
Beste inwoner van Nibbixwoud, 
 
Normaal gesproken komen we bij je aan de deur voor de Vrienden van Gregorius-
actie. Door Corona ontvang je dit jaar een brief. Met een extra leuk bericht!  
 
De fanfare maakt al 85 jaar muziek in en met het dorp. We willen dat dat zo blijft. Dat lukt door vrijwilligers 
grotendeels zelf, maar we kunnen je steun goed gebruiken. Voor €10 per jaar ben je Vriend van Gregorius. Daarmee: 
 

• Blijft de fanfare bestaan in het dorp. Koningsdag, Sinterklaas en Dodenherdenking worden mooier met muziek. 
We kunnen concerten en feestelijke serenades blijven geven in Nibbixwoud. Wist je dat we met het hele orkest 
komen spelen bij iedereen met een gouden bruiloft? Of als je ons vraagt bij een andere bijzondere gebeurtenis?  

• Steun je het Music4U project, waarbij we alle kinderen uit Nibbixwoud gratis muziek leren maken. Dit doen we 
o.a. omdat niet elk gezin daar middelen voor heeft. We voorzien in een grote behoefte, veel kinderen doen mee.  

• Je kunt jezelf of een van je familieleden aanmelden voor gratis muzieklessen, zie svp onderstaand bericht!  

• Speel je mee in een unieke loterij: ieder jaar wint een Gregorius vriend een persoonlijke serenade. We zijn al op 

veel leuke plekken geweest. Wanneer zou jij een serenade in je voortuin willen?       
 
Superfijn als je €10 naar ons overmaakt per bank. Daarmee kunnen wij de kosten dekken. Een lager of hoger bedrag 
kan natuurlijk ook. Zet svp je naam en adres bij de overschrijving, dan zien we van wie het komt! De gegevens zijn: 
 
Bedrag:   10 Euro 
Rekening nummer: NL 95 RBRB 0690926898 
T.n.v.:    Muziekvereniging St. Gregorius, Nibbixwoud 
 
Alvast bedankt!  

Groeten, Co Knol ♪♫ 
Voorzitter 
 

 
 

 

 

Lijkt het je leuk om muziek te leren maken? Lijkt het je leuk om het te kunnen? Het is lang niet zo moeilijk als je 

misschien denkt! Daarom geven we voor jong en oud GRATIS muziekles in Nibbixwoud.  

 

We organiseren vier leuke avonden (Music 4U!) waarin je de basis leert van muziek maken. Je leert: 

- Muzieknoten lezen: welke noten zijn er? Hoe zit een notenbalk in elkaar? Hoe lees je dat?!  

- Ritmes kennen: je kent na afloop verschillende soorten ritmes en muzieksoorten en hun namen 

- Instrumenten bespelen: je gaat kijken uit welke instrumenten jij het makkelijkst geluid krijgt. Je kunt ze ook naar 

hartenlust thuis testen, je mag ze gewoon meenemen. Wij zorgen voor verschillende instrumenten.  

Na deze lessen ken je de basis beginselen die voor alle muziek gelden: van trompet tot saxofoon, van gitaar tot 

piano, van zingen tot slagwerk. Je kunt het na deze lessen voor gezien houden of doorgaan met wat je maar wilt.  

Je kunt alleen komen, maar ook met familie of vrienden. Natuurlijk nemen we de nodige 1,5 meter maatregelen! 

 

We geven de lessen in september. Meedoen kan vanaf 12 jaar, maar kom ook als je al lang met pensioen bent.  

Mail je aanmelding naar info@fanfaregregorius.nl of bel met Frits Jonker op 06 200 723 68. We prikken in overleg de 

data en bepalen afhankelijk van hoeveel mensen meedoen de locatie. Op naar vier leuke avonden muziek!  

 

PS Ook geschikt voor muzikanten die een tijd niet hebben gespeeld en weer wat willen opfrissen! 

PS II Ben je jonger dan 12 jaar? Dan krijg je een HALF JAAR lang gratis muziekles! Zie: www.fanfaregregorius.nl  

GRATIS MUZIEKLES  

voor iedereen in Nibbixwoud! 

 

mailto:info@fanfaregregorius.nl
http://www.fanfaregregorius.nl/


Het bedrag voor Vriend van Gregorius gemakkelijk overmaken 

Voor het gemak tref je hierbij een QR code aan (dat is het plaatje hieronder). Deze QR code kun je gebruiken met de 

mobiele app van je bank of met de Ideal app. Vanuit je bank app scan je onderstaande code en alle betaalgegevens 

staan gelijk goed ingevuld. Dat werkt wel zo snel en makkelijk. Je kunt zelf het bedrag nog aanpassen als je wilt.  

 

 

 

De Ideal QR code werkt met apps van de volgende banken: 

• ABN AMRO 

• Knab 

• ING 

• Rabobank 

• SNS 

• RegioBank 

• ASN Bank 

Alvast bedankt!  


