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MUZIEKLESSEN BIJ MYOUTHIC 
Ipv Artamuse zal vanaf 1 september Stichting Myouthic  
(spreek uit: miejoezik/music) het muziekonderwijs in  
Sittard-Geleen bemiddelen. Myouthic is een muziekmakelaar  
die vraag naar muziekonderwijs en aanbod ervan op elkaar  
afstemt. 

Hoe werkt het? 

Myouthic bemiddelt in muziekonderwijs aan (leden van)  
muziekverenigingen, particulieren en scholen in Sittard-Geleen. 
Daarvoor werkt de stichting met zelfstandige muziekdocenten  
(zzp’ers) die voldoen aan de opleidingseisen voor individueel  
en/of klassikaal onderwijs en uiteraard een goede staat van  
dienst hebben.   

Korting 

Jongeren tussen de 6 en 18 jaar uit Sittard-Geleen krijgen door lesgeldsubsidie korting op het 
uurtarief van de muziekdocent. Dat geldt voor zowel particulieren als leden van een vereniging. 
De korting wordt vijf jaar lang gegeven. Vanaf de achttiende verjaardag vervalt het recht op 
korting. 

Wat betekend dit nu voor leerlingen van de fanfare? 

Behalve de leslocatie die in overleg met de fanfare en leraar zelf is te bepalen veranderd er voor 
de leerling/ouder weinig. We proberen zo veel als mogelijk met de bestaande leraren verder te 
gaan onder vlag van Myouthic. Dit kan echter alleen als de leraar zelf verder gaat als ZZP’er. 

De fanfare zal voor het komende seizoen de kosten van de leslocaties voor haar rekening nemen. 
Daardoor zijn de kosten voor de lessen voor iedereen gelijk en zijn we de goedkoopste vereniging 
in Sittard-Geleen om muzieklessen via te volgen.  

Leerlingen 6 tot 18 jaar: €270,- per jaar. (36 lessen van 20 minuten) (incl 50% lesgeldsubsidie) 

Leerlingen vanaf 18 jaar: €540,- per jaar. (36 lessen van 20 minuten)  

Vragen?  

Wil je meer weten? Neem dan contact op met het bestuur of de opleidingscommissie 
(opleidingen@fanfarestcaecilia.nl) 

opleidingen@fanfarestcaecilia.nl
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FANFAREZOMERCHALLENGE 

De helft van de Nederlanders gaat dit jaar niet op 
vakantie, en van diegene die wel gaan, gaat het 
grootste deel in Nederland op vakantie. Dit zal 
waarschijnlijk ook gelden voor de leden van fanfare. Om 
de fanfare-gemoederen tijdens de zomerperiode  toch 
bezig te houden, is er de fanfarezomerchallenge!  

Maak een vakantiefoto van jezelf waarop je de pet van 
de fanfare draagt. Nog leuker is het als jouw instrument 
er ook op staat.  

Dit kan een foto zijn bij het zwembad in de tuin, op het 
strand of op waterski’s achter de speedboot. En liefst 
natuurlijk in een zomerse outfit (maar houd het wel 
netjes). Laat je vergezellen door een opblaasbare 
flamingo, de BBQ en een kleurrijke cocktail of een 
lekker pilske natuurlijk. Heb je een beeld...? Je kunt dit 
ook samen met andere leden doen, wel zo gezellig!  

Stuur jouw foto naar nieuwsbrief@fanfarestcaecilia.nl of plaats hem in de fanfare-app. De meest 
ludieke inzending verdient een leuke attentie. De winnaar wordt op 18 augustus tijdens de eerste 
repetitie bekend gemaakt. 

 

 

 

Have a nice, hot summer and: don't take away the 
music! 

NIEUWE UNIFORMEN UPDATE 
Begin juli hebben we een bijzondere mijlpaal bereikt met de 
fanfare. Er is officieel opdracht gegeven aan Frans Kamps om 
+/- 50 nieuwe uniformen voor de fanfare te gaan produceren. Op 
dit moment wordt de stof op kleur ingeverfd.  

Vervolgens zullen we eind augustus 2020 twee passessies 
organiseren waarbij elk lid een passend uniform (colbert, blouse, 
pantalon en softshell) krijgt aangemeten. Als alles goed verloopt 
worden de uniformen in november geleverd en kunnen wij deze 
tijdens de Caeciliamis voor het eerst presenteren aan het 
publiek.  

Zoals gezegd een mijlpaal waardoor we er bij ons 120-jarig 
jubileum mooi in het nieuw gestoken op zullen staan.  

RESTERENDE PROGRAMMA 2020 
De schutterij heeft aangegeven op 20 september bij de kermis in Broeksittard ivm corona een 
aangepast programma te hebben. Er is onder meer geen rondgang met de genodigden en dus 
hoeft de fanfare er dit jaar niet bij aanwezig te zijn.  

Uiterlijk op 1 september besluiten we in welke vorm het najaarsconcert met de Gele Rijders op 
10 oktober door kan gaan. 

18 augustus – Eerste repetitie na de vakantie  
13 september – Communie Centrum Sittard – 9.00u 
10 oktober – Najaarsconcert met Gele Rijders Maastricht –19.00u 
7 november – Caeciliaavond 
15 november – Caeciliamis – Presentatie nieuwe uniformen 
20 december – Kerstconcert ism popkoor 4-tune – 19.00u 

 

mailto:nieuwsbrief@fanfarestcaecilia.nl
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Om elkaar beter te leren kennen houden wij  
de rubriek “Met de pen aan de virtuele bar”  
in stand. Deze week zit trompetist  
Nico Ehlen aan de virtuele bar.  
Wat weten wij nog niet van hem? 

1. Met wie woon je samen?  

Met Margie, mijn echtgenote, woon ik “pas” bijna 53 jaar 
in ons huis dat we in 1967 in eigen beheer -zoals toen  
mogelijk was- hebben gebouwd.  
Daarna hebben we dat huis nog 2 keer flink verbouwd 
en vergroot. Onze twee zoons Ronald (wel bij jullie bekend)  
en Andrew zijn al heel lang het huis uit. 

 

2. Wat doe je in het dagelijks leven? 

Vanaf 1 januari 2002 ben ik vervroegd gepensioneerd. Mijn laatste job was Sectorhoofd in de 
Interne Accountantsdienst van het ABP (Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds) in Heerlen. Ik was 
o.a. belast met de leiding van de interne accountantscontrole op alle beleggingen (toen zo’n 300 
miljard gulden groot) van het ABP. Momenteel speel ik naast in onze fanfare ook in een 
Egerländer kapel en doe daar ook het secretariaat en de PR. 

 3. Noem één ding dat anderen waarschijnlijk nog niet weten van jou.  

Op 16 maart dit jaar is ons 1e achterkleinkind, een meisje geboren. Ze heet Amelie en is het 
kleinkind van Ronald. 

4. Waar kunnen wij jou voor wakker maken?  

Voor soep, ik eet elke dag wel een kop soep. Margie kookt zowat van alles soep en die smaakt 
heerlijk, vandaar. 

5. Wat is jouw favoriete fanfare concert geweest? 

Dat was in Albbruck in Duitsland vlakbij de Zwitserse grens. De muziekvereniging uit Albruck had 
in 1978 deelgenomen aan het WMC te Kerkrade en daar een 3e prijs behaald waar ze zeer 
tevreden mee waren. De muzikanten met aanhang en dirigent waren een paar dagen 
ingekwartierd bij ons bestuur en leden. Ze nodigden ons een paar jaar later uit voor een 
tegenbezoek waarna wij een paar dagen bij hun zijn geweest. Het concert op de zaterdag was 
in een behoorlijke sporthal die bommetje vol was met toeschouwers. Ons concert was zeer divers 
met allerlei soorten muziek, ‘n ouverture, ‘n Spaans werk en als ik me goed herinner ter afsluiting 
American folklore. Omdat Margie en ik sliepen bij de penningmeester waren we tegen 4 uur ‘s 
nachts pas in bed. Er was goed (=teveel) gedronken, beide besturen hadden o.a. een vat bier 
gesponsord. Toen om 10 uur zondagmorgen de mis zou beginnen die wij zouden spelen was 1 
andere muzikant, de dirigent en ikzelf aanwezig, verder nog niemand. De pastoor wachtte tot we 
een beetje compleet waren en toen ging es los. We hebben blijkbaar zo goed gespeeld dat de 
pastoor de inhoud van de collecte spontaan schonk aan onze vereniging. (Dus drinken is niet 
altijd verkeerd?????!!!!!). Na de mis had men buiten een paar kraampjes gereed gezet met een 
wijnglas als cadeautje voor iedereen, zoveel wijn etc als je maar kon drinken en wat kleine hapjes. 
Na nog enkele uurtjes feesten zijn we huiswaarts gegaan. Prachtig concert, geweldige beleving 
en hartverwarmende gastvrijheid. 

 

Met de pen aan de virtuele bar… 
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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! 

6. Wat vind je zo leuk aan de fanfare? 

Op mijn 9e ben ik begonnen met de opleiding op piston en op mijn 12e ben ik lid geworden. Later 
is de piston verruild voor een trompet en die speel ik nu nog altijd. Ben nu 77 jaar oud en heb het 
dus al 65 jaar volgehouden, zegt eigenlijk al genoeg. Musiceren is mijn hobby en bij de fanfare 
kon ik mijn ei kwijt. Ik was o.a. muzikant, onderdirigent, leider van onze kapel “De Lahrtaler 
Muzikanten” en 17 jaar bestuurslid waarvan 5 jaar voorzitter. Een mens is een sociaal dier en het 
is belangrijk ergens bij te horen, bij de fanfare hoor je erbij. Naast musiceren tijdens de repetitie 
en de optredens zijn de andere gezamenlijke activiteiten heel belangrijk en altijd leuk geweest. 
Of het nu een spontane serenade bij een huwelijk van een van de leden was, een zomerkamp, 
wandeling of de serenade bij mij aan huis toen ik een lintje had gekregen, super. Ook de muzikale 
bijdrage aan het begin van een repetitie bij gelegenheid van ons 50-jarig huwelijk zullen we niet 
vergeten. Ga zo door. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Wat is je favoriete muziekstuk?  

Ik twijfel tussen de Florentiner mars en de paso doble van Hardy Mertens “Arnoldo”. Muziek 
moet ook echt uitdagend zijn en daarom kies ik toch voor Arnoldo. 

8. Aan wie geef je de pen door?  

Ik geef de pen graag door aan Marc Salverda. Marc: maak er wat van! 

 

 Nico bij de Oldtimer Muzikanten uit Nieuwstadt 

mailto:nieuwsbrief@fanfarestcaecilia.nl
https://www.youtube.com/watch?v=tT5p88QF7xk
https://www.oldtimermuzikanten.com/

