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Hallo allemaal!

“Wisj ger ditje”

Volgend jaar, in 2010, bestaat fanfare St. Joseph Pey maar liefst 100 jaar!
Sinds mei 1910 kent Pey namelijk een eigen fanfare. In de loop der tijd
is deze fanfare uitgegroeid tot een levendige en enthousiaste vereniging.
Plezier en gezelligheid zijn twee van de speerpunten van de vereniging en
daarnaast wordt er ook nog op een hoog niveau muziek gemaakt.
Op dit moment staan we aan de vooravond van het 100-jarig bestaan van
de Peyer fanfare. Dat is te danken aan alle mooie momenten, inspanningen, resultaten en leuke tijden die in die 100 jaar zijn verstreken. En altijd
gedreven door de vele fanfareleden die de fanfare rijk is en rijk was en
ondersteund door velen uit de gemeenschap die de fanfare een warm hart
hebben toegedragen. Ook dat mag gezegd worden.
100 jaar fanfare willen we met iedereen vieren. Van Pey tot de Slek, ‘t Hingen, Schilberg, Echt en daarbuiten: jong en oud is uitgenodigd tijdens de
diverse jubileumactiviteiten die er zullen plaatsvinden. Tot binnenkort!

Website www.fanfarepey2010.nl
Eindelijk is het dan zover! De spiksplinternieuwe
website met betrekking tot het 100-jarig bestaan
van fanfare St. Joseph Pey is online. Hier vindt u
de allerlaatste nieuwtjes over het eeuwfeest,
informatie over het feestprogramma, maar ook
persartikelen, foto’s en nog veel meer.

WEETJE

Het is echter zo dat nog niet alles in kannen en kruiken zit voor wat
betreft het jubileumjaar. De organisatie is namelijk nog druk bezig met
het vaststellen van het programma, het contracteren van artiesten en zo
verder. De website zal de komende tijd dan ook steeds verder worden
aangevuld met de allerlaatste informatie, nieuwsbrieven, foto’s en noem
maar op. Houdt de website daarom goed in de gaten en laat u verrassen
door wat komen gaat.

Via deze en toekomstige
nieuwsbrieven wordt u
op de hoogte gehouden
van alles wat met het
eeuwfeest van de fanfare te maken heeft. Zo
zal het feestprogramma
voorbij komen, maar
geven we u ook een
kijkje in de keuken van
de organisatie en laten
u leuke en historische
momenten van 100 jaar
fanfare St. Joseph zien.
De nieuwsbrief is
slechts één van de vele
manieren waarop het
eeuwfeest wordt gepromoot. Houdt ook onze
nieuwe website www.
fanfarepey2010.nl en
verschillende dag- en
weekbladen in de gaten! Wij zullen ervoor
zorgen dat u het 100jarig jubileum niet gaat
missen!
In het 100 jarig
bestaan heeft fanfare
St. Joseph verschillende
muzikale hoogtepunten
gekend. Waaronder het
winnen van de Landskampioenschappen (de
“Wimpel”) in 1966 (Deventer) en 1973 (Delft).

Een tipje van de sluier...
Er wordt momenteel hard gewerkt door de programmawerkgroep om het
feestprogramma van 2010 handen en voeten te geven. Met trots kunnen
we echter al zeggen: “De Jansse Bagge Bend zal een knallend optreden
verzorgen op vrijdag 10 september 2010 in het grote feestpaviljoen!
Meer informatie over het feestprogramma vindt u op de laatste bladzijde!
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100 Jaar fanfare st. Joseph in Pey
2010 is jaar dat onze fanfare haar 100-jarig bestaan gaat vieren. Toen in 1910 onze oprichters in
café van Neer, nabij de kerk, rond de tafel zaten en besloten om een fanfare op te richten hebben
zij waarschijnlijk niet gedacht wat dit voor Pey en omstreken zou gaan betekenen. Natuurlijk was
het in eerste instantie de liefde voor het muziek maken wat de basis was voor dit besluit. Maar ook
het uitdragen van deze muziek naar de Peyer gemeenschap was een grote drijfveer. In ons archief,
dat we in 2010 zullen tentoonstellen, zijn hier veel voorbeelden van terug te vinden. Bij menig Peyenaar zal het inkijken van dit archief herinneringen oproepen aan verhalen of gebeurtenissen rond
onze fanfare.
Nu, bijna 100 jaar later, zijn de uitgangspunten van toen nog altijd de belangrijkste peilers waar
onze fanfare haar bestaansrecht aan ontleend. Veel Peyenaren hebben in de afgelopen 100 jaar via
de fanfare zelf muziek gemaakt en nog meer Peyenaren hebben in die 100 jaar de fanfare op allerlei andere manieren gesteund. Natuurlijk zijn wij als fanfare dankbaar dat wij zo’n achterban hebben en wij willen dan ook dit jubileumjaar niet zo maar aan onze gemeenschap voorbij laten gaan.
Het jaar 2010 wordt dan ook een jaar waar de fanfare samen met jong en oud op de afgelopen
eeuw terugkijkt en dit jubileum viert.
Wij hopen dat de Peyer gemeenschap ons in de toekomst net zo zal blijven steunen als dat in de
afgelopen 100 jaar is gebeurd. Wij van onze kant, weten hoe belangrijk het is om een gemeenschap
achter je te hebben staan die trots is op de vereniging. En daarom wordt er ook hard gewerkt om
dit in de toekomst ook waar te blijven maken.Bij deze wil ik iedereen bedanken die ons afgelopen
jaren op de een of andere manier heeft gesteund.
Wij hopen u op één van de festiviteiten die we in 2010
organiseren, in het kader van het 100 jarig bestaan,
te mogen ontmoeten en dan te proosten op de
toekomst van onze prachtige vereniging.

Ger Boonen
Voorzitter fanfare St. Joseph Pey

De organisatie van het eeuwfeest
Hiernaast de
organisatiestructuur van
de stichting

De organisatie van het Eeuwfeest 2010 is in handen
van een aparte stichting: Stichting Eeuwfeest fanfare
St. Joseph. Deze stichting werkt los van de fanfare
en heeft als taak het organiseren van het eeuwfeest.
Zo is er dan ook een eigen stichtingsbestuur en
werkgroepen die diverse taken uitvoeren om alles
in goede banen te leiden. Hierbij kunt u denken aan
het regelen van een accomodatie, het werven van
vrijwilligers, het beheren van de financien enzovoorts. Voor de geinteresseerden onder ons wordt
er hiernaast een tipje van de “organisatiesluier”
opgelicht: de structuur van de stichting.

Sponsorcampagne van start! Interesse?

De eerste sponsoren
z:ijn bekend:

De sponsorcampagne is op maandag 21 september van start gegaan. Hiervoor zijn er
een aantal speciale sponsorpakketten opgesteld. Elk sponsorpakket vertegenwoordigt
een waarde (in geld, goederen of diensten) in ruil voor tegenprestaties. Denk hierbij aan:
uw logo op onze website, naamsvermelding in de anekdotenbundel, het logo op de poster en entreekaarten of zelfs een naamsverbintenis aan een activiteit of object. Een sponsor ben je voor het hele jaar 2010! U zult dus het hele jaar door bekendheid genieten....
Interesse of meer weten? Stuur een email naar sponsoring@fanfarepey2010.nl of bel met Theo
Bougie (06-53169913) of Bart Golsteijn (06-14128843).
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Concoursdeelname fanfare
Op zondag 18 oktober neemt fanfare St. Joseph deel aan het Bondsconcours in
de Maaspoort in Venlo. De fanfare komt daar uit in Divisie 1, waarbij een viertal
werken worden gespeeld. Komt u de fanfare ook ondersteunen? De Peyer fanfare
speelt om 17.30u. Op vrijdagavond 16 oktober houdt de fanfare “Generale Repetitie” om 20.30u Biej Aolders in Pey. Ook hiervoor bent u van harte welkom!
Meer informatie vindt u op www.fanfarepey.nl.

Eeuwfeest gespreid over
de vier jaargetijden van 2010
In de voorbereidingen van het eeuwfeest heeft een interne “denktank” binnen
de fanfare geadviseerd om de aandacht voor het 100-jarig bestaan te spreiden
over het hele jaar 2010. Dat heeft een aantal voordelen: het hele jaar door heerst
er een feestgevoel, er kan aangesloten worden bij de normale programmering
van de fanfare en er zijn veel mogelijkheden om activiteiten voor verschillende
doelgroepen te organiseren. Ook sluit deze opzet goed aan op de ervaringen die
zijn opgedaan met eerdere bestaansfeesten zoals het 75-jarig jubileum in 1985.
Uiteindelijk is het eeuwfeest in elk jaargetijde herkenbaar geland:
Lente. Het eerste jaargetijde is gericht op donateurs, vrienden en vaste relaties van
de fanfare. Zij ontvangen in het voorjaar gratis de zogenaamde “anekdotenbundel”.
Deze bevat anekdotes over (mensen van) de fanfare door de jaren heen met veel
afbeeldingen. 11 April zal de receptie ten gelegenheid van het eeuwfeest plaatsvinden in de nieuwe fanfarezaal. Tijdens deze receptie zal het multimediale archief
(muziekopnames, bladmuziek, perspublicaties etc.) worden ingewijd en toegankelijk
worden gesteld voor belangstellenden. Tenslotte zal tijdens de reguliere concerten
op passende wijze aandacht geschonken worden aan het eeuwfeest.
Zomer. Het eeuwfeest zal in de zomer in het teken staan van de muziek. Op 5 juni
vindt een muziekavond plaats met optredens van de fanfare aangevuld met zang en
dans.
Herfst. Het herfstevenement is een inloopfeest en richt zich op een breed publiek.
Daarvoor wordt op 10, 11 en 12 september 2010 een feestpaviljoen op het oude
Rios-terrein aan de Brugweg geplaatst. Vrijdagavond wordt gestart met een avond
voor feestvierders met o.a. de Janse Bagge Band. Zaterdagavond is het Jubileumconcert waaraan medewerking is toegezegd door verschillende verenigingen uit de
gemeente. Het repertoire, maar ook de presentatie, is afgestemd op een breed publiek met veel verrassingen. Tenslotte zal zondagmiddag een familiefeest gehouden
worden. Voor de kinderen is er een speciaal en spetterend kinderprogramma!
Winter. Het winterevenement staat in het teken van de jeugd en hun families, zoals
pappa’s en mamma’s, opa’s en oma’s en ooms en tantes. Een kindermusical met
medewerking van verschillende basisscholen en de fanfare is gepland in het weekend van 18 december en zal plaatsvinden in Kerstsfeer. Tenslotte zal het (interne)
St. Caeciliafeest worden gebruikt om met de leden en andere betrokkenen terug te
kijken op het gehele eeuwfeest dat dan ver achter ons ligt.

Samenvattend kan geconstateerd worden dat de fanfare op veel verschillende
manieren aandacht probeert te schenken aan het eeuwfeest. Dat doen we niet
alleen, maar samen met donateurs, vrienden, sponsoren en vele anderen die
de fanfare een warm hart toedragen en zin hebben in een grandioos feest!
Theo Bougie
Voorzitter Stichting Eeuwfeest fanfare St. Joseph

Lente
Uitgave
“Anekdotenbundel”,
receptie ter ere
van 100 jaar fanfare met
multimediaal
fanfarearchief en
nieuwe
fanfarekroniek.

Zomer
Populair en
zomers concert
van de fanfare
met andere
Peyer en Echter
verenigingen
met zang
en dans!

Herfst
Gezellig
feestweekend in
een groot feestpaviljoen met
een spectaculair
concert en een
keur aan artiesten, waaronder de
Janse Bagge.

Winter
Geweldige musical voor en door
kinderen, maar
zeer zeker ook
voor pappa’s en
mamma’s, broertjes en zusjes, opa’s
en oma’s en alle
anderen!

De volgende nieuwsbrief ontvangt u in november 2009!
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