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B e s t u u r s l i d  

Even voorstellen 
 
Haai, ik ben Simone Gijsen, en ik woon met mijn 2 
zoons in (Broek)Sittard. Dat bevalt prima en we 
hebben het goed samen. Ik ben opgegroeid in de 
binnenstad van Sittard, en ben dus ein ech Zittesj 
mechelke. Na mijn studie milieukunde in Deventer, 
ben ik bij de brandweer gaan werken. Eerst als 
vrijwilliger in Sittard, later ook als beroeps in diverse 
functies. Momenteel ben ik kazernechef van de post 
in Beek, waar zowel beroeps- als vrijwillig 
medewerkers de brandweerzorg leveren. Als er dan 
nog tijd over is, probeer ik te hardlopen en te 
wandelen. Ook vier ik graag vastelaovend! 

Vanaf het moment dat Tygo lid is geworden, heb ik 
me erg betrokken gevoeld bij de fanfare. Ik bespeel 
zelf geen instrument, maar muziek speelt wel een 
grote rol in mijn leven. Ik vind het leuk (maar ook 
spannend!) dat ik nu als bestuurslid mag 
meedenken en hoop dat ik de juiste aanvulling kan 
zijn binnen het bestuur. Dank voor jullie vertrouwen! 

 

 
 

P e n n i n g m e e s t e r  

Even voorstellen 
 

Bij deze wil ik jullie laten weten dat ik per 9 
april de nieuwe penningmeester ben van 
de fanfare. Ik ben bijna 24 jaar en zelf ben 
ik ondertussen 16 jaar lid van de 
vereniging en ben sinds 2019 bestuurslid. 
In het korps speel ik al heel wat jaren 
sopraan saxofoon. 

Buiten de fanfare werk ik fulltime voor het 
Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). In de 
ochtend doe ik huisbezoeken (op dit 
moment door corona even niet) en ’s 
middags werk ik thuis de indicaties uit. 
Momenteel woon ik nog thuis bij mij 
ouders, maar rond juli zal ik gaan 
verhuizen naar mijn eigen appartement.  

Ik heb er zin in om met het 
penningmeesterschap aan de slag te 
gaan! 

Groetjes, Veerle Smets 

 
V e r k i e z i n g  

Nieuw bestuurslid 

In deze bijzondere tijd hebben we Simone 
Gijsen bereid gevonden om het bestuur te 
komen versterken. Stemmen via online 
bestuursverkiezing sloot dinsdag 14 april 
om 18.00u.  

We zijn als bestuur verheugd om te 
kunnen mededelen dat Simone Gijsen, 
met 20 stemmen voor en 1 stem blanco, 
unaniem is verkozen in het bestuur van de 
fanfare. 
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  T u s s e n  m u z i e k  e n  q u a r a n t a i n e  

Balans 
 
De wekker gaat, ik sta op, zorg voor alle dieren, ontbijt en ga 
naar… de computer om thuis te werken. Na een aantal weken start 
mijn werk als dirigent echter niet op, maar dat wil niet zeggen dat ik 
niet denk aan repeteren, het organiseren van een najaarsconcert of 
Caecilia avond, muziekwerken die net op de pupiter lagen voordat 
we allemaal in een intelligente lockdown gingen. Het ene moment is 
het ontzettend relaxed; fijn in de tuin zitten, boekje lezen… 
muziekje erbij. Het andere moment denk je: “Wanneer is het voorbij 
en kan ik mijn leven weer oppakken?”  
 
Dat we de komende periode nog niet van de 1,5 meter samenleving 
naar een knuffelsamenleving zullen gaan, dat is wel duidelijk. Ben 
je de situatie een beetje zat? Muziek maken kan je gedachten even 
verzetten! Ben je huiverig voor alles wat om je heen gebeurd? Pak 
je instrument en stap in je muziekbubbel! Ben je vrolijk en relaxed? 
Daag jezelf uit; neem je instrument bij de hand en kies een leuk, 
uitdagend werk… je hoeft maar internet op te surfen en veel 
muziekwerken liggen voor het digitale oprapen. 
 
Vind je het wel prima zo, met je koffie/frisdrankje in de zon? Dat 
voel en vind ik precies hetzelfde, maar bedenk dat 5 tot 10 minuten 
muziek maken je nóg meer zullen ontspannen. En geloof me, 
daarna drink je het nieuwe kopje koffie of glaasje fris écht met 
smaak. Jezelf mentaal uitdagen is belangrijk in deze tijd, evenals 
een goede (mentale) balans. Laat muziek maken je nou toevallig in 
veel situaties helpen!  
Dus…Ik daag je uit! Wanneer ga je muziek maken? Welke stukken 
kies je uit? Wat vind je leuk aan muziek (maken)? Hoe voel je je als 
je muziek speelt of heb gespeeld?  
 
Tot schrijfs en met een heel veel muzikale groeten, 
 
Simone 

 

 

Dirigente Simone aan het woord… 

Foto Tjeu Wetzels  

 
 
Het kabinet heeft dinsdag tijdens zijn persconferentie over de coronacrisis aangekondigd dat er een 
versoepeling komt voor het onderwijs, maar dat veel andere maatregelen tot 20 mei worden verlengd. 
Voor muziekverenigingen betekent dit dat repetities, muzieklessen, optredens, concoursen en alle 
overige samenkomsten tot en met 20 mei 2020 niet door kunnen gaan. Evenementen met vergunnings- 
of meldplicht blijven tot 1 september 2020 verboden. 
 
Het bestuur van Fanfare St. Caecilia Broeksittard 
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Om toch met elkaar in contact te blijven hebben wij als  
bestuur de rubriek “Met de pen aan de virtuele bar”  
bedacht. Deze week zit bügelist Tycho Devoi aan de  
virtuele bar. Hoe gaat het op dit moment met hem? 

 

1. Hoe gaat het met school/werk? 

Het gaat goed mij! Ik ben nu minder met school bezig dan  

normaal omdat ik nu niet de hele dag op school zit   

2. Wat doe je om door deze “coronatijd” heen te komen? 

In deze coronatijd ben ik vooral een het gamen en  

doe ik leuke dingen met vrienden 

3. Wat mis je het meest van de fanfare? 

 Ik mis vooral de gezelligheid bij de fanfare 

4. Ben je nog aan het oefenen? 

Ik oefen wel nog soms maar wel niet heel veel 

5. Heb je onlangs nog iemand een serenade gebracht? 

nee, ik heb onlangs geen serenade aan iemand gebracht. Jullie wel? 

6. Hoe houd jij je sociale contacten in stand? 

Ik hou contact met familie en vrienden via de telefoon 

7. Wat is je favoriete muziekstuk? 

Mijn favoriete muziekstuk is de mars Drumbo. Deze mars spelen we als fanfare samen met de 
drumband. https://www.youtube.com/watch?v=-LHuZgpXOIk&t=29s 

8. Aan wie geef je de pen door? 

Ik geef de pen graag door aan mijn fanfarevriend Yannick Fredrix! Jij mag deze 8 vragen 
beantwoorden voor de nieuwsbrief van komende week! 

 

Met de pen aan de virtuele bar… 

Heb je zelf iets leuks voor de nieuwsbrief voor de fanfare? 

Stuur dan je berichtje, foto of filmpje naar nieuwsbrief@fanfarestcaecilia.nl  

en wie weet staat jouw bericht in de volgende nieuwsbrief! 

De volgende nieuwsbrief staat gepland voor zondag 3 mei 

https://www.youtube.com/watch?v=-LHuZgpXOIk&t=29s
mailto:nieuwsbrief@fanfarestcaecilia.nl

