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Van de Redactie

Na een lange stop door de drukke werkzaamheden van enkele leden van onze
redactie, komt hier dan toch weer een Brebbelke. Daar de werkomstandigheden
zodanig zijn dat het op dit moment niet mogelijk is om deze uitgave af te drukken
en in elkaar te zetten in boekvorm, heeft de redactie besloten om voorlopig het
Brebbelke online aan jullie te presenteren.
In de tijd dat we stil hebben gelegen met de uitgave van een editie is er erg veel
gebeurd.We zijn met veel succes op concours gegaan. Hebben erg veel aandacht
van de pers gehad en we zijn op uitnodiging van Burgemeester Janssen en
Wethouder Leunessen op het Gemeentehuis geweest en een ieder ontving daar
een presentje.Dit zal verderop terug komen in de rubriek Nostalgie.
7 jeugdleden zijn in 2007 begonnen in het grote orkest, we hebben leuke
concerten gehad zoals het 4s Somers-zomerconcert en Beleef 25 in het kader van
het bestaansfeest van de gemeente Landgraaf.
Enkele activiteiten zullen langskomen bij het verslag van de Secretaris.
De redactie wenst iedereen veel lees plezier toe met deze nieuwe formule van het
Brebbelke

De Redactie
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Ik geef de pen door aan Desirée Somers

Hallo,
Ik ben Desirée en ben pas 10 jaar geworden .
Ik hou van geen ruzie en van mijn familie.
Voor mijn verjaardag heb ik een hamster gekregen die heet: Jenny en is heel lief
In de fanfare bespeel ik het instrument: De pauken .
Veel mensen zeggen altijd tegen mij “is dat niet moeilijk pauken bespelen?”
Maar ik doe dit al een jaar en het is eigenlijk niet zo moeilijk, ik volg ook
muzieklessen: paukenles, Drumstel les.
Ik heb ook mee gedaan aan het solistenconcours met mijn neef Roel met een
duet op de kleine trom en we wonnen een beker in de jeugdafdeling Maar ik hoop
dat ik nog jaren bij de Fanfare mag blijven ik vindt het echt super leuk, het is er
zo gezellig, iedereen gaat met elkaar om en niemand is buitengesloten
Op school zit ik in groep 6 en het is heel leuk . Ik heb veel vriendinnetjes.
Mijn hobby’s zijn: met de hond spelen, Pauken bespelen, gezellig met mijn
familie praten, plezier hebben in het leven .
Met de jaarvergadering heb ik een prijs gewonnen voor wie er geen een repetitie
heeft gemist en ook geen concert, ik had een paar trommelstokken en een boek
gekregen.
De dirigent (Math Somers) is ook helemaal niet streng en brengt er ook plezier in
de repetities.
Dit jaar (2008) ga ik ook mee doen aan de jeugdplayinn. Ik wilde vorig jaar al
meedoen aan de jeugdplayinn maar toen moest ik nog even wachten van mijn
moeder ( ik moes namelijk nog veel leren)
Ik hoop dat ik heel veel nieuwe gezichten ga zien in de komende jaren .

Ik hoop dat het zo gezellig en leuk blijft bij de fanfare en vind het een eer dat ik
in het brebbelke mocht schrijven .
Ik wil de pen doorgeven aan: Sinea Korver.
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Beknopte Jaarverslag van de Secretaris over 2007

Jeugdplayinn Zondag 25 Maart.
7 leden van onze fanfare deden mee tijdens de jeugdplayinn van fanfare Aloysiana.
Er werd zoals altijd de hele dag gerepeteerd maar om 13.00 uur vertrok de hele
groep van 130 muzikanten naar de sporthal Baneberg.Daar werd samen
gerepeteerd met popband Solid en dansgroep Slide.
Paasaktiviteiten
De opbrengst van de verkoop van de paaseieren en de paaskienavond was weer
goed. Elk jaar brengen dergelijke aktiviteiten een aardig centje in de kas die de
fanfare hard nodig heeft.
Dodenherdenking op 4 Mei
Om de 3 jaar is het onze beurt om tijdens de dodenherdenking de dienst muzikaal
op te luisteren.Voor een 4 tal jeugdleden was dit hen eerste optreden en dat was
goed gegaan.
Vooral Hymne to the Fallen gaf menige luisteraar kippenvel van genoegen.

Beleef Landgraaf, 25 jaar Landgraaf
Zondag 17 juni stond in het teken van het feit dat de gemeente Landgraaf 25 jaar
bestaat.
Het hoogtepunt van een heel jaar activiteiten zou op deze dag plaatsvinden.
We begonnen met een korte repetitie in de brandenberg waar we met 2 andere
orkesten en een zangkoor het nieuwe landgraafs volkslied gingen doornemen. Onze
dirigent mocht alle verenigingen dirigeren.
Wij muzikanten waren wat erg enthousiast en overstemden het koor ietwat maar
dat mocht de pret niet drukken.
Om 13.00 uur startte de korte muzikale rondgang naar het Gollum standbeeld bij
Op de Kamp.Tijdens de officiële onthulling van dit kolossaal houten beeld hadden
we de première van het Landgraafs volkslied in het bijzijn van veel mensen.
Na een lange toespraak van de kunstenaar die uitleg gaf over nog al vreemd
uitziend beeld werd er nog voor de vaders een hulde gespeeld en daarna moesten
we ons gereed maken voor ons concert op het plein. Daar was het gezellig druk en
gaven we een geslaagd populair concert waar Roel, tijdens The eye of the Tiger,
kon laten horen wat onze jonge muzikanten zoal in petto hebben.
4e Somers-zomerconcert
Op zondag 24 juni stond ons laatste optreden van het seizoen op het programma.
Ons 4e Somers-zomerconcert alweer.Deze keer zonder Harmonie St.Michael daar
onze dirigent daar in Januari gestopt was.
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Hoewel het publiek even op zich liet wachten werd het concert toch nog goed
bezocht.In aanwezigheid van o.a. Wethouder Leunessen, onze geestelijke adviseur
Pastoor Dieteren en Voorzitter van Stichting Landgraaf, Dhr Schiffelers, brachten
beide orkesten weer een gevarieerd programma ten gehore waarbij vooral onze 2
kleine slagwerkers de show stalen met hun solo optreden. Positief is ook te
vermelden dat we tijdens dit concert geen enkele afmelding hadden.
Zondag 9 September Autowasdag
Op initiatief van Sanne Theeuwen werd er een autowasdag gehouden op de
parkeerplaats voor het Berbke waarbij de jeugd zoveel mogelijk auto’s zouden
wassen om de kas van de jeugdcommissie te spekken.Hoewel er geen reclame is
gemaakt via de bladen moest men toch flink de armen uit de mouwen steken en
meer dan 20 auto’s wassen en kreeg men mede door veel fooi over de 200 euro bij
elkaar.
Het was een zeer geslaagde actie die ook dit jaar op de kalender staan.
Zondag 30 September
Ons jaarlijks concert bij het bejaardentehuis Heereveld is altijd een van onze
leukste optredens in het jaar.We hadden een goede bezetting en de Damesfanclub
van Linda zat al vol verwachting gereed voor ons optreden en de grappen van
Linda.
De dirigentenwedstrijd was ook leuk en de deelname van de bewoonster die
verkleed werd als piraat werd met veel plezier gedaan.
Landgraaf Musiceert Concert
Op zaterdag 6 Oktober stond ons optreden gepland tijdens het landgraaf
Musiceert Concert weekend gehouden in de Brandenberg georganiseerd door
Fanfare Aloysiana.
Dit was een zeer goed optreden waar vooral Desirée indruk heeft gemaakt bij het
publiek met haar acties op de pauken.
Fan-fa-dag
Zaterdag 13 Oktober begon onze fan-fa-dag met een dropping.Alle deelnemers
werden per vrachtwagenbusje vervoerd en dat was voor enkele leden al een
avontuur op zich.Hoewel men al snel wist waar men gedropt was maakten de
opdrachten de tocht erg leuk.Enkele groepen maakten een pitstop bij een friture
voordat men weer in het Berbke neer streek.Tijdens de feestavond werden we
getrakteerd op een leuke act van Erik en Björn als de Bluesbrothers en moesten we
er zelf ook aan geloven met het liedje Tsjoe Tsjoe Wa waarbij iedereen spontaan
mee deed hoewel we allen voor gek kwamen te staan.
Het resultaat is nog altijd te bewonderen op Youtube
In November organiseerden we ons 3e Jeugdkamp.Doordat alle kampeerplaatsen
bezet waren, werd er uitgeweken naar het Berbke zelf. Vrijdag werden de
slaapbedden klaargemaakt en ging de hele groep in Hoensbroek bowlen. Via Erik
hadden we 2 busjes gehuurd voor het vervoer en dat beviel iedereen prima.
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Aansluitend konden de jeugdleden in het berbke film kijken in een eigen gemaakte
bioscoop dank zij Pascal.
Zaterdag gingen we zwemmen en aansluitend na een kleine wandeling werd er
frieten gegeten.Het hoogtepunt van de avond werd de modeshow waarbij de
jongens vrouwenkleding aandeden en de meisjes jongenskleding.Het was een
hilarisch optreden waarbij we enkele jeugdleden van een totaal andere kant
leerden kennen.Vooral Thimo.
Als afsluiting van de avond kon men meedoen aan de karaoke.
Zondagmorgen werden de jeugdleden weer met veel muzikaal geweld wakker
gemaakt en na 10.00 uur kon de leiding weer op krachten komen en bij gaan
tanken voor het komende jeugdkamp.
Zondag 18 November was er de interne Rabosolistenconcours.
Veel van onze jeugdleden lieten die middag horen wat ze muzikaal in petto hadden.
Enkelen ontvingen ondanks de handicap die ze hadden om te musiceren met een
beugel, hun diploma van de interne opleiding en de winnaar van deze middag was
Francis.
Zondag 25 November Landgraaf Musiceert Solistenconcours
Dit jaar hadden wij weer de organisatie van dit grote evenement in handen.Dit was
extra leuk daar onze vereniging met dit initiatief gekomen is. 30 solisten kwamen
die zondag bijeen en speelden voor een overvolle Berbke de sterren van de hemel. 5
van onze leden deden ook mee en waren, om het maar zachtjes uit te drukken,
succesvol.Van de 6 afdelingen haalden al onze leden 4 bekers weg.Doordat ons duo
Roel en Desiree in de jeugdafdeling wonnen, hadden al onze solisten een beker
gewonnen.Maar het feest was nog niet afgelopen.Ook de wisselbeker ging onze
kant op daar Francis het hoogste aantal punten wist te behalen van de dag.Met
haar solo speelden ze maar liefst 91 punten bijelkaar en dat was 1 punt meer als de
vorige kampioen. We ontvingen vele complimenten over het niveau van onze
solisten en over de goede organisatie van die dag.Dit compliment hebben we te
danken aan de grote inzet van al onze leden die ook mee gewerkt hebben aan deze
dag.Nogmaals dank hiervoor.

Barbaraweekend 2 en 3 December
Ons patroonsfeest is elk jaar erg gezellig.Voor de groten de feestavond met steeds
weer een act door iemand van de leden.Dit jaar liet Erik een persiflage zien van een
opwind muzikant .
Op de zondag was er na de H.Mis die we mooi opgeluisterd hadden een ontspannen
feestvergadering waar we de vrijwilligers van onze fanfare even extra in het
zonnetje zetten.Ook hadden we een jubilaris in ons midden.Erik Stevens was 10
jaar lid van onze fanfare
De Sint en zijn Pieter baas werden op een zeer muzikale wijze welkom geheten
door ons gelegenheidsorkest bestaande uit diverse jeugdleden.Dat was heel erg leuk
en zeker voor herhaling vatbaar want de sfeer zat er zo direct in. Ook was de
Pieterbaas een gezellige muzikale hulpje van de Sint die heel leuk de kinderen wist
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aan te sporen om iets voor te spelen voor de Sint.
Sinea kreeg nog een speciaal verjaardagsliedje en zo kwam er een einde aan een
uitermate gezellig barbaraweekend. Het komende jaar moeten we echter even
bekijken wat de Sint doet want de zondag valt op 7 December en dan is Sint
normaal al weer terug in Spanje.Maar wie weet heeft zwarte Piet nog wat in petto
voor ons.
Kerstkienen
Vrijdag 15 December vond ons jaarlijks Kerstkienen plaats met deze keer na een
idee van alex aangevuld met een reifkoekentent .Ik wil Jo Housen dan ook van
harte bedanken dat hij spontaan vrijwillig meer dan 200 rijfkoeken heeft
gebakken.Mede daardoor was onze opbrengst deze keer hoger.
Ook onze jeugdleden wil ik bedanken die een uurtje voor aanvang van het kienen
in de kou de kerstsfeer verhoogden door kerstliederen te spelen.
Al deze extra aktiviteiten verleende extra kerstsfeer in deze donkere dagen en we
hopen dat we dit tijdens het volgende kerstkienen weer kunnen doen.
Kertsmarkt Waubach en kertsconcert Heerveld.
Zondag 16 December waren we gevraagd om tijdens de Waubachse kerstmarkt
een uurtje kerstliederen te spelen. We kregen hiervoor een financiële vergoeding.
Het weer was bitter koud en het slagwerk had veel werk met de verplaatsing van
haar instrumenten als we op een andere plek gingen spelen.Veel muzikanten
hadden kromme vingers van de kou en Tamara werd het allemaal een beetje te
veel waardoor ze wel erg wit wegtrok en even moest zitten.Gelukkig was na dit
buitenoptreden het gezellige warme concert in Zorgcentrum Heerveld waar niet
alleen de warmte van de zaal maar ook de hartelijkheid van de bewoners als een
warme deken over ons neerstreek.Alle ellende van een uur geleden verdwenen
daardoor als sneeuw in de zon.Echter staat wel vast dat mochten we volgende
kerstmarkt weer gevraagd worden we het dan wel anders aanpakken.
Heilig Avond
Net als vorig jaar mochten we ook deze keer mee doen aan het muzikaal
opluisteren van de Heilig avond mis.Hoewel het verschil tussen onze populaire
kerstliederen en de zwaar gregoriaanse muziek van het Kerkkoor erg groot was,
was het een mooie dienst die goed bezocht werd door de Kakertse bevolking. We
hebben ons zeer goed gepresenteerd en kregen na afloop ook vele complimenten.
Nieuwjaarsconcert samen met Koninklijke Fanfare St.Joseph
Vrijdag 11 Januari stond ons eerste Nieuwjaarsconcert op het programma.
Het was even kantje boord of het concert wel door zou gaan daar een muzikant van
Heerlerheide de donderdag voor het concert gestorven was. Na kort beraad bij het
Bestuur van Heerlerheide werd besloten om alles toch door te laten gaan en dit
evenement aan deze muzikant op te dragen .
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De zaal was druk bezocht met veel belangstellende en onze concert verliep lekker.
Het slotstuk dat we gezamenlijk speelden met Heerlerheide verliep zonder repetitie
vrij goed en de keuze van Pirates of the Carribean was een zeer goede zet.
De “zugabe” gaf ons gelegenheid om dit stuk de tweede keer nog beter te laten
verlopen.Het werd duidelijk dat beide verenigingen een goede klik hadden
gemaakt. Na de optredens stonden de leden kris kras door elkaar en met elkaar te
praten en zat de sfeer er goed in waardoor verdere projecten op het programma
kunnen staan. Denk maar aan komend Lente concert en Somers zomerconcert.
Ook elkaar helpen tijdens concerten is al door beiden verenigingen geopperd en
positief opgenomen.
Muzikale rondgang Parkstadböck
Zondag 27 Januari 2008 waren we voor de 2e keer gevraagd om de
carnavalsvereniging de Parkstadböck muzikaal naar de kerk te begeleiden en
aansluitend na de dienst na haar stamlokaal te brengen. Dit hebben we weer goed
gedaan al mag er weer eens aandacht komen aan het marcheren. Dat is op dit
moment een minpuntje bij ons buiten optredens.Je ziet toch dat veel leden daar
moeite mee hebben om tegelijk te spelen en goed te marcheren.
Carnaval 2008.
De carnaval viel erg vroeg dit jaar maar ondanks de korte voorbereiding zaten de
carnavalsstukken er erg vlug in. Ook het nieuwe werk dat Erik mee had genomen
klonk erg leuk in het gehoor en was niet al te moeilijk om te spelen.
Carnavalsdinsdag verliep erg goed. De bus bracht ons op tijd naar de markt op
Schaesberg en met startnr 71 konden we om 14.30 uur aan de optocht beginnen.
Gelukkig hielden we het tot het einde droog. We hadden een mooie groep van meer
dan 40 personen. Ons optreden was te bekijken op Omroep Landgraaf.

Carnavalszaterdag lekker gek doen……..onze jongste leerling Femke tijdens de optocht
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Aktiviteitenkalender tot Mei

26 Maart
28 Maart
30 Maart

Open repetitie-Vriendjesdag
workshop op Basisschool Kakertshöfke
Jeugdplayinn

27 April

Voorjaarsconcert bij Zorgcentrum Heereveld

18 Mei
24 Mei

Lente concert in de Harmoniezaal te Nieuwenhagen
Streetparade in Waubach

Verjaardagskalender

MAART
4
8
15

Desirée Somers
Jacques Stultiens
Pascal Brentjes

APRIL
15
17
23
27

Koen Theeuwen
Cobi Nijhof
Funs Franssen(E)
Sanne Theeuwen

MEI

9
14
30

Harrie Theeuwen
Roel Baumler
Carin Somers
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NOSTALGIE: Bondsconcours 14 Oktober 2006
Onze deelname aan het Bondsconcours was schijnbaar opzienbarend nieuws want zowel
Radio L1 als het Limburgs Dagblad wijdde grote artikelen en items aan ons.Een radio
verslag van een repetitie met interview van Math en Linda, zelfs het beoordelingsconcert
in Ubachsberg werd geregistreerd. Het was soms overweldigend maar wel te gek. Nog
nooit kreeg een orkest uit de laagste divisie zoveel aandacht.Dit feit alleen is al een
overwinning voor onze fanfare.
Zaterdag 14 oktober was het dan eindelijk zover. De dag waar we een heel jaar naartoe
hebben gewerkt. We vertrokken om 11.00 uur met de bus naar Venlo samen met heel
veel aanhang. De heenweg was al erg gezellig met een uitermate ontspannen sfeer.
Precies om 13.00 uur werden we gastvrij ontvangen in de Maaspoort. In een mooie zaal
mochten we een half uur inspelen en afstemmen. Wethouder Leunessen was extra met
ons meegekomen en gaf een laatste peptalk voordat we naar beneden geloodst werden
zodat we ons achter het grote gordijn rustig gereed konden maken voor het grote
moment. Radio L1 was nog de microfoons aan het goed zetten en iedereen was voorzien
van een flesje water. Dan horen we ver weg de stem van de speaker. Het gordijn gaat
open en we kunnen beginnen. Voor enkele muzikanten was dit een angstig moment
maar na de eerste noten vielen de zenuwen weg en hebben we met hart en ziel alles
gegeven wat muzikaal in het orkest zat. Zo goed hebben we echt nog nooit gemusiceerd.
Alles viel op zijn plaats en na een staande ovatie van onze aanhang en met een zeer
voldaan gevoel verlieten we het podium.Je voelde gewoon dat het goed zat. Ook nu was
de pers ons aan het volgen.Fia werd nog door de krant geïnterviewd en radio L1 duwde
Math direct na ons optreden een microfoon onder zijn neus.
De jury vond ons optreden goed genoeg en beloonde ons allereerste deelname als fanfare
aan een Bondsconcours dan ook met een dikke 1e prijs.We kregen voor Odyssee 81,84
punten en de voor de andere 2 stukken samen 81 punten. Het eind punt was 81,42
punten. Er kon gefeest worden en dat deden we dan ook uitbundig. Math ging op de
schouders en in de bus werd gezongen en geschreeuwd.
In het Berbke stond een groot koud buffet klaar en werd er lekker gevierd. Zondag
deden we dat nog eens dunnetjes over tijdens het frühshoppen. Marcel had een tv en dvd
speler geplaatst zodat we het gefilmde optreden met eigen ogen konden terug zien. Het
was overweldigend. Iedereen heeft het een fantastische ervaring gevonden en enorm
genoten van alle extra repetities en optredens en kreten als ‘over 2 jaar weer”geven aan
dat het concours goed in de smaak is gevallen.
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Wist u dat……………………..
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Onze fanfare ook een eigen Hyves heeft.
Die te vinden is op www.barbaraga.hyves.nl
Iedereen van ons daar lid van kan worden
Je eigen ideeën of opmerkingen erop mag plaatsen
Paaskienen weer een groot succes was
Leden uit 2 families de minste repetitie/optredens gemist hebben
het afgelopen jaar
Geordy en Lynn de gedeelde 3e plaats hadden , Francis de 2e plaats
en Desirée de winnaar was met geen enkele afmelding voor alle
repetities en optredens.
We de afgelopen 2 maanden 3 nieuwe leden erbij hebben gekregen
2 leerlingen en 1 kant-en klaar muzikant voor in het orkest.
Tamara Smeets ons erg heeft gemist daarboven in Bergen op Zoom
Ze gelukkig nu weer 1 keer per maand naar de repetities kan
komen
Ons steunend lid Frenkie van Bekkum de trotse papa is geworden
van zoon Milan
We een super goedkope nieuwe trompet gekocht hebben
We een nieuwe slagwerkinstructeur zoeken
De 2e en 3e bugels voortaan in de eerste rij zitten
Onze voorzittster ons nieuw concertwerk uit de film Tarzan heeft
geschonken
We voor alle orkestleden zwarte bakjes hebben waar de nieuw
uitgedeelde partijen in komen zodat Erik weer gewoon kan mee
repeteren.
Dit alweer het einde is van onze nieuwe brebbelke
Het bestuur iedereen fijne paasdagen toe wenst
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