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Augustus 2020

(verschijnt regelmatig – onregelmatig)

Bijwerken agenda
Datum

Tijdstip

Activiteit

Waar?

Wie

Vr 14 aug

reguliere

Start muzikaal seizoen

Fanfarezaal

SWE, FO

Start verbouwingsproject

Accommodatie

Iedereen

Wir sind wieder da - concert

Dorp

Iedereen

Za 15 aug t/m
eind oktober
Zo 20 sept

15:00 u

Start repetities
Vrijdag 14 augustus starten we met een nieuw muzikaal seizoen. Concreet betekent dit dat zowel
het slagwerkensemble als het fanfareorkest starten met repeteren. Dit doen we uiteraard rekening
houdend met de nog steeds geldende coronamaatregelen. Voor het slagwerkensemble gold voor de
vakantie al de richtlijn van 1,5 meter en sinds een nieuw verschenen protocol is die afstand ook
voor het fanfareorkest teruggebracht van 2 naar 1,5 meter. Dit gegeven opgeteld bij het feit dat er
ongetwijfeld nog leden zijn die genieten van hun vakantie heeft ons doen besluiten om vooralsnog
niet in groepen, doch tutti te gaan repeteren.
We zijn ervan overtuigd dat we dit fatsoenlijk georganiseerd krijgen in onze zaal en zullen hiervoor
dan ook de nodige voorbereidingen treffen. En ja, nogmaals:

In dit bulletin:
Start repetities

1

Concert 20 september

1

Bouwproject

2

Terugblik

2

Wir sind wieder da – concert
Wat de nabije toekomst brengt blijft voor ons allemaal ongewis. Echter, om focus aan te brengen
en niet zo maar te repeteren koersen we op de organisatie van een luchtig concert op zondagmiddag
20 september 15:00 uur. Dit ‘Wir sind wieder da’- concert heeft tot doel om weer de vertrouwde
fanfaremuziek te laten klinken in Segietere en daarmee de vreugde van muziek en de verbinding
die daarvan uitgaat over te brengen. Nadere informatie volgt.

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

www.slagerijjanpinckaers.nl
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Bouwproject verduurzaming accommodatie
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

In het vorige bulletin is uitgebreid toegelicht dat vanaf half augustus gestart wordt met een
toch wel behoorlijk bouwproject waarbij we onze accommodatie verduurzamen. Om onnodige
kosten te besparen zijn er een aantal zaken die we in eigen beheer uitvoeren en waarvoor
inmiddels een werkschema is rondgestuurd. De taken zijn in groepjes opgesplitst zodat hetgeen
wat wordt gevraagd is te overzien. Hopelijk kan iedereen die is benaderd zich dan ook vrijmaken en mogelijk dat ook mensen die niet direct zijn benaderd alsnog willen meehelpen (meld
je dan even Joh of Guy). Zo kunnen we samen ook dit varkentje wassen!

Terugblik
In dit bulletin maar één onderwerp voor de terugblik en dat is de feestelijk verlopen serenade
van vrijdag 3 juli. Op die avond konden we voor het eerst dit jaar ons fraaie fanfarekostuum
aantrekken om Carla, Dees en Theo te feliciteren met hun Koninklijke Onderscheidingen.
Op de huiswei van onze erevoorzitter werd een memorabele 1,5-meter serenade gebracht die
ons allen goed deed. Dit laatste bleek uit het feit dat velen lang bleven nakeuvelen, genietend
van een traktatie van de gedecoreerden.

