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CORONA-TIJD

Een onwerkelijke tijd…

Hoe is het met iedereen?
De situatie waar wij allemaal
momenteel in zitten is erg
onwerkelijk. Het coronavirus
houdt ons sterk in zijn greep.
Scholen zijn dicht, mensen
werken vanuit huis en alle
bijeenkomsten zijn afgelast.
Helaas hebben wij als fanfare
hier ook mee te maken. Wij
hopen dan ook dat jullie en jullie
omgeving nog gezond zijn, dat is
het aller belangrijkste. Als
bestuur willen wij proberen om
jullie op de hoogte te houden van
de veranderingen binnen de
vereniging die dit virus met zich
meebrengt. Vandaar dat wij de
nieuwsbrief weer nieuw leven
hebben ingeblazen. Wanneer er
nog vragen zijn horen wij het
graag.
Groetjes,
Bernd, Roger, Henri, Anne en Veerle

De muzieklessen

Skype biedt uitkomst!
Als vereniging proberen wij om
het muziek maken zo min
mogelijk stil te leggen, mede
omdat er in het najaar nog enkele
concerten gepland staan. Een
deel van de leerlingen krijgt
momenteel les via Skype, de
eerste ervaringen zijn zeer
positief. Wij waarderen deze
inzet van leerlingen en leraren!
Vanuit de opleidingscommissie
wordt er geprobeerd of alle
leraren les willen gaan geven via
Skype. Als je op dit moment nog
geen les krijgt via Skype kan het
dus zijn dat dit binnenkort wel
mogelijk is. Voor de leden die
geen muziekles meer hebben:
oefenen kan geen kwaad! Samen
kunnen wij proberen het niveau
op peil te houden. Wij zijn nog
zoekende naar andere
mogelijkheden. Meedenken en
ideeën zijn welkom!

De repetities

Richtlijnen RIVM…
De fanfare volgt de adviezen
vanuit de overheid, RIVM en
KNMO op. Dit betekent dat de
repetities niet doorgaan tot ten
minste 1 juni. Wij hopen op
dinsdag 2 juni elkaar weer te
kunnen zien. Wellicht dat deze
avond een andere invulling krijgt
dan een reguliere repetitie. Hier
volgt nog nader bericht over. Ook
alle geplande activiteiten in deze
tijd zullen worden geannuleerd
en waar mogelijk worden
verplaatst. Voor de paaseierenactie zijn wij op zoek naar een
alternatieve actie voor een later
tijdstip dit jaar. De communie mis
op 21 mei gaat niet door.
Alternatieve data zijn 28 juni of
13 september, houd deze data
alvast vrij. Inventarisatie volgt
binnenkort.

Het Jeugdkamp
Wij kunnen ons voorstellen dat de jeugdleden en ouders zich afvragen
wat er gaat gebeuren met het jeugdkamp op 5-6-7 juni. Ook hierin zullen
wij de richtlijnen vanuit de overheid en RIVM hanteren. De maatregelen
voor evenementen duren zoals het er nu uitziet tot en met 1 juni. Dit zou
betekenen dat het jeugdkamp door kan gaan op de huidige data. Er is
altijd een kans dat de termijn van maatregelen wordt verlengd. Om deze
reden wordt er ook al gekeken naar eventuele alternatieve data.
Wij houden jullie op de hoogte!
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De corona-tijd is een uitdaging voor het bestuur…
De bestuursvergaderingen vinden ondertussen plaats via
Skype. Wij vinden het belangrijk om met elkaar en met de
leden in contact te blijven. Hier zijn wij dan ook nog zoekende
in. Wellicht hebben jullie als leden leuke initiatieven om dit
contact uit te breiden. Denk bijvoorbeeld aan samen online
muziek maken, even bijkletsen etc. Op de website van de
klankwijzer (klankwijzer.tv) zijn enkele voorbeelden hiervan te
vinden. Alle hulp is welkom! Ideeën mogen gemaild worden
naar: nieuwsbrief@fanfarestcaecilia.nl

Een ongewone dodenherdenking 4 mei

Wie doet er mee?
“Er is geen bezwaar tegen het spelen van het signaal Taptoe Infanterie, zeker niet in buitengewone
tijden als nu.” Dat zegt luitenant-kolonel Thijs Jansen, coördinator militaire muziek.
Aanleiding hiervoor is een Facebook-oproep aan trompettisten om op 4 mei om 19.58 uur individueel
naar buiten te gaan om het signaal Taptoe Infanterie uit te voeren op pleinen en straten en bij
verzorgingstehuizen, ziekenhuizen of kerken. De initiatiefnemers willen hiermee nog enig cachet geven
aan de viering van ‘75 jaar vrijheid’, nu de openbare herdenkingen door het coronavirus niet doorgaan.
Alleen bij officiële herdenkingen is de uitvoering van het signaal voorbehouden aan muzikanten van de
militaire kapellen.
Voor de mensen die mee willen doen is de partij hier onder te vinden. Oefen even van te voren. Succes!

“ Zorg goed voor jezelf en let een beetje op elkaar”
Hopelijk tot snel!
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