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(verschijnt regelmatig – onregelmatig)

Onze verenigingsgeest levend houden!
De uitwerking van COVID-19 houdt ons nog steeds in de greep en dat heeft ook de nodige consequenties voor ons verengingsleven. Neem alleen al een de vrijdagavonden die nu op alternatieve
wijze door alle leden worden ingevuld.
Wij kunnen niet in de toekomst kijken en volgen uiteraard de richtlijnen van de overheid die uiteindelijk bepalen wat, wanneer en hoe kan. Wat we wel kunnen doen is vanuit een optimistische
insteek nadenken over wat wel kan en hoe we – zodra dat kan – willen opstarten etc.
Al met al vormde dit de reden om met een aantal mensen (waaronder onze dirigenten) op veilige
afstand wat zaken door te nemen. Graag brengen we jullie hiervan op de hoogte en beëindigen we
dit betoog met de vraag aan leden om vooral ook zelf ideeën aan te dragen.
2020
Onze plannen voor dit jaar zullen we moeten bijstellen en vooralsnog op een laag pitje zetten. Wat
dat voor tal van activiteiten gaat betekenen zal snel bekend worden. Feit is dat de 1,5 meter-regel
natuurlijk het nodige betekent en dat het kabinet ook heeft aangekondigd dat enkel een fasegewijze
terugkeer naar ‘normaal’ mogelijk zal zijn.
ONSK
Wat het slagwerkensemble betreft zetten we in ieder geval in op deelname aan het ONSK 2021. We
gaan ervan uit dat Etienne en zijn muzikanten dan wel de kans te krijgen om te knallen.
WMC
Via de media hebben jullie vast vernomen dat het WMC 2021 wordt uitgesteld naar 2022. Omdat dit
nog ver weg ligt komen we hier op terug op het moment dat we het hier samen over kunnen hebben.
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Muzikaal fit blijven
De 1,5 meter-regel zorgt ervoor dat het spelen in grote ensembles er voorlopig niet inzit. We zitten
er wel aan te denken om, als dat kan en als mensen daar voor openstaan met kleinere groepen te
gaan musiceren. We hebben en verzamelen hiervoor muziek en denken ook aan het instuderen van
repertoire dat we in de toekomst toch gaan spelen. Hierover ontvangen jullie binnenkort nadere
informatie.
In datzelfde kader hopen we dat muzikanten de energie en tijd hebben om toch thuis te blijven
repeteren. Nu kunnen we ons voorstellen dat je hiervoor wat geschikte muziek zoekt. Alexander
heeft hiervoor vanuit ons digitale muziekarchief een voor iedereen bereikbare mogelijkheid gecreeerd, van waaruit je muziek kunt downloaden en uitprinten:





ga naar Google
log in (rechtsboven) met:
o
user: partijen@fanfarestgertrudis.nl
o
passw: gertrudis
ga onder applicaties (de blokjes) naar (Google) Drive en zie daar ...

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

Klussen in de zaal
Mochten leden zijn die door de coronaperikelen
thuis zitten en toch graag iets willen doen, dan zijn
www.slagerijjanpinckaers.nl
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.

Pagina 2 van 5
Pagina 2 van 2

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

Informatiebulletin 2020 - 3

Heb je zelf digitale muziek die je beschikbaar wil stellen, mail die dan even Alexander of
Achiel en dan zorgen zij dat het erbij komt te staan. Een andere tip is dat het ook de moeite
loont om eens in een andere folders dan je eigen instrumentgroep te bekijken. Zo zijn er voor
tuba's oefeningen die ook voor bv. hoorn of bugel interessant kunnen zijn.
Als laatste tip is het gebruik maken van gratis en betaalde meespeelapps zoals bv. Tonestro
natuurlijk nog een mogelijkheid.
Filmpjes
Op social media circuleren er allerlei samenspeelfilmpjes. Als voorbereiding op Podium 2020
(fingers crossed) is Mathijs bezig met een idee in die richting, waarover we binnenkort meer
kunnen vertellen.
Wees creatief
Zoveel leden zoveel creatieve ideeën!
We roepen jullie daarom op om creatieve ideeën die de verenigingsgeest, onze kameraadschappelijkheid en muzikaliteit levend houden, met elkaar te delen. Wie pakt de handschoen
op en meldt zich via onze broen beukske-app en of facebook pagina?

Terugblik
In dit bulletin maar éé onderwerp voor de terugblik en dat is het heengaan van twee markante
dorpsgenoten die een groot deel van hun leven deel begaan waren met het wel en wee van
St. Gertrudis:
Marietje Curfs-Franssen overleed op 9 april jl. op 93-jarige leeftijd. Samen met echtgenoot
Jean z.g. was zij vaak van de partij bij fanfare-evenementen en hebben zij de liefde voor St.
Gertrudis ook op hun kinderen weten over te brengen.

Bezoek onze website!
Ga naar:

www.fanfarestgertrudis.nl

Paasmaandag 13 april bereikte ons het droevige bericht dat ons
markante erelid Jan Roebroeks op 85-jarige leeftijd is overleden. Tijdens zijn ruim 69-jarige lidmaatschap heeft hij als muzikant bijgedragen aan de groei van onze vereniging. Na het beeindigen van zijn actieve muzikale carrière werd hij in 2001 benoemd tot erelid. Normaal gesproken begeleiden we ereleden
met muzikale eer naar hun laatste rustplaats. In samenspraak
met John & Bianca bekijken we hoe we hier op een later tijdstip
alsnog invulling aan kunnen geven.
Dat ze beiden mogen rusten in vrede.

