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Bijwerken agenda
Datum

Tijdstip

Activiteit

Waar?

Wie

Zo 24-11
Vr 29-11

9:30u
18:15u

St. Caeciliadag
Afsluitend concert Blazersklas

Fanfarezaal
Fanfarezaal

Hele vereniging
Hele vereniging

Za 30-11

14:00u

Intocht Sinterklaas

Dorp

Hele vereniging

Vr 6-12

19:30u

Ledenraadpleging

Fanfarezaal

Hele vereniging

Zo 22-12

v.a 15:30u

Podium 2019

Fanfarezaal

Hele vereniging

Vr 27-12

20:00u

SBK Kaarten

Café ‘t Centrum

Kaarters

Zo 24-11 St. Caeciliadag

In dit bulletin:
Bijwerken agenda

1

St. Caeciliadag

1

Slotconcert blazersklas

2

Intocht Sinterklaas

2

Vr 6-12 Ledenraadpleging 2
Wijnactie

3

Podium 2019

3

SBK-kaartkonkoer

3

Feestdagen

3

Vaandeldragers gezocht

4

Verduurzamingsproject

4

Terugblik

4

We maken ons met de hele vereniging op voor een bijzondere St. Caeciliadag. Bijzonder in die zin
dat we dit jaar ‘ausnahmsweise’ geen jubilaris in ons midden hebben. Dat laat onverlet dat we er een
interessante dag van gaan maken. 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 kerkelijk zangkoor de eucharistieviering op in de fanfarezaal. Er is ook een primeur met de muzikale inbreng van de kinderen van kinderkoor Alles Kids!
Na de mis wordt een moment ingeruild om stil te staan bij een bijzonder lid, waarna aansluitend door
het fanfareorkest een concert vol ‘Music for he Millions’ wordt gebracht. Voor de gelegenheid leidt
dirigent Robbert-Paul Feijten het orkest door de tot Mosselconcert omgedoopte uitvoering. Er wordt
een mooi fanfareprogramma gebracht met o.a. Faravista van Stijn Aertgeerts, Rippling Watercolors
in een arrangement van dirigent Jos Dobbelstein evenals zijn fraaie bewerking van Die Sonne geht
auf. Daarnaast het fantastische Lake of the Moon van Kevin Houben en de opzwepende Tango van
Fukuda. Er staat ook een solowerk geprogrammeerd met Achiel op trompet samen met Alexander
op bugel in het door oud-dirigent bewerkte Song for Hope. Natuurlijk ontbreken marsen als The Cossack en The Commander niet naast andere interessante muziek.
De treffende titel van ‘Mosselconcert’ past overigens prima bij de meer 100 jaar oude traditie van St.
Gertrudis waar in de novembermaand mosselen werden en worden geserveerd. Deze najaarstraditie
gaat terug naar de periode van ongekoelde transporten, waarbij de ‘r’ in de maand moest zitten om
mosselen te kunnen eten. Tegenwoordig kan dat veel langer maar het is goed dat niet alles onderhevig is aan verandering.
We geloven er heilig in dat het Mosselconcert de eetlust zodanig weet op te wekken, dat het Mosselrestaurant vanaf 14:00 uur als een tierelier gaat draaien. Uiteraard zijn er ook andere gerechten verkrijgbaar en is er levende muziek. Iedereen is van harte uitgenodigd!

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

www.slagerijjanpinckaers.nl
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Vr 29-11 Slotconcert slagwerk & blazersklas

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

In samenwerking met de basisschool is ook dit schooljaar weer gestart met een blazersklas. Als
afsluiting van dit programma vindt er een afsluitend concert plaats dat is ingepland voor vrijdagavond 29 november om 19:00 uur. Aansluitend vindt de reguliere fanfarerepetitie plaats.
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 29 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 om
18.15 u in uniform verwacht om samen met de kinderen te oefenen. Het concert is toegankelijk
voor iedereen dus graag wat extra reclame maken.
Om te kunnen oogsten moet je zaaien. In dat licht zijn we dan ook trots op het feit dat we kunnen
vertellen dat de extra inzet op de jeugdopleiding van de afgelopen jaren zijn vruchten lijkt af te
werpen. Onder leiding van docente Jules Graus zijn onlangs twee solfègeklasjes gestart. Een
met kinderen en een met volwassenen. Mochten er nog kinderen/volwassenen zijn die alsnog
willen aansluiten, meldt je dan bij christa.habets@fanfarestgertrudis.nl, marielle.frijns@fanfarestgertrudis.nl, guy.drummen@fanfarestgertrudis.nl of via opleiding@fanfarestgertrudis.nl

Za 30-11 Intocht Sinterklaas
Op zaterdag 30 november is traditioneel de intocht van Sinterklaas. We worden om 14:00 uur in
uniform verwacht bij de fanfarezaal waar Sinterklaas bij de Koekenpan wordt ontvangen om hem
daarna muzikaal te begeleiden naar het Gemeenschapshuis. Aansluitend worden er tussen de
optredens nog Sint-Nicolaas liedjes gespeeld.

Vr 6-12 Ledenavond: Trots op St. Gertrudis
Eendachtig het spreekwoord dat je dak moet repareren als de zon schijnt, zijn we als bestuur
een aantal maanden geleden gestart met een ondersteuningsproject van de Rabobank en de
Limburgse Muziekbond. Ingegeven door tal van maatschappelijke veranderingen constateren we
dat de bestaande verenigingsstructuur op termijn niet meer toereikend zal zijn. Hier willen we in
een vroeg stadium en waar mogelijk op anticiperen.
In dat interessante traject worden we begeleid door Peter Derks die werkt volgens de GRINDmethode (Goede Raad Is Niet Duur). Hij kan vanuit zijn ervaring als verenigingsbestuurder, muzikant en ondernemer bogen op veel ervaring.
We vinden het erg belangrijk dat we onze leden op een informatieve én actieve manier hierbij
betrekken. Dit betekent dat de ledenraadpleging van 6 december geheel in het teken zal staan
van dit project, waarbij er naast informatieoverdracht ook een motivatiescan onder aanwezigen
zal worden uitgevoerd. We willen er dus duidelijk een interactieve sessie van maken waarbij
ieders inbreng telt!
Graag nodigen we dan ook alle (ere)leden uit om de bijeenkomst op 6 december bij te wonen.
We starten om 19:30 uur en willen om 22:00 uur stoppen. Er wordt die avond dus niet gerepeteerd.

Peter Derks
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Onze leden die de wijnactie op touw zetten hebben dit voorbereiding hiervoor weer voortreffelijk
opgepakt. Het is nu aan ieder lid om te proberen zoveel mogelijk wijn aan de man/vrouw 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!

Podium 2019
Voor Podium 2019 zijn intussen al heel wat mensen in de weer. Sjiek om te kunnen melden dat
het programma weer veel muzikale verrassingen en Gaudi in petto heeft dat gaat zorgen voor
een Bombenstimmung. Het hiernaast afgebeelde affiche is zeker al een voorproefje van, hasst
du schön gemacht Benny!
Het programma start om 16:00 uur terwijl de zaal om 15:30 uur open is. De (niet verplichte)
dresscode spreekt natuurlijk ook voor zich. Ter inspiratie een paar alleszeggende voorbeelden:

We heten de hele fanfarefamilie welkom en zorgen dat ook de inwendige mens die middag/avond
op een toepasselijke manier wordt versterkt. Heb je vragen, opmerkingen over Podium 2019,
meldt je dan even bij mathijs.drummen@fanfarestgertrudis.nl

Sjof Berb Kaartkonkoer
Het intussen 17e! Sjof Berb Kaartkonkoer hebben we samen met onze carnavalsvrienden van de
Kleindererre gepland op vrijdag 27 december a.s. Voor onze fervente kaarters is het dus zaak
dat ze deze datum alvast noteren en zeker het bijgevoegde opgaveformulier. Rob zal vanuit de
organisatie heel snel volgen met het opgaveformulier

Feestdagen en start 2020
Tussen Kerst en Nieuwjaar is er dus geen repetitie. Op 3 januari starten we met het nieuwe jaar.
In het bestuur kijken we nog even hoe we dit exact gaan doen. We willen het namelijk nog met
jullie hebben over jaarprogramma 2020 en een mogelijke WMC-deelname van het fanfareorkest
in 2021. Beide onderwerpen toevoegen aan de ledenraadpleging van 6 december wordt teveel.
Hoe we 3 januari exact gaan invullen horen jullie nog van ons, in elk geval gaat we die avond in
gezamenlijkheid toasten op het nieuwe jaar.
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Vaandeldragers gezocht
We herhalen nog een keer de oproep dat we nog op zoek zijn naar enkele vaandeldragers die mee uit
willen trekken als we buitenoptredens hebben. Heb je interesse of weet je iemand die interesse heeft of
benaderd kan worden, laat dit dan even aan guy.drummen@fanfarestgertrudis.nl weten.

Verduurzaming van onze accommodatie
Zoals jullie weten zijn we achter de schermen al geruime tijd in de weer om onze accommodatie te verduurzamen. Verheugd kunnen we vaststellen dat nadat de gemeente Eijsden-Margraten op 12 juni jl. een
beschikking heeft afgegeven van € 58.054, we sinds 21 oktober jl. ook de beschikking van de provincie
Limburg binnen hebben voor een bedrag van € 56.000.
Hiermee is de volledige dekking van onze plannen nog niet helemaal rond, dus mocht je nog sponsoren/fondsen weten die we kunnen aanschrijven, geef die dan a.u.b. door aan achiel.drummen@fanfarestgertrudis.nl
Om de toegezegde projectsubsidies binnen de projectperiode te kunnen verzilveren maar zeker ook om
verder stijgende aannemersprijzen voor te zijn, heeft het bestuur op dinsdag 12 november het belangrijke
besluit genomen om opdracht te verstrekken voor de realisatie van de volgende componenten:
1. Dakrenovatie inclusief asbestverwijdering van het complete dak, zowel dat van de zaal als het dak
boven de leslokalen (voorpand).
2. Aanpassing van de luchtbehandeling in de fanfarezaal.
3. Verbetering van de zolderberging/trap voorpand en reparatie van het plafond in de archiefruimte.
4. Aanpassing verlichting via LED.
Daarnaast kijken we nog naar subsidiemogelijkheden voor het aanbrengen van zonnepanelen. Ervan uitgaande dat eventuele subsidies niet het hele bedrag zullen dekken, is het bestuur voornemens om dit via
gebruikmaking van het project zorgeloos zonnepanelen van de gemeente op te pakken. Formeel betekent
dit dat we een zichzelf terugbetalende lening willen aangaan waar op zijn beurt volgens de statuten goedkeuring van een algemene ledenvergadering voor nodig is. Ook dit wordt natuurlijk netjes voorbereid.
De uitvoering van dit alles is voorzien in de eerste helft van 2020. Heb je vragen, neem dan even contact
op met achiel.drummen@fanfarestgertrudis.nl. Hij is bestuurlijk contactpersoon voor deze voorlopig 
laatste grote investering in onze fraaie accommodatie.

Terugblik
We starten onze terugblik met het slagwerkconcert van zaterdag 26 oktober jl. Op uitnodiging van het
Trommel en Klaroenkorps van Ste. Cécile verzorgden Etienne en zijn slagwerkers het tweede deel van
het concert dat werd geopend door de gastgevers onder leiding van Ad Triepels. De fraaie jachthoorn en
klaroenklanken gingen daarbij vergezeld van bijpassend slagwerk. Presentator en componist en meespelend lid Ralph van de Berg praatte het geheel op een verfrissende manier met humor aan elkaar.
Na de pauze nam vicevoorzitter kort het woord om daarna de microfoon over te dragen aan Etienne.
Spannend was de eerste uitvoering van een deel van het werk Treespeak waarmee onze slagwerkers
eerst kort kennismaking mee hadden gemaakt. Een uitvoering van een uiterst interessant werk volgde
naast allerlei andere muzikale hoogstandjes. Zo werd het een aangename avond waarbij de vriendschappelijke muzikale banden met de Roej nog eens werden onderstreept.
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Velen van jullie hebben hun Rabolidmaatschap ten dienste van St. Gertrudis gesteld, door op
onze vereniging te stemmen gedurende de Rabo Clubsupportactie. We kunnen hier vermelden
dat dit bijna € 1.000 heeft opgeleverd voor onze clubkas. Hartelijk dank hiervoor!

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

17e SJOF BERB KONKOER 2019
♥ 2002: CV de Kleindererre ♥
♦ 2003: Fanfare St. Gertrudis ♦
♣ 2004: Fanfare St. Gertrudis ♣
♠ 2005: Fanfare St. Gertrudis ♠
♥ 2006: CV de Kleindererre ♥
♦ 2007: Fanfare St. Gertrudis ♦
♣ 2009: CV de Kleindererre ♣
♠ 2010: CV de Kleindererre ♠
♥ 2011: Fanfare St. Gertrudis ♥
♦ 2012: CV de Kleindererre ♦
♣ 2013: CV de Kleindererre ♣
♠ 2014: Fanfare St. Gertrudis ♠
♥ 2015: CV de Kleindererre ♥
♦ 2016: CV de Kleindererre ♦
♣ 2017: Fanfare St. Gertrudis ♣
♠ 2018: CV de Kleindererre ♠

D’r allerlitste vriedig van diet jaor is ’t zoewiet. D’r 17e Sjof Berb Konkoer, ‘t traditionele
koejongkonkoer tusje Fanfare St. Gertrudis en CV de Kleindererre. D’r sjtand is 9-7 ien
’t vuurdael van de CV. Dus alle hens aan dek vuur de fanfaar. Insjrieve kint tot en mit 5
december, individueel of es trio.
Wae wint diet jaor d’r felbegeerde Sjof Berb Wisseltrofee? Vriedigaovend
27 december waet v’r ‘t. V’r treffe oos uiteraard in café ’t Centrum.

Insjriefbreefke Sjof Berb Konkoer 2019

Naam:
……………………………………………………………………………………………………
Names: Fanfare St. Gertrudis / CV de Kleindererre
Eventueel de name van d’r aander teamlede:
……………………………………………………………………………………………………...
Inlievere vúúr 5 december bie Rob Huijnen. Insjrieve kin aog per email:
harry@alabonheur.nl.

