
Beste inwoner van Nibbixwoud,

Het afgelopen jaar zijn onze optredens beperkt gebleven tot de 4-mei
viering. We repeteren echter alweer enkele weken volop en hebben
goede plannen voor de rest van het jaar en verder. 

Wat wel voor het grootste deel is doorgegaan, zijn de muzieklessen; soms online, vaak ook 
individueel in persoon. Zo is de vereniging actief gebleven, en zorgen we ook voor vitaliteit naar de 
toekomst toe.

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: stuur een mailtje 
naar: info@fanfaregregorius.nl

 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? 😊

In de staart van de Coronapandemie houden we de “Vrienden van Gregorius”-actie nog één keertje
met dit briefje in de bus. We zouden het superfijn vinden als je €10 naar ons overmaakt per bank. 
Daarmee kunnen wij de kosten van onze activiteiten dekken. Een lager of hoger bedrag kan 
natuurlijk ook. Zet s.v.p. je naam en adres bij de overschrijving, dan zien we van wie het komt! De 
gegevens zijn:

Bedrag: € 10,-
Rekening nummer: NL 95 RBRB 0690926898
T.n.v.: Fanfare St. Gregorius, Nibbixwoud

Voor het gemak kun je ook met de QR-code hiernaast overmaken. Deze QR-
code kun je gebruiken met de mobiele app van je bank of met de Ideal app.
Werkt wel zo snel. 

Alvast hartelijk bedankt voor uw donatie! 

Groeten, Co Knol ♪♫
Voorzitter


