70 Jaor Vrie
Verhaol van Segietere
en zieng gehuchte
Zondag 9 november 2014
Aanvang 16.30 uur

Woensdag 13 september 1944: een
bijzondere datum voor Sint Geertruid en
de omliggende gehuchten. Na jaren van
Duitse bezetting werd die dag in
Moerslag eindelijk weer de
Nederlandse vlag gehesen, in het bijzijn
van de Amerikaanse bevrijders, ter
gelegenheid van de bevrijding een dag
eerder. Dit gebeurde op de hoeve van
(toentertijd) de familie Wetsels, daar
waar tegenwoordig het prachtig
gerenoveerde camping- en
vakantieverblijf Landgoed Moerslag van
de familie Ubaghs gelegen is.
Ter gelegenheid van 70 jaar vrijheid organiseert Fanfare Sint Gertrudis een bijzonder
themaconcert in de Fanfarezaal aan de Dorpstraat in Sint Geertruid.
De complete vereniging maakt zich momenteel op voor dit mooie concert. De
muzikanten van zowel drumband als combo en fanfare zijn in de weer met de
muzikale voorbereiding. En het thema komt behalve met muziek van onze vereniging
ook verder tot uitdrukking in licht, geluid en bijpassende beelden. In zekere zin is dit
concert een vervolg op ’70 jaar leven in Vrijheid’, een muzikale concertavond die
Fanfare Sint Gertrudis in september van dit jaar succesvol verzorgde in het teken van
Liberation Eijsden-Margraten.
Mede dankzij de medewerking van de Heemkundevereniging Sint Geertruid is het
mogelijk om op 9 november het verhaal van de dorpsgemeenschap van Sint
Geertruid en de omliggende gehuchten nog gedetailleerder voor het voetlicht te
brengen met foto’s, attributen en verdere aankleding van de Fanfarezaal.
De presentatie van deze middag ligt in handen van Harry Rouschop.
Het concert begint om 16.30 uur en wordt geopend door de drumband.
De slagwerkers onder leiding van Etienne Houben vullen het eerste deel van het
programma in. Na de pauze zal het fanfareorkest onder leiding van Jos Dobbelstein
de verdere muzikale invulling verzorgen. Te horen zijn melodieën van onder andere
Thé Lau, Gé Reinders, Peter Graham, John Williams, Henk Martens, de Schintaler
en The Common Linnets.
De Fanfarezaal opent om 16.00 uur en de entree bedraagt € 3,50 waarbij koffie en
vlaai zijn inbegrepen. Iedereen is van harte welkom!

