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Met Lood in de Schoenen
Hoe moet je nu weer beginnen na een lange tijd van afwezigheid. Deze afwezigheid getuigt niet van optimale inzet
van bestuurders, en medewerkers aan dit fanfareblad. Het heeft veelal gelegen aan tijd gebrek denk ik. Er was
zoveel wat onze aandacht vroeg maar dat geeft ons nog niet het recht om een deel van de gestelde opdrachten niet
uit te voeren. Niet dat wij ons trachten te verschonen maar toch; het afgelopen jaar is er veel, zeer veel, geweest
wat onze aandacht vroeg. Het begon al met een verantwoorde keuze te maken over het wel of niet deelnemen; of
het aanvragen van onze afmelding tot deelname aan het bondsconcours. Wij werden geconfronteerd met
discontinuering van onze opleidingen i.v.m. ziektes van opleiders en enkele opleiders gaven te kennen om met hun
werkzaamheden te stoppen voor onze vereniging. Onze vrienden “Club van Honderd” werd verzelfstandigd. De
omvang van de bestuurlijke taken vroeg om uitbreiding van het bestuur. Ons jaarlijks Hoevefeest haalde niet meer
het niveau van voorheen. Onze voorzitter, Dhr. Charles Backbier, werd opgevolgd door Dhr. Hans Pluymaekers
terwijl het nieuwe secretariaat nog niet op volle toeren draaide. Dan moet men een keuze maken en de prioriteiten
vastleggen. Het is reeds bij U bekend; dat heden wederom een secretariaat wisseling heeft plaatsgevonden. Ook
hebben wij definitief afscheid moeten nemen van onze grootste steunpilaar, Lei Extra. Met deze gegevens heeft
het huidige bestuur met voortvarendheid de schouders onder hun toegewezen taak gezet.
In 2004 zijn benoemd als bestuurders van uw vereniging de heren Victor Huijdts en Guus Smeets terwijl Guus zich
gaat oriënteren over de werkzaamheden van een secretaris. Naast deze uitbreiding zijn wij, het bestuur, zeer
tevreden met de toegezegde hulp van een groot aantal muzikanten
Een 3 tal muzikanten zijn samen met bestuursleden actief met de voorbereiding en invulling betreffende onze
deelname aan het bondsconcours. Een groep van 5 muzikanten helpen met raad en daad en geven sturing aan de
invulling van een programma voor het Hoevefeest. Er zijn reeds gegadigden die zich gaan beraden om de sociale
verbondenheid in onze vereniging te ondersteunen. En zo hoopt het bestuur u nader te betrekken bij de opbouw van
uw vereniging. Het bestuur is en blijft verantwoordelijk voor haar toegewezen taken met de uitvoering. De
functionele taken van het Dagelijks bestuur zijn zelfs wettelijk vastgelegd. Hoe de andere bestuurlijke taken
definitief worden uitgekristalliseerd wordt u in het verloop van 2005 meegedeeld. Natuurlijk erkennen wij de
voorkeur die door hen kenbaar zijn gemaakt. Aanpassingen en verdeling zullen zeker geschieden na de vele
bestuurswisselingen die een voorgaande periode kenmerkte.
Deelname Bondsconcours
De eerste hobbel die dit jaar genomen moest worden was onze deelname aan het bondsconcours. Na een goed
overleg werd er besloten om onze deelname vast te leggen voor 2005. Dirigent, Sjef Ficker samen met
bestuursleden en muzikanten stelden een schema samen voor de toekomst met als eindpunt
15 – 16 oktober 2005, n.l. “On the Road to Bondsconcours“.
Onze muzikanten zijn nu reeds ingelicht over de vele dagen dat er partij repetitie wordt gehouden Natuurlijk zal
niet elke dag voor iedereen een gezamenlijke oefendag zijn. Wel wordt er van iedere muzikant veel gevraagd. Elke
dag de toegewezen partij bestuderen en oefenen is zeker gewenst, Wensen wij een goed resultaat te bereiken dan
zal men veel moeten samenwerken. Geen repetitie en aanvullende concerten overslaan. Het is nu een taak voor en
door ons allen.
Gelukkig zijn wij in staat om bij deze inspanningen ook nog een aantal ontspanningen te verwezenlijken. Dirigent en
bestuur zijn zeker tevreden als elke muzikant zijn beste been zal uitsteken. Wij hopen dat elke muzikant na zijn
deelname kan zeggen, zoals iemand zei na het concours in 1999: “Ik wist niet dat ik tot deze prestatie in staat
was”. Deze muzikant was zeker de eerste 5 minuten na zijn inzet niet aanspreekbaar meer. Daarna kwam het hoge
woord er uit: “Zo geconcentreerd heb ik nog nooit geblazen en dat geeft mij een fijn gevoel. Of een iets mindere
grootheid in die jaren. “Ik was blij dat ik er bij mocht zijn“; deze samenhorigheid met de voorbereiding had ik nooit
willen missen. Het was heerlijk dat naast mij een extra muzikant zat die mij veel steun gaf waar ik veel van heb
geleerd. De concourscommissie die onze deelname begeleidt heeft de hoofdlijnen uitgezet, het bestuur zorgt voor
de administratieve rompslomp, aan U als muzikant de uitdaging om er iets moois van te maken zodat U na uw
deelname trots kunt zeggen Dit had ik niet willen missen Dit smaakt naar meer.
Werving en Opleiding
Het belang van werving en opleidingen heeft veel aandacht Er werd een demonstratieve muziekles verzorgd in de
basisschool door Dhr. Erkens, eredirigent van onze vereniging. Evenzo werden flyers uitgedeeld aan de
schoolgaande kinderen van groep 6, 7 en 8. Het resultaat is heden nog magertjes maar wat nog komen moet is
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heden een vraagteken. Ook zijn er enkele nieuwe docenten benoemd bij onze vereniging Dhr. Wiel Martens houdt
zich heden bezig met de opleiding van het groot koper Het bestuur hoopt dat dit uitgroeit tot een structurele
vorm van een deel opleiding. Dhr. Hoefnagels houdt zich bezig de opleiding van onze jongere muzikanten die een
voorkeur bezitten voor Sax instrumenten. Guus Smeets heeft enkele jeugdige liefhebbers van het klein koper
onder zijn hoede genomen naast zijn toekomstige taak als secretaris. Niet alle opleiders hebben het bijltje er bij
neergelegd Een aantal van hen verzorgen ook in de toekomst hun toegewezen lessen. Mogelijk dat de vorm van
opleiding wordt aangepast en meer gericht wordt op het samen musiceren. Gelukkig wordt de gehele theorie
opleiding en een praktische vervolg opleiding heden nog geheel verzorgd door Dhr. Guus Erkens op een kundige
manier dat reeds bewezen werd door de vele afgelegde examens met goede resultaten. Nu onze grootmeester in
deze zaken, Lei Extra, ons geen raad meer kan geven heeft deze commissie een moeilijke opdracht er bij gekregen:
zorg voor een goede structuur van onze opleidingen voor de toekomst.
Club van Honderd
Sinds januari 2004 heeft het bestuur besloten om onze vrienden die Uw en onze Fanfare een warm hart toedragen
te ontkoppelen van het fanfarebestuur. Thans bezit deze vriendenkring ”Club van Honderd“ een eigen bestuur die
het beleid bepaalt en uitvoert. Door deze keuze geeft de Kon. fanfare St. Caecilia deze vriendenkring veel meer
ruimte om zich te profileren naar de gemeenschap. Dit bestuur zal zelf haar activiteiten ontwikkelen en uitvoeren.
Naar buiten treden als een zelfstandige eenheid die het belang van een goede muziekvereniging ondersteunt voor
de gemeenschap van Hulsberg. Door publiekelijk bekend te maken hoe zij onze vereniging steunt met raad en daad
zal zeker positief overkomen bij haar aangesloten leden. Met deze transparante openheid naar onze gemeenschap
zal zeker het belang van onze culturele verantwoordelijkheid voor de gemeenschap in het goede daglicht worden
geplaatst.
Hoevefeest 2005
Tijdens een evaluatie gesprek dat betrekking had op het Hoevefeest 2004 werd er gevraagd: Hoe vergroot de Kon.
fanfare St. Caecilia de band met de Hulsbergse gemeenschap? Dit heeft geleid tot de gedachte: ga op zoek naar
een goed antwoord op deze vraag. Een ander koers waarin de opzet van de feestelijkheden afgestemd wordt op de
wensen van de gemeenschap. Enkele personen werden benaderd die samen op zoek gingen naar enthousiaste
medewerkers. Een 10 tal personen vormde de commissie Hoevefeest. Een avondje brainstormen was de opdracht
waarna de meest wilde ideeën werden geschrapt. Het overgebleven deel werd gewikt en gewogen op haalbaarheid
en kostenplaatje. Het resultaat werd op papier gezet en nader besproken. Het resultaat mag er zijn De commissie
heeft concrete plannen voor de vrijdagavond om deze in te vullen met een muzikale impressie waarin tot uiting komt
een moderne stroming van oude muziek. Een wens van vele jongeren waaraan gehoor werd gegeven. De zaterdag
wordt een feestelijke samenkomst voor velen. Met speciale aandacht voor onze gemeenschap. Deze avond wordt
ondersteund door een groots orkest waar de liefhebbers van de blaasmuziek van kunnen genieten. De zondag wordt
ingevuld volgens de wensen van vele fanfareleden. Details worden op dit moment nader uitgewerkt. Een nieuw
uitgangspunt met een nieuw gezicht is het doel van deze commissie Wij als buitenstanders hebben daar zeker
vertrouwen in en laten ons verrassen door deze groep enthousiaste medewerkers die de naam van de Kon Fanfare
St. Caecilia meer gestalte wensen te geven met dit streven.
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Wisseling van de wacht
In het grijze verleden, ook wel genoemd de jaren 50-60, was de term“. Wisseling van de wacht“ een regelmatig
voorkomende bezigheid in mijn levensloop vandaar wat nostalgie.
Bij een wisseling van de wacht worden steeds de meest voorkomende regels overgedragen. In de vervlogen jaren
noemden wij het de consignes die bij elke wachtpost behoorde. Een ritueel wat niet steeds door onze soldaten in
dank werd overgedragen. Vooral niet tijdens een regenbui of in de vrieskou Bij zo'n snelle wisseling van de wacht
controleerde je, als officier van basispiket, de wachtposten en vroeg naar hun consignes van deze post. Al ras bleek
dat bij een snelle overdracht er steeds details achter bleef die met veel extra inzet en kracht weer in het goede
spoor worden geleid. Ook onze vereniging werd geconfronteerd met een snelle wisseling van een aantal bestuurlijke
functies. Bij een vereniging gaat het niet om vast omlijnde regels die opgelegd werden en zodanig worden
opgevolgd. Uw nieuwe bestuurders bezitten eveneens eigen inzichten en verantwoordelijkheden die zij graag
uitdragen t.b.v. het welzijn van uw vereniging. Het huidige bestuur is van mening dat het belang van uw vereniging
het meest gediend zal zijn met transparantie en flexibiliteit afgestemd op uw wensen. Om dit te bereiken heeft
het bestuur een voorkeur voor een samenwerking die tot uiting kan komen in diverse verantwoordelijke commissies
die een deeltaak uitvoeren.. Deze commissies rapporteren hun bevindingen bij het algemeen bestuur die een
beslissing zal nemen over de ingebrachte voorstellen. Evenzo zal het algemeen bestuur de commissies aanspreken
over de mogelijke nalatigheden die mogelijk optreden. Dit heeft een andere aanpak van de taakverdeling
veroorzaakt met een duidelijke andere werkwijze t.o.v. voorheen. Uw bestuur tracht voor de toekomst een
zichtbare duidelijkheid aan te brengen in de uitvoering van de bestuurlijke taken voor uw vereniging. Door te
kiezen voor deze werkwijze met een verdeling van functies en taken wordt er meer van de leden gevraagd. Door
verantwoordelijkheid met bijbehorende ruimte te delegeren aan werkgroepen hoopt het bestuur het “samen doen”
te verhogen. Leden worden gevraagd om zitting te nemen in verschillende commissies of werkgroepen. Gezamenlijk
de schouders er onder; ondersteunt zeker het begrip: “vereniging” waardoor zij meer zal gaan bloeien. Het begin is
reeds aanwezig. Voor het bestuur van uw vereniging staan nog vele actie punten op de agenda. Wij hebben al
werkgroepen c.q. commissies geformeerd terwijl wij de 1e resultaten binnenkort aan u voor zullen leggen.
Secretaris wissel 2004: Guus vertelt
Een nieuwe secretaris, dat wordt weer even wennen, vooral als een aantal leden deze persoon niet eens een beetje
kennen. Nadat Bart van Oeffelt hiervoor heeft bedankt ben ik door het bestuur gebombardeerd tot secretaris van
onze fanfare Sint Caecilia Hulsberg.
Mijn naam is Guus Smeets en ik speel bij de 2e – bugelgroep mijn wijsjes, sinds 1996 ben ik spelend lid van St.
Caecilia. Nu – in 2004 – ben ik door Caecilia gevraagd voor o.a. het maken van activiteitenlijstjes.
(Activiteitenlijstjes d.w.z.: interne poststukken verzorgen maar de uitgaande brieven vergeet hij zeker ook niet en
alles wat nog terzake komt.)
Oorspronkelijk ben ik in een Maasdorp geboren, sommige mensen denken dat ze dit kunnen horen. In dat Maasdorp
– Meers – speel ik ook nog steeds een deuntje. Na enkele jaren op de Mesweg te hebben vertoefd, heb ik in 2001
mijn vaste stek gevonden in de Schoolstraat.
Maandag t/m vrijdag verblijf ik veel op de Universiteit Maastricht, faculteit Geneeskunde. Daar werk ik mee aan
Onderwijsontwikkeling, waar slimme studenten worden opgeleid tot arts. De komende tijd ga ik mijn best doen
jullie regelmatig in te lichten over onze activiteiten met de fanfare.
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In Memoriam Lei Extra

Woensdagmorgen 17 november word je uit het veld geslagen door een bericht die je niet kunt plaatsen. Een groots
verlies staat ons te wachten. Vragen, vele vragen die onbeantwoord zullen blijven nu een steunpilaar van de Kon.
Fanfare plotseling afscheid heeft genomen van zijn vereniging. Lei was lid van de genoemde vereniging sinds 1952
en heeft verschillende instrumenten bespeeld: o.a. bugel en bariton, Zijn muzikale kennis heeft hij overgedragen
aan vele muzikanten van onze vereniging. Onze leerlingen opleiden en begeleiden bij hun deelname aan vele
solistenconcoursen. Met tact en overredingskracht, soms streng maar altijd rechtvaardig voor zijn solisten wist Lei
steeds weer goede, en veelal zeer goede waarderingen van zijn solisten af te dwingen bij de juryleden. Zijn solisten
kwamen regelmatig met een beker naar huis en een juryrapport met de aantekening: met lof der jury. Niet alleen
de solisten hadden zijn aandacht. Als bestuurder van de Kon. Fanfare St. Caecilia coördineerde Lei voorheen de
gehele werving en opleidingen van alle leerlingen. De laatste jaren werd Lei in de uitvoering geholpen door de
commissie Werving en Opleiding waarvan hij de oprichter was. Zijn grootste Liefde was zijn gezin, Stien, kinderen
en kleinkinderen maar daarna kwam al snel de muziek met zijn jonge muzikanten. Met veel liefde verzorgde Lei de
gehele planning van het grootste solistenconcours van Limburg waar de jeugdige muzikanten vaak voor het eerst
een buhne betraden. Hij kende vele solisten van vele verenigingen bij naam en toenaam. Met zijn kennis werd het
solistenconcours van Hulsberg een van de best georganiseerde concoursen van Limburg.
Het beheer van de reserve instrumenten met het onderhoud werd in stilte thuis gedaan. De moeilijke reparaties
werden in overleg met een deskundige besproken. Sinds 1998, toen Lei Vutter werd was hij het die de aanzet gaf
om een uitgebreid muziek repertoire van de fanfare te archiveren en volgens het alfabet op papier te zetten.
Samen met Harry heeft hij daar vele uren aan gewerkt met een prachtig resultaat. Het verlies van deze
onvergetelijke man is voor de fanfare een groot verlies wat zeker niet opweegt tegen het verlies wat zijn familie
heden is overkomen. Deze man, die zoveel voor de fanfare heeft betekend is door zijn vrienden begeleid met
passende muziek naar zijn laatste rustplaats.
Wat nu nog
Deze informatieve Notenkraker is wat afwijkend van de meest gangbare uitgaven. Wij, het bestuur, hebben
gemeend om U allen een redelijk beeld te geven wat er zoal heeft gespeeld in de voorbijgaande maanden. Het was
veel en voor de toekomst licht er zeker nog wel wat op de plank. Het bestuur gaat er voor en wij zeggen niet het
vertrouwde gezegde Wij zien wel waar het schip dan strandt. Dit gezegde hebben wij uit onze vocabularia
geschrapt immers wij wensen er de vaart in te houden om uw vereniging op koers te houden.
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Aan de leden en alle vrienden van de Koninklijke Fanfare St. Caecilia.

Aan het eind van het jaar maak je de balans op over het verloop van afgelopen jaar. Dat geldt natuurlijk ook voor
de fanfare en voor mij in mijn eerste jaar als voorzitter.
Zo’n eerste jaar is altijd nieuw en verrassend. Alles lijkt de eerste keer en alles is in zoverre anders dan
voorgaande jaren.
Ik mag ook wel zeggen dat het bij tijd en wijlen hectisch was en dat het voor mij dus ook wel eens niet gemakkelijk
was.
Toch geniet ik elke week weer opnieuw wanneer ik zoveel mensen op de donderdag naar de repetitie zie komen en
op zo’n enthousiaste manier met hun hobby bezig zie. Ik ben dan trots dat ik van zo’n club voorzitter mag zijn.
De nabije toekomst voor onze fanfare is toewerken naar een goed resultaat tijdens het concours op 16 oktober.
Dit vraagt ons aller aandacht.
Daarnaast zijn er honderd en één activiteiten die ieder voor zich belangrijk zijn.
Om te beginnen het nieuwjaarsconcert op 9 januari, of het Solistenconcours voor het eerst zonder Lei. Maar ook
het Hoevefeest en niet te vergeten de jaarlijks terugkerende activiteiten zoals Carnaval, Processie Aller heiligen
mis en ga zo maar door. Het mag duidelijk zijn dat we weer een druk jaar te gaan hebben.
Ook vind ik het ook belangrijk dat we naast het feit dat we met elkaar musiceren ook samen plezier beleven. Een
goede samenhang tussen de leden onderling en een goede band met de vrienden van de Fanfare maakt van onze
Fanfare een vereniging waar iedereen graag deel van wil uitmaken.
Ik wens iedereen Fijne Feestdagen en een voorspoedig 2005,
Hans Pluymaekers, De Voorzitter
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