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Een terugblik op het afgelopen jaar
Zoals gebruikelijk, zal ik ook aan het eind
van dit jaar een woord richten aan de hele
Koninklijke Fanfare Sint Caecilia.
We begonnen het nieuwe jaar met veel enthousiasme en goede voornemens. Op 10
januari werden we echter geconfronteerd
met het plotselinge overlijden van ons zeer
gewaardeerd bestuurslid Henk van Gorkum. Wij houden aan Henk alleen maar
goede herinneringen over, maar het gemis
blijft bij ons en vele anderen bestaan.
Om de noodzakelijke uitgaven te bekostigen werden ook in 2002 allerhande activiteiten georganiseerd: de glasactie door de
jeugd, het solistenconcours inclusief de adverteerders en begunstigers, het Hoevefeest
met een Hulsbergse avond, een door de
jeugd georganiseerde concertdag en een
concertavond, het ophalen van oud papier
door
het
instrumentenfonds,
de
donateuractie, de hulp van het
Damescomité bij het solistenconcours en
het Hoevefeest en niet te vergeten onze
Club van Honderd én alle anderen die
middelen en activiteiten aan onze fanfare
beschikbaar
De
activiteiten
stelden.
die de fanfare dit jaar opluisterde, waren onder andere: carnaval, de
voorspeelmiddag door de jeugdfanfare,
Koninginnedag, begeleiding van de communicantjes, diverse serenades bij jubilea en
gedecoreerden, de processie, het lustrumfeest van de drumband, de St. Caecilia-mis.
Eigenlijk te veel om allemaal te noemen.
Door de fanfare werden 6 concerten gegeven. De jeugdfanfare gaf er 4. Van de concerten die de fanfare gaf, sprongen het concert van de fanfare in het Wijngrachttheater
te Kerkrade en het toptrio-concert in Stein
erbovenuit.

De jeugdfanfare zal in de kerstperiode nog
diverse optredens voor hun rekening nemen en wij wensen hen daarbij veel succes.
Dank aan allen die het deze fanfare mogelijk maakten om op haar best voor de dag te
komen. We kunnen het komende jaar ook
weer veel goeds doen: door elkaar te waarderen, met elkaar te praten en elkaar te stimuleren ten gunste van een goede sfeer
binnen de vereniging.
Namens de hele Koninklijke Fanfare Sint
Caecilia wens ik de leden, dirigent, eredirigent, bestuursleden, Club van Honderd, het
Damescomité, instrumentenfonds, de ereleden en de donateurs een zalig kersteest
toe en voor 2003 alle goeds en veel mooie
fanfaremuziek.
Charles Backbier, voorzitter

Van de bestuurstafel viel…
Oktober
Het dagelijks bestuur van de vereniging
heeft gesproken over een mogelijke functieverdeling in de toekomst. De mogelijke
opties werden 11 oktober in de bestuursvergadering ter tafel gebracht. De voorzitter
heeft toegezegd dat hij oriënterend gesprek
zal voeren met mogelijke kandidaat bestuurders.
November
In november zijn 2 “vers gevormde”
commissies aan de slag gegaan. Een groep
van 8 personen gaan aan de slag met de uitslagen van de enquête over concertreis en
gaan kijken in hoeverre zo’n reis gerealiseerd kan worden. De andere commissie
houdt zich bezig met het Hoevefeest. Zij
zullen proberen een betere invulling aan dit
feest te geven om het zo gezelliger en succesvoller te maken.

Wist u dat…

ü het St. Caeciliafeest weer is geweest?
ü dit weer als vanouds begint met
een rondgang door het dorp?
ü wij weer veel buurten hebben bezocht?
ü sommigen meenden dat bij de
pitstop (d’n Triepel) het einde van
de rondgang was?
ü er daarna gewoon verder rondgetrokken werd?
ü wij de “goudkust” van Hulsberg
nog hebben bezocht?
ü het einde bij café ‘t Heukske was?
ü er verschillende geen “feigling”
waren en “flugel” hebben gekregen?
ü het weer een bijzonder geslaagde
rondgang was?
ü om acht uur de feestavond begon?
ü dit voor sommigen niet haalbaar
was vanwege tijdgebrek?
ü Robert Janssen 25 jaar lid van de
vereniging is?
ü hij hiervoor het felbegeerde spelde in ontvangst mocht nemen?
ü Nanine 25 jaar muzikant is?
ü zij dit ook in andere verenigingen
heeft opgebouwd?
ü wij het leuk vinden dat zij in
Hulsberg is gedecoreerd?
ü Wendy Frissen 12½ jaar lid is?
ü zij deze avond andere verplichtingen had (die Belsj?) ?
ü zij het speldje nog tegoed heeft?
ü de Caeliliaantjes weer opgetreden
hebben?
ü zij weer de nodige leden op de
hak hebben genomen?
ü dit toch wel voor iedereen het
hoogtepunt van de avond is?
ü wij dan ook hopen dat dit elk jaar
blijft terugkomen?
ü het een zeer geslaagde dag was?

DE NOTENKRAKER

ü wij in Stein een Top Trio Concert
gegeven hebben?
ü wij 8 muziekwerken in een uur
tijd hebben gespeeld?
ü de reacties vanuit Stein heel erg
positief waren?
ü er zelfs een reactie op het gastenboek vanuit Stein is gekomen?
ü wij hieruit kunnen concluderen
dat het een goed concert is geweest?
ü Sinterklaas weer op bezoek is geweest?
ü de Goedheiligman zowel de jeugd
als het korps heeft aangedaan?
ü hij velen op zijn schoot heeft genomen?
ü velen zich weer kind voelden?
ü Sinterklaas zich waarschijnlijk afgevraagd heeft waar hij terecht is
gekomen?
ü het voor iedereen even een moment van wennen is geweest?
ü we allemaal toch aan Henk van
Gorkum hebben gedacht?
ü we al die mooie herinneringen aan
zullen koesteren?
ü Jos Lemans weer terug in het land
is?
ü hij dag tegen Denemarken heeft
gezegd?
ü hij met vele ervaringen rijker weer
de draad oppakt bij de fanfare?
ü Roger Dormans vaak na de repetitie direct weg is?
ü wij ons nu niet meer hoeven af te
vragen hoe dat komt?
ü hij toch waarschijnlijk serieus
door het leven gaat?
ü wij toch wel beter weten?
ü Raymond vader is geworden?
ü hij een zoon genaamd Twan heeft
gekregen?
ü wij hem van harte feliciteren?
ü Denise weer terug is van zwangerschapsverlof?
ü zij de trompetgroep weer vervolledigt?
ü dit ook niet helemaal klopt omdat
Thei en Ulrike nog niet klaar zijn
met de verbouwing?
ü zij niet elke week op de repetitie
aanwezig zijn?
ü wij verwachten dat dit niet lang
meer zal duren?
ü zij vol goede moed de draad weer
gaan oppakken?

ü wij (de redactie) laat zijn met het
uitgeven van deze Notenkraker?
ü het een drukke tijd is geweest om
de deadline te halen?
ü dit alles te maken heeft gehad met
werk?
ü er nog altijd de mogelijkheid bestaat om leuke stukjes, opmerkingen of andere weetjes in te sturen?
ü wij iedereen prettige kerstdagen een heel gezond en muzikaal 2003 toewensen?

Proficiat aan de geslaagden
Zeven hardwerkende leerlingen slaagden
voor het theoretische deel van het A- diploma. Met ere! Het gemiddelde cijfer van
deze groep was meer dan 8. Diverse onderdelen werden beloond met het cijfer 10 of
9. Voor de leerlingen was de vreugde groot.
Een proficiat aan de leerlingen en een
pluim voor docent en eredirigent Guus Erkens. Zijn commentaar: “De leerlingen waren zeer gemotiveerd en leergierig. Dat nodigt je dan ook uit om iets extra’s in de lessen in te bouwen”. Voor docent en leerlingen een prachtig resultaat. De 7 geslaagden
zijn: Thomas Dequelle, Danny Gerards,
Marloes Hagemans, Lennart Janssen, Suzanne Kamps, Loes Moritz en Celine
Rouwette.

Op de vrije woensdagmiddag gingen wij
naar de muziekschool. Hier kregen wij de
eerste theorielessen van de enthousiaste directeur van de muziekschool, de heer Bos.
Na deze theorielessen volgden de praktijklessen van onder andere de heren Harry
Ries, Jean Sassen en Frans Housen.
Verder kregen wij ook aanvullende lessen
van het fanfare lid Gerrit Mom. Deze lessen werden gegeven in de werkplaats van
de kleermaker van Hulsberg: de heer Van
Wersch, ook een bestuurslid van de fanfare.
Na deze opleidingsperiode mochten mijn
broers en ik in het najaar van 1967 voor de
eerste keer naar een repetitie van de fanfare.
De repetitie, ook toen al in de zaal van café
”Op de Trepkes”, was voor mij een prachtige belevenis en voor het verdere leven een
passie. Hier is mijn hobby en liefde voor de
bloasmuziek begonnen!
Want het was mogelijk om met een groep
mensen (muzikanten), tegelijk spelend, onder leiding van een dirigent, de heer Sipers,
muziek te maken.
Met de bewondering voor zijn geduldige en
ook ongeduldige aanpak van mijn passie de
bloasmuziek zou ik dirigent Sjef Ficker willen
vragen om in de volgende editie van de
Notenkraker de toän te zètte.
Leon Frissen

De toän zètte
Op de vraag van Wiel Heijnen om de toän te
zètte geef ik, Leon Frissen, gaarne met een
klein verhaal gevolg.
Mijn (en onze) kennismaking met de fanfare van Hulsberg is van het najaar 1967.
Waarom mijn broers Guus, Jo en ikzelf ons
hebben aangemeld in het najaar 1965 en
voorjaar 1966 als lid van de fanfare? Dit
kwam omdat onze vader Nick (erebestuurslid), bevriend was met het bestuurslid Harry Dormans en de vraag kreeg gesteld: “Hebben je zonen geen zin in een
lidmaatschap van de fanfare?”
Met een antwoord “ja” van Guus en Jo in
1965, gaf ik mij aarzelend in voorjaar 1966
op en ook onze pap begon een carrière als
bestuurslid van de fanfare.
Wij kregen thuis enkele instrumenten gebracht en konden hieruit een keus maken.
Dit werd na uitproberen en testen de bugel
voor Guus, de cor voor Jo de cornet voor
mij. Verder kregen wij een lesprogramma
van de muziekschool te Valkenburg.

1967: Jo, Leon en Guus voor de ingang
van Cafe Op de Trepkes

