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De eerstvolgende Kerst-uitgave van “Ronk Victoria” is gepland op 23
december. Kopij kan aangeleverd worden vóór 18 december.
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Agenda
Activiteitenoverzicht

25

November
Tijdens repetitie bezoek Sinterklaas/Solistenconcours

16
24
26

December
Kerstmarkt oud Waubach
Kerstliederen Kerstnacht
Opluisteren heilige mis

11
26

Januari
Bezoek Gulpener
Familiedag

In memoriam
Onlangs bereikte ons het droevige bericht, dat dr. Jos Pasmans, als
neuroloog verbonden aan het Atriumziekenhuis, was overleden.
Hij ondersteunde jarenlang als “Sjtiep” onze fanfare Victoria.
Bestuur, dirigent en leden wensen echtgenote, kinderen en familieleden
veel sterkte bij dit zware verlies.
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Van de redactie
Beste lezers van “Ronk Victoria”,
Dit is alweer de 5e nieuwsbrief van Victoria van dit jaar.
Tevreden kunnen we terugkijken op twee zeer geslaagde Promsconcerten met
harmonie St. Cecilia als afsluiter van het 25-jarig jubileum van Landgraaf.
Na de nodige gezamenlijke repetities van Harmonie St. Caecilia en Fanfare
Victoria was het op 3 en 4 november zover. Ondanks enige opschudding rond de
kaarten wisten de liefhebbers sporthal Terwaerden toch te vinden. Nagenoeg alle
stoelen waren bezet.
Bekende solisten zoals Frits Damrow (Koninklijk Concertgebouw Orkest), Hans
Nickel (WDR orkest), Remy Beckers (Luchtmachtkapel) en Gerald van Gemert
(Swingdesign) vulden het affiche. De verschillende Landgraafse zangkoren en
de popband The Jaguars maakten dit muzikale spektakel compleet.
Waar de Proms begonnen met de serieuzere werken, zo eindigden ze met
populaire lichte muziek. En het publiek was vol lof.
Maar het zit er al weer op, het podium is weer leeg…
Even uitblazen, nagenieten en dan langzaam op naar de volgende uitdaging: het
Bondsconcours?

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Ronk Victoria

Pagina 4

Ontwerpwedstijd “Victoria’s Nuij Vaan”
Het huidige vaandel, hét visitekaartje vóór het korps, is zo oud dat de franjes er
letterlijk bijhangen. Daarom hebben Jan Schaeks en Pierre Peters het initiatief
genomen om fondsen te werven die het mogelijk maken een nieuw vaandel te
laten maken.
Daarnaast ontstond het idee om een heuse wedstrijd voor het ontwerp van het
vaandel te organiseren.
Teken, kleur, knip of plak een nieuw vaandel voor Victoria en wie weet, win je
een CD-bon ter waarde van 75 euro! Iedereen mag meedoen zolang er voldaan
wordt aan een aantal voorwaarden:
• Het ontwerp moet muziek uitbeelden:
• Het ontwerp dient gemaakt te worden op het wedstrijdformulier;
• Maximaal twee inzendingen per deelnemer;
• De volgende items zijn verplicht: duif of logo, “Fanfare Victoria”,
“Opgericht in 1891”
Tijdens de repetities zal een wedstrijdformulier op de bestuurstafel liggen
waarop iedereen zijn of haar idee kwijt kan.
Inleveren kan vóór 7 januari 2008 bij Pierre Peters of Jan Schaeks. Ook het
wedstrijdreglement is bij deze heren verkrijgbaar. Een keuzecommissie
bestaande uit 3 bestuursleden kiest het beste ontwerp.

Mop van de maand
‘s Morgens vroeg komen twee werklui van Belgacom de straat ingereden en
beginnen direct te graven. Nadien wordt de gegraven sleuf weer dicht gegooid
en graaft men weer verder aan een nieuw stuk.
Dit gaat zo de gehele dag door.
Vooraleer ze ‘s avonds vertrekken komt een buurtbewoner eens kijken bij die
vlijtige mannen en vraagt hen wat ze nu eigenlijk de hele dag gedaan hebben.
”Awel menierke”, zeggen de mannen, "Verstaat ge dat niet? Wij hebben de
gehele dag draadloos internet gelegd."
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Piste vrij voor het circus
Rimburg kent sinds kort een nieuwe club: de “Rimwormpjes”, opgericht om de
jeugd van Rimburg bij elkaar te brengen en te houden. Daartoe organiseert de
leiding in de loop van het jaar allerhande activiteiten om dit te verwezenlijken.
Zo stond op 6 september een heus circusprogramma in d’r Eck op de rol.

Vanuit Heerlen had men “het Spinazieblik” gecontracteerd om de jeugdige
Rimburgse artiesten te begeleiden. Bij een circus hoort natuurlijk een echt
orkest, vandaar, dat onze Victoriaantjes aanboden om het programma muzikaal
te komen ondersteunen. Deze geste werd met heel veel dank door de directeur
aanvaard.
Het werd een zeer gezellige middag voor iedereen. Zelfs twee jongedames van
Victoria betraden als danseres de “ring” met een wervelende “doekenact”. Het
aanwezige publiek genoot zichtbaar van de optredens. Het orkest mocht menig
complimentje ontvangen. In de toekomst wil Victoria nog vaker samenwerken
met de Rimwormpjes, want wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Dat principe
geldt ook heel zeker voor onze fanfare.
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Hulpdirigent
Op voorstel van dirigent Bert Dirks is Léon Paulssen als hulpdirigent aangesteld
bij onze Victoriaantjes. Hij zal na instructie bij afwezigheid van Bert de
repetities en de uitvoeringen leiden.
Het bestuur van de Fanfare gaf gaarne haar fiat aan dit voorstel en wenst Léon
veel succes met het overwegend “jonk gemeuës”.

Concertagenda Victoriaantjes
De Victoriaantjes beginnen al aardig populair te worden. Dat blijkt uit hun
agenda.
Vast staan de volgende optredens: Kerstmarkten te Waubach en in “Op de
Kamp”. Samen met de Rimwormpjes wordt er in mei 2008 een middagje
gepland met als thema: blazen in een fanfare. Zo te zien komen de visite- en
promotiekaartjes, ontworpen door Sjang Kremers, al goed van pas!

Uniform is uniform
Het stoort het bestuur als de leden niet uniform gekleed gaan als zij in
uniform moeten verschijnen.
We hebben het dan over de zwarte schoenen, zwarte sokken,
epauletten en de pet (al dan niet met pluim). Er zijn zelfs leden
gesignaleerd zonder stropdas. Dit kan natuurlijk niet.
Is er iets mis met je uniform (bijv. te klein) of met de andere
accessoires, neem dan even contact op met Gerthie Weng.
Het bestuur vindt het kinderachtig om hierover steeds maar weer
opmerkingen te moeten maken. We nemen aan met verstandige
mensen te maken te hebben. Laat dat dan ook asjeblieft blijken!
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Bericht uit Gulpen
Gulpen, 1 oktober 2007

Geachte Dirigent, Bestuur en Leden van de Fanfare Victoria,
Met interesse hebben wij het alarmerend artikel van één van uw redacteuren in
“Ronk Victoria” gelezen.
Het was inderdaad even schrikken, die vermoedens vanuit Rimburg over de
vermeende “verslapping” van embouchure en de aflatende muzikaliteit.
Toch is bij ons, na enkele “brainstormsessies”, in goed Limburgs “ ’t
durchwuuële en rammele van de hieëre” de druk een beetje van de brouwketel.
We hebben besloten over te gaan tot een eerste oriënterend onderzoek
aangaande de door u vermoede oorzaken van de mogelijk verminderde
blaasprestaties.
Wij hebben bij dezen Leo Hanssen, onze oud-inspecteur en heel zeker een
doorgewinterd rasmuzikant uit ons mooie Limburgse land de opdracht gegeven
om jullie, namens de directie, uit te nodigen voor een bezoek aan onze
Brouwerij te Gulpen. Hoe zullen we e.e.a. invullen?
Onze gedachten gaan uit naar een uitleg van het brouwproces, een rondleiding
en wat voor ons (en voor jullie ook) op dit moment het belangrijkste is: het
aansluitende “preuëve”. We hopen, dat jullie je instrumenten meebrengen, zodat
jullie na het nuttigen van enkele van onze producten, een muziekwerkje zullen
laten horen.
Wij kunnen u mededelen, dat wij dan reeds kunnen inschatten, of een verder
onderzoek door Herr Professor Dokter P. Ilsner nog noodzakelijk is.
Gezien onze jarenlange ervaring, kennis en ondersteuning van de Limburgse
Cultuur in al zijn facetten, dachten wij deze conclusie zeker te kunnen trekken.
Tot slot wensen wij jullie het allerbeste toe en hopen jullie zo spoedig mogelijk
in Gulpen te horen blazen.
De directie Gulpener Brouwerijen
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Ps. Dhr. Leo Hanssen zal met jullie bestuur een geschikte datum regelen en dit
aan ons doorgeven.

Nagekomen bericht:
Noteer deze belangrijke datum in je agenda:
De directie van de Gulpener Bierbrouwerij hoopt Victoria op vrijdag 11 januari
2008 om 19.00 uur in het "Brouwhuis" te Gulpen welkom te kunnen heten.
Zij willen het brouwproces nader toelichten en uiteraard volgt erna een
uitgebreide "proeverij" (enz) van hun Limburgse producten.
Verder wil men het gezelschap de raad meegeven, om i.v.m. eventuele
alcoholcontroles per bus te komen.

Van harte beterschap
Onze hoofdredacteur Jean Paulssen is na een operatie weer thuis
om te herstellen.
Jean, we wensen je een voorspoedig herstel toe!
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“Kirchroa Alaaf” mit d’r Henry
“ Kirkroa, Kirkroa”, sjreit d´r Henry, “dat is ’t sjunste,
is ing sjtad, die geet mich an ’t hats,
ing sjtad wie Kirkroa gieëft ´t nurgens,
doa an de Duutsje grens, miene sjtoots…. miene sjats!”
Zieëker, heë lieët ‘t dukker merke,
uuëver zieng sjtad van de klone en ´t WMC,
“de betste moezieker kome oet Kirkroa”, zeet heë
“en d’r sjunste voesbal sjpilt Roda JC!”

Aaf en tow zit heë get te kloemele an motore,
hat doa-aa joamer genog dudelik tied te kot,
zieg hem toch broeze durch de Limburgse durper,
mit ziene auwe Em-Zjie (MG) onger gen vot.
Zie oog vuuër feste rong vrouwelike vorme,
kumpt hem in ´t dageliks leëve good van pas,
inne kwinksjlaag of ing wiets doa-uuëver,
en …heë hat zelf de gruuëtste sjpas.
Beij Victoria hat heë gekoaze vuuër inne sax,
hét insjtrument, dat vuuër hem dat “gewisse etwas” hat,
want mit al die hebele, kleppe is ´t wie beij inne moter,
dat klinkt en zingt …..zoeë ervaart ozze Henry dat.
(Jean Paulssen 7 juni 2007)

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Ronk Victoria

Pagina 10

Een vriend van het WMC uit Lauradorp
aan de lijn………..
Voor de vierde keer zal het door het WMC georganiseerde “Open Nederlands
Kampioenschap” (ONK) plaatsvinden op 24 en 25 november a.s. in de Rodahal
te Kerkrade.

Bijgaand schema, verschenen in de nieuwsbrief van de LBM, toont de
deelnemers en de tijd van optreden. Als vriend van het WMC kan ik nog
mededelen, dat bij de fanfares het ”Brabants Fanfare Orkest” zal deelnemen
(staat niet in dit schema). De Belgische fanfares zijn afwezig i.v.m. hun eigen
landskampioenschappen.
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Bij de harmonieën was het “Koninklijk Bevers Harmonie-orkest” tijdens het
laatste WMC één van de grote verrassingen in de 1e Divisie.
De jury wordt gevormd door Pierre Kuijpers, Gert Buitenhuis, Durk
Lautenbach, James Gourley en Claude Kesmaecker, de winnaar van de WMCdirigentenwedstrijd in 1985.
Tijdens dit Open Nederlands Kampioenschap zal Jan Cober geïnstalleerd
worden als onze nieuwe “Persoon van Verdienste”.
Noteer verder in je agenda van de zestiende editie van het WMC:
9 juli t/m 2 augustus 2009!!
Beste muzikanten, ik kan het concours van harte bij jullie aanbevelen en wie
weet, zien we elkaar in Kerkrade.
Harald Peters

Wist u…
Dat we met het Reünieorkest Limburgse Jagers een concert verzorgden in
Voerendaal?
Dat we 3 Victoriaanse Jagers ontdekten binnen het korps.
Dat, ondanks de leeftijd, het enthousiasme en de muzikaliteit er nog van af
spatte?
Dat het in de “Boorenburg” werd gehouden?
Dat het een mooie zaal was met een prima akoestiek?
Dat we samen met harmonie St. Cecilia, The Jaguars en een aantal Landgraafse
koren twee spetterende Proms-concerten hebben gegeven?
Dat we niet de minste solisten op het programma hadden staan?
Dat vele vrijwilligers hun beste beentje hebben voorgezet bij het opbouwen,
tappen en afbreken in sporthal Terwaerden?
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Dat het podium maar liefst 838 onderdelen telde met een gewicht van 5540 kg?
Dat de solisten een gewicht vertegenwoordigden van 342 kg?
En dat we Monique Schurer als soliste daar niet meegeteld hebben?
Dat we in de volgende “Ronk Victoria” daar nog uitgebreider op terug blikken?

Raad het lid
Slechts één inzending, maar wel de goede.
Wederom was het Luc Vanovermeere, die een neusje schijnt
te hebben voor deze rubriek.
Het was inderdaad Laurent Berghof van de slagwerkgroep.
En al zwaait hij binnen Victoria met de stokjes, hij is niet de
dirigent geworden.
Dus ome Jan van de kippen, spoor je dames maar flink aan,
zodat Luc op tijd van zijn scharreleitjes kan gaan smullen.

Wie is de volgende persoon????

Hij is bezig met de training van de “Tour de
Rimbourg”. Wil je ook een gooi doen naar onze
geweldige gezonde hoofdprijs, stuur dan je
oplossing naar Jean.
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