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(verschijnt regelmatig – onregelmatig)
Beste leden en sympathisanten,
De gevolgen van het Coronavirus hebben een grote impact op ons dagelijks leven, zo ook op Sint
Gertrudis. Het kabinet heeft gisteravond de looptijd van de genomen maatregelen verlengd tot 28
april en de vraag is of het daar bij blijft. De consequenties voor onze persoonlijke levenssfeer zijn
ingrijpend. En ook in onze nabije omgeving is helaas een slachtoffer te betreuren: Ger Knoben uit
Moerslag (de vader van Judith en schoonvader van Maurice Ubaghs), sympathisant van onze vereniging en lid van de Club van 50. Vanaf deze plek wensen we de familie veel sterkte toe.
Voor onze vereniging geldt dat op dit moment vrijwel alle activiteiten stilliggen. Repetities, het
geplande Jubileumconcert en het ONSK gaan niet door en datzelfde geldt ook voor onze Margratentocht. Enkel de muzieklessen weten we nog in de lucht te houden door gebruik te maken van
facetime of skype. Dat is zeker even wennen, maar blijkt toch behoorlijk goed te werken. Daarnaast heeft Etienne de muzikanten van het slagwerkensemble instructiefilmpjes gestuurd voor het
instuderen van een spectaculair stuk voor de Mars- en Showwedstrijd in september.
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In verenigings- of ensembleverband muziek maken zit er voorlopig echter niet in en dat betekent
dat we zowel de muziek als het wekelijks samenkomen missen. Uiteraard is er wel de gelegenheid
om thuis muziek te maken. Blijf dat vooral ook doen! Musiceren blijft een mooi tijdverdrijf. Daarnaast zorgt dit voor een vlotte opstart op het moment dat we weer samen aan de slag kunnen met
muziek maken.
En, ik zie ook mooie initiatieven ontstaan. Het gezamenlijk uitvoeren van een muziekstuk via internet vanaf verschillende locaties levert ontroerende muziek op en verrassende of vernieuwende
combinaties. Het idee om op 4 mei om 19.58 uur de Last Post te blazen vanuit je achtertuin of
voordeur is ook zo’n initiatief. Velen van ons voelen nu pas wat het betekent als je vrijheid wordt
ingeperkt (en ik weet dat deze vergelijking mank gaat, maar toch …).
Deze periode waarin we met z’n allen in terecht zijn gekomen toont des te meer het belang van
sociale verbanden aan, zo ook die binnen St. Gertrudis. Tot nader order blijft dit de situatie waarmee we zullen moeten omgaan. We vertrouwen echter volledig op onze gezonde verenigingsgeest
die, op het moment dat het weer kan, ervoor zal zorgen dat we onze muziek weer volop kunnen
laten klinken.
Ook namens mijn medebestuursleden sluit ik af met een wens die vaak als een cliché wordt gebruikt
omdat het zo vanzelfsprekend is, maar nu meer dan ooit geldt: Haw euch good!
Jos Custers, voorzitter
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Geannuleerde activiteiten
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Onze voorzitter heeft hiervoor heel treffend weergegeven in welke situatie we ons momenteel
bevinden. Naast de genoemde datum van 28 april blijft onverminderd van kracht dat alle ‘grotere bijeenkomsten’ tot 1 juni niet zijn toegestaan. Voor onze verenigingsactiviteiten houdt
dit in dat de volgende activiteiten in elk geval zijn geannuleerd:

Jubileumconcert 5 april

Algemene Ledenvergadering 10 april

ONSK 18 april

Amstel Gold Race 19 april

Koningsdag 27 april

Kindercommunie 10 mei

Concert leerlingenorkest 16 mei

Margratentocht 21 mei

Koningvogelschieten 31 mei

A-examen Nick Roijen
Gelukkig is er ook positief nieuws te melden. Nick Roijen heeft namelijk op zaterdag 21 maart
zijn examen op hoorn met goed gevolg afgelegd. Een mooie stimulans om door te groeien tot
een goede muzikant. Proficiat Nick!

Project verduurzaming fanfarezaal
Ander goed nieuws is dat het Oranje Fonds in navolging van de gemeente en de provincie het
belang van de fanfarezaal als de gemeenschapsaccommodatie van St. Geertruid heeft onderkend. Door hun toekenning van een subsidiebedrag van € 15.000 wordt ons verduurzamingsproject financieel ondersteund.
Wat het project zelf betreft hopen we op korte termijn de laatste hobbels bij de Monumentencommissie te kunnen slechten. Nu kun je je natuurlijk afvragen waarom die commissie in beeld
is, maar dat heeft alles te maken met het feit dat onze zaal in het beschermd dorpsgezicht
ligt. Onze bouwmeester Joh. heeft naast de vele uren die hij al in het project had gestoken,
de laatste weken alle registers moeten opentrekken om te kunnen voldoen aan de gestelde
eisen. Werk dat veel respect verdient en waarvoor graag onze dank uitspreken.
Zodra we de definitieve vergunning binnen hebben willen zo snel als dat kan starten met de
uitvoering.

Wijziging zaalbeheer
Nadat Hai Roebroeks z.g. dit vele jaren voor zijn rekening nam heeft penningmeester Dees
Heuts de taak van zaalbeheerder in 1994 van hem overgenomen. Dit betekent dat Dees, veelal
achter de schermen, ruim 25 jaar vrijwel dagelijks in de weer is met reserveringen, afspraken
maken, bezichtigingen enz. Een tijd geleden heeft hij in het bestuur aangegeven het iets rustiger aan te willen doen omdat zijn taak als penningmeester en voorzitter van de werkgroep
concertreizen al veel tijd van hem vragen. Gelukkig hebben we in bestuurslid Christa Habets
een waardige vervangster gevonden. Vanaf 1 april zal zij als zaalbeheerder fungeren. We wensen Christa veel succes toe met deze belangrijke spilfunctie!
Omdat dit niet te combineren is met haar huidige rol binnen de werkgroep (jeugd)opleiding
zijn we aan het kijken hoe we hier voor opvolging kunnen zorgen. Heb je zin/interesse om hier
samen met Marielle, Rebecca en Guy invulling aan te geven, meld je dan bij een van hun.
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Klussen in de zaal
Mochten leden zijn die door de coronaperikelen thuis zitten en toch graag iets willen doen, dan
zijn er voldoende klussen in de zaal en de opleidingslokalen.
Daarnaast willen we ook een eindspurt inzetten m.b.t het muziekarchief waar nog uitzoekwerk
en scanwerk ligt.
Het gaat om allemaal taakjes die individueel of in kleine groepjes opgepakt kunnen worden.
Meld je even Guy als je wil helpen, hij zal je dan wegwijs maken.

Oud Ijzer
Vanwege de maatregelen kan er voorlopig geen oud ijzer huis aan huis worden opgehaald.
Daarentegen bestaat wel de mogelijkheid om zelf oud ijzer achter de zaal te deponeren in de
karren. We brengen dit graag onder jullie aandacht om deze belangrijke inkomstenstroom zoveel mogelijk in tact te laten. Spread the word!

Fiscaal aantrekkelijke instrumentenregeling
Waar voorheen een notariële akte nodig was, heeft de Belastingdienst haar regels aangepast
waar het gaat om fiscaal aftrekbare donaties aan de vereniging bij de aanschaf van instrumenten. Loop je met de gedachte rond om een eigen instrument aan te schaffen of wil je hier meer
van weten, vraag dan even na bij Dees of Achiel.

Terugblik
Deze keer een relatief korte terugblik die start op zaterdag 15 februari. Op dat moment waren
we nog allemaal in de veronderstelling dat onze slagwerkers onder leiding van Etienne zouden
deelnemen aan het Open Nederlandse Slagwerk Kampioenschap in Barneveld. In het kader van
hun voorbereiding gaven ze die middag een try-out voor belangstellenden.
Het is spijtig dat het ONSK vanwege de Coronamaatregelen niet door kan gaan maar de moeite
en goede inzet is niet voor niks geweest en wordt zeker nog een keer uitbetaald.
Carnaval is een feest bij uitstek waar het saamhorigheidsgevoel een belangrijk rol speelt. Terugblikkend kunnen we stellen dat Carnaval 2020 – ondanks de slechte weersomstandigheden –
zeker succesvol mag worden genoemd. Een compliment aan het adres van alle muzikanten die
met hun instrumenten weer een mooie bijdrage aan dit Volksfeest hebben weten te geven!
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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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