in spé.
------------------------------------------------------Wist u dat……………………..
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

onze Nederlandse vlag met Fanfarenaam eindelijk weer boven
water is
dit wel maanden heeft geduurd
sinds mei een nieuwe jonge slagwerkinstructeur hebben.
we Koen Boots veel succes wensen met de opleiding van onze jonge
slagwerkers
we een nieuw 5 jarenplan hebben met duidelijke doelstellingen wat
betreft onze muzikale weg die we willen gaan volgen
tijdens de laatste kleine ledenvergadering in Juli diverse leden met
zeer goede ideeën kwamen.
in de vorige editie de naam van Manuela dubbel verkeerd stond.
Bij deze dit nu recht gezet wordt; Manuela Delhaes nogmaals
welkom in onze fanfarefamilie en veel plezier op de altsax.
4 van onze leden, Tom, Marco, Cobi en Linda, tijdens de
zomervakantie samen Londen een dag onveilig hebben gemaakt.
Kai steeds meer op zijn idool van de popgroep Tokio Hotel begint te
lijken
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

En als dit zo doorgaat het Berbke binnenkort op de repetitieavond
bestormd wordt door hordes gillende fans die denken dat de zanger
Bill bij ons aanwezig is.
Erik aangenomen is op het Conservatorium en wij hem daar veel
succes wensen met zijn opleiding
De C1000 spaaraktie weer goed geslaagd was.
Mensen maar liefst 1820 grijze munten in onze buis hebben gedaan
die een waarde van 91 euro hebben
We langs deze weg C1000 op de Kamp willen bedanken voor deze
sponsoractie.
Tijdens ons optreden in Kerkrade enkele moeders moesten
aantreden om de partijen vast te houden.
We Olga Bloem en Rosemarie Munnichs willen bedanken voor de
gebakken cake en wafels die de mensen bij de koffie konden eten
tijdens de autowasdag
Erik en Peter de nieuwe archiefkasten hebben geplaatst in het
Berbke.
Jolien Franssen op de voorpagina stond bij Landgraaf Aktueel
Ons vaandel op dit moment een naamsverandering ondergaat.
Als Janfré dit klaar heeft we tijdens de concerten dit vaandel weer
kunnen plaatsen.
Pascal Brentjes van Klussenbedrijf Brentjes het Jeugdkamp een
extra donatie heeft gegeven van maar liefst 150 euro.
Wij hem daarvoor van harte bedanken.

14.

