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(verschijnt regelmatig – onregelmatig)

Bijwerken agenda
Datum
15-19 juni
Zie schema

Tijdstip

Activiteit
Bronk
Showrepetities

Waar?
Dorp

Wie
Hele vereniging
Hele vereniging

Za 30 juni

19:30 u

Concert jeugdorkesten

Fanfarezaal

Hele vereniging

19:30 u
14:15 u

Hoevefeesten
Start na vakantie met showrep.
Optocht Haccourt

Hoeve Libeek
Volgt
Haccourt

Hele vereniging
Hele vereniging
Hele vereniging

Za 7-Zo 8 juli
Vr 17 aug
Zo 19 aug

BRONK

In dit bulletin:
Bijwerken agenda

1

Bronk

1

Showrepetities

2

Za 30 juni concert jeugd 3
Za 7/Zo 8 juli Hoeve

3

Vakantie

4

Vr 17 aug start seizoen

4

Zo 19 aug Haccourt

4

Terugblik

4

Tijdens het komende verlengde weekend van 15 juni t/m 19 juni a.s. vinden de traditionele
broonkactiviteiten plaats. Onze muzikale bijdrage bij dit dorpsfeest is ook dit jaar weer onmisbaar.
Vandaar dat we jullie uitnodigen om weer zo talrijk mogelijk van de partij te zijn tijdens de volgende
momenten:
 Vrijdag 15 juni: Aansluitend aan de showrepetitie op het voetbalveld, gaan we rond de klok van
22:00 uur naar de fanfarezaal voor de traditionele jaarvergadering van ’t Broen Beukske, waarbij
de veiling per opbod van de slotmars van de Broonk de gemoederen weer flink zal bezighouden.
 Zaterdag 16 juni: om 18:15 uur in uniform verzamelen bij de fanfarezaal om de kapitein van het
Jonkheid thuis op te halen en naar de kerk te begeleiden. Onze slagwerker Maurice Frijns is onlangs uitgeroepen tot kapitein. Vanwege de afspraak dat dubbelleden op zaterdag met het Jonkheid meelopen en tijdens de processie met de fanfare, willen we alle niet jonkheidleden met klem
vragen om bij de rondtocht aanwezig te zijn zodat we toch met een acceptabele vereniging deze
activiteit kunnen opluisteren. Na de mis wordt in de Dorpstraat de cramignon gespeeld en gereijd.
 Zondag 17 juni: 9.30 uur verzamelen bij de fanfarezaal, waarna we gezamenlijk naar de kerk marcheren om op te stellen voor de processie. De processie doet dit jaar de prachtige route om Libeek
en Moerslag aan. We vragen jullie om de processie op een waardige manier muzikaal luister bij
te zetten, wat betekent dat we zo weinig mogelijk praten op de momenten dat we niet spelen. Met
het spelen van andante nr. 89 St. Gertrude wordt de processie afgesloten.
 Maandag 18 juni: vanaf ongeveer 11.30 uur verzamelen bij Café ’t Centrum om daarna gezamenlijk met de schutterij en het Jonkheid naar het Koningmeisteken te gaan. Daarna een trekken we
naar ons eigen verenigingslokaal H&M om daar nog een paar gezellige uurtjes door te brengen
en samen lekker muziek te maken.
 Dinsdag 19 juni: ’s-Avonds poal-hòwwe langs dezelfde route als de processie.
Zowel maandag als dinsdag spelen we zonder uniform. We vragen zoveel mogelijk leden om hun
instrument mee te nemen zodat we massaal de feestelijke muziek kunnen verzorgen. Neem a.u.b.
naast het gewone marsboekje ook het marksboekje van de show mee, dan kunnen we die ook geregeld spelen!

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

www.slagerijjanpinckaers.nl
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Inhoud Marsboekje Juni 2018

W: www.rvdhlichtengeluid.com
@: info@rvdhlichtengeluid.com

Nr.
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11
M12
M13
M14
M15

Mars
Them Basses
Limburgse Jagersmars
Lustrum 3
Saint Triphon
Micko
Drumbo
Semper Fidelis
Symplicita
Appel Aux Trompettes
Dorpsfeest
Vpred
Sons of the Brave
King Size
Military Escort
Slaidburn
Fanfarovy Pochod
M16 Forest Hill

Met Drumband
X
X
X
X
X
X
X

X

Nr.
O1
O2
O3
O4
O5
O6
O7
O8
O9
O10
O11
O12
O13
O14
O15

Mars
Felicitatiemars
Holland Jubelt
Oh sjoen Netteke
Re-Sol / IV
Den Os
Borsicka Polka
Musch / Cou cou
Wildhorn
Over and Out
Longstreet Dixie
St. Nicolaasliedjes
Vier volksliederen
't Dondert en het bliksemt
Darts medley
Im Orgelihuus

O16
O17
O18
O19

Brasil
Segieters Volkleed
Bolero Militaire
Andantes 13 / 37

O20 Andantes 43 / 111
P1
P2
P3
P4

Ave Verum
Les Echos du Valon
Notre Dame de Fourviere
Sancta Maria

P5

-

P6
P7
P8
P9

Altare Dei
Triunfal
El Buen Pastor
Mater Mea

Resterend repetitieschema muzikale show
Als complete vereniging zijn we de uitdaging aangegaan om voor zowel Taptoe Libeek, de
Taptoe in Souchez Frankrijk en de komende jaren een vaste show in te studeren volgens het
concept van de showbands. Onder leiding van de gedreven instructeur Alain Garnier begint
het geheel steeds beter vorm te krijgen. Willen we samen trots zijn op het eindresultaat – en
dat zit er zeker in! – is het zaak dat de repetities door zoveel mogelijk leden worden bezocht.
Dus nog even samen flink de schouders onder de volgende repetities:
Datum
Wo 13 juni

Tijdstip
19:30 – 22:00 u

Datum
Vr 17 aug

Tijdstip
19:30 – 22:30 u

Vr 15 juni
Vr 22 juni
Wo 27 juni

19:30 – 22:00 u
19:30 – 22:30 u
19:30 – 22:00 u

Wo 22 aug
Vr 24 aug
Wo 29 aug

19:30 – 22:00 u
19:30 – 22:00 u
20:00 u fanfarerepetie concert
Souchez

Vr 29 juni
Zo 1 juli
Wo 4 juli
Do 5 juli

19:30 – 22:30 u
10:00 – 14:00 u
19:30 – 22:00 u
19:30 – 22:30 u

Pagina 3 van 6

Informatiebulletin 2018 - 4

Za 30 juni jeugdorkesten Clervaux en Eijsden
Het jeugdorkest van de Koninklijke Oude Harmonie Eijsden zal op zaterdag 30 juni 2018 een
concert verzorgen in de Fanfarezaal te Sint Geertruid. Dit wordt niet zomaar een concert, want
naast het Eijsdense jeugdorkest, zal ook jeugdorkest Clarindo van de Luxemburgse gemeente
Clervaux haar muzikale kunsten ten gehore brengen.
De connectie met Clervaux betreft een jumelage voornemen tussen gemeente Eijsden-Margraten
en gemeente Clervaux. Beide gemeente hebben ingestemd met een intentie-overeenkomst om
te komen tot een jumelage. Een jumelage is een Europese samenwerking die voordelen kan bieden voor een gemeenschap en gemeente. Door mensen en organisaties samen te brengen, krijgen zij de kans om hun vraagstukken met elkaar te delen en ideeën uit te wissen over elk onderwerp waar een gedeelde interesse en behoefte aan samenwerking over bestaat. Natuurlijk mogen
daarbij ook de culturele of sportieve uitwisselingsactiviteiten niet ontbreken. De eerste kennismaking tussen de colleges van burgemeester en wethouders van beide gemeenten heeft plaatsgevonden tijdens de muziekreis van Fanfare Sint Gertrudis uit Sint Geertruid naar Clervaux in 2016.
Zelfs op het gebied van sport hebben beide gemeenten elkaar al ontmoet. Zo heeft de wielerclub
WTC St. Geertruid in 2017 een bezoek gebracht aan Clervaux. In het weekend van 30 juni 2018
zal een gemeentelijke afvaardiging uit Clervaux, samen met jeugdorkest Clarindo, een tegenbezoek brengen aan de gemeente Eijsden-Margraten. Tijdens dit bezoek zal de intentie-overeenkomst worden getekend door burgemeester Eicher van Clervaux en burgemeester Akkermans
van Eijsden-Margraten. Bij het concert van de jeugdorkesten op zaterdag 30 juni zullen ook de
colleges van burgemeester en wethouders uit Eijsden-Margraten en Clervaux acte de présence
geven.Bezoekers zijn op 30 juni van harte welkom in de Fanfarezaal aan de Dorpstraat 29a te
Sint Geertruid. Het concert gaat om 19:30 uur van start.
We zoeken nog enkele leden die achter het buffet en bij de bonnen kunnen meehelpen. Geef
even aan marian.curfs@fanfarestgertrudis.nl of guy.drummen@fanfarestgertrudis.nl door als je
een paar uurtjes vrij hebt.

Za 7 en zo 8 juli 43e Hoevefeesten Libeek
Het programma voor de 43e editie van de Hoevefeesten Libeek is rond en voorziet in een prachtig affiche. Op zaterdag 7 en zondag
8 juli wordt Hoeve Libeek te Sint Geertruid omgetoverd tot hét culinaire en culturele centrum van het Heuvelland. Op zaterdag 7 juli
vindt "Taptoe Libeek" plaats. Vanaf 19:30 uur kunnen bezoekers genieten van schitterende showoptredens van diverse topkorpsen
zoals o.a. onze eigen Fanfare Sint Gertrudis, Schutterij Sint Joseph Sint Geertruid, Harmonie Diligentia Eckelrade, Harmonie Amicitia
Banholt en Koninklijke Harmonie Gronsveld. Als special act zal ook Sambaband Segura! uit Maastricht een swingend optreden verzorgen. Na afloop is er een afterparty en gaan de voetjes van de vloer metCoverband Bougie!
De zondag start om 10:30 uur met een Heilige Mis die wordt opgeluisterd door onze fanfare o.l.v. Jos Dobbelstein. Dit betekent dat
we op zondagmorgen om 10:00 uur met de hele vereniging in uniform bij de familie Duijsens verzamelen.
Om 12:00 uur gaat het dagprogramma "Bier, Baarden & BBQ" van start en staat geheel in het teken van Bourgondisch genieten. Zo
zijn er diverse bierbrouwers op locatie aanwezig en wordt er een heuse bierproeverij gehouden. Daarnaast wordt er een BBQ wedstrijdgeorganiseerd en loopt er een barbier rond om mooiste baarden te trimmen.
De dag wordt muzikaal opgeluisterd door o.a. "Die Lustigen Egerlander". Tevens is er een leuk kinderprogramma voor de kids!
Wil je meedoen aan die BBQ wedstrijd, geef je dan op via hoeve@fanfarestgertrudis.nl

Reclame maken!
We roepen alle leden op om zoveel mogelijk reclame te
maken voor onze Hoevefeesten. Enthousiasmeer je familie, vrienden en bekenden om een bezoek te brengen. Via www.hoevefeesten.nl vindt je alle benodigde
info.
Bezoekers zullen er zeker geen spijt van krijgen!
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Vakantie!
Op het moment dat het opruimen van de Hoeve – we starten hier op maandag 9 juli om 10:00 uur mee - aan de kant is start ook een
welverdiende vakantieperiode voor onze vereniging. Een belangrijke periode om af te schakelen en ook weer de accu op te laden
voor het vele moois dat volgt na de vakantie.

Start nieuw muzikaal seizoen
Na 6 weken verdiende verenigingsvakantie starten we weer op vrijdag 17 augustus om 19:30 u met een showrepetitie voor de complete vereniging, als voorbereiding op de Frankrijkreis naar Taptoe Souchez.

Optocht Haccourt
Op zondagmiddag 19 augustus nemen we met de complete vereniging deel aan de muzikale rondgang bij gelegenheid van de kermis
in Haccourt. Eerder werd al aangegeven dat we voor dit optreden – naast meer dan voldoende eten en drinken (ook voor meereizenden) - ook een mooie vergoeding ontvangen die er mede voor zorgt dat we kosten voor het Frankrijkweekend zo laag kunnen houden.
Het is die zondagmiddag de bedoeling dat we om 14:15 uur aanwezig zijn op de grote parkeerplaats van de Delhaize in Haccourt
(Avenue Reine Fabiola 27, 4684 Oupeye, België). Vandaar vertrekt de optocht. We spelen muziek uit het marsboekje inclusief cramignonmarsen en de Brabanconne die nog wordt uitgedeeld tegen die tijd. Het einde van onze actieve deelname is voorzien rond de
klok van 19:00 uur.

Terugblik
Sinds eind april is er de afgelopen weken weer flink aan de muzikale weg getimmerd. Vooraleer daar op in te zoomen volgt eerst een
correctie op het vorige bulletin waarin volledig onterecht is vergeten om te benoemen dat Emma Nicolaes en Chantal Beckers beiden
hun B-diploma hebben gehaald tijdens het examen. Dames alsnog gefeliciteerd!
Deze terugblik start met de muzikale bijdrage van onze complete vereniging aan de Koningsdagviering op zaterdag 28 april.
Op zondag 6 mei mochten we kennismaken met de wijze van instuderen van de nieuwe show. Op het vlakke asfalt van het Margratense veilingterrein viel de puzzel van de app en de individueel uitgewerkte uitleg op papier van de looppatronen en de instructie van
Alain al vrij soepel in elkaar.
Voor Hemelvaartdag 10 mei stond de Margratentocht gepland waarvoor we ook dit jaar weer zeer veel wandelaars mochten
begroeten. Ons wandelcomité had de organisatie weer tot in de puntjes verzorgd wat bij de deelnemers tot veel tevreden gezichten
leidde. Op deze plek een groot dankjewel aan iedereen die heeft meegeholpen om er weer een succesvolle editie van te maken!
Op zondag 13 mei zorgde de complete vereniging voor de muzikale begeleiding van de communiekinderen.
Sinds 2014 fungeert ons fanfareorkest als studieorkest voor het dirigentenkamp Entornos, zo ook op woensdag 16 mei jl. Dirigenten
in opleiding brachten samen met hun docenten Fried Dobbelstein en Alex Schillings een muzikale week door in het Limburgse om
zo de vele kneepjes van het dirigentenvak te leren. Deze avond stond in het teken van de muziek van de bekende Luxemburgse
componist Marco Pütz. Bijzonder was dan ook zijn aanwezigheid en passievolle uitleg bij zijn werken Die Judenbuche en de euphoniumsolo Solitary Prayer (met overigens een in uitstekende vorm verkerende solist Mathijs Drummen!). Het leek haast of Marco Pütz
elke noot nog in zijn hoofd had zitten! Voor onze muzikanten dus weer een hele interessante avond. Ook op deze plek nogmaals op
verzoek van Alex en Fried de welgemeende complimenten voor ieders inzet en aanwezigheid.
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Voor Pinksterzondag 20 mei stond het traditionele Koningvogelschieten gepland waarbij onze vereniging meeliep in de optocht en
aansluitend ook het formele begin opluisterde. Later op de middag werd het uniform ingeruild voor het ‘tenue de ville’ om het schuttersfeest te doen vergezellen van muzikale intermezzi. Ronald Abels zorgde voor het verlossende eindschot en mag zich hiermee
Koning der Schutterij noemen.
Ons fanfareorkest heeft na het LZW-concerttreffen vooral toegewerkt naar het concert van zaterdag 26 mei jl. Op verzoek van de
Stichting Adoptiegraven Amerikaanse Begraafplaats Margraten werd een avondvullend programma ingestuurd geheel passend in de
sfeer van de verbinding die van deze bijzondere plek uitgaat. Tijdens de vrijdagrepetitie in Oos Heim was ook onze speciale gast
Marc Lapointe te gast en konden we kennis maken met zijn typische Americanastijl van zingen. Het concert op zaterdag werd gestart
met een preview van de onlangs samengestelde film over het werk van de Stichting. De toon van de avond werd hiermee meteen
gezet, mede door de sprekende inbreng van Gerdsje Roebroeks. Wat volgde was een schitterend concert, met prima solisten Janna,
Frank en Marc en een boven zichzelf uitstijgend fanfareorkest. De volledig bezette zaal had van de tropische temperatie weinig last
en ging helemaal op in de muziek. Het applaus en de vele complimenten na afloop zeiden eigenlijk alles en ook vanuit de Stichting
is gevraagd om nogmaals de dank voor deze fantastische avond over te brengen.
Een integrale opname van het concert staat op Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=oJlYLOdWC4A

Het gezamenlijke leerlingenorkest van Cadier & Keer en St. Geertruid heeft op woensdag 30 mei gespeeld tijdens het schoolconcert
op de basisschool in Cadier & Keer. Het was een avond waar een ieder kon laten horen wat hij of zij ingestudeerd had. Van piano,
klarinet, drumstel, dwarsfluit, tot zelfs viool werden er optredens uitgevoerd. Het leerlingenorkest sloot de avond af met een drietal
werken. Bravo!
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Koninklijk Erkende
Fanfare St. Gertrudis
St. Geertruid
Adres fanfarezaal:
Dorpstraat 29
Secretariaatsadres:
Bellefleur 44
6245 PK EIJSDEN
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Waar het fanfareorkest op 26 mei al een staande ovatie in ontvangst mocht nemen, overkwam
ons slagwerkensemble op 9 juni hetzelfde. Ook nu was Oos Heim in Margraten the place to
be om getuige te zijn van het eerste avondvullende programma in Proms-style van ons slagwerkensemble. Het concert met als titel ‘Icons’ volgde als rode draad de muziek van slagwerkpioniers en filmcomponisten, met als resultaat een perfect samengesteld programma met
schitterende solistische bijdragen van Edith Rutten, Mathijs Drummen, Ivo & Guido Rouschop
en Raymond Prevoo, en zeker na de pauze met een treffend humoristische inslag. Bravo!

TELEFOON:
06-11368703
E-MAIL:
achiel.drummen@
fanfarestgertrudis.nl

Bezoek onze website!
Ga naar:

www.fanfarestgertrudis.nl
Net als het Adoptieconcert werd Icons een zalige muzikale avond die weer eens heeft aangetoond dat investeren in muzikale kwaliteit belangrijk is om ook de brug te kunnen slaan naar
amusement. Het eerste overslaan leidt zelden tot succes. Het begint, op elk niveau, met goed
muziek maken. Wat dat betreft een groot compliment aan Jos & Etienne, onze muzikanten,
solisten en uiteindelijk ook de vereniging zelf die dit alles mogelijk maakt!

Fijne Bronkdagen!

