Voorwoord
De oproep in de vorige Notenkraker (nieuwe spelling !!), waarin werd
gevraagd of iemand mee wilde helpen aan de Notenkraker, heeft succes gehad. Met ingang van dit nummer zal Bart van Oeffelt de lay-out
en de afwerking van de Notenkraker voor zijn rekening nemen. Inmiddels heb ik zelf weer een computer ter beschikking. Vanaf nu zal er
weer regelmatig een Notenkraker van de persen rollen. Gelukkig, want
zelf heb ik dit blad de afgelopen maanden gemist.
In dit nummer aandacht voor de bijzonder goede en opbouwende
jaarvergadering, waarin dirigent Sjef Ficker zijn visie over ons korps
uiteenzette. Tevens gaf hij zijn oordeel over een goed opgezette opleiding voor muzikanten. Dit belooft wat voor de toekomst.
Eveneens aandacht voor de spellenavond die in herberg Mareveld in
Schimmert werd gehouden voor de jeugd van onze fanfare.
Tenslotte het uniform. Onder luid applaus showde Henny Moonen
tijdens de jaarvergadering het nieuwe uniform. Daarover valt ook in
dit nummer te lezen.
De redactie

Van de bestuurstafel viel ...
januari

De uniformencommissie brengt haar voorstel ter tafel bij het bestuur
op 9 februari. Het bestuur hoopt haar goedkeuring te geven aan de
verrichte werkzaamheden van deze commissie.
De muzikale opleiding heeft de volle aandacht van het bestuur. Wij
hopen voor 1 maart een concreet opleidingsschema gereed te
hebben met de daarbij behorende opleiders, zodat op 1 maart met de
opleiding gestart kan worden.

Onze ere-dirigent, Guus Erkens, beëindigt zijn
actieve loopbaan als docent bij SgBK te Kerkrade op 29 februari. De interne huldiging van
hem wordt gehouden in het schoolgebouw te
Kerkrade.

Zaterdag 25 mei wordt in samenwerking met het G.K.C. Hulsberg
Missa Simplex wederom door de Koninklijke Fanfare St. Caecilia
in de St. Clemenskerk te Hulsberg ten gehore gebracht.

De secretaris had Fenna Ograjensek in de Notenkraker van december niet vermeld als lid van de muziekcommissie. Bij deze dus.

februari
Zij die de Koninklijke Fanfare St. Caecilia extra wensen te ondersteunen kunnen tevens lid worden van de 'Vriendenkring Club van
Honderd'. Informatie over deze 'Vriendenkring' kunt u inwinnen bij
dhr. Jan Schiffelers of Maris Jansen.
Een nieuw uniform werd 9 februari j.l. aan het bestuur getoond. De
vele kritische vragen en opmerkingen die door de bestuursleden werden gesteld, werden door de leden van de uniformencommissie tot
tevredenheid weerlegd. Het bestuur is dan ook unaniem van mening
dat het getoonde model de toets van kritiek van de korpsleden zeker
kan weerstaan. Het model is modern, gekleed, van goede kwaliteit, er
wordt een goede service geboden en het is nog betaalbaar ook. Zo'n
uniform sprak ons wel aan.

Onze dirigent, dhr. Sjef Ficker, zal tijdens de jaarvergadering op 10
maart een duidelijke uiteenzetting van de toekomstige opleiding
geven.
Het damescomité tracht in samenwerking met Harry Gerekens op 5
mei a.s. een wandeltocht te organiseren voor belangstellenden.
Houdt u deze dag reeds vrij voor dit initiatief.
Als u uw groene uniform, na de aanschaf van het nieuwe uniform,
wilt behouden als aandenken, dan heeft het bestuur daar geen
bezwaar tegen, mits u de penningmeester verblijdt met
Fl 25,- om de kosten van het nieuwe uniform enigszins te bestrijden.

Extra repetities voor de leden die buiten onze gemeente vertoeven
blijven een moeilijke zaak. Een mogelijke oplossing kan zijn dat na
overleg met de betrokkenen vóór concerten op een gunstig tijdstip een
partij-repetitie wordt afgesproken.
Het bestuur en de dirigent handhaven, met betrekking tot de muziekopleiding, de stelling dat de leden van ons korps minimaal de praktische vaardigheden en theoretische kennis van het HAFA diploma A
en B bezitten. Voorgesteld werd dat de muzikanten die geen A diploma bezitten en reeds meespelen in het korps eind 1996 deelnemen
aan het A diploma examen waarna opleiding voor B volgt. Ingeschreven en toekomstige leerlingen kunnen in januari 1997 starten met de
nieuw te volgen opleiding.

LOUTER LEUTER:
" Al etend komt de eetlust," sprak de brave borst,
" wat jammer dat het drinken een eind maakt aan de dorst."

Een drukbezochte jaarvergadering
.

Zondag 10 maart vond de jaarvergadering van de Koninklijke Fanfare
St. Caecilia plaats. Opmerkelijk was het groot aantal leden dat aanwezig was.
Met gevoel voor humor, maar zeer punctueel en zakelijk somde secretaris Piet Meijer de vele activiteiten van 1995 op. Terecht dat hij
met de verzorging van de notulen en het jaarverslag de handen van de
leden op elkaar kreeg.
De kascommissie oordeelde dat penningmeester Hans Dormans ook in
1995 zijn werk weer bijzonder goed heeft gedaan. Door extra uitgaven
in de aanschaf van instrumentaria vertoonde de balans een negatief
saldo. Daar staat weer tegenover, dat een korps als het onze het immer
belangrijk vindt dat de muzikanten van goede instrumenten worden
voorzien. Het is dan ook zeker op zijn plaats dat Hans Dormans de
aanwezigen vroeg met veel zorg met het aan eenieder toevertrouwde
instrument om te gaan.
Henny Moonen trad als bestuursafgevaardigde namens de leden terug.
Voorzitter Charles Backbier memoreerde vooral de ijver van Henny
voor zijn niet aflatende zorg voor een goed geuniformeerd korps en de
discipline die daarmee samenhangt.
Eveneens aftredend maar herkiesbaar waren de bestuursleden Hans
Dormans en Henk van Gorkum. Beiden werden met grote meerderheid herkozen.

Nadat de voorzitter enkele mededelingen verrichtte, kwam dirigent
Sjef Ficker aan het woord. Ditmaal niet vanaf de bok, maar vanachter de bestuurstafel. Eenieder ging merkbaar wat rechter aan de
tafel zitten. Met kritische woorden richtte hij zich tot
de leden. Na een jaar het dirigeerstokje in Hulsberg
te hebben gedragen moest hem van het hart, dat St.
Caecilia een fanfare is die heel veel mogelijkheden
in zich herbergt. Echter de zelfdiscipline van leden
laat soms te wensen over. Het bezoek aan de repetities en de deelname aan concerten worden soms veronachtzaamd. Wil de fanfare blijven groeien naar
een muzikaal hoogwaardige fanfare, dan vereist dat van de gehele
vereniging een maximale inzet. Opvallend kritische woorden dus,
die vanachter de bestuurstafel vooral als opbouwend werden geformuleerd. Het zal duidelijk zijn. Sjef Ficker verwacht van de
leden, wat hij ook van zichzelf verwacht, inzet en een gezonde
muzikale discipline.
Voorzitter Riny Gerekens sprak namens het damescomité. Ze vroeg
aandacht voor de vele activiteiten die dit comité organiseert ten bate
van de fanfare. Op 5 mei organiseert het damescomité een
wandelmiddag voor leden en niet-leden van de fanfare. Zeker weten
dat het weer een fijne middag wordt.
Ere-dirigent Guus Erkens richtte vervolgens het woord tot de leden
en memoreerde nog eens het feit dat hij met graagte het dirigeerstokje van Leon Frissen had overgenomen, toen de fanfare hem een
serenade kwam brengen ter gelegenheid van het feit dat Hare
Majesteit de Koningin hem tot Ridder van Oranje Nassau had geslagen. Guus Erkens verblijft graag in de vereniging. Vooral vanwege
de wijze waarop de vereniging een jaarvergadering weet te houden.

Tenslotte sprak Piet Meyer sympathieke woorden aan het adres van
onze voorzitter Charles Backbier. Charles is inmiddels tien jaar voorzitter van onze vereniging. Dit doet hij met veel verve op een eigen
wijze die mensen in onze vereniging vooral bindt. In de tijd van
vandaag bijna een zeldzaamheid. Piet onderstreepte zijn verhaal met
een goede fles Els en een bloemetje voor de echtgenote van Charles.

Het nieuwe uniform.
Onder luid applaus showde Henny Moonen op de jaarvergadering het
nieuwe uniform, dat in Maastricht door de firma Janfre is vervaardigd.
Een doodstille zaal luisterde aandachtig naar de uitleg van de uniformencommissie bij monde van Henny Moonen. De hele vereniging
was er van overtuigd dat dit uniform niet alleen qua kleur, maar zeer
zeker ook qua snit elke vorm van kritiek kan doorstaan. Een pluim op
de hoed voor dit comité dat stad en land is afgereisd om voor onze
vereniging een passend uniform uit te zoeken. Naar we begrepen is dit
uniform een maatkostuum. Dat wil zeggen, dat geen enkele vereniging
in Limburg zo'n uniform in de toekomst zal worden aangemeten. Met
recht dus een exclusief stukje St. Caecilia Hulsberg. Naast een eigen
compositie dus nu ook een eigen uniform.
Ik vind dat het eerste optreden in dit nieuwe uniform moet beginnen
met Innocent Condemned.
Henk van Gorkum.

" De eerste keer..."
Geconcentreerd wachtend op de eerste maatslag van de dirigent zit
hij daar dan. Gespannen als een veer, een beetje klam in z'n handen,
in ademnood nog voordat de eerste teug lucht eruit geblazen is:

De nieuweling...
Dat manneke met zijn grote tas en kleine handjes, de bugel die wel
een tuba lijkt in zijn handen, dat grote koffer, de ruime stoel, voetjes
van de vloer, worstelend met een reusachtig vel papier dat partituur
schijnt te heten en véél te groot lijkt voor die ontzettend ingewikkeld opgevouwen pepiter.....
maar toch:
klaar om de sterren van de hemel te blazen.

De nieuweling...
Die jongere oudere met zijn grote handen en kleine brilletje, de tuba
op zijn manier een beetje verlegen wegmoffelend achter de rug van
zijn voorman. Driftig op zoek naar zijn derde partij. Gelúkkig een
derde. Weet hij veel dat juist die "derde" halsbrekende ritmes en telpartijen betekent: niks makkelijk, forget it... Tellen, tellen en nog
eens tellen en hopen dat de vermanende blik van de man op de
lessenaar geen schroeivlekken achterlaat op de ziel van deze licht
bejaarde amateurmuzikant.
Allez, kom op. Inblazen, dat moet ook, heb ik gehoord van een
ervaren muzikant. Daar gaattie dan .....

Eerst "die van de do", zoals dat gezegd wordt. Het lage register -dat bij
mij niet verder reikt dan die do- wil nog niet erg zelfverzekerd
klinken. Dan maar die "van de fa". Opluchting, de greep klopt, IK
HOOR HEM, DE FAAA ..., oh nee een sibemol; van de nerve te hard
geknepen...
"Moge de muze, die ik een plezier dacht te doen, geslagen worden met
tijdelijke doofheid", denk ik nog. "Laat haar mijn rauwe vertolking
van de toonladders bespaard blijven."
Niks bespaard blijven: een kakofonie
breekt los: getetter en geblaas. Diepe tonen
van de bas, die warm geblazen wordt. De
hese sax-bariton, schallende hoorns en de
zo verdraaid eigenwijs (toeval ?) klinkende
sopraan-sax. Een dringende roffel op de
drums, 'n dreun op de "dikke". "Het laatste
oordeel moet vergeleken daarbij een oase
van rust zijn", denkt de nieuwe nog. Snel
graait ook hij naar zijn instrument omdat
hij na de eerste schrik denkt dat "het"
begonnen is. Snel zoeken waar ze zijn.
Kan het maar niet vinden. Te laat, de dirigent heeft er met een grote zwaai al een
einde aan gemaakt. En in zijn natrillende
trommelvliezen hoor ik hem zeggen:
"Castell Coch". Waar ligt dat nu weer, in
de Eifel of in het marsboekje, oh ja, heb ik
geoefend bij Lei Extra. Snel !! Alweer te
laat: als iedereen het trio inzet heb ik de eerste dubbele maatstreep gevonden. Daar moest het opnieuw, vanaf die dubbele punt. Dan maar
invallen als ze bij die twee maten rust achter "fien" zijn
aangekomen.... Ene, rust, rust, rust, JA NU ! En prompt begint hij aan

zijn eerste solo.... LAAAA..... een oorverdovende stilte om zich
heen.
Op dat moment ziet hij iemand in zijn richting kijken: zijn lippen
bewegen, 't stokje niet meer.... die blik.... zou het echt... zou hij mijn
talent ontdekt hebben..... de blik dwaalt over het korps, op zoek
naar....
"Doe mos mer ins op d'r pap lètte, jong... " klinkt het dan en met een
grijns zet hij zich schrap voor een reprise vanaf het begin ("links
boave..")
Wat kan muziek toch mooi zijn...da capo al fine....

L. van Oeffelt.

Wandeling:

Wie loopt er mee?
Op zondag 5 mei a.s. organiseert het damescomité een wandeling
waar iedereen aan kan deelnemen.
De wandeling gaat over goed begaanbare wegen en heeft een lengte
van ongeveer 10 km.
Elke deelnemer ontvangt onderweg een traktatie.
Inschrijving: zondag 5 mei tussen 13.00 uur en 14.30 uur in café
'Op de Trepkes'.
Kosten: F 2,00 per persoon, kinderen tot 12 jaar gratis.
Wij wensen U heel veel wandelgenot !!
Het Damescomité.

Grandioze spellenavond in
Herberg Mareveld.
Zaterdag 2 maart vond voor de jeugdige leden van de Koninklijke
Fanfare St. Caecilia een grandioze spellenavond plaats in Herberg
Mareveld te Schimmert.
In totaal namen vijftien koppels het tegen elkaar op. In een ongemeen spannende maar gezellige wedstrijd kwamen Vincent
Huydts en Celine Royen als winnaars uit de bus. Zij mochten de
wisseltrofee, beschikbaar gesteld door Lei
Extra, uit handen van voorzitter Charles
Backbier in ontvangst nemen.
Vooral de spellen Boomer, Koekerellen en
Bully hadden de aandacht van de spelers.
Het bijzondere aan deze spellenavond
was, dat jong en oud aan elkaar werd
gekoppeld. Een goede gelegenheid voor
de allerjongsten in onze vereniging om de
andere leden te leren kennen.
Voor het volgend jaar zal er ongetwijfeld
weer een activiteit op stapel staan. De jeugd kan haar suggesties
daarover kwijt bij de Lei Extra, Nieke Pinckaerts of Henk van
Gorkum.
De volgende activiteit die voor alle leden van de fanfare op stapel
staat is de wandelmiddag op 5 mei die door het damescomité wordt
georganiseerd. Hopelijk geeft iedereen acte de presence.
Henk van Gorkum.

Verjaardagen
maart

april

07
09
12
13
17
17
18
18
21
23

01
06
09
09

Harry Schlijper
Jos Lemans
Piet Meyer
Hans Dormans
Thijs Huijdts
Denise Slijpen
Bjorn Rouwet
Jo Vrolings
Jos Ploumen
Paul Voncken

21
26
28
29

Kevin Rouwet
Leo Rouwet
Jan Schiffelers
Lizette Martens
21
Bart Curfs
Nic Frissen
Pierre Beumers
Anke Vandewall
Wendy Frissen

ALLEN VAN HARTE PROFICIAT!!!!!!!!
P.S. Is bij deze verjaardagen iets verkeerd vermeld?? Laat dit dan
even weten aan Henk van Gorkum of Bart van Oeffelt!!

