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Bijwerken agenda 

DENKEN JULLIE AAN HET INLEVEREN VAN DE SLAGERIJ PINCKAERS-BONNETJES! 

 

www.slagerijjanpinckaers.nl 

 

Datum Tijd-
stip 

Activiteit Waar? Wie 

Za 5-11 19:00u Concert Greune Zaol 
Wolder 

Slagwerkensemble en 
bestuur 

Vr 11-11  Geen repetities ivm Night of the 
Prins 

 Hele vereniging 

Vr 18-11 20:30u Generale repetitie slagwerkens. Fanfarezaal Hele vereniging 

Zo 20-11 Hele 
dag 

Concours Slagwerkensemble  Heel Hele vereniging 

 15:15u Muzikale serenade fanfare School Fanfareorkest 

Zo 27-11 9:20u St. Caeciliadag concoursreceptie Fanfarezaal Hele vereniging 

Za 3-12 13:30u Intocht Sinterklaas Fanfarezaal Hele vereniging 

 

Fanfarerepetities komende weken 
 
 
 
 

De reguliere vrijdagavondrepetities van het fanfareorkest krijgen de komende 3 vrijdagen een ietwat 
ander karakter: 
Vrijdag 4 november 
Zo willen we op 4 november a.s. onze slagwerkers olv Etienne volop de ruimte geven om in het 
kader van de concoursdeelname door te kunnen repeteren. Dit betekent voor het orkest dat we 
uitwijken naar het Gemeenschapshuis in Gronsveld. We willen hier om 20:15 uur starten met de 
repetitie. 
Vrijdag 11 november 
Vervolgens vindt op vrijdag de 11

e
 van de 11

e
 geen fanfarerepetitie plaats vanwege het bijzondere 

jubileumconcert van onze bevriende carnavalsvereniging. Van president Harry ontvingen we nog de 
volgende uitnodiging: 

 
Op vrijdag 11 november organiseert CV De Kleindererre een muzikale avond die met name voor 
jullie achterban interessant is. Een top-blaasorkest (Douaneharmonie Nederland) met dito zangeres 
(Suzan Seegers) en Segieterse inbreng uit jullie gelederen  (Hans Prompers, Guido Rouschop, 
Pierre van Proemeren, Frank en Janna Seubers, Raymond Curfs en Ivo Rouschop). Dat zijn de 
ingrediënten van The Night of the Prins. Een VastelaovesPromsKonzèr als start van ons jubileum-
seizoen. We presenteren een gevarieerd populair muziekmenu met kolder en alvast een beetje 
vastelaovend in een speciaal voor deze gelegenheid gecreëerde concertlocatie. 
  
Vrijdag 11 november, 20.00 uur, Night of the Prins, Afbouwcentrum Jan Oprey Margraten 
Voorverkoopadressen: Slagerij Pinckaers, café ’t Centrum of via onze nieuwe website 
www.cvdekleindererre.nl  Merci en hopelijk tot d’r 11

e
 van d’r 11

e
 in Margraten. 

 
Alaaf,  
Harry Rouschop, President 

 

 

http://www.cvdekleindererre.nl/
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Vrijdag 18 november 
Op vrijdagavond 18 november houdt ons slagwerkensemble olv Etienne de Generale 
repetitie voor de concoursdeelname op de zondag. We hopen hier ook veel fanfaremuzikan-
ten te mogen begroeten die hun collega’s op die manier supporteren. 
Vrijdag 25 november vindt de eerstvolgende reguliere repetitie plaats waar o.a. ook aan de 
mis voor Caecilia wordt gerepeteerd. 
 
Partijenrepetities 
Het inplannen van extra fanfarerepetitie bleek niet mogelijk mede door het repetitieschema 
van ons slagwerkensemble maar zeker ook door de vele partijenrepetities die door inmid-
dels alle groepen zijn ingepland (m.u.v. van onze slagwerkers die na het drumbandconcours 
starten). Partijenrepetities die – mits goed bezocht en gecombineerd met serieuze thuisstu-
die – moeten bijdragen aan het gestelde doel om A Diamond for Parker rond de jaarwisse-
ling al in de ‘grondverf’ te hebben staan. 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Zoals hiervoor aangegeven krijgen onze slagwerkers vrij baan om zich olv Etienne zo goed 
mogelijk voor te bereiden op de concoursdeelname. Naast de geplande repetities gelden 
als belangrijke ijkmomenten: 
 
Za 5 november 19:00 uur Concert Wolder 
Georganiseerd door Harmonie Petrus & Paulus Wolder vindt er op zaterdag 5 november 
een drumbandtreffen plaats in de Greune Zaol Tongerseweg 336 in Maastricht. 
Het concert is samengesteld met optredens van 3 prachtige slagwerkensembles. Naast 
onze eigen slagwerkers treden verder het slagwerkensemble van de Koninklijke Oude 
Harmonie Eijsden olv Rico Stevens (tevens concoursdeelnemer in de 1

e
 divisie) en de 

percussiegroep van de gastvereniging olv Paul Schrader op. 
 
Vr 18 november Generale Repetitie 
Hiervoor werd al aangegeven dat op vrijdag 18 november de generale repetitie plaatsvindt 
in onze eigen fanfarezaal. Dit concert start om 20:30 uur. 
 
Zo 20 november Concours Heel 
Zondag de 20

e
 moet dan tot uitdrukking wat alle noeste voorbereiding heeft opgeleverd. De 

dagindeling hiervoor is als volgt: 
 
07:30 uur inspelen drumband – start repetitie 
08:15 uur inladen instrumentarium 
08:45 uur vertrek Sint Geertruid 
10:00 uur aankomst Heel 
11:15 uur optreden slagwerkensemble 
Daarna op eigen gelegenheid eten 
 
Ca. 13:00 uur uitslag concours 
14:30 uur vertrek naar Sint Geertruid 
15:30 uur aankomst Sint Geertruid parkeerplaats bij School – daarna optocht naar Café 
onder begeleiding van fanfare in uniform 
16:00 uur samenkomst in Café het Centrum 
 
Leden kunnen gratis mee met de bus (liefst in uniform) en niet leden betalen € 10 voor de 
busreis. Je kunt je hiervoor opgeven bij de leden van het concourscomité: Vera Pinckaers, 
Christa Habets, Marian Curfs, Tiny Pittie, Marielle Frijns of Jos Custers 
 
Uiteraard wensen we Etienne en al onze slagwerkers ontzettend veel succes met de 
belangrijke voorbereidingen, concerten en het ultieme concoursoptreden! 
 

 

 Concours slagwerkensemble 
 

 

http://www.rvdhlichtengeluid.com/
mailto:info@rvdhlichtengeluid.com
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 Zondag 27 nov. St. Caeciliadag 

 Zondag 27 november a.s. viert onze vereniging haar St. Caeciliafeest die dit jaar 
met een hopelijk feestelijke concoursreceptie een speciale editie kan worden. 
Traditioneel starten we met een bezoek aan het kerkhof ter nagedachtenis aan onze 
overleden leden. Hiervoor verzamelen we met de complete vereniging om 9:20 uur 
in uniform (mit kalot!) bij de fanfarezaal. Tijdens de bijeenkomst op het kerkhof 
spelen we ook dit jaar twee koralen: 26 ‘Eventide’ en 89 ‘Ste. Gertrude’).  
 
Daarna luistert het fanfareorkest samen met het zangkoor de eucharistieviering in 
de fanfarezaal op. Dit wordt gevolgd met een kort concert door de fanfare. Het 
muzikale programma is als volgt: 
Tijdens de mis 

- Consolation  
- Gabriella’s Song 
- Valley of Pinios 
- Gammatique 

Na de mis 

- Marcho Brioso 
- James Bond 007 selectie 
- Bessarabyanke 

 
Om 11:30 uur start vervolgens de huldiging van maar liefst 9 jubilarissen! We 
starten met maar liefst 3 jubilarissen die hun 60-jarig jubileum vieren: 
Joh. Dewarrimont startte zijn muzikale carrière bij St. Gertrudis in 1956. Al die jaren 
is hij de trommel en het slagwerk trouw gebleven. Daarnaast heeft hij als bouw-
meester eerder, maar zeker ook tijdens de laatste grote verbouwing veel van zijn 
kennis van zaken op een uitstekende wijze ten bate van onze vereniging ingezet. 
Pierre Pitti startte eveneens in 1956 bij de fanfare en wel op bugel. Het instrument 
dat hij vele jaren met verve heeft bespeeld. In 1993 werd hij tot erelid benoemd. Een 
titel die hij daarna op meer dan voortreffelijke wijze invulling heeft gegeven als mede 
aspirator en aanjager van de ijzeractie. 
Jos Cobben heeft zijn muzikale roots in Wyck liggen doch is ook al sinds 1979 lid 
van onze vereniging. Net als Joh. heeft Jos het slagwerkvirus nooit losgelaten en 
vormen zij beiden een belangrijke ‘rij’ als we op straat uittrekken. Naast muzikale 
inzet heeft Jos zich ook vele jaren als bestuurslid ingezet. Bij zijn aftreden in 2011 
werd Jos tot erebestuurslid benoemd. 
 
Naast de drie 60-jarige jubilarissen mogen we ook een 50-jarig en twee 40-jarige 
jubilarissen huldigen: 
Jef Blezer viert zijn 50-jarige muzikantenjubileum. Gestart in Margraten is Jef al 16 
jaar trouw lid van onze vereniging. Een markante persoon binnen St. Gertrudis en 
fijne trompetcollega. Naast muziek maken in de fanfare en de kapel is Jef ook nooit 
te beroerd om mee te helpen als er ‘mankracht’ nodig is. 
Clemence Notermans-Franssen viert haar 40-jarige jubileum. Als afstammeling van 
de Custers-fanfarefamilie speelt zij sinds jaar en dag hoorn nadat de fanfare in de 
80er-jaren de switch maakte van ‘cors’ naar ‘hoorns’. Ondanks de drukte van het 
bedrijf en winkel weet zij waar dat kan nog steeds tijd vrij te maken om vanuit 
Hoogcruts naar Segietere te komen. 
Dees Heuts viert dit jaar eveneens zijn 40-jarige jubileum. Dees kwam 40 jarig 
geleden in Segietere terecht als schoonbroertje van onze toenmalige dirigent Ben 
Essers. Daarna is hij ook niet meer weggeweest binnen St. Gertrudis. Naast een 
prima muzikant op trombone zet Dees zich ook al vele jaren op het bestuurlijke vlak 
in voor St. Gertrudis. Zo is hij penningmeester en ook een belangrijke spil bij de 
organisatie van onze buitenlandse muziekreizen. Zijn liefde voor de muziek heeft hij 
ook overgedragen op zijn kinderen Vincent en Vera die beiden het muziekmicrobe 
te pakken hebben en lid zijn van het fanfareorkest.  
 
Tot slot wordt ook stilgestaan bij de leden met een 12,5 jarig jubileum. Dit jaar 
ontvangen de volgende leden hun eerste bondsinsigne: 

Vera Heuts, Karin Pinckaers en Tessa Frambach. 
 
Na de officiële huldiging vindt van 12:00 tot 12:30 uur de receptie van de jubilaris-
sen plaats. 
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Ervan uitgaande dat ons slagwerkensemble het goed doet in Heel, willen we hun rond de klok van 13:00 uur huldigen gevolgd door 
een receptie. 
 
Ook dit jaar maken we er aansluitend weer een gezellige middag van, waarbij ons vermaarde mosselrestaurant weer wordt geo-
pend. Naast mosselen worden er uiteraard ook weer enkele andere gerechten geserveerd. De middag wordt hierbij muzikaal 
opgeluisterd met livemuziek door het On the Rocks duo. 
 
Dringende oproep! 
Het werkschema voor St. Caecilia is zeker nog niet rond. We zijn dan ook nog dringend op zoek naar mensen die een paar uur 
zouden kunnen meehelpen. Aarzel niet en geef je op via de site of rechtstreeks bij marian.curfs@fanfarestgertrudis.nl  
 

 

 
 

 
 

 
Inmiddels heeft de werkgroep Wijnactie ook niet stilgezeten en zijn de folders rondgebracht en wordt er ook via de website de 
mogelijkheid geboden om wijn te bestellen. We zoeken in dit kader nog mensen die de briefjes in 2 straten willen ophalen. Hiervoor 
kun je je melden bij cyriel.martinussen@fanfarestgertrudis.nl 
 
Zoals als vaker gememoreerd kunnen we allemaal bijdragen aan het succes van de actie door deze zo breed mogelijk onder je 
collega’s, familie, vrienden en bekenden te verspreiden. Daarnaast is de actie ook voor bedrijven zeer interessant! 
Aarzel niet en maak reclame en vergeet ook zeker niet zelf te bestellen. 

 
 
 
Met de aftrap op 27 oktober jl. is de WMC-campagne van het fanfareorkest nu ook daadwerkelijk van start gegaan. In een kort 
daarvoor uitgebracht apart concoursbulletin hebben jullie al veel interessante informatie kunnen teruglezen. Wat toen nog niet 
voorhanden was en nu wel is het speciaal door Christa ontworpen WMC-logo dat we vanaf nu bij alle uitingen in het kader van dit 
project gaan gebruiken. 

 

 Intocht Sinterklaas 

 
 

 

Voor de muzikale omlijsting van de intocht van Sinterklaas verzamelen we als 
complete vereniging op zaterdag 3 december om 13:30 uur in uniform bij de 

fanfarezaal. 
 

 Wijnactie 2016 

 
 

 

 Gertrudislogo WMC 

 
 

 

mailto:marian.curfs@fanfarestgertrudis.nl
mailto:cyriel.martinussen@fanfarestgertrudis.nl
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Het is alweer november wat ook betekent dat 2017 in zicht komt. Alle op dit moment bekende data wat betreft de fanfareactiviteiten 
zijn in bijgevoegde jaarplanner opgenomen. Hopelijk ziet iedereen kans deze data in zijn/haar agenda te noteren. Het komt helaas 
toch nog te vaak voor dat leden verrast zijn over activiteiten terwijl die al heel lang van tevoren waren aangekondigd. Dus doe jezelf 
en je collega’s een lol en noteer de afspraken aub. 

 
 
 

Tot slot van dit bulletin een uitgebreide terugblik die start op 
10 & 11 september toen ons slagwerkensemble op retraite 
was in het patronaat in Epen. Tijdens dit zeer geslaagde 
repetitieweekeinde werd de kiem gezaaid voor hopelijk een 
succesvolle concoursdeelname op 20 november a.s. 
Waar de slagwerkers in Epen verbleven, zorgden anderen 
voor een financiële bijdrage in de muziekreis door tijdens het 
10-jarig jubileum van Talent te werken. Allen dank voor jullie 
inspanningen! 
 
Vrijdag 29, zaterdag 30 september en zondag 1 oktober 
werd met ruim 160 personen de zeer geslaagde muziekreis 
naar Bitburg/Clervaux/Vianden gehouden. Perfect voorbereid 
door de werkgroep (nogmaals complimenten) stond de 
vrijdag in het teken van een bezoek aan Bitburg vooraleer 
werd ingecheckt in hotel Eifelstern. Toutes Directions zorgde 
die avond voor de muzikale inbreng tijdens het Oktoberfest in 
de discotheek van het hotel. 
Op zaterdag werd een bezoek aan Clervaux gebracht. De 
bochtige heenreis zorgde voor wat bleke kopjes wat na een 
cola of chocomel gelukkig weer snel weggtrok. Daar aange-
komen werd allereerst de concertopstelling in gereedheid 
gebracht om vervolgens naar de binnenstad te gaan. Hier 
werd een korte optocht gevolgd door een ontvangst op de 
Burcht waar een eerste aanzet tot jumelage tussen ons 
beider gemeenten werd gesloten. In aanwezigheid van beide 
burgemeesters en vergezeld door andere bestuurders werd 
vervolgens gedineerd voordat om 19:30 uur het concert in de 
goed bezochte Eventhalle plaatsvond. Hier werden door 
zowel burgemeester Ackermans als de burgemeester Eicher 
fraaie toespraken gehouden om daarna de microfoon over te 
dragen aan presentatrice van de avond Rebecca. In perfect 
Duits wist zij St. Gertrudis door een uiterst gevarieerd muzi-
kaal programma wat zorgvuldig was samengesteld door 
dirigenten Jos en Etienne. Met Judith als zangsoliste en hulp 
van het combo werd ontspannen gemusiceerd hetgeen 
bijzonder werd geapprecieerd door het publiek. Na dit 
concert was het na een kort pauze zaak om op tijd in de bus 
te zitten. In het hotel aangekomen volgde een voor velen 
heerlijk avondje uit dat tot in de kleine uurtjes duurde. 
 

 

 
 
 
Op zondag was echter weer iedereen op tijd present om de 
laatste dag in te vullen met een bezoek aan Vianden. Net als 
Clervaux een prachtig stadje. Hier werd een ontspannen 
optocht gehouden die enkele interessante stops aandeed. 
De reis werd afgesloten met een wederom een geslaagd 
diner waarbij de voorzitter kon terugblikken op een zeer 
geslaagde reis. Geslaagd in termen van muzikaliteit en 
kameraadschappelijkheid. Mensen die niet meekonden 
hebben veel gemist! 
 
Met de concertwedstrijden LZW van 15 oktober in Banholt 
stond het volgende op het programma. Volgend op een 
volgens velen aardig goed verlopen concert (lekkere drive in 
de muziek, goede solo’s etc.) heeft vooral de combinatie 
dynamiek/akoestiek ertoe geleid dat we met een puntento-
taal van 84 het predicaat ‘ goed’ hebben behaald. De positief 
bedoelde kritiek van dhr. Goorhuis gaan we vooral gebruiken 
om er ons voordeel mee te doen. Het feit dat hij ons orkest 
uitmuntende kwaliteiten toedicht geeft aan dat er veel poten-
tieel aanwezig is. 
 
Zaterdag 22 oktober stond in het teken van een bijzonder 
concert in onze eigen fanfarezaal. Presentator ‘in residence’ 
Benny kon de zeer goed bezochte avond toelichten die in 
muzikale zin werd geopend door ons slagwerkensemble dat 
hiermee een eerste try out kon geven van het concourspro-
gramma. Een programma dat zeker naar meer smaakt! 
Het muzikale stokje werd hierna overgenomen door het 
fanfareorkest dat olv dirigent Jos goed voor de dag kwam. 
Op verzoek van Etienne werd in de zaal zelf gemusiceerd 
wat qua opstelling toch de nodige aanpassingen van het 
orkest vergden die zonder problemen werden overwonnen. 
Het muzikale slotwoord was daarna aan de Britse Colchester 
Band die olv David Maddocks in typische brassbandstyle een 
licht doch aangenaam programma bracht. Veel tijd om te 
verbroederen was er als gevolg van rijtijdenbesluit niet. Wat 
echter wel bleef was een zeer aangename sfeer waarin nog 
kon worden teruggeblikt op een zeer geslaagde avond. 
Jullie hebben wellicht ook waargenomen dat het concert en 
enkele interviews zijn opgenomen die op zaterdag 17 de-
cember 13-14 uur en zondag 18 december 19-20 uur door 
Radio Mergelland worden uitgezonden. 
 
Tot slot een groot dankwoord aan Benny Curfs die op zon-
dag 23 oktober een geslaagde instrumentenpoetsdag heeft 
georganiseerd voor bepaalde instrumentgroepen. Met een 
deelname van 15 personen zeker voor een eerste keer een 
geslaagde actie. Bravo! 
 

 
 
 
 
 

 Concept jaarprogramma 2017 

 
 

 

 Terugblik 
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Koninklijk Erkende  
Fanfare St. Gertrudis 

St. Geertruid  

Adres fanfarezaal: 
Dorpstraat 29  

 
Secretariaatsadres: 

Bellefleur 44 
6245 PK  EIJSDEN 

 
TELEFOON: 
06-11368703 

 
E-MAIL: 

 
achiel.drummen@ 

fanfarestgertrudis.nl 

Bezoek onze website! 

Ga naar: 

 

www.fanfarestgertrudis.nl 

  

  

 
www.regieautos.nl 

 
 
 

 



2017 Jaarprogramma Fanfare St. Gertrudis St. Geertruid
W

28 1 Nieuwjaarsdag

1 2 3 4 5 6
1e rep met aansluitend 

nieuwjaarsborrel
7 8

2 9 10 11 12 13 14 Jubileumzitting (TD) 15

3 16 17 18 19 20 21 22 Preens oetroope

4 23 24 25 26 27 28 Jeugdzitting (JO) 29

5 30 31 1 2 3 4 5

6 6 7 8 9 10 Galapreuverij 11 Preensereceptie (TD) 12

7 13 14 15 16 17 18 19

8 20 21 22 23 24 Geen repetities ivm carnaval 25 Carnaval 26 Carnaval

9 27 Carnaval 28 Carnaval 1 2 3 4 5

10 6 7 8 9 10 11 12

11 13 14 15 16 17 18 19

12 20 21 22 23 24 25 26 concert in Maasbracht 14:00 u (F)

13 27 28 29 30 31 1 2

14 3 5 6 7 Concertwedstrijd LZW C&K (F) 8 Concertwedstrijd LZW C&K (F) 9

15 10 11 12 13 14 15 16 Pasen

16 17

Pasen; 11:00u 

concert Obbicht 

(F)

18 19 20 21 Repetitieweekend (F) 22

Drumbandtreffen LZW in St. 

Geertruid               

Repetitieweekend (F)

23

17 24 25 26 27 Koningsdag 28 29 30

18 1 2 3 4 5 6 WMC-diner 7

19 8 9 10 11 12 13 14 begeleiden kindercommunie

20 15 16 17 18 19 20 jubileum Mix 21 jubileum Mix

21 22 23 24 25
64e Margraten-

tocht (HV)
26 27 28

22 29 30 31 1 2 3 4
Pinksteren Koningsvogelschieten 

(HV)

23 5 Pinksteren 6 7 8 9 10 11

24 12 13 14 15 16 17 ovb concert (F) 18

25 19 20 21 22 23 24 25

26 26 27 28 29 30
jaarvergadering Broen Beukske 

(HV)
1 Broonk 2 Broonk

27 3 Broonk 4 Broonk 5 6 7 8 9

28 10 11 12 13 14 Generale repetitie WMC (F) 15 WMC fanfare ovb 16 WMC fanfare ovb

29 17 18 19 20 21 22 WMC fanfare ovb 23 WMC fanfare ovb

30 24 25 26 27 28 29 30

31 31 1 2
Ridderronde 

(TD)
3 4 5 6

32 7 8 9 10 11 12 13

33 14 15 16 17 18 19 20

34 21 22 23 24 25 26 27

35 28 29 30 31 1 2 3
Marswedstrijden LZW Eckelrade 

(HV)

36 4 5 6 7 8 9 10

37 11 12 13 14 15 16 MH2D (TD) 17 MH2D

38 18 19 20 21 22 23 24

39 25 26 27 28 29 30 1

40 2 3 4 5 6 7 8

41 9 10 11 12 13 14 15

42 16 17 18 19 20 21 22

43 23 24 25 26 27 28 29

44 30 31 1 2 3 4 5

45 6 7 8 9 10 11 12

46 13 14 15 16 17 18 19

47 20 21 22 23 24 25 26 St. Caecilia (HV)

48 27 28 29 30 1 2 3 Intocht Sinterklaas (HV)

49 4 5 6 7 8 9 10

50 11 12 13 14 15 16 17 Podium 2017 (HV)

51 18 19 20 21 22 23 24

52 25 Kerstmis 26 Kerstmis 27 28 29 30 30

uitloop kerstvakantie 2016 1 t/m 8 januari
(F) = Fanfareorkest carnavalsvakantie scholen 25 februari t/m 5 maart 

(HV) = Hele vereniging voorjaarsvakantie 22 t/m 30 april

(JO) = Jeugdorkest zomervakantie basis onderw 15 juli t/m 27 augustus

(SE) = Slagwerkensemble zomervakantie voortgez.onderw 15 juli t/m 27 augustus

(TD) = Toutes Directions bouwvak 31 juli t/m 18 augustus

herfstvakantie 14 t/m 22 oktober

kerstvakantie 23 december t/m 7 januari

Apr

Zondag

Jun

Mei

Dec

Sep

Nov

Oct

Aug

Jul

Mar

Feb

Jan

ZaterdagDinsdag Woensdag Donderdag VrijdagMaandag

Versie 1

Oktober 2016


