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(verschijnt regelmatig – onregelmatig)

Bijwerken agenda
Datum
Za 10 nov
Vr 23 nov

Tijdstip
20:00 u
19:00 u

Activiteit
Carnavalsconcert ‘Nao ut Zuuje’
Slotconcert schoolproject

Waar?
Fanfarezaal
Fanfarezaal

Wie
Hele vereniging
Hele vereniging

Zo 25 nov

Hele dag

St. Caeciliaviering

Fanfarezaal

Hele vereniging

13:30 u

Intocht Sinterklaas

Dorp

Hele vereniging

Za 1 dec

Hoezen voor onze paukenset
We staan graag nog even stil bij het feit dat ons lid Jean-Marie Houben zijn vakkennis als stoffeerder heeft aangewend om voor onze pauken set haast onverslijtbare hoezen te maken. Jean-Marie
nogmaals van harte bedankt voor de vele uren werk die je hierin hebt gestoken!

Muziekopleiding
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Maandag 24 september is een gezamenlijk muziekproject gestart tussen de fanfare en de basisschool met als doel kinderen van groep 6 interesseren voor muziek en de fanfare. Met datzelfde doel
willen we ook aan de al iets ‘rijpere’ wereldburgers de kans bieden om starten met een muziekopleiding. Geïnteresseerden kunnen zich hiervoor opgeven bij: christahabets@fanfarestgertrudis.nl marielle.frijns@fanfarestgertrudis.nl of guy.drummen@fanfarestgertrudis.nl In dat kader is het schoolproject is het goed om nu al te melden dat dit project met een gezamenlijk concert wordt afgesloten
op vrijdagavond 23 november om 19:00 uur in de fanfarezaal.

Organisatie ijzer-actie
Nadat de vorige aanhanger helaas werd gestolen is inmiddels een vervangend exemplaar gevonden. Rudy Martinussen is bereid gevonden om een roulatieschema te beheren waarvoor zich gelukkig al een aantal mensen hebben opgegeven. Meer gegadigden betekent automatisch minder beurten, dus bij deze de oproep aan eenieder die om de zoveel tijd een paar uurtjes vrij kan maken, zich
hiervoor te wenden tot rudy.martinussen@fanfarestgertrudis.nl Het financiële belang van de ijzeractie kan niet genoeg worden onderstreept!

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

www.slagerijjanpinckaers.nl

Informatiebulletin 2018 - 5

Pagina 2 van 5

Zoektocht opbergruimte

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

Jullie weten ongetwijfeld dat we als fanfare de beschikking hebben over een aanvullende opbergruimte bij mevrouw Frambach in de Nieuwe Hofstraat. Deze ruimte komt te vervallen, dus
zijn we op zoek zijn naar vervangende ruimte. Heb je zelf plek of weet je een mogelijkheid,
kaart die dan even aan bij guy.drummen@fanfarestgertrudis.nl
Hij kan ook mogelijke vragen over benodigde ruimte en eventuele vergoeding beantwoorden.

Parkeren Dorpsstraat
We doen nog een keer de herhaalde oproep om tijdens repetities zoveel mogelijk te parkeren op
het parkeerterrein aan de Julianaweg (of elders) en dus zo weing mogelijk in de Dorpstraat en
zeker niet op de parkeerplaats van Gran Gusto. Met elkaar rekening houden waar dat kan, is iets
waar we allemaal aan kunnen meewerken. Gran Gusto stelt hier een mooi sponsorbedrag tegenover, waarmee ze ook hun steun aan onze vereniging tot uitdrukking brengen.
In het verlengde hiervan ook nog een keer het vriendelijke verzoek om ook fietsen achterom te
parkeren.

Carnavalsconcert Nao ut Zuuje
De eerste muziek voor het carnavalsconcert van 10 november is uitgedeeld en ook de voorbereidende werkgroep is druk in de weer om hier weer een zeer amusante avond van te maken.
De titel van het concert kan al worden verklapt en dat is ‘Nao ut Zuuje’. Een ander nieuwtje is dat
de fanfare niemand minder dan Frans Croonenberg gaat begeleiden die ons muzikaal uit de
doeken zal doen hoe onze Herrgot Limburg hat gemaak.
Op heel korte termijn vernemen jullie meer van het programma dat op een haar na rond is!

Geen Podium 2018
Het drukke seizoen tot nu toe heeft het bestuur, ook na signalen vanuit de vereniging, doen
besluiten om de boog voor de rest van 2018 niet te zeer te spannen. Het carnavalsconcert en de
St. Caeciliamis zijn de richtpunten voor de rest van jaar. Wetende dat de voorbereidingen voor
Podium voor veel leden ook weer zeer intensief zou zijn, is om die reden besloten om voor een
jaartje af te zien van dit evenement.

Bezoek Innsbruck juli 2019
Onze vereniging heeft, zoals jullie weten een eervolle uitnodiging ontvangen om in de zomer van
2019 deel te nemen aan de prestigieuze Innsbrucker Promenade Konzerte die jaarlijks in de
maand juli worden gehouden op de binnenplaats van Innsbrucker Hofburg. Inmiddels is duidelijk
dat wij voor het weekeinde van 13-14 juli geprogrammeerd staan om een kwalitatief hoogstaand
concert te verzorgen en zo de fanfaremuziek uit te dragen.
Achter de schermen zijn we onlangs gestart met de organisatie van de reis. Aan de leden van
onze complete vereniging willen we vragen om qua vakantieplanning rekening te houden met
een 5 of 6-daagse reis die zal plaatsvinden tussen grofweg 11 en 18 juli 2019. Op heel korte
termijn kunnen we jullie de exacte data laten weten.
Sowieso zal in het volgend bulletin ook het eerste conceptjaarschema voor 2019 worden opgenomen.
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Bonnetjes Pinckaers
Tot slot herinneren we graag nog een keer aan de actie om de bonnetjes van Slagerij Pinckaers
te blijven inleveren. Deze actie levert onze vereniging jaarlijks een fraai bedrag op, dus is het
zaak dat we dit blijven doen en waar mogelijk het aantal deelnemers blijven vergroten. Zegt het
voort!

Terugblik
Sinds het vorige bulletin van begin juni hebben we samen, ondanks de tussenliggende vakantie
van 6 weken, behoorlijk wat uurtjes samen doorgebracht met (mars)repetities en uitvoeringen.
We beginnen met een terugblik op het geslaagde bronkweekeinde dat van 15 t/m 19 juni plaatsvond en net als alle andere activiteiten tot nu toe gezegend was met perfecte weersomstandigheden. De processieroute werd onder grote belangstelling twee aangedaan; tijdens de processie
om Libeek & Moerslag op zondag en tijdens het paolhowwe op dinsdag. Tijdens deze momenten
maar zeker ook op zaterdagavond en maandag werd er volop sfeerverhogende muziek gemaakt.
Dank voor ieders inbreng!
Op zaterdag 30 juni bood onze fanfarezaal het podium voor het jumelageconcert van de jeugdorkesten van het Luxemburgse Clervaux en dat van Koninklijke Oude Harmonie van Eijsden.
Tijdens de pauze van het concert tekenden beide burgemeesters Eicher en Akkermans de intentie-overeenkomst tot het aangaan van een structurele vriendschapsband.
Het concert werd druk bezocht en de beide orkesten zetten elk afzonderlijk hun beste muzikale
beentje voor, om aan het einde gezamenlijk te musiceren. Een geslaagde avond!
Ook de 43e editie van de Hoevefeesten op zaterdag 7 en zondag 8 juli verliepen zeer geslaagd.
Bijzonder veel publiek wist de weg te vinden naar "Taptoe Libeek" op het schitterend gelegen en
speciaal ingezaaide taptoeterrein naast Hoeve Libeek. Vanaf 19:30 uur genoten onze bezoekers
met volle teugen van schitterende showoptredens van de deelnemende ensembles Schutterij Sint Joseph Sint Geertruid, Harmonie Diligentia Eckelrade, Harmonie Amicitia Banholt en Koninklijke Harmonie Gronsveld, Caledonian Pipers uit Venlo, Sambaband Segura! uit Maastricht
en natuurlijk onze eigen St. Gertrudis. Onder leiding van Alain Garnier was met zeer goed bezochte repetities een totaal nieuw concept van showlopen volgens de Amerikaanse methode
ingestudeerd. Het resultaat mocht er dan ook zeker zijn en kon rekenen op bijzonder veel bijval
van het publiek. De taptoe zelf werd in stijl afgesloten met een Taptoefinale die onder muzikale
leiding stond van dirigent Jos Dobbelstein. Aansluitend bood de Hoeve een prachtig decor om
nog enkele uurtjes na te praten onder de klanken van orkest Bougie, omlijst met prima verzorgde
drankbuffetten in de remise en de staminee en ook de keuken bood voldoende keus om de maag
te vullen. Het was nog lang erg gezellig!
Op zondag startte het programma met de opluchtmis olv pastoor Zengers en muzikale omlijsting
door de fanfare. De grote groep kerkgangers, aangevuld met de nodige andere bezoekers genoten daarna de hele dag met volle teugen van de muziek en het vertier dat werd geboden. Zo
kon bier worden geproefd bij hobbybrouwers, kon je je kappertechnisch laten ‘begaaje’ door onze
createur, was er voor kinderen de nodige animatie en was de bbq-wedstrijd onder toeziend oog
van Jan Pinckaers & Maurice Rutten een schot in de roos. Ook nu was het nog heel lang gezellig
en voelden weinigen ervoor om naar huis te gaan (wat er natuurlijk toch een keer van moest
komen). Op maandag werd de feestlocatie weer opgeruimd om aan een welverdiende lange
fanfarevakantie te kunnen starten. Complimenten en een groot dankwoord aan allen die van
deze Hoevefeesten zo’n fijn feest wisten te maken. Speciale vermelding verdienen daarbij zeker
de familie Huls voor het weer beschikbaar stellen van de Hoevelocatie en het taptoeterrein, de
familie Duijsens voor het beschikbaar stellen van de parkeerwei en Roland van den Hove voor
zijn licht en geluid.
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Op vrijdag 17 augustus stond de eerste showrepetitie op het taptoeterrein op de agenda om de
show voor de Frankrijkreis nog verder te vervolmaken. Meteen bleek dat de show effectief was
ingestudeerd zodat nog veel informatie en figuren waren blijven hangen.
Op zondagmiddag 19 augustus namen we met de complete vereniging deel aan de muzikale
rondgang bij gelegenheid van de kermis in Haccourt. Het werd een zeer amusant weerzien met
de festiviteiten waar St. Gertrudis tot 1980 regelmatig acte de presence gaf. Al bij het begin
werd duidelijk dat onze komst bijzonder op prijs werd gesteld hetgeen meteen tot muzikale verbroedering leidde met andere aanwezige muzikanten. Er is geen woord teveel gezegd als wordt
geconcludeerd dat we hier een hele fijne middag hebben gehad. De uitnodiging voor 2019 is
inmiddels al binnen!
Na Haccourt werd vervolgens nog druk gerepeteerd om de show te vervolmaken en ook de
concerten voor te bereiden. Op vrijdag 31 augustus vertrokken vervolgens 2 bussen met ruim
120 personen richten Noord Frankrijk. Inmiddels kunnen we stellen dat onze vereniging tijdens
dit weekend de ‘proeve van flexibiliteit’ met glans heeft weten af te ronden. De eerste verrassing
kwam in de week voor het weekend toen wij van de organisatie te horen kregen dat de taptoe
om beveiligingstechnische redenen niet in de hal doch in de buitenlucht zou plaatsvinden. Verrassing twee kwam bovendrijven toen bleek dat we met ons gezelschap niet op een locatie
konden logeren. In muzikale zin verzorgden de muzikanten op vrijdagavond in Souchez voor
een bomvolle zaal een zeer goed in de smaak vallend concert.
De verassingen van de zaterdag zijn niet op een hand te tellen. Na twee flash-mob concerten
in de omgeving was het ronduit schandalig hoe de organisatie van taptoe in elkaar stak. Wat
nota bene het hoogtepunt van vele uren voorbereiding had moeten zijn, moest gaan plaatsvinden op een locatie die taptoe-onwaardig was. Op een aftandse parkeerplaats werden optredens
in de schemer dan wel het donker opgevoerd terwijl de taptoefinale in een vloek en een zucht
werd geannuleerd. Wat een fiasco en daardoor reden om de verplichting op zondagmorgen
vanuit onze kan te annuleren. St. Gertrudis gaat niet snel bij de pakken neerzitten en maakte er
desondanks nog een erg amusante avond van, waarbij een aparte vorm van humor kon worden
gebezigd naar aanleiding van deze bijna surrealistische ervaring.
De zondag werd ingevuld met relaxen en dat deden we en masse op het terras in Souchez. Na
een treffende toespraak van onze voorzitter en een groot compliment aan de mensen die van
onze kant de reis wel prima hadden voorbereid, volgde tijdens de gezamenlijke maaltijd een
welgemeend applaus en het memorabele moment van het in plaats van zingen, klappen van
‘zoe unne goeje’.
Aansluitend vertrokken we per bus naar de prachtige plaats Air sur la Lys om aldaar deel te
nemen aan de folkloristische optocht die werd afgesloten met een kort optreden op het bomvolle
stadhuisplein. Een fraaie middag in een historische coulisse.
Moe en voldaan werd daarna de thuisreis ingezet waarbij we rond 22:30 uur weer veilig en een
hele ervaring rijker in St. Geertruid aankwamen. Het bestuur heeft inmiddels actie ondernomen
actie richting de plaatselijke organisatie. Wat daar uitkomt zullen we wel zien. Het allerbelangrijkste is dat als boventoon van het weekeinde het breed gedragen gevoel van een leuke uitstap
zeker in herinnering blijft!

Pagina 5 van 5

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
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