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Bijwerken agenda
Datum

Tijdstip

Activiteit

Waar?

Wie

Vr 3 juli
Wo 15 juli

20:00 u

Muzikale serenade gedecoreerden
Einddatum inleveren filmpje

Huiswei

Iedereen
Muzikanten FO

Vr 14 aug

Start muzikaal seizoen; nadere info volgt

n.n.b.

SWE, FO

Za 15 aug t/m
eind oktober
Zo 20 sept

Start verbouwingsproject
volgt

Wir sind wieder da - concert

Iedereen
n.n.b.

Iedereen

Muzikale serenade
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Zowel ons slagwerkensemble als het fanfareorkest hebben weer kunnen proeven aan het samen
muziek maken en dat is ondanks de beperkingen goed bevallen!
De tijd schrijdt voort en dat betekent ook dat we vlak voor de start van de zomervakantie staan.
Er dient zich een fraaie gelegenheid aan om voor de eerste keer dit jaar als complete vereniging
bij elkaar te komen. Daarbij maken we dankbaar gebruik van het feit dat de Kanselarij vrijdag 3
juli heeft aangewezen om alsnog over te gaan tot het uitreiken van de Koninklijke Onderscheidingen. Dit moment grijpen we aan om onze gedecoreerden Carla, Dees en ook Theo te kunnen trakteren op een welverdiende serenade.
Concreet betekent dit dat we als complete vereniging op vrijdagavond 3 juli om 20:00 uur in
uniform verzamelen op de huiswei van erevoorzitter Nico. Daar stellen we ons op, rekening houdend met de 1,5 meter afstand vanuit de coronamaatregelen, om vervolgens een muzikale serenade te brengen. We spelen dan wat meer marsen dan gebruikelijk om ook ons weerzien in verenigingsverband muzikaal te onderstrepen. Aansluitend wordt er gezorgd voor een drankje om samen
te toasten Carla, Dees, Theo en de vakantie.
Wellicht ten overvloede:

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

www.slagerijjanpinckaers.nl
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Filmpje

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

Op 10 juni hebben de fanfaremuzikanten een uitnodiging inclusief instructie gekregen voor het
inleveren van een filmpje waarmee we een virtueel concert in elkaar kunnen zetten. De inzendingen tot nu toe blijven wat achter maar dat ook ermee te maken hebben dat bij de instructie
een fout mailadres stond.
We willen het initiatief graag doorzetten zodat we ook iets in handen hebben om later terug
te blikken op deze toch wel vreemde periode. Daarnaast zal vormt dit filmpje samen met dat
wat door het slagwerkensemble is opgenomen als belangrijke input voor Podium 2020.

Vandaar dat we jullie nog een keer enthousiast willen maken en uitnodigen om je eigen opname
van ‘Marching with Sousa’ op te nemen en via Wetransfer ( www.wetransfer.com )door te sturen naar het juiste mailadres: mathijs.drummen@fanfarestgertrudis.nl
De sluitingsdatum hebben we hiervoor extra opgerekt tot 15 juli a.s.

Project verduurzaming accommodatie
Gedurende de periode van half augustus tot eind oktober is het zover dat ons verduurzamingsproject wordt gerealiseerd. We hebben de financiering helemaal rond met externe hulp van
onze gemeente, de provincie Limburg, het Oranjefonds en het VSB-fonds. De bouwergunning
binnen en de planning is afgestemd met onze aannemers. We kunnen dus aan de slag met het
verder toekomst klaar maken van de accommodatie als dé ontmoetingsplek van Segietere waar
zowel wijzelf als vele andere verenigingen en dorpsbewoners veelvuldig gebruik van maken
Wat gaan we concreet allemaal aanpakken?
1. De grote aanleiding voor deze majeure verbouwing vormt de slechte toestand van de complete dakconstructie van zowel de zaal als het dak boven de leslokalen. De pannen worden
verwijderd en vervangen. We onderzoeken daarnaast de mogelijkheden voor het plaatsen
van zonnepanelen.
2. De dakspanten van de zolderruimte boven de leslokalen worden deels vervangen en deels
behandeld tegen boktor.
3. De trap naar de zolderruimte wordt vervangen en de ruimte zelf wordt voorzien van een
nieuwe zoldervloer.
4. Het plafond van de ruimte waar we ons muziekarchief hebben wordt gerepareerd.
5. De nieuwe trap wordt geverfd net als de dakgoten etc.
6. De zaal wordt voorzien van een nieuw luchtbehandelingssysteem.
7. Tot slot wordt de complete verlichting van de fanfarezaal voorzien van LED-verlichting.
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Eigen werkzaamheden
Om de kosten zoveel mogelijk in de hand te houden willen we een aantal werkzaamheden in
eigen beheer uitvoeren. Hierbij moeten jullie denken aan:
1. Afdekken en verplaatsen van spullen uit het muziekarchief.
2. Aanbrengen van tijdelijke voorzieningen om schade aan wanden en vloeren te voorkomen.
3. Ontruimen zolderruimte.
4. Sloopmateriaal van de zolder naar de container brengen en nieuw materiaal t.b.v. deze
ruimte naar boven dragen.
5. Opruimen van tijdelijke voorzieningen.
6. Demonteren van te vervangen verlichtingsarmaturen.
7. Poetsen van ruimtes na realisatie en terugplaatsen van spullen.
We zijn samen St. Gertrudis dus we doen dan ook een beroep op alle leden om actief mee te
helpen. Zoals jullie kunnen lezen is er voor elk lid werk bij waar hij/zij een bijdrage aan kan
leveren. Hiermee willen we op zaterdag 15 augustus starten.
Je kunt je nu al bij guy.drummen@fanfarestgertrudis.nl melden als je je wil opgeven of als je
vragen hebt over bv. de planning.

Vakantie en start na vakantie
Voor het fanfareorkest start de zomervakantie na de serenade van 3 juli, terwijl het slagwerkensemble na de laatste repetitie op 10 juli gaat genieten van de vakantie.
We starten ons nieuwe muzikale seizoen weer op vrijdag 14 augustus, rekening houdend met
de mogelijkheden die ons dan worden geboden. Uiteraard ontvangen jullie in aanloop daarheen
nog informatie. Zoals eerder aangegeven focussen beide ensembles zich in muzikale zin’Wir
sind wieder da’-concert op zondagmiddag 20 september. Of dit werkelijkheid wordt of een
illusie zal zijn kan natuurlijk niemand zeggen, maar het geeft wel richting.
Vanaf deze plek wensen we iedereen een deugddoende vakantie toe!

Terugblik
Na maanden van verplichte muzikale inactiviteit lieten de rijksmaatregelen het toe om ons
slagwerkensemble op vrijdag 6 juni te laten starten met repeteren. Daarna werd ook duidelijk
dat er weer blaasmuziek mocht klinken, hetgeen de reden vormde om op vrijdag 19 juni met
geïnteresseerden in gesprek te gaan over het opstarten van de fanfarerepetitie. Hierover zijn
jullie via aparte mailings uitgebreid bijgepraat.
Nu ook het fanfareorkest op 26 juni met twee groepen van 30 muzikanten kon repeteren, kunnen we allen concluderen dat het samen muziek maken velen goed heeft gedaan. We zijn dan
ook blij dat we die stappen, ondanks de naderende vakantie, toch hebben genomen. Dirigenten
Jos en Etienne kijken dan ook beiden terug op een fijn muzikaal weerzien waar de muzikanten
zich ongetwijfeld bij kunnen aansluiten.
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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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