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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

Vr 30 nov
Za 1 dec

20:30 u
13:30 u

Ledenraadpleging
Intocht Sinterklaas

Fanfarezaal
Dorp

Hele vereniging
Hele vereniging

Za 10 nov ‘Nao ’t Zuuje’
We tellen af voor het Carnavalsconcert ‘Nao ’t Zuuje’ wat, als de
voortekenen ons niet bedriegen, een hele leuke avond kan worden.
Er zijn nog enkele laatste kaarten beschikbaar dus wie weet ken je
nog iemand die deze avond vol ‘muziek en Segieterse auw kloete’ wil
bijwonen. Via een afzonderlijke mail heeft secretaris Achiel de muzikanten van alle relevante informatie over het concert op de hoogte
gesteld. De generale repetitie start op vrijdag 9 november om 19:30 uur,
dus zorg dat je op tijd in de zaal bent!

Vr 23 nov Afsluiting schoolproject
In dit bulletin:
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Eind september is een het muziekproject gestart op de basisschool, met als doel kinderen van groep
6 interesseren voor muziek en de fanfare. Dit project wordt afgesloten met een gezamenlijk concert
op vrijdagavond 23 november om 19:00 uur in de fanfarezaal. Naast kinderen van groep 5 en 6
doen de slagwerkgroep en de fanfare hier aan mee. De leden van de fanfare worden in uniform om
18.15 u verwacht om samen met de kinderen te oefenen. Het programma ziet er als volgt uit:
1. Opening Fanfare: When the Saints
2. Slagwerkgroep: Klaen op dae klommel
3. Groep 5: Lied ‘Allemaal blaasmuziek’ (wordt nog uitgedeeld)
4. Groep 6: Blaas erop los deel 1 & 2 (wordt nog uitgedeeld)
5. Slagwerkgroep: Double dribbel
6. Groep 5: Bicycle Race (wordt nog uitgedeeld)
7. Groep 6: Sofia
8. Fanfare: Bohemian Rhapsody
De zaal gaat voor publiek open om 18.45. Het concert is toegankelijk voor iedereen dus graag wat
extra reclame maken. Na het concert repeteert de fanfare als voorbereiding op het Caeciliafeest.
We willen op woensdag 21 november om 19.30 u. de zaal klaar zetten. Wie kan dan helpen?
Graag melden bij Guy.

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

www.slagerijjanpinckaers.nl
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Zo 25 nov St. Caeciliadag

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

Zondag 25 november a.s. viert onze vereniging haar jaarlijkse St. Caeciliafeest. 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
op in de fanfarezaal. Dit wordt gevolgd met een kort concert door de fanfare
Om 12:00 uur start vervolgens de huldiging van maar liefst 5 jubilarissen!
40 jaar geleden startten Sylvia Beckers-Custers, Miel Custers en Pierre Huijnen hun muzikale
carrière. Voor de eerste 2 jubilarissen stond de muzikale wieg in St. Geertruid en voor Pierre in
Reijmerstok
Nadat zij eerst al als majorette meeliep heeft Sylvia zich toegelegd op de bugel waarmee zij al
vele jaren een vaste kracht van onze bugelgroep is. Een muzikaal virus dat zij samen met haar
man Antoon ook heeft weten over te brengen op hun kinderen. Met een 100% score maakt de
familie Beckers immers deel uit van onze vereniging.
Broer Miel was net als zuslief, vader en opa ook voorbestemd om bugelist te worden, zoals dat
bijna als een wetmatigheid geldt binnen de familie Custers. Toch kwam Miel er vrij snel achter
dat zijn muzikale liefde meer bij de saxofoon lag en nog steeds ligt. Ook Miel is al jaren een van
de constante leden die zich al jaren op tal van terreinen onbaatzuchtig inzet voor St. Gertrudis.
Pierre Huijnen begon zijn muzikale loopbaan in Reijmerstok. Ook in huize Huijnen speelt muziek
een belangrijke rol en vooral de blaasmuziek. De keuze voor de melodische klanken van de
bariton passen daar natuurlijk perfect bij. Zoon Rob en schoondochter Danielle zijn naast Pierre
al jaren vaste muzikanten binnen het fanfareorkest.
We gaan terug naar de familie Custers en meer specifiek naar de oudste zoon Jos, onze voorzitter. Zijn kennismaking met de bugel was van korte duur en naar gelang de tijd werd steeds
meer duidelijk dat zijn kwaliteiten vooral op het bestuurlijke vlak liggen. Ruim 25 jaar is hij een
kundig bestuurslid en sinds juni 2001 als voorzitter het boegbeeld van St. Gertrudis. Dat hij uit
een echter fanfarefamilie stamt heeft als voordeel dat Jos beschikt over veel historisch besef,
hetgeen hij combineert met zijn kracht als verbinder. Een voorzitter om trots op te zijn.
Het trotse rijtje met jubilarissen wordt afgesloten met Marian Curfs-Custers (geen familie van )
die zich intussen 12,5 jaar op bestuurlijk vlak inzet voor onze vereniging. Net als de familie Beckers geldt ook voor de familie Curfs de 100% score aangezien echtgenoot William als vaandeldrager en zonen Benny en Vincent trouwe fanfaremuzikanten zijn.
Ook dit jaar maken we er aansluitend weer een gezellige middag van, waarbij ons vermaarde
mosselrestaurant weer wordt geopend. Naast mosselen worden er uiteraard ook weer enkele
andere gerechten geserveerd. De middag wordt hierbij muzikaal opgeluisterd met livemuziek
door Project Brass.

Werkschema
De laatste oproep heeft nog niet geresulteerd in een sluitend werkschema voor het concert op
23 november en St Caeciliadag. Daarom nogmaals de oproep om je aan te melden zeker aan
het adres van de te grote groep leden die zich dit jaar nog niet heeft opgegeven.
Voor alle duidelijkheid; lid zijn van een vereniging is vrijwillig maar zeker niet vrijblijvend, met
andere woorden laat je collega’s niet in de steek en neem je verantwoordelijkheid.
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Onze leden die de wijnactie op touw zetten hebben dit weer voortreffelijk gedaan. Het is nu aan
ieder lid om te proberen zoveel mogelijk wijn aan de man te brengen. Dus infomeer a.u.b je
familie, buren, bekenden en op het werk over onze voortreffelijke wijnen die zijn te bestellen via
onze website www.fanfarestgertrudis.nl via wijnacatie@fanfarestgertrudis.nl of telefonisch via
06-16052115. Daarnaast is de wijnactie ook voor bedrijven heel interessant.
Hoe hoger de verkoopaantallen, hoe hoger het bedrag dat we kunnen tegemoet zien om onze
mooie vereniging ook financieel gezond te houden!

Ledenraadpleging
Op vrijdag 30 november wil het bestuur aansluitend aan de repetitie van het slagwerkensemble
een ledenraadpleging houden waarbij we zowel willen terugblikken als vooruitblikken. Het terugblikken willen we doen vanuit de vraag hoe het instuderen van de show is bevallen.
Vooruitblikken doen we aan de hand van het concept jaarprogramma 2019 waarbij we enkele
keuzes willen voorleggen en toelichten. Hopende dat zoveel mogelijk leden hierbij aanwezig zullen zijn doen we er als bestuur alles aan om er een interactieve sessie van te maken.
Na deze ledenraadpleging zal het jaarprogramma 2019 ook zo snel mogelijk worden verspreid.
Er is daarna geen fanfarerepetitie meer.

Bezoek Innsbruck juli 2019
De data voor de Innsbruchreis zijn bekend, namelijk van donderdag 11 t/m maandag 15 juli.
Het conceptprogramma ziet er op dit moment als volgt uit:
Het is de bedoeling dat we op donderdag 11 juli ’s-morgens vertrekken vanuit St. Geertruid. Op
vrijdagmorgen wordt de afsluitende repetitie gepland om daarna ’s-middags een vrij programma
aan te bieden. Ons PromenadeKonzert op de Innsbruckse Hofburg staat gepland voor zaterdag
de 13e juli van 10:30 tot 12:00 uur. De rest van die dag is dan vrijaf om in het mooie Innsbruck
door te brengen.
Voor de zondag gaan we op zoek naar een mogelijkheid om een concert te verzorgen, liefst waar
al een feest is voorzien zodat we ook daar kunnen blijven vertoeven. Na het ontbijt van maandagmorgen 15e juli vertrekken we vervolgens huiswaarts, waarbij we op zoek gaan naar een
locatie om de reis met een afsluitend diner te kunnen bezegelen.
Het mag duidelijk zijn dat we hopen dat zoveel mogelijk mensen meekunnen met de reis zodat
de bezetting van zowel slagwerkensemble als fanfareorkest zo compleet mogelijk is. Vandaar
dat we het datumbereik ook al eerder hebben gecommuniceerd. Dat doen we nu dus definitief
zodat hiermee zoveel mogelijk rekening kan worden gehouden bij vakantieplanningen. We gaan
via de sectieleiders en binnen het slagwerkensemble inventariseren wie mee gaat omdat dit belangrijk is voor de bezetting maar ook bij de zoektocht naar een overnachtingshotel.
Op 15 december willen we al een eerste beeld hiervan hebben. Nadere info volgt!
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Voor de aanwas van onze vereniging is het blijvend van belang dat we nieuwe muzikanten
blijven opleiden. Vandaar ook het schoolproject dat hiervoor aan de orde is geweest.
Met datzelfde doel willen we ook aan de al iets ‘rijpere’ wereldburgers de kans bieden om starten
met een muziekopleiding.
Geïnteresseerden kunnen zich hiervoor nader informeren of beter nog opgeven bij: christa.habets@fanfarestgertrudis.nl marielle.frijns@fanfarestgertrudis.nl of guy.drummen@fanfarestgertrudis.nl

Za 1 dec Intocht Sinterklaas
Op zaterdag 1 december is traditioneel de intocht van Sinterklaas. We worden om 13:30 uur in
uniform verwacht aan de fanfarezaal waar we Sinterklaas ontvangen en hem begeleiden naar
het Gemeenschapshuis. Aansluitend worden er tussen de optredens nog Sint-Nicolaas liedjes
gespeeld.

Kaarttoernooi
Dirigent Jos is op 7 december verhinderd en dat is de aanleiding geweest om met de CV te
schakelen over het Sjof Berb Kaartkonkoers. Voor de fervente kaarters is dus zaak dat ze deze
datum alvast noteren. Rob zal vanuit de organisatie heel snel volgen met het opgaveformulier.

Feestdagen en start 2019
Tussen Kerst en Nieuwjaar is er geen repetitie. Dus 28 december vervalt de repetitie.
Op 4 januari starten we het nieuwe jaar met repetities. Vanaf 22:00 uur willen we in gezamenlijkheid toasten op het nieuwe jaar. Hiervoor zijn dan ook alle leden uitgenodigd.
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Terugblik
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

In dit bulletin maar 1 onderwerp voor de terugblik en dat is het heengaan van twee dames die
zelf maar ook via hun overleden echtgenoten een groot deel van hun leven deel hebben uitgemaakt van de St. Gertrudisfamilie.
Bertha Rouschop-Drummen overleed op 26 september jl. op 84-jarige leeftijd. Onder andere
als vast lid van de poetsploeg maar zeker ook op tal van andere vlakken heeft zij veel voor
de vereniging gedaan. Echtgenoot Jef z.g. was jarenlang bestuurslid en alle kinderen zijn of
waren lid van St. Gertrudis.
Exact een maand later stierf op 26 oktober jl. Liza Roebroeks-Frijns op 86-jarige leeftijd. Ook
zij heeft zich vele jaren ingezet voor de fanfare, o.a. tijdens de Hoevefeesten in ‘haar Libeek’.
Ook haar echtgenoot Piet z.g. was jarenlang bestuurslid en ook in huize Roebroeks ging de
fanfare geregeld over tafel. Zo is zoon Wim nog steeds trouw lid.
Dankbaar kijken we terug op wat beide dames voor St. Gertrudis hebben betekent.
Mogen ze rusten in vrede.
***

