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Interessant verenigingsnieuws 
In dit bulletin weer een hoop interessant en belangrijk verenigingsnieuws. Om te beginnen praat 

de werkgroep jeugd ons bij over alle belangrijke werk waar zij volop mee in de weer zijn om ook 

de toekomst van St. Gertrudis te borgen. Daarnaast vinden jullie in dit bulletin volop informatie 

over interessante projecten en activiteiten die op het programma staan. Een uitgebreide terugblik 

completeert dit bulletin waaruit blijkt dat St. Gertrudis springlevend is. Veel leesplezier!  

 

Nieuws van de werkgroep jeugdopleiding 
Zoals jullie ongetwijfeld weten proberen we als Fanfare de jeugd op de basisschool te stimuleren 

om, op welke wijze dan ook, actief met muziek bezig te zijn. Zo hebben we afgelopen jaren al 

meerdere keren het muziekproject Blazersklas in samenwerking met de basisschool kunnen uitvoe-

ren. Naast de reguliere solfège- en instrumentlessen, zijn we nu al voor het derde jaar gestart met 

de lessen Muziekparaplu en SpelenderWijs. Afgelopen september is het nieuwe lesjaar van start 

gegaan en we geven jullie graag een update.  

 

Muziekparaplu 

Bij de ‘Muziekparaplu’ maken kinderen op een speelse manier kennis met muziek. Zingen, bewe-

gen, samen muziekspelletjes doen en natuurlijk niet te vergeten ook al samen wat muziek maken. 

Deze lessen zijn voor kinderen in de leeftijd van groep 2-3. Op dit moment hebben we 4 leerlingen. 

Afgelopen jaar zijn we ook met 4 leerlingen gestart en gedurende het jaar is dit gegroeid naar 10. 

We hebben goede hoop dat het leerlingenaantal ook dit jaar weer zal groeien. 

 
 

 

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

 

www.slagerijjanpinckaers.nl 

 

Bijwerken agenda 
Datum Tijdstip Activiteit Waar? Wie 

Za 19 nov Hele dag Opname Galaxystudio Mol (B) Slagwerkensemble 

Zo 20 nov volgt St. Caeciliafeest 2022 Fanfarezaal Hele vereniging            

Vr 25 nov 19:00 u Concert Blazersklas Fanfarezaal Hele vereniging 

Za 26 nov 19:30 u Themaconcert Preludium Fanfarezaal Preludium 

Za 3 dec 

Zo 18 dec 

Vr 23 dec 

11:30 u 

volgt 

avond 

Intocht Sinterklaas 

Themaconcert  

SBK Kaartkonkoer 

Dorp/Zaal 

Fanfarezaal 

Café 

Hele vereniging 

Hele vereniging 

Kaarters 
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Benzine Supermarkt 
Rijckholt 

 
Geweldige ondersteuner van 

onze oud ijzeractie! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SpelenderWijs 
De lessen van ‘SpelenderWijs’ zijn er voor leerlingen in de leeftijd van groep 4 en 5 van de 
basisschool. Bij deze lessen is er aandacht voor notenleer, ritmische ontwikkeling, zang, leren 
samenwerken en kennismaken met verschillende muziekinstrumenten. Tijdens de laatste les 
van afgelopen schooljaar hebben de leerlingen samen een eigen melodie en toonhoogte be-
dacht en dit muziekwerk voor hun ouders gespeeld. Er zijn in september 10 leerlingen gestart 
in 2 groepen. Deze leerlingen zijn afgelopen jaren bijna allemaal gestart bij Muziekparaplu en 
groeien zo steeds een stapje verder.  
 
Blazersklas 
Op maandag 3 oktober heeft de eerste les van Blazersklas plaatsgevonden op de basisschool en 
de bugels, trompetten en trommelstokken zijn verdeeld. De komende weken krijgen de leer-
lingen van groep 6 les en op vrijdag 25 november staat het afsluitingsconcert in de fanfarezaal 
gepland. Leuk om te weten is dat 6 van de 11 leerlingen afgelopen jaren hebben deelgenomen 
aan SpelenderWijs.   
 
Solfège 
Op 18 juli jl hebben Jill Roijen en Myrthe Mertz met hele mooie cijfers hun A-diploma behaald. 
Nogmaals proficiat meiden! Ze gaan nu verder voor hun B-diploma. Op dit moment zijn er 6 
leerlingen die de lessen volgen voor hun A-diploma. 
 
Instrumentale lessen 
Na de afsluiting van de vorige editie van Blazersklas en in de zomerperiode hebben 4 nieuwe 
jeugdleden zich aangemeld voor instrumentles. De 2 meiden hebben gekozen voor de bugel en 
de 2 jongens voor de trommel. In totaal volgen nu 8 jeugdleden en 4 volwassenen instrumentale 
lessen. Het zou sjiek zijn als na het afsluitingsconcert in vrijdag 25 november nog nieuwe leer-
lingen starten.  
 
Jeugdorkest Preludium 
In totaal spelen nu 6 leerlingen/leden bij het jeugdorkest. Ze repeteren iedere vrijdag met 
Stijn Waterval en zijn nu druk bezig met het instuderen van muziek voor een themaconcert. 
Dit concert zal plaatsvinden op zaterdag 26 november om 19:30 uur in onze fanfarezaal.  
De jeugdleden zijn een belangrijke groep binnen onze vereniging voor nu en voor continuïteit 
in de toekomst. Ze zullen het geweldig vinden als er veel belangstelling is en leden van onze 
vereniging komen luisteren. Noteer deze datum dus alvast in je agenda! 
 
Wie zaait zal oogsten 
Wij zijn natuurlijk erg blij met bovenstaande positieve ontwikkelingen maar het blijft ook de 
uitdaging om alle jeugdleden te behouden voor onze vereniging. Als jullie vragen hebben of 
vragen krijgen inzake de jeugdopleiding, spreek ons gerust aan. Hebben jullie tips of ideeën? 
We horen ze graag van jullie! 
 
Guy, Christa, Mariëlle, Rebecca en Joyce 

 
 

Afscheid Etienne Houben 
Etienne heeft, zoals hij zelf aangeeft met pijn in het hart de keuze moeten maken om zijn 

dirigentschap bij ons Slagwerkensemble eind dit jaar neer te leggen. Etienne heeft die keuze 

moeten maken omdat zijn agenda overloopt. Iedereen betreurt dat hij tot die keuze is moeten 

komen maar heeft er ook alle begrip voor. Uiteraard wordt er gewerkt aan een waardig af-

scheid. 

Inmiddels zij we ook gestart met de zoektocht naar een geschikte opvolger van Etienne. Zodra 

daar meer over te melden is laten we jullie dat weten. 

 

Vervanging 2 fanfarerepetities 
Dirigent Jos is de komende tijd tijdens twee repetities verhinderd. Op vrijdag 14 oktober komt 

Robbert-Paul Feijten de repetitie leiden en op vrijdag 4 november verzorgt Stijn Waterval de 

repetitie van het fanfareorkest. 

 

 
 

 

http://www.rvdhlichtengeluid.com/
mailto:info@rvdhlichtengeluid.com


4 

 

Informatiebulletin 2022 - 5 Pagina 3 van 5 

 

 

 

                                                             
 

Slagwerkensemble naar de Galaxystudio 
In navolging van het fanfareorkest gaat ook ons slagwerkensemble naar de Galaxystudio en wel 

op zaterdag 19 november a.s. Passend binnen ons project ‘Broonk ien ut Durrep’ gaan zij onder 

leiding van Etienne hun beste muzikale beentje voorzetten om ook dit deel van de muzikale 

vastlegging te realiseren. Heel veel succes met de opnames! 

 

St. Caeciliadag 20 november 
Op zondag 20 november vieren we onze jaarlijkse St. Caeciliadag inclusief de huldiging van 

onze jubilarissen. In de aanloop naar St. Caeciliadag ontvangen jullie alle actuele informatie 

rond deze belangrijke verenigingsdag. 

 

Intocht Sinterklaas 3 december 
Als alles meezit brengt de Goedheiligman dit jaar weer een bezoek aan de kinderen van Segie-

tere. Vanwege het WK is het programma eerder in de dag voorzien. Concreet wordt de Sint 

door Schutterij en Fanfare rond 11:30 uur bij de school op te halen om daarna met onze kin-

dervriend naar de Hoeswej te gaan waar de kinderen hem opwachten. Vandaar gaan we dan 

samen naar de fanfarezaal waarbij gevraagd is om tijdens het programma af en toe Sinterklaas-

liedjes te spelen. Het programma is dan rond 15 uur afgelopen. 

 

Themaconcert 18 december 
Op zondag 18 december organiseren we een bijzonder themaconcert in onze fanfarezaal. Een 

concert dat in het teken staat van ‘St. Geertruid in de loop der tijden’ met bijdragen van zowel 

ons slagwerkorkest als ons fanfareorkest. De verdere contouren van dit concert worden steeds 

duidelijker zodat de werkgroep binnenkort het complete programma kan presenteren. 

Het mag duidelijk zijn dat we komende maanden een soepele voorbereiding voor ogen hebben 

voor weer een memorabel concert. We gaan dan ook uit van zo weinig mogelijk afmeldingen. 

 

SBK-Kaartkonkoer 23 december 
Met onze carnavalsvrienden van de Kleindererre is afgesproken dat op vrijdag 23 december het 

inmiddels traditionele Sjof Berb Kaartkonkoer plaats zal vinden. Deelnameformulieren volgen. 

 

Werkschema 
Als vereniging kunnen we geen activiteiten organiseren zonder dat we allemaal ons steentje 

bijdragen. Voor de komende activiteiten zoeken we nog leden om te helpen. Dus vooral een 

oproep aan de leden die zich nog niet opgegeven hebben om twee keer te werken dit jaar. 

Meld je aan bij Pierre van Proemeren of Guy. Zij zullen ook nog een persoonlijke uitvraag doen. 

 

Muziekreis Freiburg mei 2023 
Van uitstel komt geen afstel. Het uitgestelde muziekweekend in Freiburg zal voor volgend jaar 

gepland worden. Op korte termijn wordt dit in het bestuur besproken en aansluitend starten 

we met de inventarisatie van de deelname. Het betreft het weekend van 19 t/m 21 mei. Hou 

hier in jullie jaarplanning voor 2023 alvast rekening mee.        

 

Geen Dagboek in 2023 
We ontvingen het rechtstreekse bericht van Albert Verlinde en Servé Hermans dat de geplande 

herneming van de productie Dagboek van een Herdershond in 2023 niet zal doorgaan als gevolg 

van de fiks toegenomen kosten. Wat dit voor de toekomst betekent weten ze nog niet maar 

men is vast van plan om de productie in de toekomst weer op te pakken. 

Het verzoek dat we eerder ontvingen om weer mee te doen in 2023 komt hierdoor spijtig genoeg 

te vervallen.  
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Voor de liefhebbers 
Graag maken we jullie attent op een paar interessante concerten, te beginnen met het Jubileumconcert 

bij gelegenheid van het 200-jarig jubileum van St. Cecilia Mheer. Van onze muziekvrienden uit Mheer 

ontvingen we onlangs het bijgevoegde sympathieke bericht waarover we willen afspreken dat geïnteres-

seerden voor de vrijkaarten zich melden bij achiel.drummen@fanfarestgertrudis.nl. 

 

Geachte zusterverenigingen in de Muziekfederatie Limburg Zuid-West, 

Op zondagmiddag 16 oktober vindt een bijzonder concert plaats in het Theater aan het Vrijthof in Mastricht: 

dan geven de Kon. Harm. St. Cecilia van Mheer en de Kon. Harm. Sainte Cécile van Eijsden ("de Roej") een 

dubbelconcert ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van de Mheerder harmonie. Het programma is am-

bitieus en aantrekkelijk, er zullen opnames worden gemaakt door L1 en de opening wordt verricht door 

gouverneur Emile Roemer. Aanvang: 15:00. 

Wij willen elk bestuur van onze LZW-zusterverenigingen 2 vrijkaarten aanbieden voor dit concert. Bovendien 

willen wij uw leden in staat stellen om dit concert tegen het gereduceerde tarief van €20,-- bij te wonen. Als 

u zo vriendelijk wilt zijn om bij uw leden na te gaan, wie (hoevelen) hiervan gebruik willen maken en ons dat 

uiterlijk zaterdag 12:00 wilt laten weten, dan zullen wij ervoor zorgen dat de tickets (net als de 2 vrijkaartjes 

voor uw bestuur) op zondag bij de balie klaarliggen. 

 

Hopelijk tot 16 oktober en inmiddels een vriendelijke groet 

namens het bestuur van de Kon. Harm. St. Cecilia Mheer 

Joep Leerssen, vice-voorzitter 

 
Brassband Limburg is daarnaast in volle voorbereiding op de Nederlandse Brassband Kampioenschappen 

van op 29 oktober a.s. in Vredenburg Utrecht. Als onderdeel van hun repetitieweekeinde concerteren 

zij op zaterdag 15 oktober in het Cultureel Centrum in Eijsden. Met als naam Vriendenconcert treden 

achtereenvolgens vanaf 19:00 uur Brassband Merum, Fanfare de Maasgalm en Brassband Limburg op. 

 

Een week later is Brassband Limburg op uitnodiging van de Amsterdam Staff Band te gast tijdens hun 

jaarlijkse Premier Brass concert dat dit jaar op zaterdag 22  oktober vanaf 19:30 uur plaatsvindt in het 

Cultuurhuis in Landgraaf. Het feit dat beide brassbands o.a. de Britse euphoniumvirtuoos David Childs 

gaan begeleiden belooft nu al dat het een muzikale topavond zal worden. 

 
 

Terugblik 
Het is nu medio oktober en dan lijkt de start van deze terugblik vanaf de Broonk in het eerste weekeinde 

van juli inmiddels heel lang geleden. Broonk 2022 mag wat dat betreft zeker als bijzonder worden beti-

teld. Na twee jaar verplichte rust door Covid19, was het net of het feest uitbundiger als ooit werd 

ervaren. Wat daar zeker een rol bij heeft gespeeld is de brede aandacht voor de Broonk op de basis-

school, waaraan ook onze vereniging haar actieve bijdrage aan heeft geleverd. Ook het feit dat de 

processiemarsen en reimarsen op Spotify werden gelanceerd heeft hierin een bijdrage geleverd.  

Verder zorgde het prachtige weer natuurlijk voor een perfecte coulisse om er een prachtig feest van te 

maken. De muzikale inbreng en aanwezigheid van onze vereniging was weer grote klasse. 

 

Tijdens de geslaagde Midzomer-party Porc & Burger Culinair op vrijdag 22 juli werd een bijzonder sei-

zoen op een bijzonder aangename wijze afgesloten. Enig officieel tintje vormde de uitgestelde huldiging 

van onze jubilarissen 2020/2021 die zichtbaar trots hun korte toespraken en speldjes in ontvangst moch-

ten nemen. De overheerlijke spijs (merci Maurice Rutten en team van Slagerij Pinckaers) en drankjes 

(ook merci aan het adres van onze Eckelraadse muziekvrienden) vormden samen met de live-muziek 

door Duo on the Rocks voor een heerlijke zomeravond. Dank aan allen die van deze avond zo’n succes 

wisten te maken. 
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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 

 

  

Na de verdiende vakantie stond meteen het volgende prachtige feest voor de deur; de viering 

van 800 jaar Parochie St. Gertrudis. Een feest waar iedereen nog met veel plezier en mooie 

herinneringen aan zal terugdenken. Segietere is verrijkt met een geweldige plek om elkaar 

midden in het dorp te treffen. De plek met als toepasselijke naam ‘de Hoeswej’ vormde drie 

dagen lang het episch centrum van een feest vol ontmoeting en vertier. Op vrijdag vond de 

verrassende en zeer druk bezochte voorstelling ‘Segietere iewig ôze band’ waarin op een bij-

zonder treffende manier met zang, muziek en vertellementen de geschiedenis van ons bijzon-

dere dorp uit de doeken werd gedaan. 

De zaterdagmiddag stond in het teken van een sportieve Zeskamp die werd gevolgd door de 

Grote Dorpsbarbeque met meer dan 500 deelnemers. Zoals het hele weekend zorgde het prach-

tige weer ervoor dat het lang druk bleef in en buiten de feesttent. 

Voorafgaand aan de hoogmis op zondag, had onze fanfare en muzikale rol in de processiestoet 

van de kerk naar het feestterrein, waarna een koperensemble uit ons orkest de muzikale bege-

leiding van het projectkoor voor haar rekening nam. Het Segieters Pleinfeest werd daarna mu-

zikaal geopend door het spelen van enkele feestelijke marsen als startschot van een heerlijke 

zondag in het zonnige Zuiden. Op deze plek past dan ook een groot dankjewel aan alle leden 

die samen met andere dorpsgenoten ervoor hebben gezorgd dat we kunnen terugkijken op een 

onvergetelijk feest. 

 

Na hun verdiende overwinning tijdens de Limburgse Kampioensjap Zaate Hermeniekes eind 

2019, moesten onze Eckelraadse muziekvrienden twee jaar wachten op het moment dat zij de 

organisatie van de eerstvolgende versie konden oppakken. Op zaterdag 1 oktober traden maar 

liefst 13 hermeniekes op in de mooie feesttent in Eckelrade. Het voelde als een erezaak om als 

naaste buur acte de presence te geven, wat resulteerde in de deelname van Segieterse muzi-

kanten met als naam ‘Volle Bloas’. Het was mooi om te ervaren hoeveel plezier de summiere 

voorbereiding achteraf had opgeleverd, uitmondend in een muzikale apotheose tijdens het fi-

nalemoment in de tent. De zeer deskundige jury kon dan ook niet achterblijven door Volle Bloas 

de 2e prijs toe te kennen, net achter het Regiment Rouge van onze andere muziekvrienden uit 

Eijsden. Proficiat dames en heren, en blijf vooral niet te lang rondlopen met die volle bloas.  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


