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(verschijnt regelmatig – onregelmatig)

Bijwerken agenda
Datum

Tijdstip

Activiteit

Waar?

Wie

Zo 19-5
Za 25-5
Za 25-5

16:00u
10:00u
19:30u

Mosa Brass
Five4Five
Slagwerkconcert

Eijsden
Noorbeek
Eckelrade

Liefhebbers
Leden die mee kunnen doen
Slagwerkensemble en bestuur

Do 30-5

Hele dag

66e Margratentocht

Omgeving

Hele vereniging

Za 1-6

avond

Marinierskapel

Herkenrade

Liefhebbers

Zo 2-6
Zo 9-6
Vr 21-6

13:45u
13:30u
20:30u

Bondsschuttersfeest
Koningsvogelschieten
Try outconcert Innsbruck

Herkenrade
Dorp
Fanfarezaal

Hele vereniging
Hele vereniging
Hele vereniging

Za 25 mei Five 4 Five
Op zaterdag 25 mei wordt Five4five georganiseerd. Een evenement om geld bij elkaar te halen voor
het onderzoek naar kanker. De firma Curfs heeft Five4five omarmd en wil met een grote groep meelopen. Germaine Curfs zou het leuk vinden als ook muzikanten meelopen zodat er onderweg het idee
van “poälke howwe” ontstaat. Daarom deze oproep!
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Het programma ziet er als volgt uit:
10.00 u. verzamelen in Noorbeek (start met koffie en vlaai)
10.30 u. starten met wandelen. De afstand is 7.6 km.
Afhankelijk van de wandel snelheid is de aankomst rond 13.00 u. voorzien.
We wandelen zonder uniform en gebruiken de muziek uit het marsboekje.
Wie doet mee! Laten we samen zorgen dat we deze vreselijke ziekte onder controle krijgen.
Aanmelden kan bij Cyriel Martinussen via cyriel.martinussen@fanfarestgertrudis.nl
Namens het bestuur alvast bedankt voor jullie medewerking!

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

www.slagerijjanpinckaers.nl
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Zo 19 mei Mosa-Brass; concert tip!
A.s zondag 19 mei is er een heel interessant concert in de kapel van het Ursulinenconvent in
Eijsden (het voormalige gemeentehuis). Het koperensemble Mosa Brass met o.a. Taco van
Summeren op trompet verzorgt vanaf 16:00 uur een schitterend programma met originele
kopermuziek en verrassende bewerkingen. Echt een aanrader!

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

Za 25 mei Slagwerkconcert in Eckelrade
Op zaterdag 25 mei is de harmoniezaal van Eckelrade the place to be’’ om getuige te zijn van
prachtige slagwerkmuziek. Vanaf 19:30 uur zijn de drumband van Harmonie Diligentia en ons
eigen slagwerkensemble olv Etienne te beluisteren. Voor onze slagwerkers is dit het tryoutconcert voor het programma van Innsbruck. Nu al veel succes gewenst en voor wie in de
gelegenheid is, ga er zeker naar toe. Je krijgt er geen spijt van!

Do 30 mei Margratentocht
Op Hemelvaartsdag 30 mei vindt de 66e Margratentocht plaats waarvan we allemaal weten dat
de mate van succes erg belangrijk is voor ons financiële huishoudboekje. Vanuit het wandelcomité is het definitieve werkschema intussen verspreid en zijn ook alle andere voorbereidende
werkzaamheden in een vergevorderd stadium. Nu nog hopen op goed weer en en veel wandelaars. Veel succes!
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Za 1 juni Liberty Concert Marinierskapel
Schutterij St. Joseph organiseert op 2 juni het Bondsschuttersfeest. Op zaterdagavond 1 juni is
de Marinierskapel te gast met als zangsoliste Suzan Seegers en een afterparty met de Twie
Belsje Guido & Toon. Het belooft een muzikale topavond te worden, niet in het laatst doordat
dirigent Jos die avond meespeelt bij de Mariniers . M.a.w. een muzikale avond om niet te
missen!

Zo 2 juni Bondsschuttersfeest St. Geertruid
Op zondag 2 juni verzorgen we als complete vereniging de muzikale omlijsting bij het Bondsschuttersfeest van de Schutterij. Concreet betekent dit dat we om 13:45 uur in uniform verzamelen op het feestterrein in Herkenrade. Daar nemen we om 14:00 uur deel aan de officiële opening,
met het spelen van o.a. het Nederlands Volkslied en het Limburgs Volkslied. Aansluitend begeleiden we de genodigden naar de defléplaats en brengen hen daarna terug naar de feestlocatie.
Na de optocht zorgt Toutes Directions voor de verdere muzikale invulling van deze op en top
Limburgse dag!

Zo 9 juni Koningsvogelschieten
Het jaarlijkse Koningvogelschieten vindt ook dit jaar weer op zondag 1e Pinksterdag plaats. Het
evenement begint met een rondgang door het dorp waarvoor we alle leden 13:30 uur in uniform
verwachten bij de Fanfarezaal, om vervolgens gezamenlijk naar de Schoolstraat te marcheren.
Na aankomst op de schietwei van de familie Offermans in de Eindstraat vindt er een kleine ceremonie plaats die we muzikaal opluisteren.
Daarna start het schieten waarbij is afgesproken dat wij ons na het ceremonieel kunnen gaan
omkleden in ‘ tenue de ville’. Vanaf 17:00 wordt het gebeuren dan weer muzikaal opgeluisterd.

Vr 21 juni Try-out concert concertreis Innsbruck
In de voorbereiding op de concertreis naar Innsbruck organiseren we een try-out concert op vrijdag 21 juni om 20:30 uur in de fanfarezaal. Omdat dirigent Etienne helaas is verhinderd zal ons
slagwerkensemble dan niet optreden. Hiervoor is al aangegeven dat hun try-out in Eckelrade zal
plaatsvinden.
Het fanfareorkest maakt dit echter dubbel en dwars goed en wil voor alle thuisblijvers en geïnteresseerden een voorproefje geven van wat in muzikaal opzicht in Oostenrijk zal worden gepresenteerd. Tijdens het concert zal o.a. solist Jordi Rouschop iedereen versteld doen staan van zijn
muzikale talenten. Voor de pauze brengt het fanfareorkest olv dirigent Jos het programma dat op
de Innsbruckse Hofburg zal worden verzorgd. Na de pauze wordt een deel van de ingestudeerde
muziek voor het Almconcert gebracht, meer in de stijl van ‘Unterhaltungmusik’. Laten we er samen voor zorgen dat we voor een volle zaal kunnen concerteren. Het muzikale programma biedt
wat dat betreft muziek voor elke smaak!

Innsbruckreis
Jullie zijn allemaal ingelicht over zowel de muzikale als organisatorische kant van de concertreis
naar Innsbruck. Daaruit is af te leiden dat er veel werk is verzet om er een geslaagde reis van te
maken. Mocht je toch vragen hebben, schroom dan niet om met een van de werkgroepleden
contact op te nemen.
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Digitale weekkrant Klankwijzer
Muziekblad Klankwijzer brengt een interessante digitale krant uit met interactieve functies. Deze uitgave
verschijnt - afhankelijk van het nieuwsaanbod - wekelijks (op donderdag) en is voor iedereen gratis te
downloaden. Je vindt hierin reportages, verslagen en uitslagen van evenementen, concoursen en festivals
van de afgelopen week en voorbeschouwingen en aankondigingen van activiteiten die gaan plaatsvinden.
Interessant om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen m.b.t. onze fijne hobby. Je kunt je hier gratis op
abonneren via: www.klankwijzer.nl

Terugblik
Onze slagwerkers hebben olv Etienne een erg mooi muzikaal concert verzorgd tijdens het drumbandtreffen
van de muziekfederatie LZW, op vrijdag 22 maart in Mheer. Met een uitgekiend programma wisten zij de
aanwezige toehoorders en jurylid Rob Janssen te ‘begeisteren’. Het juryrapport bevatte naast een deskundige aanmoediging ook het fraaie puntentotaal van 90, waarmee onze slagwerkers op lof van de jury
mochten rekenen. Proficiat aan Etienne en alle slagwerkers!
In hetzelfde weekend nam ons leerlingenorkest op zondag 24 maart deel aan het Pannenkoekenconcert
in Noorbeek, waaraan ook het gezamenlijke jeugdorkest Mheer-Noorbeek-Banholt aan meedeed. Naar
verluid was het een zeer geslaagde muzikale ontmoeting!
Ons fanfareorkest was op zaterdag 30 maart uitgenodigd door de muziekvrienden van Ste Cecile Eijsden
voor het samen concerteren onder de titel: Vreugjaor tusse Bukel en Maos.
Een vrijwel compleet bezette zaal werd getrakteerd op twee mooie concerten. Voor de pauze speelde de
Roej onder leiding van Jan Cober een gevarieerd programma. Na de pauze was het de beurt aan onze
muzikanten die op een gedreven manier geleid door Jos, zorgden voor een prima muzikale beurt waarvan
het aanwezige publiek met volle teugen wist te genieten. De reacties na afloop spraken boekdelen!
Een aantal muzikanten uit de fanfare hebben op Goede Vrijdag voor de muzikale omlijsting van de
toepasselijke viering gezorgd. Fijn dat er altijd mensen bereid zijn om hier gehoor aan te geven, merci!
Paaszondag verzamelden om 6:30 uur een groep leden op het kermisterrein om van daaruit samen naar
de Cauberg te gaan in het kader van de Amstel Gold Race (hup Mathieu van der Poel!). Speciale
vermelding krijgt hier overigens ‘onze’ Mathieu Bouwens. die de dag daarvoor nog even de Kennedymars
had gelopen! 
Het klaarzetten van dranghekken en deze voorzien van reclamedoeken werd als een inmiddels geoliede
machine opgepakt, waarmee een fraaie financiële bijdrage aan de Innsbruckreis kon worden gegenereerd.
Bedankt voor ieders inzet!
Vrijdag 26 april werd onze Vriend van St. Gertrudis Frans Roebroeks blij verrast met een Koninklijke Onderscheiding die een blijk van waardering uitdrukt voor al het vrijwillige werk dat Frans verzet. Een onderscheiding die hem van harte gegund is, zeker ook vanwege zijn inzet voor St. Gertrudis. Proficiat Frans!
Vrijdag 26 april vond aansluitend aan de fanfarerepetitie de drukbezochte jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats. Belangrijke agendapunten vormden de terugblik op memorabele momenten 2018 via het
jaarverslag en natuurlijke onze verenigingsfinanciën. Wat volgde was de verkiezing van de herkiesbare
bestuursleden Mariëlle Frijns, Vera Pinckaers en Achiel Drummen die alle drie konden rekenen op een
zeer brede steun vanuit de vergadering. Proficiat!
Dit jaar liep ook de 6e termijn van onze voorzitter Jos Custers af. Het bestuur had echter niet lang nodig
om Jos te vragen zijn rol als boegbeeld van onze vereniging voort te zetten. Dat ook de algemene ledenvergadering hem graag in die rol blijft zien, bleek uit haast unanieme herbenoeming. Secretaris Achiel
wenste Jos daarbij namens de vereniging veel succes toe bij zijn volgende termijn. Een boodschap die de
herkozen voorzitter ook in gelijke bewoordingen richtte aan de overige gekozen bestuursleden. Thematisch werd er ingegaan op de Innsbruckreis en de stand van zaken rond de renovatieplannen van de dakconstructie van onze accommodatie. Aan het eind van de vergadering kon de voorzitter afsluiten door
iedereen te bedanken voor zijn of haar aanwezigheid. Wat we doen, doen we goed en daar mogen we ons
bewust van zijn en samen trots op zijn. St. Gertrudis is een vereniging waar mensen om elkaar geven en
hun gemeenschappelijkheid vinden in de muziek.

Pagina 5 van 5

Koninklijk Erkende
Fanfare St. Gertrudis
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Tijdens Koningsdag op zaterdag 27 april was de fanfare present bij de muzikale rondgang die
voor kinderen was georganiseerd. Medeorganisator Teun Didderen sprak in zijn dankwoord wijze
woorden toen hij aangaf dat we er alleen samen voor kunnen zorgen dat ook dit soort tradities in
stand blijven. Willen we dat dan zal ook iedereen daar een steentje aan moeten bijdragen. Niks
gaat namelijk vanzelf!

Adres fanfarezaal:
Dorpstraat 29
Secretariaatsadres:
Bellefleur 44
6245 PK EIJSDEN
TELEFOON:
06-11368703
E-MAIL:
achiel.drummen@
fanfarestgertrudis.nl

Bezoek onze website!
Ga naar:

Na het succes van vorig jaar heeft onze bugel- en trompetsectie op woensdagavond 1 mei
wederom een heel interessante avond blazerscoaching gehad van niemand minder dan René
Henket. Als vaste trompettist van het Andre Rieu orkest weet hij zijn muzikale en pedagogische
kennis telkens op een aanstekelijke wijze over te brengen. Echt een aanrader voor elke
kopersectie. Viva la musica!
Op zaterdag 4 mei vond de 1e autowasdag plaats als fondswerving voor de Innsbruckreis.
Ondanks het wisselende weer was de animo onder de poetsers erg groot en werden ze ook flink
aan het poetsen gezet. Op zaterdag 8 juni is tussen 10:00 en 13:00 uur de carwash voor de
tweede keer open!

www.fanfarestgertrudis.nl

Tot slot van deze terugblik past de vermelding van de muzikale begeleiding van de
communicantjes op zondag 12 mei.

