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Het was zo stil…
Men vraagt zich wel eens af of de Kon. fanfare nog wel leeft. De laatste tijd hebben wij zo weinig
gehoord over het wel en wee van de vereniging laat staan gelezen. Natuurlijk zijn de zomermaanden niet
de drukste maanden om naar buiten op te treden. Toch waren de muzikanten regelmatig paraat bij een
aantal serenades. Het bestuur had andere doelen bepaald.
Er werd een geheel herziene structuur opgesteld voor onze opleidingen van muzikanten. Details zijn bij
de leerlingen bekend maar de hoofdlijnen zijn als volgt. Na de “VIO” opleiding zal de beginnende leerling
een ½ jaar zich muzikaal oriënteren op een bugel. Hierna kan hij of zij in overleg een keuze maken voor
een ander instrument. Het is gewenst dat de leerling na ongeveer 2 jaar het Hafa A-diploma haalt en
gaat deelnemen aan de jeugdfanfare. Gevolgd door deel te nemen aan het Hafa B-diploma, waarna hij of
zij elke donderdagavond de grote repetitie gaat volgen en deelneemt aan het fanfareverenigingsleven.
Het gehele opleidingstraject behoort in 4 á 5 jaar te zijn afgerond, zo is de mening van het bestuur.
De gebruikelijke zaken werden besproken maar vooral werd de aandacht getrokken voor de toekomst:
Het jubileumjaar 2009 waar al veel aandacht aan werd besteed.

Het jubileumjaar 2009
In 2007 werd al aandacht gevraagd voor het 150-jarig bestaansfeest van de Kon. Fanfare St. Caecilia.
Het bestuur van St. Caecilia heeft in die tijd alle wilde ideeën genoteerd en vastgesteld, dat het jaar
2009 een jaar behoort te worden met verschillende hoogtepunten.
Al ras werd bij ons bekend dat er meer verenigingen aandacht konden besteden aan hun jubileum in
2009.
Enkele voorgestelde activiteiten, voor onze vereniging, waren al onderzocht op hun haalbaarheid en
kwamen in aanmerking voor een uitvoering.
Een jaarprogramma met:
- een reünie,
- een relatieconcert met de Kon. Luchtmacht,
- een muzikale middag met St. Caecilia verenigingen, en
- een promotieconcert met onze eigen vereniging
waren de haalbare onderwerpen. Nu werd het tijd om ook andere verenigingen in te lichten van onze
plannen voor 2009. Na deze informatie aan de andere verenigingen werd er overleg gepleegd met fanfare
St. Clemens om enkele items gezamenlijk uit te voeren met de gedachte: “Wat kunnen we gezamenlijk de
gemeenschap aanbieden?”.
Dit heeft als resultaat dat St. Clemens nu samenwerkt met St. Caecilia om het concert van de Kon.
Luchtmacht Kapel te organiseren en een gezamenlijke uitvoering als promotion van de beide fanfares.
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Wat is er nu geregeld

Uit het volgende blijkt dat een aantal activiteiten op elkaar zijn afgestemd.
St. Caecilia - Jubileumboekje
Een jubileumboekje van de Kon. fanfare is in ontwikkeling. De start hiervoor werd gedaan door
Ch.Backbier en P Meijer met ondersteuning van H. Verlaan-Keulen, een Neerlandicus of journalist(e)
Mogelijk dat het boekje gereed is eind maart 2009.
St. Caecilia – 7 maart – Fanfare Reünie
Ulrike Klein met haar medewerkers verzorgt de reünie in het gemeenschapshuis te Hulsberg. Deelnemers
kunnen zich aanmelden via de website: www.caeciliahulsberg.nl. Een bijeenkomst voor leden en oud-leden van
de vereniging onder het genot van een hapje en een versnapering. Mogelijk met aanvullend amusement.
De laatste loodjes worden ingevuld, terwijl zij hoopt op de medewerking van enkele personen bij de
inrichting van het gemeenschapshuis.
St. Caecilia – 17-18 en 19 april – Hoevefeest
De groep die het Hoevefeest verzorgt heeft het feest organisatorisch al ingevuld met een mogelijke
aanvulling voor de zondag.
Een jubileum H.Mis behoort tot de mogelijkheid met een opluistering door de jeugdfanfare. Evenzo een
rondgang door het fanfarekorps in Hulsberg, waarna een vereenvoudigde brunch voor de leden gevolgd
met een jubileumreceptie. Hoevefeestcommissie zal dit nog nader uitwerken. Ook hier zal nog
ondersteuning worden gevraagd voor de uitvoering
St. Clemens – 25 en 26 april – Jubileum Mis
Jubileum H. Mis met aanbieding nieuw uniformen met jubileum receptie
St. Caecilia – 7 juni – St. Caecilia concerten
Henny Moonen heeft met zijn medewerkers een aantal verenigingen benaderd met de naam “St. Caecilia“
om een muzikale uitvoering te verzorgen voor de Hulsbergse gemeenschap. De afsluiting wordt verzorgd
door de Kon. Fanfare St. Caecilia. De uitvoering vindt plaats in de aangepaste hal van Dhr. H. Dormans.
Organisatorisch heeft Henny deze muzikale show praktisch gereed, ofschoon hij nog veel medewerking
zal vragen voor de aankleding en inrichting van de hal
Gezamenlijk St. Caecilia & St. Clemens
26 juni – Concert van de Kon Luchtmacht kapel
Hans Pluymaekers, Roger Crombag, Cor Rienties en Piet Meijer hebben deze taak op zich genomen.
Op het verzoek van St. Caecilia aan de Kapel van de Kon. Luchtmacht, om een relatieconcert te
verzorgen, werd positief op gereageerd. Bestuurders van St. Clemens stelden het op prijs om dit concert
gezamenlijk aan te bieden aan de gemeenschap van Hulsberg. Deze activiteit is in overleg met de kapel
verder uitgewerkt en wordt gerealiseerd in de sporthal te Hulsberg. De genoemde bestuursleden
realiseren de voortgang hiervan; die nu praktisch gereed is. Natuurlijk zal ook hier nog een zgn.
werkschema worden opgesteld en personen worden benaderd die een helpende hand uitsteken. Deze 4
bestuursleden hebben de begroting wat aangepast en hoopt nu op de goedkeuring van de besturen van de
genoemde verenigingen. Als onze voorstellen worden geaccepteerd in de bestuursvergaderingen van
december door de besturen van St. Clemens en St. Caecilia dan kan deze activiteit administratief en
organisatorisch geheel worden afgerond.
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Gezamenlijk St. Caecilia & St. Clemens
31 oktober – Concert Caecilia & Clemens (C&C)
Een muzikale invulling door de fanfares van Arensgenhout en Hulsberg. Wij hebben het genoemd C & C
concert ( afgeleid van Caecilia en Clemens)
Er was behoefte om zeker onze vereniging via een muzikale avond te promoten naar eigen inzicht.
Tijdens de algemene vergadering werd ook duidelijk dat een gezamenlijk optreden met St. Clemens de
voorkeur bezit. Dirigent Sjef Ficker met Leon Frissen werden ingelicht over dit voorstel, als ook
dirigent Bert Dirks en Roger Crombag. Carnavalsvereniging “de Beumerwalders” is bereid om ons te
ondersteunen met de aankleding van de sporthal wat zeker een ander prijskaartje bezit dan de
aankleding tijdens het Klu. concert. Voor deze groep ligt nog veel werk in het verschiet. Er is gelukkig
nog enige ruimte in het tijdbestek.

Ter informatie
De aansturing van activiteiten worden verzorgd door deelgroepen. De beslissingen worden genomen door
het bestuur van de verenigingen. Al deze projecten worden ondersteund door bestuursleden van St.
Caecilia t.w. Hans Pluymaekers, Piet Meijer, de bestuursleden van St. Clemens t.w. Roger Crombag en Cor
Rienties.
De groepen kunnen hun publicatie voor de media bezorgen bij Math Vliegen (St. Clemens) of Piet Meijer
en Vivian Dassen-Ruth (St.Caecilia).
Stukken die voor beide verenigingen bedoeld zijn, worden eerst door de PR groep besproken alvorens
deze wordt verzonden naar het gewenste blad.
Details zijn nog niet aan de orde geweest maar het bestuur hoopt dat U nu een overzicht heeft van het
vele wat vandaag op onze tafel licht.
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