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Onze activiteitenkalender voor dit jaar raakt al 
aardig vol. Naast onze eigen concerten (in het 

najaar samen met O&U), aubades,  lampionnnenoptochten, 
worden er ook nog andere concerten gegeven. Zo gaan de 
slagwerkers in februari mee doen aan een Drieluiks concert 
en gaat het orkest samen met Volharding uit Gorinchem een 
concert geven in Gorinchem. Ons volledige programma vindt u op onze website 
www.graafstroomsfanfare.nl.
Op de website staan ook de foto's van de verschillende concerten en verhalen 
van leden. Neem er eens een kijkje!

In januari hebben onze leerlingen voorspeelmiddag gehad. Slagwerk- en 
blaasleerlingen van 
alle niveaus; zij die pas 
waren begonnen en de 
trompettist die al voor 
zijn C diploma gaat. En 
wat was het leuk! Ook de leerlingenensembles, Hit it van de slagwerkers en Prima 
Musica van de blazers, traden op.
Er werd zeer serieus gespeeld, maar met enorm veel plezier. Wat een trotse ouders 
waren er in de zaal. Wat kan ons orkest groot worden als al deze leerlingen over 
enkele jaren allemaal in het orkest gaan spelen. 

Ons eerste buitenoptreden van 2012 is de lampionnenoptocht in Wijngaarden. 
Ze voorspellen nu dat er rond die tijd strenge vorst zal zijn. Gelukkig zijn GF-ers 
bikkels en erg trouw aan hun vereniging en komen ze dus ondanks de kou toch 
gewoon. 

Ons voorjaarsconcert is op 31 maart in de Boerenklaas. Het orkest, de 
slagwerkgroep en de leerlingenensembles gaan optreden. 
U komt toch ook? Het is zeker de moeite waard.

Anne Wöstmann

Van de VOORZITTER BESTUURSTAFEL

Het jaar 2012 moet nog op gang komen, maar de 
activiteitenlijst beslaat al weer een
compleet A-4 tje. 

Als ik terugblader door de activiteitenlijsten van 2011, zie ik dat 
we zo'n 30 keer in touw zijn geweest met onze vereniging. 
Inclusief de repetities zijn we in wisselende samenstellingen 
zelfs  zo'n 70 keer per jaar actief geweest en de studenten voor 
het  B-examen zelfs nog meer. Om dat allemaal in goede banen te leiden, zijn er 
naast het bestuur ook commissies, familieleden en oud-leden actief. 

Soms denk je: is er nog leven 
naast GF? Ja hoor! Ook op 
allerlei andere terreinen 
blijken onze muzikanten 
geen luie mensen te zijn. En 

als je kijkt naar de geweldige resultaten, dan ben ik het eens met wetenschappers 
die zeggen dat muziek je slimmer maakt. 

Fijn dus dat de Club van Honderd en zoveel inwoners van de gemeente 
Graafstroom onze kleine vereniging zo'n warm hart toedragen. Zo kunnen we 
muziek blijven maken. Jong en oud kunnen we hierdoor kennis van muziek 
bijbrengen via onze populaire opleidingen. En dat alles laagdrempelig.

Zoals een van onze docenten  zegt: muziek leren maken is een feestje en je kunt 
er je hele leven plezier van hebben .

Wim Vulto 

““

”
”

“Ik ben het eens met de 
wetenschappers die zeggen 
dat muziek je slimmer maakt”

an de 

“GF-ers zijn bikkels en trouw aan 
hun vereniging!”
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Door Wim Vulto
Het is dinsdag 20 december 2011 en in de Nederlands 
hervormde kerk in Molenaarsgraaf geeft O&U een 
Kerstconcert in samenwerking met GF. De kerk zit flink vol. 
Voor in de kerk, links en rechts van de preekstoel, treffen we 
Graafstrooms Fanfare aan met links in de hoek de pauken met 
Jeroen aan de stok. Voor het orkest het voltallige koor van 
O&U, zodat we lekker in de schaduw zitten. Vanuit de kerk 
zijn we niet erg zichtbaar. Een echt begeleidingsorkest dus. 
Dirk heeft het erg naar zijn zin en de snoepzak kan ongemerkt 
rondgaan. Willem Dirk van den Berg, de dirigent van O&U, 
dirigeert ons orkest voor de meespeelstukken, duidelijk met 
veel plezier. Adrie volgt op afstand en concludeert dat het 
goed klinkt! Voor hem zijn de intermezzo's weggelegd, 
waarbij Anne's solo inmiddels in een duo veranderd blijkt. 
Maar onze ster van de avond is natuurlijk Korinne die op 
haar fonkelnieuwe cornet echt de sterren van de hemel 
speelt bij het begeleiden van het koor in het 
Kerst-oratorium van Gijs Zonnenberg. 
Ook Jeroen is op het laatste 
nippertje ingeschakeld om 
uiterst vakkundig een aantal 
paukensolo's in te vullen. 
Uiteindelijk concludeer ik een 
tevredenheid onder het publiek, 
de dirigenten en, ondanks een 
paar hobbeltjes, ook onder het 
orkest.  

De Club van Honderd heeft als doel het werven van financiële 
middelen om Graafstrooms Fanfare te ondersteunen. Wij vinden 

het van belang dat er in onze gemeente de mogelijkheid wordt geboden om 
gezamenlijk muziek te maken. Daarvoor is de fanfare, zowel voor jong als oud, 
een hele mooie gelegenheid en als gemeenschap kunnen we regelmatig genieten 
van hun optreden.  
Het kwaliteitsniveau wordt gewaarborgd, doordat beginnende muzikanten 
worden opgeleid tot een officieel basisdiploma. Daarna kan men afhankelijk van 
de persoonlijke ambitie nog doorgroeien naar een hoger niveau.  
De fanfare heeft veel vaste kosten, zoals onder meer instrumenten, uniformen, 
dirigent, opleidingen en zaalhuur. De vereniging doet veel inspanningen om extra 
inkomsten te werven, zodat de contributie op een aanvaardbaar niveau blijft. We 
denken hierbij aan het organiseren van de jaarlijkse bazaar, de vlooienmarkt en 
de slaatjesactie.
De Club van Honderd wil de fanfare van harte ondersteunen en is gelukkig in 
staat elk jaar een aardige schenking aan de fanfare te doen, al of niet in de vorm 
van een instrument of een symbolische cheque. We hopen dit nog lang te kunnen 
volhouden.

Jan de Bruin
Voorzitter Club van Honderd

Van de Club van Honderd

”

“

Een Kerstconcert van
TEVREDEnHEID
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VErtEl IN HEt KOrt IEtS OVEr JEZElF 
“Ik ben Herman Ouderkerk, 56 jaar, sinds 
1984 werk ik in de firma van Bouw-
en Aannemingsbedrijf JH Ouderkerk. 
Motorrijden, scheidsrechter zijn bij de 
volleybal en sinds 2 jaar muziek maken 
behoren tot mijn hobby’s”.

WAt VOOr INStrUMENt OF WElKE 
INStrUMENtEN BESPEEl JE?
“Ik speel trompet”.

WAt VIND JE ZO lEUK AAN DIt 
INStrUMENt/DEZE INStrUMENtEN?
“De harde schelle, heldere, klank”.

HOE IS JE MUZIEKCArrIèrE VErlOPEN tOt 
NU tOE?
“In mijn lagere schooltijd heb ik orgelles 
gehad via de muziekschool. Ik heb ook les 
gehad van de alom bekende Van Daalen. 
Ik ben gestrand bij het zesde boek van Folk 
Dean en daarnaast heb ik ook nog een 
poosje les gehad op de accordeon.
Ik heb de trompet altijd een mooi instrument 
gevonden. Door de vele opmerkingen van mij 
naar mijn dochters toe, heb ik op Vaderdag 
een tegoedbon voor een aantal gratis lessen 
gehad. Cor heeft mij vanaf half september 

VrAAG VAN MAttHIJS: HOE IS HEt OM, 
VIND IK, VrIJ SNEl NA HEt StArtEN VAN 
HEt BESPElEN VAN DE trOMPEt Al BIJ 
HEt ‘GrOtE OrKESt’ tE ZIttEN?
“Na het A examen word je gelijk in het diepe 
gegooid en dan verzuip je bijna.
De eerste dag krijg je 10 marsen toegestopt 

en worden 7 a 8 stukken behandeld.
Je zit tussen mensen met 20 jaar en meer ervaring. Je 
komt onbekende tekens tegen en dan de overgang in 
een stuk van de fissen naar mollen, de loopjes in een 
muziekstuk, de vele herhalingen en lange rusten, de 
hoge tonen (e en f) en het buiten lopen en spelen. 
In het begin volg je eerst eens het stuk wat gespeeld 
wordt en af en toe speel je wat mee. En dan vraag je 
jezelf weleens af, is muziek maken nog wel leuk.
rosanne en Joost zitten er nu ook bij en een goede 
begeleiding is dan ook heel belangrijk”.

AAN WIE ZOU JE DEZE ONDEr 4 NOtEN DOOr 
WIllEN GEVEN? 
“Fred Evers”

WAt IS DE VrAAG DIE JE AAN DEZE PErSOON WIl 
StEllEN?
“Wat is jouw drijfveer om naast je eigen vereniging 
ook in verschillende orkesten in te vallen c.q, mee te 
spelen?”

Onder 4 noten
tot december begeleid en daarna 
moest ik het zelf maar uitzoeken of 
ik er verder mee wilde gaan. Het 
vervolg hiervan is bekend”.

WAt VIND JE lEUK AAN GF?
“Het gezamenlijk muziek maken”.

AlS JE NOG EEN ANDEr 
INStrUMENt ZOU MOGEN 
KIEZEN, WElKE ZOU JE DAN 
KIEZEN?
“De saxofoon is een mooi 
instrument en als de trompet niet 
meer haalbaar is, dan is
de bariton een aardig alternatief”.

BESCHrIJF JEZElF IN 3 WOOrDEN
“Ik ben stil, behulpzaam (behalve 
thuis zeggen ze) en een beetje 
muzikaal.”

VAN WElKE MUZIEK HOUD JE 
ZElF?
“Van alles; Nederlandstalig, 
smartlappen, Andre rieu en 
popmuziek”.

WAAr MOGEN WE JOU ’S 
NACHtS VOOr WAKKEr MAKEN?
“roomijs”.

WAt IS JE lEVENSMOttO?
“‘Er is meer dan alleen maar werken’. 
Ik ben dus nu trompet gaan spelen, 
we gaan voor de tweede keer op 
wintersport en ik heb mijn motor 
ingeruild”.

Herman 
   Ouderkerk
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Door Frank Scheurwater
Zoals ieder jaar werd er ook in november 
2011 door de bazaarcommissie in de 
Boerenklaas “de Bazaar” georganiseerd. 
We vergaderden drie avonden om 
ideeën te bespreken en uit te werken. 
Onderwerpen als datum, activiteiten, 
bemanning van de stands, inkopen van 
de prijzen, het opbouwen en afbreken, 
sponsoring, etc. werden besproken, 
zodat we een draaiboek konden maken. 
Op zaterdagmorgen 5 november was 
de grote dag en werden de stands 
opgebouwd en ingericht. De spellen, 
zoals blikgooien en slinger-sjoelen  
werden opgezet en prijzen voor de 
draaiavond uitgestald op het podium. De 
kinderbazaar die tot 20:45 uur duurde 

bracht een gezellige drukte met zich mee. 
De kinderen konden enveloppen trekken, 
grabbelen, blikgooien en veel leuke 
prijzen werden er gewonnen met de 
verlotingen. Om 21:00 uur ging het “los” 
voor wat betreft de grote draaiavond voor 
de volwassenen. De twee raddraaiers 
van dit jaar Gerard Houweling en Peter 
Vogel praatten en draaiden de avond 
aan elkaar. Vele ronden werden er 
gedraaid en even zoveel  prijzen vonden 
hun weg naar de al dan niet gelukkige 
winnaars. We kunnen weer terugkijken 
op een geslaagde Bazaar 2011 met een 
opbrengst van €1650,- voor de kas van 
onze fanfare.

BAZAAR2011
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Door Wim Vulto
nous remercions 
chaleureusement Solutechnic 
Adis Quest pour son 
engagement et le soutien

Een groot bord, met dank aan de 
sponsor, maakte snel duidelijk dat onze 
zustervereniging OKK in Streefkerk een 
najaarsconcert in Franse stijl ging houden 
en dat het Franse bedrijf daar een bijdrage 
aan leverde. 
Ik kon als enige gemist worden met/als 
kiespijn bij de bazaar van Graafstrooms 
Fanfare en de ijsclub.

Alle volwassen toehoorders werden 
getrakteerd op een glaasje rosé bij 
binnenkomst. 
De zaal was  knus in Franse stijl, het orkest 
zat deze keer achter in de zaal en het 
publiek gedeeltelijk op het podium. OKK 
speelde met best veel muzikanten,  ik telde 
er zo’n 40 waaronder veel jeugd en hier 
nu eens flink wat jongens. Met 4 tuba's, 
2 bassen en 9 bugels was het ook lekker 
bezet. 
De 8 muziekstukken voor de pauze werden 
prima gespeeld onder de vlotte leiding van 
Ivo Kouwenhoven. Het stuk “Ne partez 
Pas Sans Moi” met een bugelsolist had 
natuurlijk mijn extra aandacht. De soliste 
(Coby Sparreboom) speelde mooi, maar 
de solist/orkest verhouding zou naar mijn 

idee beter gekund hebben; het blijft een 
kunst om Pianissimo te spelen. Het laatste 
stuk voor de pauze, ‘reine de Musette’ 
was voor de Altsaxofonist Johan Perik die, 
behalve virtuoos, ook zonder bladmuziek 
speelde en duidelijk het orkest de toon 
voorschreef. 
In de pauze had ik nog een kort gesprekje 
met waarnemend burgemeester Willem 
Gradisen van de gemeente liesveld. 
De heer Gradisen is amateur gitarist en 
speelt in zijn woonplaats tiel in een gitaar-
ensemble. Ik heb hem gevraagd of hij van 
plan was te solliciteren naar de functie van 
burgemeester  in de nieuwe gemeente 
Molenwaard. Misschien wel was het 
antwoord, maar eerst eens kijken hoe 
de politieke verhoudingen liggen. Voila 
beschermheer GF, avec plaisir.
Na de pauze hoorde ik met veel plezier 
de (ongestemde) slagwerkgroep en het 
jeugdorkest met enige jonge leerlingen.  
Hierna kwam het Franse feestje helemaal 
op gang met Franse kaas en stokbrood. 
Samenvattend een  leuk opgezette avond 
met lekkere muziek; een heerlijk avondje 
uit dat er wezen mag. Bedankt OKK! 

Door Martine de Wit
Hoe is het om te luisteren naar het 
winterconcert van GF, in plaats 
van mee te spelen met de andere 
muzikanten? 
Ondertussen ben ik al een tijdje weg 
bij de fanfare, maar het leek me weer 
eens leuk om te gaan luisteren en om 
iedereen weer te spreken na afloop. 
Dus op zaterdagavond zat ik tussen 
de lekkere koekjes en eigengemaakte 
cakes die op tafel klaarstonden in het 
Dorpshuis. Klaar voor het concert wat 
geopend werd door voorzitter Anne 
Wöstmann. Toch wel gek, normaal 
weet je precies in welke maatsoort 
een stuk staat geschreven of hoeveel 
herhalingen het heeft. Nu niet, je 
luistert meer naar het muziekstuk als 
één geheel. En dat maakt het toch 
ook wel erg mooi. Ik had het idee dat 
je er meer in werd meegevoerd. Toen 

ik in het orkest zat met de saxofoon, 
concentreerde ik me toch meer op de 
noten (en niet te vals peunen) en op 
de dirigent. Indrukwekkende stukken 
als Schindlers List, Song of Freedom 
en As a Deer, geconcentreerde blikken 
bij de muzikanten en het publiek 
enthousiast applaudisserend. Het 
was weer als vanouds Graafstrooms 
Fanfare. En de knallende optredens 
van de drumband met nummers als 
Back to Blacey en Swinging Safari 
maakten de avond compleet. En 
dit alles onder leiding van Adrie van 
Werd. Wat ik het hoogtepunt van de 
avond vond, was het stuk waar Roos 
Romeijn in schitterde op de Xylofoon 
in Wacky Rondo en de lekker 
swingende Jingle Bells als afsluiter. 
Al met al een supergezellige avond 
gehad met veel oude bekenden, een 
leuke sfeer en een mooi concert. 

in Franse sferen
Uit het oogpunt van de

STREEFKERK

TOESCHOUwER
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Door Wim Vulto
Als laatste in een reeks indrukwekkende 
optredens van GF in december 2011, was 
de begeleiding van de kerstavonddienst 
in Ottoland van de gezamenlijke 
gereformeerde en hervormde kerken in 
Ottoland met als thema ‘liefde’. 
We waren met 17 vrouw/man aan 
blazers aanwezig en Adrie dirigeerde 
zowel ons orkest als het publiek. Het 
dorpshuis was weer tot de nok toe gevuld. 
Er was een te gek gelegenheidskoor dat 
het ook voor elkaar bokste zo nu en dan 
2-stemmig te zingen. Verder ook een 
goede gitarist en toetsenist. 

GF begeleidde een zevental kerstliederen 
en vertolkte een intermezzo.
Enige, voor ons wat minder bekende, 
nummers werden door het koor een 
combo begeleid.
Verder waren er natuurlijk de lezingen, 
de echt goede verkondiging en 
was er een getuigenis in het Engels 
van een Pakistaanse man. Voor mij 
was het een merkwaardige en niet 
overeenstemmende getuigenis gezien 
het thema van de dienst. Hij werd 
overigens behendig vertaald door ons 
oud-lid Jeroen Hakkesteeg. We sloten 
af met ‘Ere zij God’ en werden daarna 
nog onthaald op warme chocolademelk 
en gloeiwijn. Daarna was het voor 
Graafstrooms Fanfare echt het einde van 
een supersupersuperdruk 2011!

De bijzondere 
afsluiter van

2011
Door Jeroen Vulto
Op vrijdag 15 december organiseerde 
basisschool 'De Bron' in Molenaarsgraaf 
een praktijkmiddag voor de 
bovenbouwleerlingen. Graafstrooms 
Fanfare droeg haar steentje bij aan 
deze middag door voor het 2e jaar 
een workshop percussie/slagwerk te 
geven. Alhoewel het overgrote deel 
van de leerlingen zich had ingeschreven 
op figuurzagen en koekenbakken, 
waren er ook 5 fanatiekelingen op de 
slagwerkworkshop afgekomen. 
De workshop werd gegeven door 
Jeroen Vulto en ondersteund GF's 
muziekopleidingscoördinator (mooi 
woord voor scrabble!) Sylvia van 
Wijk. De workshop stond dit jaar in 
het teken van latijns-Amerikaanse 
percussie-instrumenten. Er was een 
volle autolading aan instrumenten 
meegesleept, waaronder bongo’s, 
agogo bells, vibraslap en cowbell, 
die door de leerlingen allemaal 
uitgeprobeerd mochten worden. 
Nadat Jeroen bij elk instrument uitgelegd 

had hoe het heette en hoe je er op moest 
spelen, gingen de leerlingen er zelf mee 
aan de slag. Er werd een eenvoudig 
samba-ritme opgezet waarbij de 
leerlingen veelvuldig van instrumenten 
mochten wisselen. Het was fantastisch 
om te merken dat sommige leerlingen 
echt muzikale aanleg hadden. Een ritme 
werd bijvoorbeeld op gehoor in één 
keer nagespeeld. 
Na het oefenen van het samba-ritme 
was er ook nog tijd voor het oefenen 
van dynamiek improvisatie. Ondanks dat 
zich maar een paar leerlingen hadden 
ingeschreven voor de workshop, was de 
belangstelling groot. De muzikale ritmes 
die door de schoolgangen klonken, 
trokken namelijk veel andere leerlingen 
die al klaar waren met hun eigen 
workshop.
Al met al was het weer een leuke middag 
en hopelijk hebben de leerlingen er 
iets van geleerd, of nog beter; zijn ze 
geïnteresseerd geraakt in het maken van 
muziek! 

  Basisschool De Bron’
SLAgwERKwORKSHOp
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DE HELDEN VAN DE 
VOORSPEELMIDDAG

Koen

Merel

Henk

Joris

Corne

Bram

Jozan

Matthijs

Herman

Rozanne Lars

Corne

Joost

Jos
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Door Stan van Diejen
Zaterdag 21 januari was het 
dan weer zover. De jaarlijkse 
gezellige avond van de 
fanfare. Nadat  het publiek 
van de voorspeelmiddag op 
huis aan ging en de laatste 
leden van de fanfare binnen 
drommelden, gingen we om ongeveer kwart voor zeven 
eten. Zoals we gewend waren stelde Cor ons aan het eten 
voor. Het aperitief was een lekkere soep, het diner was patat 
met een snack naar keuze en het dessert was een lekker 
ijsgerecht. tijdens het eten was de zaal gevuld met gezellig 
rumoer, en terwijl men at praatte men ook. 

Nadat iedereen genoeg had gegeten, werden we erop 
gewezen dat het avondprogramma ging beginnen. De 
groepen van die avond werden door het jeugdbestuur 
omgeroepen. Ook de spelletjes van die avond werden 
uitgelegd. Bij Korinne moest men een spel gebaseerd op ‘Ik 
hou van Holland’ spelen. Dit hield in dat je alle antwoorden 
van een bepaalde vraag moest beantwoorden, bijvoorbeeld 
‘top 10 favoriete broodbeleg’. Bij Cor werd het spel Jenga 
gespeeld. Het doel was door middel van het verschuiven van 
blokken een toren zo hoog mogelijk te maken. Bij leontien 
moest men moeilijke raadsels oplossen. Een voorbeeld: ‘Wat 
is zwart als je het koopt, rood als je het gebruikt, en grijs als 
je het weggooit?’ (het antwoord is kolen). Bij Angelique 
werden er vragen gegeven waarvan je het antwoord in een 
krant moest opzoeken. tenslotte had Dirco nog een spel 
verzonnen. Bij dit spel had je 14 foto’s die 7 paren moesten 
vormen. Zo hoorde de foto met een lucifer erop bij een 
haardvuur en een theezakje bij een theepot. Dit spel had 
een hoge tot zeer hoge moeilijkheidsgraad en elk groepje 
verliet Dirco dan ook verslagen en zonder zelfvertrouwen.
Na deze spellen werd er meegedeeld dat het weer tijd was 

voor de bingo. Dit jaar werd er echter 
voor een variatie op de traditionele bingo 
gekozen. In plaats van de monotone 
stem die de cijfers opleest, las Angelique 
verhalen voor waarin de cijfers werden 
genoemd. Een passage uit een van de 
verhalen:    “... Iedereen mag 1 koffer 
meenemen. In die koffer pakken we  
8 paar sokken, 20 onderbroeken en 
maar liefst 70 handdoeken…”  Er waren 
drie verhalen, waarvan het eerste ging 
over een stel Friezen die uit schaatsen 
gingen. Het tweede verhaal ging 
over een paar mensen die op vakantie 
naar Spanje gingen en het derde ging 
over een bruiloft. Iedereen vond deze 
nieuwe vorm van bingo erg verfrissend 
en er werd ook met volle overgave 
meegedaan aan het spel. Er waren 
mooie prijzen, die onder andere door 
Sylvia, Anne en Stan gewonnen werden. 
Het mocht zelfs zo zijn dat vader en zoon 
Scheurwater in dezelfde ronde beide 
een prijs in de wacht sleepten. Dit was 
toeval en hier was geen sprake van 
corruptie. Sommige wanhopige leden 
die een prijs wilden hebben, gingen zelfs 
zo ver dat zij in hun eentje meerdere 
bingokaarten bijhielden. Deze fraudeurs 
wonnen echter niet (boontje komt om 
zijn loontje!). 
Nadat de laatste ‘Bingo!’ geschreeuwd 
was, werd ons aangeraden naar huis te 
gaan. De avond was afgelopen. Stijna 
startte voor degene die dat wilde een 
presentatie met foto’s van haar verre reis 
naar Australië. Deze foto’s werden door 
iedereen aandachtig bekeken en zelfs 
door een niet-lid becommentarieerd. 
Al met al was deze avond erg gezellig en 
hij deed zijn naam dus eer aan!

Traditioneel

gEZELLIg
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©Stan van Diejen

De gezellige avond........

Door Wim Vulto
Zaterdag  29 oktober 2011. restaurant 
de Graaf, van woon-zorgcentrum 
Graafzicht in Bleskensgraaf, zit gezellig 
vol met bewoners en gasten van de 
ASVZ en familie en vrienden van 
GF. Vooral voor de pauze wordt 
er enthousiast naar onze muziek 
geluisterd en meegeswingd. Gijs 
Zonnenberg maakt het feest compleet 
door een supervlotte presentatie te 
verzorgen en de akoestiek van de zaal 
was ook een verrassing. Na de pauze 
werd het wat rustig, omdat de cliënten 
van de ASVZ toch ook weer op tijd 
naar bed gebracht moesten worden. 
We hebben die avond genoten 
van de gastvrijheid van Graafzicht 
in het bijzonder en natuurlijk ook de 
gastvrijheid van activiteitencoördinator 
Ada en het personeel van het 
restaurant. Samenvattend was het een 
geslaagde avond. 

Swingend feestje 
in graafzicht

Eerste paal 
bij Van 
Hoorne
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Zoals de meesten van jullie wel door 
hebben gehad ben ik vanaf oktober 
2011 tot begin januari 2012 naar 
Australië en Nieuw Zeeland geweest. 
Omdat ik de afgelopen zomer 
mijn diploma Sociaal Pedagogisch 
Hulpverlener heb gehaald, ben ik 
samen met een klasgenoot/vriendin op 
reis gegaan. 
We hebben hier heel veel leuke dingen 
beleefd en er is mij gevraagd hierover 
iets te schrijven in het Fanfareblad. 
Omdat dit een muziekblad is wilde ik 
een paar muzikale dingen vertellen 
over mijn reis.
In Australië zijn we begonnen met een 
safarireis aan de westkust van Australië. 
tijdens deze reis hebben we kennis 
gemaakt met de Aboriginals (bevolking 
van Australië). Deze mensen maken veel 
muziek! Zo hebben we verschillende 
keren geluisterd naar mannen die op 
een didgeridoo speelde. Bij verschillende 
ceremonies spelen zij op dit instrument. 
Het instrument is gemaakt van hout 
en wordt handmatig gemaakt en 
bewerkt. Het leek ons leuk om een 
didgeridoo te kopen, maar omdat 
het een groot instrument is, paste het 
jammer genoeg niet in onze backpack 

tas. Als vrouw mochten wij niet op de 
didgeridoo spelen. Het is namelijk een 
manneninstrument en niet bedoeld 
voor vrouwen. Aboriginals spelen ook 
veel muziek op grote schelpen en ze 
hebben stokjes waarmee ze muziek 
maken. Uiteraard hebben we wel op 
de schelp geblazen en de stokjes in 
onze handen gehad. Het blazen op 
een grote schelp is eigenlijk een beetje 
hetzelfde als het blazen in een trompet 
of bugel. Je spant je lippen en maakt 
een pruttelend geluid, dan krijg je er 
een klank uit.
Na de safarireis zijn we met de auto 
langs de oostkust gereden. Er wordt 
in Australië heel veel aan het strand 
gebarbecued en dat zorgt voor veel 
gezelligheid. Vaak werd er ook muziek 
gemaakt. Je ziet heel veel reizigers 
met gitaren. Wij hebben zelf ook 
verschillende keren aan het strand een 
gitaar gepakt en met stokjes muziek 
gemaakt.
De reis in de auto eindigde in Sydney. 
Sydney staat bekend om ‘the Opera 
House’. We zijn uiteraard in dit grote 
gebouw geweest. We hebben er een 
voorstelling bijgewoond. Wat een 
groot en massaal mooi gebouw!! Ik 

zou voor Wim uit gaan zoeken of we er 
met de fanfare niet is een keer konden 
komen optreden. Nu moet ik jullie hierin 
teleurstellen. Het is namelijk een heel 
prijzig grapje, maar op de zaterdag 
zie je in Sydney heel veel mensen die 
optreden op straat. We zijn 3 orkesten 
tegengekomen die gewoon op een 
plein zaten te spelen. Een leuk uitje voor 
GF lijkt mij. 
In december zijn we overgevlogen naar 
Nieuw Zeeland. Dit is echt een heel mooi 
land. Het lijkt wel Europa, maar dan in 
het klein. Je hebt er bergen, gletsjers, 
sneeuw, ijs, zee, strand en fjorden. En 
uiteraard een goed temperatuurtje.

In Nieuw Zeeland heten de 
oorspronkelijke mensen Maori’s. Deze 
mensen vinden muziek en dans ook 
erg belangrijk. We kwamen hier 
eigenlijk al heel snel achter. tijdens een 
rugbywedstrijd zagen we namelijk een 
vreemde dans waarin de spelers voor de 
wedstrijd een dans uitvoeren voor hun 
tegenstanders. Het is een dans waarin ze 
laten zien dat ze niet bang zijn voor hun 
tegenstander en ze stralen hiermee ook 
een macht uit. Het is wel erg grappig om 
te zien, omdat de mannen grote ogen 
opzetten en hun tong uitsteken. 
We zijn in een traditioneel dorpje van de 
Maori’s geweest. Hier hebben we een 
zang- en dansuitvoering bijgewoond. 
Dit was erg leuk om te zien. Uit de dans 
en zang merk je ook dat deze mensen 
heel trots zijn op hun cultuur en dat ze 
dit willen laten zien aan andere mensen.
In deze reis heb ik zoveel mooie en 
leuke dingen gezien en meegemaakt 
die we hebben bijgehouden op www.
Stijnaeniris.waarbenjij.nu. dus als je nog 
meer wilt lezen hierover kan dat! 
Uiteraard ben ik weer blij om terug te 
zijn en om weer bij de fanfare muziek te 
maken. Het koude weer is alleen wel een 
beetje jammer… Ik verlang nu al weer 
naar de zon.

lieve groetjes,
Stijna romeijn

De muzikale belevenissen van 
...aan de andere kant van de wereldSTIjnA...
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Hallo allemaal,

Ik ben Koen Damen. Ik ben 9 
jaar en ik woon in
Bleskensgraaf.
Ik heb 1 broertje en 1 
zusje.
Mijn hobbys zijn bugel spelen, 
lezen en lego spelen.
Op school krijgen wij 
muziekles van meester 
Peter(Vogel), dit vind ik 
erg leuk. Op een keer kwam 
er iemand mee van de 
Graafstroomse Fanfare met 
allerlei muziekinstrumenten
die we mochten proberen.
Ik wilde graag zelf een 
instrument bespelen en heb 
toen voor de bugel gekozen.
Mijn droom is om mee 
te mogen spelen met de 
Graafstroomse Fanfare.

Groetjes Koen

 voorstellen..
Even De Deur

van...

In de vorige uitgave stond 
deze foto:

Weet jij van wie deze deur is?
Hier komt het antwoord: 
Deze deur is van het huis van 
Stan van Diejen 

Hiernaast zie je een foto 
van de voordeur van één 
van onze leden. Wie is er 
zo muzikaal achter deze 
deur? Het is aan jou om 
dat te raden! Stuur het 
juiste antwoord naar: 
raaddedeur@hotmail.com 
en win een waardebon van 
10 euro!
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De grootste fout die afgelopen 
seizoen gemaakt werd, was 
toch wel het aankondigen van 
Rianne Stigter als LEERLING 
bij Prima Musica. Dit zullen we 
dus echt nooit meer doen.  

Voor het winterconcert 
werden er weer ijverig 
broodjes gesmeerd door 
Cinty en Baukje. Alleen 
was Baukje het beleg 
vergeten en heeft Annet 
ons gelukkig uit de 
brand geholpen met een 
diepvriesvoorraad. 

Sylvia heeft zo’n 7 kilometer 
gereden met haar 
vrachtwagentje.. waar een 
waxinelichtje op stond. Dit 
beruchte waxinelichtje was 
gewonnen op de loterij in 
Graafzicht door Stan. Deze 
echter gaf  broederlijk zijn broer 
de schuld. 

Martine is weer op reis! Ze is te volgen op de website: 
www.thenextbigtrip.waarbenjij.nu/

Adrie tegen Fred tijdens de 
repetitie: “Als je dat niet 
speelt tijdens het concert, 
kost dat je een bak bier!”

Wim speelt een stuk solo in Free 
World Fantasy en krijgt na zijn 
solo applaus. Jeroen zegt dan 
trots: “Dat is MIJN papa!”

Marieke geeft aan 
dat rianne niet op 
de generale komt, 
vraagt rianne aan 
haar moeder: “Wat 
heb ik dan????”

Stan heeft een 
echte antieke 
piano aannge-
schaft 

Voor het begin van het Kerstconcert moest Jeroen Vulto nog 
eventjes vlug de paukenpartijen instuderen. Een niet met 
name te noemen lid van het koor, probeerde hem tijdens het 
concert toch nog in de war te brengen, maar Jeroen negeerde 
dit stoicijns en zette gewoon perfect op tijd in. 

Adrie is erg com-
plimenteus, maar 
tactvol niet altijd...  
“Fred enn... Dinge-
tje, mooi gespeeld!”

Weetjes! Wat is het bereik van een sopraansaxofoon?
31 meter als je hard genoeg gooit!

Wat is het verschil tussen een 
echte drummer en een drum-
computer?
Een drumcomputer heeft een 
geheugen!

“toen ik vijf was, kreeg ik een trompet die me rijk heeft gemaakt! Elke dag als ik hem in de kast liet staan kreeg ik een kwartje!”

linda komt huilend thuis van de fanfare. Haar moeder vraagt wat er is, waarop linda antwoordt: “Ik ben van de toonladder afgevallen!”

Een 12-jarig jochie 

tegen zijn vader: “Ik wil 

later dirigent worden!”

“Oh?” antwoord  de 

vader. “Waarom wil je 

dat worden?”

12-jarig jochie: “Ik 

heb mijn Cito-toets 

verknald!”
Korinne wil op vakantie in Zwitserland genieten van de beroemde 
echo in de bergen. Ze gaat net onder de top met haar trompet 
zitten. Dan blaast ze een F op haar trompet. Ze wacht, maar de 
echo geeft een Fis terug. Enigszins onzeker rommelt Korinne wat 
aan haar trompet, en ze blaast nog een F. De echo geeft echter 
weer een Fis terug. Korinne blaast nog een aantal keer, maar de 
F komt telkens als een Fis terug. Boos gooit Korinne haar trompet 
weg, en even later verteld ze tegen Gerda wat er gebeurd is: 
“telkens als ik een F speel, wordt het een Fis!”
Gerda: “Da’s toch logisch! Kijk eens naar boven! Heb je op de top 

dat kruis niet zien staan?”

Moppen!
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AgendA
Februari 
Vr. 03 - 02  Oranjeoptrocht Wijngaarden
Za. 11 - 02  Vlooienmarkt in de Boerenklaas
Za. 11-02  3-luiks concert slagwerkgroep (Nieuwpoort)

Maart 
Ma. 12 - 03  Start donateursactie GF
Za, 31 - 03  Voorjaarsconcert

April 
Ma. 02 - 04  Algemene ledenvergadering GF
Zo. 08 - 04  Deelname Ensemble Paasviering Ger, Kerk Brandwijk
Ma. 30 - 04  Aubades Koninginnedag 08:30 uur Oud Alblas, 10:00 uur   
   Goudriaan, 10.15 aanvraag Bleskensgraaf

Mei 
Vr. 04 - 05  Begeleiding Dodenherdenking
Ma. 21 - 05  Anjercollecte

Juni 
Vr. 08 - 06  Mogelijk inhalen Avondvierdaagse Goudriaan
Do. 21 - 06  Inhalen Avondvierdaagse Bleskensgraaf
Za. 23 - 06  Voorstel zomerconcert en eindavond (Bleskensgraaf) 19:00 uur

Juli 
Ma. 02 - 07  laatste repetitie voor de zomervakantie

Augustus
Ma. 20 - 08  Start repetities

September
Vr. 14 - 09  lampionnenoptocht speeltuin Bleskensgraaf

Oktober
Za. 06 - 10  Uitwisselingsconcert Volharding Gorinchem

GF commissies GF
Dit zijn de commissies die binnen de Graafstrooms Fanfare actief  zijn.

Activiteitencommissie     : Baukje van Engelen, Cor Stigter, Angelique Bogaard, Linda  
     Romeijn 
Deze commissie verzorgt de organisatie rondom activiteiten zoals: Het jeugdkamp en de 
gezellige avond.

Muziekcommissie      : Leontien Ouderkerk, Adrie van Werd, Rianne de Wit, 
     Angelique Boogaard, Sylvia van Wijk
Deze commissie zorgt ervoor dat er elk concert weer leuke, gevarieerde muziek gespeeld 
wordt.
 
Bazaarcommissie        : Willeke Sloof, Frank Scheurwater, Gerrit de Wit
Deze commissie organiseert elk jaar weer een nieuwe Bazaar i.s.m. de IJsclub
  
Vlooienmarktcommissie  : Gerda Stigter, Baukje van Engelen, Cinty Vulto 
Deze commissie zorgt voor de organisatie rondom de Vlooienmarkt.
    
Jeugdcommissie                : Leontien Ouderkerk, Korinne Stigter, Dirco Kok
Deze commissie bestaande uit jeugdleden bedenkt activiteiten en doet voorstellen
die met toestemming van het bestuur uitgevoerd of  georganiseerd worden.

Commissie begeleiding solistenconcoursen en play-in’s e.d
                                           : Sylvia van Wijk, Vacature
Deze commissie zorgt voor het aanmelden van play-in’s en concoursen. 

Commissie Lief  en Leed  : Marieke de Wit, Willeke Sloof
Deze commissie zorgt voor een bloemetje e.d. 

Websitecommissie             : Jeroen Vulto, Wim Vulto
Deze commissie zorgt voor het onderhoud en het beheer van de website

        



Uit den ouden doosch

GF stripje uit 2003


