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Nieuws van de redactie
Deze keer is het een iets kleinere uitgave van ons verenigingsblad.
De reden is, dat de redactie de handen vol heeft aan het jubileumboekje, dat
begin juni zal verschijnen en door het gehele dorp verspreid zal worden.
In deze uitgave staat ook een overzicht van activiteiten en tijden betreffende
Pinkpop en receptie en frühschoppen. Houd dit bij!!
De volgende uitgave is gepland op 29 juni 2006.
Tot de volgende keer.
Kopij kan digitaal aangeleverd worden tot 13 mei 2006 op het bekende adres
nieuwsbrief@fanfare-victoria.nl
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Agenda
Repetitieschema
Zondag 28 mei (Rimburg) 10.45 uur
Donderdag 1 juni (Rimburg) 19.00 uur!!!!!!!!!!!!!
Zondag 11 juni (Rimburg) 10.45 uur
Donderdag 15 juni (Rimburg) 19.45 uur
Zondag 25 juni (Rimburg) 10.45 uur
Donderdag 29 juni (Rimburg) 19.45 uur

Evenementen overzicht
Mei
25

Begeleiden communicantjes: verzamelen Rimburgerhoeve om 10.00 uur

3
3,4,5
11
17, 18
25

Openluchtconcert bij opening Nieuwbouw Heereveld: 17.00 uur
Verkeersregelaars Pinkpop: zie verderop in deze uitgave
Landgraaf Muziekparade: verzamelen Dorpstraat/Op de kamp om 17.45 uur
Feestweekend: zie verderop in deze uitgave
Bronk opluisteren

2

Concert Festival Des Arts: 11.00 uur in Rimburg

Juni

Juli
Augustus
13
26

Concert bij Privat-Musikkapelle Scherpenseel
Victoria goes Efteling (georganiseerd door de activiteitencommissie)

Oktober
7,8
28

Landgraaf musiceert: organisatie concerten in de Residentie
Halloweentocht (georganiseerd door de activiteitencommissie)

18
26

Verkoop kerstkaarten (georganiseerd door de activiteitencommissie)
Sinterklaasfeest (georganiseerd door de activiteitencommissie)
Organisatie Solistenconcours Landgraaf musiceert (Rimburg)

November

December
2
24
26

Galaconcert met solisten in aula PZ (Ubach-Palenberg)
Kerstliederen Kerstnacht: verzamelen bij kerk om 23.45 uur
Tweede Kerstdag: opluisteren H.Mis (Rimburg)
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Mop van de maand

“Mijn vader heeft na de oorlog een onderscheiding gekregen, omdat hij zo
moedig was”, schept Pietje op, waarop Joepie antwoordt:
“Mijn vader is een grote lafaard, als mijn moeder weg is, gaat hij uit angst bij de
buurvrouw slapen.

Nieuwe bestuursleden en gewijzigde
bestuurssamenstelling
Op de onlangs gehouden jaarvergadering werden tot nieuwe bestuursleden
gekozen Mariët Otten en René Schurer. De zittende bestuursleden Sjang
Kremers en Jean Paulssen werden herkozen. Tot nieuwe voorzitter werd door de
algemene vergadering gekozen de huidige secretaris Frans Schurer. Na overleg
tijdens de laatste bestuursvergadering ziet de samenstelling van het Dagelijks
Bestuur er nu als volgt uit:
Frans Schurer
Cynthia Weng
Jan Schaeks
Sjaak Otten
Gerthie Weng
Sjang Kremers

–
–
–
–
–
–

voorzitter
vice-voorzitter.
secretaris
2 e secretaris.
penningmeester
2 e penningmeester.

We wensen hun veel succes toe.
Enkele bestuursleden hebben aangegeven t.z.t. te willen stoppen met hun
bestuurstaken. Op de nieuwe taakverdeling binnen het bestuur komen we in een
volgende uitgave nog nader terug.
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“Effe bloaze” mit d´r Blasinandus

Koninginnedag werd dit jaar gevierd
op zaterdag 29 april. Eigenlijk was
het op zondag, maar
in verband met de zondagsrust(?)
was de viering verplaatst naar de
zaterdag.
Victoria was uitgenodigd om de
viering in het gemeentehuis mede te
omlijsten.

Het werd, zoals ik later vernam, een
mooie happening in de “huiskamer
van Landgraaf”.
Vooral het optreden van ome Hein (
bekend van de soap “met Hein in de
trein”van omroep Landgraaf enkele
jaren geleden) met zijn mooie
“dichtsels” waren een echte
verademing.
Hij mag zich met recht “de dichter
des Landgraafs” noemen.
Aandoenlijk waren zijn versregels
over geluk, overgoten met een sausje
“Wiener Melange”en”Wie sjooën os
Limburg is” door een sopraan op
zachte accordeonmuziek.
Wat te denken van: “Gelukkig
hebben we geluk”en “Geluk is als
een groen sprietje op een kluitje
drek”. De processiemars in het
geheel konden we niet plaatsen.
Maar toch, alles was zeer verheffend
en motiverend voor de verdere
invulling van Koninginnedag.
Victoria maakt zich op voor de
viering van het 115-jarig jubileum
met 15 jubilarissen.
Jongens, maak er maar wat moois
van in Brokkelze en ik zal als
patroonheilige mijn confraters in de
hemel trakteren op een rondje
(wij)water.
Tot blazens
D’r Blasinandus van Vinkeroa
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De pen (door Carola Heunen)
Ik ben Carola Heunen, getrouwd met Jeffrey. We hebben 2 kinderen Rick en
Dion en een derde op komst. Sinds 1983 ben ik lid van de fanfare. Ik ben
destijds begonnen op bugel, maar ben na ongeveer 1½ jaar overgestapt op
saxofoon. Ik heb hier eerst les gehad van Ron Hanssen, later heeft Leo Hanssen
dit overgenomen. Daarna heb ik nog enkele jaren les gehad van Hen Hoefnagels.
Deze laatste heeft me ook gevraagd om in een saxofoonkwartet te spelen met
enkele andere leerlingen van hem. We hebben een paar keer meegedaan aan het
solistenconcours van Hulsberg, maar door studie van 2 van hen zijn we er helaas
mee moeten stoppen. Momenteel ben ik een poging aan het doen om het spelen
op de bariton onder de knie te krijgen, maar gezien mijn zwangerschap, zal dit
nog wel tot volgend jaar duren voordat ik dit in het orkest zal uitproberen.
Naast het musiceren ben ik bij de fanfare ook nog actief in een aantal
commissies, namelijk de muziekcommissie en de bibliotheekcommissie en
hoewel ik niet bij de PR-commissie zit, ben ik toch elke keer weer bezig met het
samenstellen van de nieuwsbrief. Verder ben ik ook nog bezig samen met een
aantal anderen om de jubileumboekjes en de overige programmaboekjes in
elkaar te zetten. Het is wel erg druk, maar ook heel leuk om te doen.
In het dagelijks leven ben ik werkzaam als systeemontwikkelaar bij AZL. Een
pensioenadministrateur voor velen wellicht beter bekend van de administratie
van de Mijnpensioenen. Hier werk ik aan het implementeren van
pensioenreglementen van een grote diversiteit aan fondsen en bedrijfstakken.
Rest mij alleen nog de pen door te geven aan Simone Steins.
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Overzicht Bezetting Post XB27 Einsteinstraat
DAG/DATUM

vrijdag 2 juni

TIJD

18:00 - 23:00 uur

NAAM PERSONEN

Ad Schurer (max 4 uur)
Harry Schlyper (max 4 uur)
Cynthia Weng

23:00 - 07:00 uur

Hub Snijders
Jan Schurer

zaterdag 3 juni

07:00 - 15:00 uur

Frans Schurer
Simone Steins

15:00 - 23:00 uur

nog niet bekend
nog niet bekend

23:00 - 07:00 uur

Marriet Otten
Jefrey Demas

zondag 4 juni

07:00 - 15:00 uur

Christiaan Bosch
nog niet bekend

15:00 - 23:00 uur

Jack Steins
Marjo Steins
nog niet bekend

23:00 - 07:00 uur

Paul Kaesler
nog niet bekend

maandag 5 juni

07:00 - 15:00 uur

Leon Paulssen
Simone Steins

15:00 - einde

Yvonne Paulssen
Alexandra Peters
Pierre Peters (4 uur)
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Overzicht Bezetting Post XB 15 Voltastraat
DAG/DATUM

vrijdag 2 juni

TIJD

18:00 - 23:00 uur

NAAM PERSONEN

Laurent Berghof
Ralph Peters

23:00 - 07:00 uur

Marco Weng
Bernd Grau

zaterdag 3 juni

07:00 - 15:00 uur

Jan Schaeks
René Schurer
Luc Schurer tot 13:00 uur

15:00 - 23:00 uur

Gerthie Weng
nog niet bekend

23:00 - 07:00 uur

Torsten Weng
Chris Coun

zondag 4 juni

07:00 - 15:00 uur

Cynthia Weng
Nadja Vanovermeere
Stanni Otten

15:00 - 23:00 uur

Christiaan Bosch
Jo Vanovermeere

23:00 - 07:00 uur

Jack Otten
Marriet Otten

maandag 5 juni

07:00 - 15:00 uur

Wilma Rutten
Henry Rutten

15:00 - einde

Monique Schurer
Harold Peters
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Proficiat
Mevr. Manon Pelzer is onlangs benoemd tot burgemeester van de gemeente
Eijsden. Zij is al jaren “Sjtiep” van onze vereniging en de gehele Victoria
familie wenst haar van harte proficiat en veel succes in haar verdere loopbaan.
Manon zal ongetwijfeld de juiste toon weten te treffen en voor een mooi
samenspel gaan zorgen in het uiterste puntje van het Zuiden. Niet zo
verwonderlijk, ze heeft genoeg ervaring opgedaan als voorzitster van fanfare St.
Elisabeth uit de Groenstraat.

Dhr. Frans Diels uit Kerkrade mocht op 28 april een lintje van H.M. Koningin
Beatrix ontvangen. Dit dankte hij aan zijn vele verdiensten voor Kerkrade en als
beschermheer van Harmonie St. Gregorius te Haanrade. Frans Diels is al diverse
jaren Victoria-Sjtiep en daarom een welgemeend proficiat van de gehele
fanfarefamilie.

Proficiat met jullie Eerste Hl. Communie .
Anne Vanovermeere (Hemelvaartsdag 25 mei)
Jeanine Schurer ( Zondag 28 mei)
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Wist u dat …

dat we een heel mooi lenteconcert hebben gehad?
dat de zaal bomvol zat en de mensen hebben genoten?
dat onlangs twee “Sjtiepe” benoemd zijn tot burgemeester?
dat zij tot het sterke vrouwelijk geslacht behoren?
dat een benoeming tot “burgemeester van de Ouw Hoeëpel” helemaal niet aan
de orde is?
dat daar maar een persoon van CDA-huize voor in aanmerking kan komen?
dat hij kan rekenen op de nodige steun en bescherming van “Vutter” Harrie met
zijn herdershond?
dat de vrouwen ook binnen ons bestuur oprukken?
dat er na de jaarvergadering een aantal bestuursveranderingen zullen
plaatsvinden?
dat we het erebestuur een goede start toewensen?
dat die maar niet moeten denken, dat ze van nu af aan een ceremoniële taak
hebben?
dat we U genoeg hebben laten weten?
dat het anders “gebreuzel” wordt om deze bladzijde vol te krijgen en we dat niet
willen!
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Raad het lid…
De jongeman met hoedje op de foto is 3 jaren oud.
Welk lid van onze fanfare is dit?
Schrijf je oplossing op een stuk papier met je eigen naam
en win 5 super-scharreleieren van kippenboer Jan.
Wordt de naam niet geraden, dan valt de prijs toe aan de
inzender van de foto. (Misschien een stimulans om een
foto in te leveren bij Jean, want het loopt niet echt
storm!!)

Op de foto(r.) van de vorige keer
zien we Yvonne, toen nog Dirix
en nu getrouwd met Léon
Paulssen. Duidelijk is de
gelijkenis met Anne, haar
dochtertje. De gelukkige
prijswinnaar is Wilma van d’r
Henry. (“kiet dee och ins get
richtiges onger de naas!”)Jan zal
de prijs persoonlijk
komenoverhandigen
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Sjang onze man die alles kan
Hat ier get kapot of get te make,
lot uch dan durch d’r Krieëmesj Sjang advisere,
hee is nog inne van die ouwerwetse richtige,
dee ’t op de iesjte plaatsj probeert te reparere.
Mit zie playmobiel kunt hee aagesjnirke
‘t weentje gevuld mit alle meugelike materiaal
aluminium, hoot, iezer, kunssjtof
en wat hee nit hat, dat organiseert hee waal!
Van dee Sjang profiteert och os fanfare
’t is ee nietsj menke, wit och va filme richtig besjeet
ging opgaaf of fes is hem te lestig
hee wit noen eemoal , wie “der Hase geht”.
Vreuger woar ’t pienke-pienke monnie,
doauver waket hee wie inne bok op de haverkis,
noen deet hee ’t get ruiiger, ozze pfennige-sjraper,
mar mit ziene innerlijke “drive” is nog nieks mis.
Ziet ier d’r Sjang durch Rimburg vlege,
in zieng grasmasjieng, ier wir wat is bedoeld,
dan is ‘t wirke vuur zichzelf of de fanfaar onger zie motto:
aanpakken en niet zo veel “gemoeld”.
(Jean Paulssen 17 juli 2005)
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Programma Feestweekend 17 en 18 juni 20006

Zaterdag 17 juni
18.00-19.00 uur feestvergadering
19.00-20.30 uur receptie, presentatie Joep Kleinen
aansluitend feestavond met dj. Hans Beckers en “Jell”
Zondag 18 juni
9.30 uur

Hl. Mis opgeluisterd door fanfare Victoria (leden om 9.00
uur aanwezig zijn in de kerk)
Aansluitend frühschoppen met jeugdfanfare Waubach
en dj. Hans

Jubilarissen
70 jaar lid
Frans Nickel
65 jaar muzikant
Guus Erkens
60 jaar lid
Piet Nickel
Ad Schurer
Leo Hanssen
50 jaar muzikant
Ulli Klein
40 jaar beschermheer
Konrad von Brauchitsch

25 jaar lid
Jeffrey Demas
Léon Paulssen
Alexandra Peters
Luc Schurer
25 jaar bestuurslid
Thei Eygelshoven
Hub Snijders
12½ jaar dirigent
Bert Dirks
12½ jaar lid
Marco Weng

