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Woensdag 27-4 Koningsdagconcert  
Het zeer geslaagde Matinee-concert van paasmaandag gaat in herhaling tijdens het Koningsdagcon-

cert van woensdag 27 april. Op uitnodiging van het gemeentebestuur trakteren wij de genodigden 

op een speciale uitvoering. Ook nu spelen we in zwarte kleding met oranje accenten. De indeling 

van de dag is als volgt: 

 

10:00 u start soundcheck en kort voorlooprepetitie met Stenzel & Kivits 

10:50 u klaar zitten in zaal 

- bij binnenkomst van burgemeester Cox met gedecoreerden spelen we ‘Lang zullen ze le-

ven’ 

- na het welkomstwoord van onze burgemeester spelen we het ‘Wilhelmus’. 

  Zorg dus dat jullie de muziek hiervoor bij je hebben. 

11:15 u start concert met halverwege pauze 

13:30 u einde programma 

 
 

Vrijdag 29-4 geen repetitie fanfareorkest 
Op vrijdag 29 april zal er geen fanfarerepetitie zijn. Ons slagwerkensemble repeteert die avond 

wel gewoon. 

 

Zondag 8-5 Kindercommunie en serenade  
Zondag 8 mei verzorgen we de muzikale begeleiding van de communicantjes. Hiervoor verzamelen 
we om 10:15 uur in uniform bij de fanfarezaal. 
Nadat we bij de kerk zijn aangekomen brengen we aansluitend een serenade. Waar en voor wie 
houden we nog even voor ons om het verassingseffect zo groot mogelijk te laten zijn. 

 
 
 
 

Bijwerken agenda 

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

 

www.slagerijjanpinckaers.nl 

 

Datum Tijdstip Activiteit Waar? Wie 

Wo 27 april 10:00 u Koningsdagconcert Oos Heim  Fanfareorkest 

Vr 29 april  Geen repetitie fanfareorkest  Fanfareorkest 

Zo 8 mei 10:15 u Kindercommunie/serenade Dorp Hele vereniging 

Wo 11 mei 20:00 u Entornos dirigentenopleiding Fanfarezaal Fanfareorkest 

Vr 13 mei 21:00 u Algemene ledenvergadering Fanfarezaal Hele vereniging 

Zo 15 mei  Klein Podium Fanfarezaal Hele vereniging 

Do 26 mei Hele dag Margratentocht  Hele vereniging 

Vr 10 juni 18:30 u Slotconcert Blazersklas Fanfarezaal Fanfareorkest 
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Woensdag 11 mei Entornos 
Sinds 2014 fungeert ons fanfareorkest als studieorkest tijdens het dirigentenkamp Entornos. 

Dirigenten in opleiding vertoeven die week met hun docenten Fried Dobbelstein en Alex Schil-

lings in het Limburgse en krijgen vele kneepjes van het vak bijgebracht. Op woensdagavond 11 

mei zal in onze eigen zaal samen met de aanstormende dirigenten worden gewerkt aan de 

diverse facetten van het vak.  

De avond start om 20:00 uur dus de muzikanten worden verzocht om tijdig aanwezig te zijn. 

Via de sectieleiders wordt de aanwezigheid nog even geïnventariseerd.  

Overigens staat het alle geïnteresseerden vrij om een kijkje te nemen die avond!  

 

Vrijdag 13 mei Algemene Ledenvergadering 
Op vrijdag 13 mei repeteert ons slagwerkensemble niet zodat de fanfarerepetitie om 19:30 uur 

kan starten. We beginnen eerder zodat we om 21:00 uur de Algemene Ledenvergadering kunnen 

starten. Die willen we in principe beknopt houden want rond 22:00 uur komen we met een 

verassing. Voorafgaand aan de vergadering ontvangen jullie de agenda. 

 

Musical Dagboek van een Herdershond 
De aanpak voor Dagboek van een Herdershond wordt ook steeds duidelijker. Afgelopen vrijdag 

is voor het eerst gerepeteerd aan de relatief eenvoudige muziek die iedereen overigens ook 

nog een keer in marsformaat ontvangt. Belangrijke informatie voor dit moment is: 

- Nog niet iedereen heeft de datumprikker ingevuld terwijl dit wel cruciaal is om een goed 

beeld van de bezetting te krijgen. Het vriendelijke doch dringende verzoek aan leden die 

dit nog niet hebben gedaan is om dit alsnog te doen. Hierbij nog een keer de link: 

https://datumprikker.nl/p3xfz2qj9dbi39b6 

- Op dinsdagavond 17 mei repetitie worden we om 20:15 uur verwacht in het MECC waar we 

van choreografe Brigitte tekst en uitleg krijgen over hoe we moeten bewegen tijdens de 

musical. We reizen die avond op eigen gelegenheid. Je kunt parkeren bij P1 door via poort 

8 aan de Paul Henri Spaaklaan te rijden. Het is voor de organisatie een hele puzzel om alle 

verenigingen goed in te plannen dus hopelijk kunnen zoveel mogelijk mensen die avond 

aanwezig zijn. 

- Op 29, 30 april, 1, 3, 5, 6, 7 mei zijn er try-outs. Mensen kunnen nog intekenen op gratis 

kaarten voor deze try-outs. Leden die van deze aanbieding gebruik willen maken kunnen 

zich melden bij Céline Haesen-Reintjens via reint042@hotmail.com 

 
Zondag 15 mei Klein Podium  
In het kader van onze muziekopleiding vindt op zondag 15 mei de tweede editie van Klein 

Podium plaats. Wil je in combinatie met onze jeugd wat voordragen, meldt je dan aan bij 

Mathijs.drummen@fanfarestgertrudis.nl  Overigens is het mooi om te kunnen vermelden dat 

ouders van leerlingen die meedoen meehelpen bij de organisatie (buffet). 

 

Hemelvaartsdag 26 mei Margratentocht 
De mensen van ons actieve wandelcomité zijn druk in de weer om ook van de 66e Margraten-

tocht een succes te maken. Hiertoe hebben ze onlangs de conceptwerkschema’s verspreid. Het 

financiële belang van dit evenement zal intussen genoegzaam bekend zijn. In dat licht past 

dan ook hier de oproep om met zoveel mogelijk mensen mee te helpen. 
 

Werkschema 
Als bijlage bij dit bulletin is een bijdrage over het werkschema bijgevoegd. We vragen alle 

leden om het briefje ingevuld af te geven bij onze bestuursleden Pierre of Guy of digitaal door 

te sturen. 
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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 

 

  

Vrijdag 10 juni Blazersklas 
Het muziekproject Blazersklas is in samenwerking met de basisschool opgepakt met als doel 

kinderen te interesseren voor muziek en de fanfare. Net als eerdere projecten wordt dit project 

afgesloten met een gezamenlijk concert op vrijdagavond 10 juni om 19:00 uur in de fanfarezaal. 

Naast kinderen van groep 5 en 6 doen de slagwerkgroep en de fanfare hier aan mee. De muzi-

kanten worden om 18:30 uur in uniform verwacht om samen met de kinderen te oefenen. Na-

dere informatie volgt.  

 

Aanhanger voor oud ijzeractie 
We herhalen nog een keer de oproep aan leden om mee te zoeken naar een geschikte tweede-

hands aanhanger voor onze oud ijzeractie. Interessante opties kun je aan Guy doorgeven.  

Terugblik 
- Met een groot dankjewel aan de deelnemers kunnen we terugblikken op een geslaagde bij-

drage aan de Amstel Goldrace op 10 april. De geplaatste dranghekken en de aangebrachte 

spandoeken vlak voor de finish zagen er weer keurig uit. 

- Een uitgebreid koperensemble zorgde bij de goede vrijdagviering voor de bijpassende muziek. 

Dank aan de muzikanten die hiervoor tijd konden vrijmaken. 

- Ons slagwerkensemble had zaterdag 16 april uitgekozen om er een zeer geslaagde D-day van 

te maken. Met een herinnering aan het geslaagde ONSK-project werd het een dag vol kame-

raadschappelijkheid, niet op zijn minst door het uitgekiende parcours dat werd afgelegd. De 

in dit bulletin opgenomen foto’s spreken wat dat betreft voor zich. Dank aan de leden die de 

organisatie voor hun rekening namen. 
- Paasmaandag vond het Matinee-concert met Stenzel & Kivits plaats in Oos Heim in Margraten. 

Na een goed verzorgde lunch kon om 15 uur worden gestart met het concert. Spreekstalmees-

ter Vincent bracht het publiek op de hoogte van het programma om daarna het stokje over te 

geven aan collega Miel die het muzikale programma voor de pauze toelichtte. Ons orkest had 

had er merkbaar veel zin in om olv dirigent Jos lekker te musiceren. Een programma met 

muziek voor elck wat wils passeerde vlotjes de revue. Onze eigen solisten leverden daarbij 

puike prestaties met fraai begeleid door het orkest. Na de pauze begon ‘The perfect combi-

nation’ waarbij Wilbert Kivits en Tiny Stenzel het publiek meteen op hun hand kregen. Klas-

siekers van o.a. Brahms, Verdi en Strauss werden overgoten met spitsvondige humor en tech-

nische en muzikale hoogstandjes. Bijzonder knap hoe zij, prima begeleid door ons fanfareor-

kest, het geamuseerde publiek wisten te blijven boeien. De staande ovatie op het eind van 

het concert sprak dan ook boekdelen met als slotconclusie dat we weer een mooie ervaring 

in het Gertrudis-palmares kunnen bijschrijven. Bravo muzikanten!  
Ook veel dank aan het adres van de werkgroep bestaande uit Vera, Simone, dirigent Jos, 

Alexander en Achiel. In een adem hoort hier ook de prima technische verzorging van Roland 

bij en natuurlijk de bijdrage van onze leden die zorgden voor het buffet en de (bonnen)kassa. 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

      St. Geertruid, 24 april 2022 

 

 

 

Leden en sympathisanten fanfare St. Gertrudis, 

 

Als fanfare organiseren we jaarlijks activiteiten. Enerzijds om onze hobby uit te oefenen en anderzijds 

om inkomsten te genereren om de fanfare financieel gezond te houden.  Voor de organisatie van 

deze activiteiten zijn werkgroepen vaak maanden in de weer met de voorbereidingen. Daarnaast zijn 

we op de dag zelf afhankelijk van de vrijwillige inzet van leden en sympathisanten. Zonder die hulp 

kan het niet.  

Daarom is er binnen de fanfare de afspraak gemaakt dat je op jaarbasis minimaal twee keer bij een 

activiteit meehelpt en daarnaast meewerkt bij de organisatie van de Margratentocht. Als het ware 

een morele plicht. 

We verzoeken jullie om onderstaand briefje in te vullen en af te geven bij Pierre van Proemeren of 

Guy Drummen of via mail je voorkeur kenbaar te maken. Uit ervaring weten we dat veel leden kiezen 

voor de wijnactie. Daarom het verzoek om ook een andere activiteit te kiezen.  

We rekenen op jullie medewerking.  

Het bestuur.  

 

 

Naam: ____________________________________________________________________ 

Wil meewerken tijdens: 

Klein podium op zondag 15 mei   (13.30 u. – 16.30 u.)       

BBQ op vrijdag 22 juli groep 1 (17.30 u. – 21.30 u.)       

BBQ op vrijdag 22 juli groep 2 (21.30 u. – 24.00 u.)        

St. Cecilia feest op zondag 20 november groep 1 (11.00 u. – 15.00 u.)        

St. Cecilia feest op zondag 20 november groep 2  (15.00 u. – 19.00 u.)     

Wijnactie op zaterdag 10 december     ( vanaf 10.00 u.)    

Themaconcert op zondag 18 december       ( 12.30 u. – 17.30 u.)    

 


