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Hoe Sinterklaas toch de weg vond naar de fanfare
Kerstboodschap
Aan het eind van het jaar is het gebruikelijk, dat
de voorzitter een woord richt tot de hele Koninklijke Fanfare St.Caecilia familie. Wij kunnen terugzien op o.a. een mooi concert met het
Gemengd Koor St.Caecilia in de lente, een geslaagd zomerfeest met optredens van onze
eigen mensen, een goed federatieconcert van
“De Vriendenkring” in Hulsberg, een geslaagde concertreis naar Oud-Zevenaar en nog vele
ander concerten, voorspeelmiddag, solistenconcours, bronkprocessie, serenades, Carnaval,
Oranjefeest enz. Teveel om op te noemen.
De structuur van de opleidingen is nu zodanig,
dat we daar nu de vruchten van plukken. Dit
jaar is ons muziekkorps versterkt met jonge
muzikanten en in 2002 komen er weer nieuwe
bij. We kunnen vaststellen dat de jeugdige
aanwas gehoord mag worden. Wij zijn zeer
tevreden over hun prestaties. Onze dank gaat
uit naar de mensen die hier heel veel energie in
steken. Verder ook dank aan alle andere muzikanten en andere mensen, die het de Koninklijke Fanfare St.Caecilia mogelijk maken om
op haar best voor de dag te komen.
Tot slot wens ik alle leden, dirigent, eredirigent,
bestuursleden, Club van Honderd, damescomite, instrumentenfonds, ereleden, donateurs
een Zalig Kerstfeest toe. Voor het jaar 2002
alle goeds en veel mooie fanfaremuziek.
Charles Backbier, voorzitter

Onze toekomst, proficiat!
Ja, het gaat maar door. Ook nu weer nam
een aantal leerlingen deel aan het muzikaal
examen. Jasper Meessen bespeelt zijn instrument met vaardige hand en slaagde voor
het “A “ diploma praktijk. Danjela Posma ,
Kevin Rouwet en Loes Verlaan hadden
reeds hun theoretische kennis van de muziek kenbaar gemaakt en zorgden nu voor
de afronding voor het “A “diploma . Proficiat dames en heer met deze mijlpaal in jullie

muzikale ontwikkeling. Steven Horsmans is
reeds met de volgende stap begonnen en
slaagde glansrijk voor het praktische deel
van het “B “ examen. Zijn inzet en volharding hebben tot gevolg dat hij zijn plaats
gaat veroveren in het fanfarecorps. Allen
succes toegewenst met je muzikale ontwikkeling. Maak er een fijne hobby van.
Een zestal blokfluitleerlingen namen deel
aan hun examen. Met veel achten werd
hun muzikale kennis beoordeeld . De examinator, onze dirigent Sjef Ficker, sprak zijn
waardering uit voor dit hoge gemiddelde,
dat zeker kan concurreren met de resultaten
die hij vaak onder de ogen krijgt tijdens de
examens bij de muziekschool “Kreato “.
Dat zegt toch wel iets. De geslaagden zijn:
Nicole Beckers, Marloes Hagemans, Lennart
Janssen, Denis Kamps, Charrisa Liedekerken, en Loes Moritz.
Een aantal van hen heeft reeds gekozen
voor een vervolgopleiding en zij bespelen
het instrument van hun keuze.
Ook proficiat aan de kandidaten die op zaterdag 15 december hun A en B examen
deden onder het oog van de examinatoren
Sjef Ficker en Guus Erkens.
Voor het A-diploma slaagden Monique
Dormans, Tiffany Geraerdts, Tiffany Meertens, Tom Vrolings, Charlotte Thissen en
Malissa Schreurs. Voor het B-diploma
slaagden Tim de Ruyter en Jeremiah
Huydts.

5 December
Een dag, die velen van ons herinneren als
een bijzondere dag. Voor onze blokfluiters
en jeugdige muzikanten werd het 2 december. Een repetitie met een kleine onderbreking. Begeleiders met het organiserend comité, hadden hun werkzaamheden perfect
voorbereid. De show van de Goed Heiligman met zijn Pieten was af. Ouders en be-

langstellenden genoten hoe onze leerlingen
de woorden van de Sint steeds muzikaal ondersteunden. Erg gezellig voor allen. Het
was reclame voor het Kon. Fanfare Orkest
hoe de jeugd met hun begeleiders en begeleidsters enkele aangename uurtjes gezamenlijk bijeen waren op deze zondagmorgen.
Leon en organiserend comité, bedankt voor
deze inbreng.
Dat de echte Sint 2 december klaar voor
stond voor onze jeugd, dat heeft velen goed
gedaan. Dat zijn knechtje het fanfarekorps
moest gaan bezoeken was wel een verrassing
voor Helga. Zij was het toch die de Sint
verweet dat hij de echte muzikanten in 2000
was vergeten. Zoiets mag nooit weer gebeuren vond zij. Haar uniek gedicht van weleer
had het hart van de Sint geraakt. Welbespraakt nam de Sint het laatste half uurtje
van onze Sjef over, tot genoegen van de
muzikanten, die diep onder de indruk waren
van zijn woorden. Veel lof werd hen toegezwaaid over hun uitvoering in Oud Zevenaar. Hun prestatie werd gehonoreerd met
een geweldige chocoladeletter en Sjef mocht
in de kleine uurtjes de fles ledigen met zijn
echtgenote. Helga was blij, dat dit jaar de
Goed Heiligman wel een bezoek bracht en
dat waren velen het met haar eens.

Het “avondje”
De jaarlijkse St.Caecilia-avond was gezellig
als vanouds. Wel wat aangepast, maar ja, dat
werd ons opgedrongen door de vertegenwoordiger van de L.B.M. Eerst de inwendige mens verzorgen en daarna feesten was de
opgave. Naast het gezellig samenzijn werd
er ook aandacht besteed aan onze jubilarissen te weten Dhr L. Extra, Dhr. W. Limpens en Dhr. P. Beumers. Deze heren hadden de gouden speld verdiend. 40 jaar de
Kon. Fanfare St. Caecilia in “ ERE “ houden en haar belangen behartigen, daar mag
men wel aandacht aan besteden. Ook 25 jaar

DE NOTENKRAKER

is een respectabel aantal jaren, want velen
houden het niet zolang vol om steeds maar
weer zin en vreugde te beleven aan het beoefenen van hun muziek. Mevr. U. Klein,
dhr P. Heynen en dhr R. Slijpen werden
daarom in het zonnetje gezet. Onze voorzitter roemde de verdiensten van hen, terwijl
Dhr. op den Buys , bestuurslid L.B.M., hen
de versierselen opspelde en de oorkonden
aanreikte. Alle gefêteerden ontvingen een
plaquette met inscriptie , ondersteund met
een bloementje voor de dames, om de achterban te overtuigen, dat hun partners zeer
gewaardeerd worden in deze vereniging. Velen genoten van deze nostalgische avond
met rustige dansmuziek die ten gehore werd
gebracht door Jos en Willem. Een avond
waar de oudjes nog eens oude herinneringen
konden ophalen en bespreken zonder dat zij
hun stembanden moesten forceren. Met
bewondering werd gekeken naar de uitstekende declamatie, hoe deze door de stoïcijnse Helga werd uitgebeeld. Dat zij niet afgeleid werd door de interrupties van het publiek was verbazingwekkend. Dat velen over
de tekst van deze voordracht een verschil
van opvatting hebben, daar kan men nog
eens een discussie over opzetten. Paulien en
Theodoor dansten ook dit jaar hun pasjes
zoals gewoonlijk. Een beetje vertrouwd doet
het al aan. Hun talent om een aantal kernen
zo fijntjes te vertalen geeft toch aan hoe rijk
Paulien en Theodoor voorzien zijn van begaafdheden. De gekozen woorden waren
zeer fijntjes en zorgden er voor dat een enkeling wat bijkleurde of dat vele lach spieren
werden aangesproken. Het was weer als
vanouds. Een familiefeest voor ons allen,
jong en oud bijeen, onder het genot van een
uitstekend buffet en voldoende spraakwater.
Het was goed toeven bij Stephan en Dorien
tot in de kleine uurtjes, zoals ik later hoorde.
Piet Meijer

Zalig kerstfeest
en een heel gelukkig 2002
Van de bestuurstafel viel in November
Hans Kraay gaf een toelichting op de hoge
kosten, die Maasbracht in rekening brengt
voor deelname van onze jeugdfanfare aan
het aldaar georganiseerde jeugdfestival.
Hulsberg ziet in ieder geval af van deelname.

Op 30 juni 2002 geven we een concert in
Wijnandsrade.
Pascal Lahaije is voor onderzoek opgenomen in het ziekenhuis in Maastricht. Lei Extra en Piet Meijer zullen hem een bezoek
brengen.
Harrie Gerekens overhandigt de secretaris
het archief muziekwerken. Het archief is op
alfabetische volgorde gerangschikt en het
ziet er zeer overzichtelijk uit.
De flessenactie vindt plaats op 3 januari
2002.

Repetitiebezoek
Het bestuur maakt zich enigszins zorgen
over het dalende repetitiebezoek. Veel leden
melden zich niet tevoren af. Vandaar de oproep aan allen om zich bij afwezigheid af te
melden bij Charles Backbier of Lei Extra.
Voor 2002 alvast een goed voornemen.

Glasactie
Op donderdag 3 januari vanaf 10.30 uur
verzamelen in de loods van de familie Dormans.

Presentatie website 1e repetitie
2002
Iedereen heeft vast wel eens een website op
Internet bezocht. Vanuit een luie bureaustoel kun je met de computer de hele wereld
‘rondsurfen’ en allerlei informatie (tekst,
maar ook beeld en geluid) over de meest
uiteenlopende onderwerpen opvragen.
Steeds meer (Limburgse) fanfares en harmonieën hebben de afgelopen jaren een
website ontwikkeld waarmee zij zichzelf presenteren aan het brede publiek dat van Internet gebruik maakt. Op deze manier kunnen bezoekers kennismaken met de betreffende vereniging. Hierbij kun je denken aan
het publiceren van algemene informatie als
de bestuurssamenstelling, maar ook een
schets van de historie van de vereniging of
een pagina met concoursuitslagen. Foto’s en
geluidsfragmenten behoren ook tot de mogelijkheden. De afgelopen maanden is er

voor onze eigen Koninklijke fanfare Sint Caecilia een website gemaakt die een zo compleet
mogelijk beeld geeft van de fanfare.
Wat er allemaal op de website te
zien zal zijn, en hoe hij eruitziet is een verassing, want er wordt op dit moment nog aan
gesleuteld en sommige delen moeten nog
van inhoud worden voorzien. De bedoeling
is dat tijdens de eerste repetitie van het
nieuwe jaar de website aan de leden wordt
gepresenteerd waarna hij voor iedereen via
Internet toegankelijk zal zijn. We hopen uiteraard dat hij in de smaak zal vallen en veel
bezocht gaat worden.

Bijdragen 2002
Dank aan Piet Meijer, Charles Backbier,
Hans Kraay en Bart van Oeffelt voor de
redactionele bijdragen aan de Notenkraker
2001.
Henk van Gorkum

