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Het Gala-Jubileumconcert in P.Z. te Übach-Palenberg
Ieder lid kan nu al zorgen voor voldoende toehoorders voor ons concert op
zaterdag 2 december. Denk daarbij aan familieleden, vrienden en bekenden.
Toegangsprijs € 12,50.In de voorverkoop kosten de toegangskaarten € 10,00.
Iedere “Sjtiep” kan 2 kaarten verkrijgen met een reductie van 50% op
bovengenoemde prijzen
Kaarten kunnen nu reeds gereserveerd worden bij de penningmeester.
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Agenda
Repetitie en activiteitenoverzicht
Oktober
7
8

12
15
19
28
29

18.30 uur: Opening Landgraaf Musiceert in Residentie Abissenbosch
16.00 uur: Extra repetitie met solist in Residentie Abdissenbosch
17.30 uur: Start concerten Landgraaf Musiceert voor deze dag
20.30 uur: Concert Victoria op Landgraaf Musiceert
19.45 uur: Extra repetitie i.p.v. 15 oktober 2006
Repetitie vervalt en is verplaats naar 12 oktober.
19.45 uur: Repetitie in Rimburg
Halloweentocht: geen eigen tocht; deze wordt al georganiseerd in Lauradorp
10.45 uur: Repetitie in Rimburg

November
2
11
12
16
18
26
30

19.45 uur: Repetitie in Rimburg
18.00 uur: St. Maartensoptocht
10.45 uur: Repetitie in Rimburg
19.45 uur: Repetitie in Rimburg
Sinterklaasfeest
Organisatie Solistenconcours Landgraaf musiceert (Rimburg)
19.45 uur: repetitie in PZ-Aula in Ubach-Palenberg

1
2
10
14
24
26

Generale repetitie Galaconcert Ubach-Palenberg → tijd volgt
Galaconcert met solisten in aula PZ (Ubach-Palenberg)
10.45 uur: Repetitie in Rimburg
19.45 uur: Repetitie in Rimburg
Kerstliederen Kerstnacht: verzamelen bij kerk om 23.45 uur
Tweede Kerstdag: opluisteren H.Mis (Rimburg)

December
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Nieuws van de redactie

De volgende uitgave is gepland op 14 december 2006.
Kopij kan digitaal aangeleverd worden tot 8 december 2006 op het bekende
adres nieuwsbrief@fanfare-victoria.nl
Tot de volgende keer.

Ons nieuwe vaandel
De begin dit jaar gestarte actie om te komen tot een nieuw vaandel is
voortvarend van start gegaan. Op de laatst gehouden bestuursvergadering werd
door de penningmeester medegedeeld, dat de wijzer staat op het mooie bedrag
van € 3205,00.
Dit o.a. door de inzet van Jan Schaeks en Pierre Peters.
Van eerstgenoemde mochten wij een lijst ontvangen van de gulle gevers.
Deze publiceren wij met graagte.
Fam. Hoekstra
Fam. Delnoy
Fam. H. Damrow
Hanssen muziekcentrale
Fam. P. Gerards
Fam. Diederen
Fam. Perlitius
Festival des Arts
FSI Sociale Eenheid B.V.
Woningvereniging Ubach over Worms
Stichting Laurafonds
Oranje Nassau Groep

Staat U er nog niet bij, het kan nog steeds bij bovengenoemde 2 heren of bij
onze penningmeester.
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Uit de oude schoenendoos van Ad Schurer
Een reisje langs de Rijn in ?
(van ons lid Piet Nickel kregen we de
volgende aanvullingen c.q. rectificaties:
)
De foto is genomen in Mayschoss.
Dat ligt niet aan de Rijn maar aan de Ahr
in het Ahrdal.
De exacte datum zoeken we nog op.
In de bovenste rij muzikanten rechts zien
we van rechts naar links de broers Frans,
Hans en Piet Nickel.
De laatste werd abusievelijk aangeduid
als Joep Czerw.
Overigens wil Piet nog opmerken, dat hij
schuiftrombone speelde en de onbekende
dames op de foto bij een kegelclub
hoorden, die ook een uitstapje maakten op dezelfde dag Waarvan akte……

Mop van de maand
Een Moslim, een Indiër en een Duitser staan ’s avonds aan de deur van een boerderij.
Ze vragen er voor een slaapplek, want in de wijde omgeving is nergens een
mogelijkheid voor onderdak.”Dat kan”, zegt de vriendelijke boer, “maar ik heb
jammer genoeg maar twee bedden, dus eentje van jullie moet in de stal slapen.”
De Moslim offert zich op, maar komt na een kwartiertje terug.
“Er zit een varken in de stal en voor ons Moslims is dat een onrein dier. Ik kan daar
niet slapen..” De Indiër gaat nu, is echter na een kwartiertje ook weer terug. “Er staat
een koe in de stal, dat is een heilig dier voor ons Indiërs en daar kan ik niet slapen!”
Als laatste gaat daarom maar de Duitser. Na een kwartiertje wordt er weer
geklopt…………staan het varken en de koe voor de deur.
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Nieuws van de muziekopleiding

Beste jongeling…

Zoals je weet willen we graag een
jeugdorkest beginnen.
Met jouw talent kan het alleen maar een
succes worden!!!
Dus schrijf op je buik, of in je agenda,
op de kalender en zeg het aan je ouders:
29 oktober om 10 uur
in d’r Eck
De eerste repetitie!!!!
Weet jij een leuke naam voor het orkest?
Schrijf het, met je naam erbij op een
briefje en geef het aan Hub Leo of
Mariétte en maak kans op een aardig
prijsje!
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“Effe bloaze” mit d´r Blasinandus

In de hemel is de vakantie ook
voorbij. De meeste heiligen hebben
de draad, of beter gezegd de

heiligenkrans, weer opgepakt en
laten hun licht schijnen over dit
“tranendal”.
Zo ook Uw beschermheilige van
Vinkeroa.
Ik heb vernomen, dat de
Halloweentocht dit jaar geen
doorgang vindt.
Jammer, het was zo leuk vorig jaar!
Wat is de reden? Zijn er te weinig
spoken?
Of is er anders uitgespookt om de
spoken “op de kast”of “in de kast” te
krijgen?
Wie zal het zeggen, gelukkig zal er
een reuzenrad in Rimburg
verschijnen, zodat de bezoekers
alsnog hogerop kunnen, in hogere
sferen zogezegd of in onze taal:
“dichter bij Jezuke”.
Tot slot blaast Blasinandus alvast
zijn zegen uit over het naderend
Solistenconcours, en besluit met het
volgende motto: “Bloast uch get
sjuns bei-ee en zurgt, dat d’r
penningsmeester nit noa d’r gewinn
kan bloaze!”
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De pen (door Loes Toenbreker)
Hallo allemaal, ik zou me graag even voor willen stellen. Omdat ik vrij nieuw ben in deze vereniging
zal ik jullie iets vertellen over mijn leventje en over hoe ik hier in Rimburg terecht ben gekomen.
Ik ben Loes Toenbreker en ik ben op 15 juni 1984 geboren te Brunssum. Ik ben nu dus 22 jaar en ik
woon samen met mijn vader Hub, mijn moeder Henny, mijn broer Paul en onze poes Pommetje op het
Jagerspad in Abdissenbosch. Op dit moment volg ik zowel de Nederlandse opleiding Logopedie aan
Hogeschool Zuyd te Heerlen als de Belgische opleiding Logopedie aan de Artevelde Hogeschool te
Gent. Het is een vrij drukke studie, waar ik heel wat uurtjes aan moet spenderen, zeker nu ik ook de
Belgische opleiding volg. Ook de lestijden zijn niet altijd leuk gepland, het komt regelmatig voor dat
ik tot laat op school moet zijn. Meestal op donderdag, helaas… Misschien vragen jullie je af: waarom
in godsnaam ook een Belgische studie? Voor een groot deel komen beide opleidingen overeen, ik hoef
dus niet de hele Belgische opleiding te volgen. Maar er zijn enkele verschillen tussen Nederland en
België. België legt bijvoorbeeld veel nadruk op leerstoornissen en daarbij vooral rekenstoornissen,
terwijl dit in Nederland helemaal niet onder Logopedie valt. Daarom heb ik een Belgisch diploma
nodig om daar te kunnen werken. Daarbij komt dat ik na deze “Bi-diplomering” binnen twee jaar de
opleiding “Audioloog” in Gent af kan ronden (Waaaat??? Alles met oren en horen). Dat is namelijk
wat ik graag wil worden. Ik zit nu in het derde jaar van de opleiding en al met al ben ik nog wel even
bezig met studeren…maar dan heb je ook wat ;-)
Ik heb eigenlijk maar één hobby en dat is muziek. Ik ben in 1992 begonnen bij de fanfare van
Waubach, dus nu 14 jaar muzikant. Ik ben begonnen op altsaxofoon. Het lijkt alweer een hele tijd
geleden dat ik steeds ruzie had met dat ding omdat mijn vingertjes te klein waren om ze om het
instrument te krijgen, zonder dat ik de kleppen opendrukte en het ding weer begon te piepen. Ik ben na
5 jaar overgestapt op sopraansax. Dit speel ik nu 9 jaar en het bevalt me uitstekend. Ik kan ontzettend
genieten van muziek. Dat is het enige dat me rustig kan krijgen, ernaar luisteren of zelf spelen. Ik houd
van verschillende soorten muziek, Hafabra maar ook bijvoorbeeld musical. Binnen de fanfare houd ik
van de echte fanfare werken, zoiets als Nulli Cedo, echt geweldig. Daar kan ik helemaal in opgaan.
Maar wat ik ook echt geweldig vind zijn de Schintaler, haha! Heerlijk die pom pom muziek, en dat die
geur van de tent en bier....super!! Verstand op nul en feesten maar!!
Goed, hoe ben ik nu in Rimburg terecht gekomen? Ik ben nogal een stresskip en ik leer, laten we
zeggen, iets te veel. Ik was op zoek naar nog een hobby, maar eigenlijk ben ik nergens in
geïnteresseerd behalve dan muziek. Ik kon natuurlijk nog een fanfare zoeken, maar eigenlijk wilde ik
een ander instrument. Om weer van voren af aan nieuw instrument te leren bespelen trok me niet echt.
Dus had ik besloten altsax te gaan spelen. Omdat Simone altijd zo enthousiast was over de “fanfaar
van Rimburg” en omdat ik pa nooit mee naar huis kon krijgen als we even in Rimburg bij de fanfare
waren geweest, dacht ik dat ik het wel eens kon proberen. En tot nu toe heb ik nog geen spijt van mijn
keuze! De sfeer is geweldig binnen de vereniging en ik heb het zeer gewaardeerd hoe ik ontvangen
ben door iedereen in de groep. Nu zijn mijn handen wel groot genoeg voor het instrument ;-) Als het
aan mij ligt zal ik zeker nog een lange tijd blijven!!
Dit was mijn verhaaltje, ik hoop dat jullie nu een beetje weten wie ik ben. Ik zou de pen nu graag door
willen geven aan Luc Vanovermeere.
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Wist u dat …
dat wij al weer een tijdje bezig zijn met repeteren?
dat we flink “prove” voor ons Gala-Jubileumconcert?
dat dit op 2 december wordt gehouden?
dat we hiervoor uitwijken naar Übach-Palenberg, naar het Pädagogisches Zentrum?
dat het een heel mooie accommodatie is op schouwburgniveau?
dat er méér dan 600 plaatsen beschikbaar zijn?
dat U al kaarten kunt bestellen?
dat de kaarten in de voorverkoop een stuk goedkoper zijn?
dat voor onze “Sjtiepe” een aparte regeling met speciale korting is getroffen?
dat het een supermooi en gaaf concert gaat worden?
dat we snel “uitverkocht” hopen te raken?
dat er nog andere jubileumactiviteiten plaats zullen vinden, zoals het solistenconcours?
dat U zich nog kunt opgeven voor deze wedstrijd?
dat, ondanks verwoede pogingen van Mariëtte en Wilma, het onderdeel “Dancing with
the Stars” niet in het programma is opgenomen?
dat we bijna aan het einde zijn van deze bladzijde, terwijl er nog meer zaken
aangehaald hadden kunnen worden?
dat het genoeg is geweest?
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Raad het lid…
De foto (links) van de vorige keer zorgde nogal voor veel
verkeerde oplossingen. Wie was het???
Yvonne had als enigste de juiste oplossing.
Het is Ad Schurer en je kunt zien,
dat die ook klein is geweest.
Volgens ingewijden waren zijn
eerste woordjes niet “Lotto”, maar
“happie happie”, geen wonder, dat
hij zo groot en sterk is geworden.
De eieren gaan deze keer naar de

Generaal Hodgesstraat.
De opgave voor de volgende keer lijkt niet zo moeilijk.
Wie is deze 13-jarige in de tuin voor de “sjtekkebonne”?
Doe mee en schrijf je oplossing op een stuk papier en lever
hem in bij Jean en wie weet, ben je de volgende gelukkige
bezitter van die scharreleieren! (familieleden mogen niet
inzenden)
Inleveren van nieuwe foto’s kan nog steeds bij Jean.. Succes!

Wordt de naam niet geraden, dan valt de prijs toe aan de inzender van de
foto. (Lever zelf ook eens een jeugdfoto in bij Jean, dan kan deze rubriek
worden voortgezet)
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D’r Piejeer en ”das Alter soll man ehren!”
Als inne van os serieuze seniore hult
d’r Pittesj Piejeer van alles oet de ouw doeës,
Brokkelze hat hem doabei gans get te bei-je,
mar dat woost ier al, dier zit ja loeës.
Mieë wie 50 joare bij Victoria,
al joare specialist op d’r saxefoeën
en al is het duks van dat modern gebloas,
hee zurgt ummer vuur d’r juuste toeën.
D’r Piejeer is mieë van vuur ’t ouwe
van al dat richtige oet ee vreuger joar.
“Dat is pas good, dat is pas degelik”, zeët heë:
“Kiek maar noa mich, is dat nit woar?”
Oane vreuger gieft ’t huu nieks te leëve,
hod dat vas, dat is ziene drift,
dus sammelt hee al die herinneringe,
op foto, vuurdracht, book of sjrift.
Ziene gaad, ’t fotografere en reze sjtont hoeëg aagesjrieëve
mit aaf en tow get klusse vuur de “ouw” O.N.,
zie hodde unser Piejeersje nog duchtig an de gang
evvel van en vuur Victoria blieft hee d’r gruuëtste fan!
(Jean Paulssen 2 januari 2006)
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De reiskoorts van Victoria
De reiskoorts weer heeft toegeslagen. Enige tijd geleden waren wij te gast in de
Efteling en daar hebben de reislustige Victorianen met aanhang een geweldige
dag beleefd.
Zelfs de “moedigsten” waagden een tochtje in of andere wilde attractie. Wij
bedanken de activiteitencommissie voor de prima organisatie.
Thans gaan onze gedachten uit naar 2007. Een reiscomité, bestaande uit Jan,Leo
en Sjang, heeft een reis gepland naar het mooie Oostenrijk, en wel naar Söll,
gelegen tussen Innsbruck en Salzburg. Daar zijn wij te gast van donderdag 5
juli t/m maandag 9 juli.
Praktisch de gehele fanfare gaat mee, en wel in 2 bussen. Ook zijn er diverse
leden, die met eigen vervoer gaan; zij koppelen er hun eigen vakantie aan vast.
We zullen enkele concerten geven en mooie tochten ondernemen in de
geweldige bergwereld.
Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar voor geïnteresseerden. Neem dan wel zo
snel mogelijk contact op met Sjang Kremers (tel:045-5457476).
Hij kan nadere inlichtingen geven over prijs enz.

Programma Landgraaf Musiceert 2006
Zoals bekend, organiseert onze vereniging dit jaar Landgraaf Musiceert.
Hieronder staat het programma voor 7 en 8 oktober 2006 in de Residentie in
Abdissenbosch.
Zaterdag 7 oktober 2006
18.3o uur
18.45 uur
19.45 uur
20.45 uur
21.45 uur

Opening Concertweekeinde Landgraaf Musiceert
Fanfare Sint Barbara Glück Auf
Korps en percussiegroep Fanfare Eendracht Nieuwenhagerheide o.l.v.
Hardy Mertens
Kon. Fanfare Eendracht Waubach
Harmonie Sint Ceacilia Nieuwenhage

Zondag 8 oktober 2006
17.3o uur
18.30 uur
19.30 uur
20.30 uur

Drumband Fanfare Sint Elisabeth Groenstraat
Fanfare Abdissenbosch|
Kon. Fanfare Aloysiana Schaesberg
Fanfare Victoria Rimburg o.l.v. Bert Dirks
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Nieuws van de activiteitencommissie

Beste Heksen griezels trollen en drollen.

Helaas gaat onze halloweentocht niet door ,
Buurtvereniging Laura organiseert dit jaar de
tocht in samenwerking met de theatergroep.
Natuurlijk kunnen wij hier meelopen.
De tocht vindt plaats op 27 oktober en vertrekt
vanaf
D’r Stee Uul!!!
Als je meewil schrijf je in aan de
bestuurstafel.
Verdere bijzonderheden volgen nog…….
Natuurlijk hopen wij de griezels volgend jaar
weer aan ons te binden……

