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Het laatste bericht van onze vereniging
in de Nuutsbaeker dateert uit 2018. In
de tussentijd is erg veel gebeurd. We
nemen je graag in een vogelvlucht mee.

Groots dromen, groots vieren

In 2018 was ons 80-jarige jubileum.
Ondanks dat we een
relatief klein clubje zijn,
wilden we het groots
aanpakken. Een groep-
je leden pakte zich bij
elkaar en vormde een
werkgroep. We hebben
eerst onze dromen op

papier gezet. Met de juiste mentaliteit
konden we alles bereiken. En zo ge-
schiedde, de werkgroep ging aan de
slag door afspraken te maken met ge-
meente, mensen bij de luchtmacht en
bevriende muziekverenigingen. De
werkgroep werkte keihard en de dromen
werden werkelijkheid. Onze muziekver-
eniging kreeg het orkest van de konink-
lijke luchtmacht naar Beek gehaald en
daar hield het niet op. Steeds meer
mensen kwamen op vrijdagavond naar
de repetitie. De tweede droom was na-
melijk om een concert met 80 muzikan-
ten te geven. We hadden al bedacht dat
we het daadwerkelijke getal naar boven
zouden afronden, maar dat bleek niet
nodig. In een vol Asta theater gaven we
een flinke show op een uitgebouwd po-
dium met een extra combo, zanger,
harp, fietsbel, doedelzak en noem maar
op. In iets meer dan een half jaar waren
onze dromen vervuld.

Rust. Of toch niet?

Daarna waren we wel toe aan wat rust,
maar dat lukte niet helemaal. Het regu-
liere programma met de communiemis,
sint-callistusmis, kerstconcert, enzo-
voorts, ging gewoon door. Daarnaast
kregen we de vraag of we de muziek wil-
den voorzien in “Ein doàdgewoon verha-
ol”, een toneelstuk om de bevrijding te
herdenken. Ook dit was weer een hele
ervaring, want de muziekwerken werden
van week tot week aangepast op de ti-
ming van de acteurs. 

Ondertussen wilden we ook aan de ver-
eniging werken. Een aantal leden uit de
werkgroep hadden inmiddels een nieuw
bestuur gevormd. 

Dit werkte eerst van binnen uit aan de
vereniging. Vervolgens werd een werk-
groep opgericht n.a.v. een voorstel om
nieuwe uniformen te maken. Het nieuwe
bestuur heeft gezorgd voor een moder-
ne wind en daar hoorde dan ook een
passend uiterlijk bij. In 2019 werd ook
gestart met een project op de basis-
school. Enkele van onze docenten heb-
ben tijdens tussentijdse opvang les ge-
geven op nieuwe instrumenten. 

Heel even stil

Het is natuurlijk niet allemaal rozengeur
en maneschijn. In 2020 kon het project
op de basisschool niet worden afgerond
zoals we graag hadden gewild. Ook het
maken van muziek en vele leuke activi-
teiten konden niet doorgaan door het
bekende coronavirus. Stil was het bin-
nen de vereniging echter niet. Al binnen
enkele weken was een nieuwe nieuws-
brief op touw gezet, waren kaartjes rond
gestuurd en een Whatsapp groep aan-
gemaakt. Toen het eenmaal weer kon
zijn we volgens het strikte protocol aan
de slag gegaan met samen muziek
maken. Hoewel we geen idee hadden of
een concert daadwerkelijk zou plaats-
vinden gingen we door. Zelfs in de zo-
mervakantie! Ook samenwerkingen wer-
den weer opgepakt. Zo
hebben we een leuke re-
petitie zondag gehad
met Irene-Lucia. Helaas
kwam het nooit tot een
concert.

Aan het eind van 2020
kwam alles weer tot stil-
stand. Dit keer bleef het
wel even stil. In januari
kwam een deel van de
leden online samen en
werd afgesproken online
repetities te proberen.
Tegelijk samen spelen
kan niet via zoom, maar een voor een
gaat wel. Dat, met goede uitleg van de
dirigent en een leuke quiz, zorgt nog
steeds dat we wel samen bezig blijven
met muziek. Helaas doet maar de helft
mee met deze online repetities, waar-
door we nog steeds niet elke week con-
tact met iederen hebben. Sommigen
hebben niet de juiste apparatuur,
anderen moeten al de hele dag naar een
scherm staren.

Reflectie & veerkracht

Naar aanloop van de alv in 2021 ver-
wachtte iedereen een negatief jaarver-
slag. Er werd juist een positief verhaal
verteld. Natuurlijk konden veel repetities
niet doorgaan net als de wandeltocht,
rommelmarkt en concerten. Toch heb-
ben we ons weer flexibel en creatief op-
gesteld. Zo hebben we verschillende
muziekstukken opgenomen en als film-
pjes op Facebook geplaatst en een
deurmatten actie op touw gezet. 
De financiën vielen natuurlijk tegen,
maar daar komen we wel overheen.

We kijken met veel enthousiasme naar
2021. We kunnen niet wachten om weer
acties op touw te zetten, om samen te
werken met andere verenigingen, om
muziekonderwijs op de basisschool te
regelen, om concerten te geven en
samen te repeteren. Want daar draait
het om; samen muziek maken. En met
onze veerkracht komen we er sterker uit
dan we deze crisis zijn in gegaan. In de
tussentijd blijven we bezig met online re-
petities en blijven we werken aan het
onderhouden van contact met de leden.
Zo heeft een kleine groep kunnen
bijkletsen tijden de acties van
#Beekschoon

Enthousiast over het maken van muziek?
Of je nu gaat beginnen of al veteraan
bent, je bent van harte welkom. Voor
meer informatie ga naar 
www.sint-callistus.nl

Wil je ons op een andere manier helpen?
Van een kleine donatie tot vrijwilliger,
alles is welkom. 
Je kunt contact opnemen 
via 06-83500563 of info@sint-callistus.nl
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