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VOORZITTER

“
an de 

Er is weer heel wat muziek gemaakt de afgelopen tijd.
Tijdens ons voorjaarsconcert mochten we een prachtige 
cornet ontvangen van de Club van Honderd en daarbij ook 
nog twee cheques voor algemene middelen en de opleiding. 
Met een groeiend aantal leerlingen en een verhuizing voor 

de boeg zijn wij hier natuurlijk erg blij mee. Op onze website zijn 
de foto's hiervan te zien. Op paasochtend is er gespeeld in de 
gereformeerde kerk in Molenaarsgraaf/Brandwijk. Het klonk 
blijkbaar zo mooi dat er na afloop direct werd gevraagd of wij een keer een 
voor-of najaarsconcert willen geven in de kerk.
De aubades op Koninginnedag; dit jaar waren we in Goudriaan en Oud-Alblas. 
In dit laatste dorp waren we vele jaren niet geweest. In beide dorpen was het 
gezellig druk en werden we enthousiast ontvangen. Op verzoek van de ASVZ 
groep in Bleskensgraaf zijn we daar ook nog gaan spelen. De bewoners waren 
onder de indruk en genoten volop.
Op 4 mei is er, zoals vanouds, weer op de begraafplaats in Molenaarsgraaf 
gespeeld tijdens de Dodenherdenking. Er was bezoek uit Engeland aanwezig: 
Brian Watts, de broer van een van de daar begraven bemanningsleden van 
de bommenwerper, neergeschoten door de Duitsers. Na tientallen jaren was 
hij weer hier aanwezig bij de herdenking. Naast muziek maken wordt er ook 
nog aan blaas- en slagwerkvoorlichting gedaan op de basisscholen. Deze 
voorlichting heeft weer nieuwe slagwerkleerlingen opgeleverd.

Het bestuur is druk met de voorbereidingen van de verhuizing. De fase van het 
opstellen van het contract is in volle gang. Ook worden er plannen gemaakt 
hoe en waar we in de twee opslagruimtes van ruim 20 m2 al onze spullen kunnen 
gaan plaatsen. Wat een luxe zal het zijn als we niet de pauken en marimba's 
op een kar naar de Boerenklaas hoeven te vervoeren. Wat fijn zal het zijn als de 
slagwerkgroep ook kan repeteren in de repetitiezaal, omdat hun instrumenten 
ook daar staan. Over de huidige stand van zaken omtrent de bouw, kunt u meer 
lezen in dit blad. Op 21 mei is er weer de Anjercollecte. We lopen dan weer al 
blazend door Brandwijk samen met onze collectanten. Van deze collecte mag 
de vereniging een derde deel behouden. In juni halen we de avondvierdaagse 
van Bleskensgraaf weer binnen en gaan we ook nog van 13-15 juni de slaatjes 
huis aan huis verkopen. Ook dit is nodig om onze vereniging ook in de toekomst 
financieel gezond te kunnen houden. Echt iedereen is daarbij nodig!
Op 23 juni is ons jaarlijkse buitenconcert in Bleskensgraaf. Natuurlijk hopen we 
dan op een heerlijke warme avond. Komt u ook? Wij zorgen voor mooie, vrolijke 
zomers klanken die de vakantie inluiden.

Anne Wöstmann
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Van de 
BESTUURSTAFEL

“ Op het moment dat je dit leest, hebben we 
alweer Koninginnedag en de Dodenherdenking 
achter de rug. Vooral ons optreden bij ASVZ 
in Bleskensgraaf heeft veel indruk gemaakt, 

maar ook in Oud-Alblas en Goudriaan was het een 
feest van herkenning. De laatste bestuursvergadering 
was afgelopen 19 april en een belangrijk punt daar was 
natuurlijk de geplande overgang naar de nieuwbouw 
van van Hoorne. Als alles blijft gaan zoals gepland, kunnen we met ingang 
van september repeteren in het nieuwe gebouw en hebben we daar ook 
al onze spullen bij de hand. De blazerslessen blijven voorlopig nog in de 
brandweerkazerne, maar de slagwerklessen verhuizen op maandagmiddag 
ook naar de nieuwe locatie.

Sylvia, onze opleidingscoördinator, is zeer actief met de blazersvoorlichting 
op de basisscholen. De slagwerkvoorlichtingen van Adrie, in samenwerking 

met Peter Vogel, 
zijn inmiddels achter 
de rug en hebben 
een aantal nieuwe 
leerlingen opgeleverd. 
Het aantal nieuwe 
leden is overigens 

groot. We tellen de afgelopen maanden zeven nieuwe leden. We zijn heel 
erg blij met het opnieuw lid worden van een gewaardeerd oud-lid: Marleen 
Kok-Parre. Marleen was 13 jaar geleden een actief en enthousiast lid van de 
drumband, zoals de slagwerkgroep toen nog genoemd werd. Hartelijk welkom 
Marleen en hartelijk welkom alle nieuwe leden. Een aantal van hen stelt zich in 
deze uitgave aan u voor.
Het secretariaat ontvangt sinds kort twee muziektijdschriften: Forte en 
Klankwijzer. Wil je een van deze tijdschriften eens inzien, laat dat dan even 
weten aan de secretaris! We gaan proberen in de nieuwe locatie een leestafel 
te organiseren waar we deze tijdschriften op tafel willen leggen.

Wim Vulto

“Als alles blijft gaan zoals gepland, 
kunnen we met ingang van september 
repeteren in het nieuwe gebouw”
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Door Cinty Vulto
Onze jaarlijkse vlooienmarkt 
werd gehouden op zaterdag 11 
februari 2012. Hier ging weer 
veel voorbereiding aan vooraf. 
Dit werd geheel verzorgd 
door de vlooienmeisjes Gerda 
Stigter, Baukje van Engelen en 
ondergetekende. 

Al in december 2011 werden de 
standhouders uitgenodigd om 
hun kraampje weer te huren. 
Ze reageerden weer positief; 
de één wilde een metertje meer 
en de ander wat minder. Voor 
de inkomsten is het belangrijk 
dat ieder metertje verhuurd 
wordt. Ook na enig speurwerk 
op diverse rommelmarktsites 
en advertenties, waren alle 
kraampjes al zeer snel verhuurd 
en was de zaal in feite te klein.

Op vrijdagavond werden de 
kraampjes opgebouwd met 
behulp van vele medewerkers 
en hebben we onze eigen 
stand ingericht. Alles verliep 
vlot en in goede harmonie.
De zaterdag stonden van 
8.30 tot 15.00 uur voor de 
twaalfde keer de deuren van 
de Graafstroomzaal van café 
‘De Boerenklaas’ in Brandwijk 
open voor bezoekers. Onze 
vlooienmarkt staat al jaren 
bekend om de gezellige sfeer 
en enthousiaste standhouders. 
Er was van alles en nog wat te 
koop; van kunst tot kitsch, van 
curiosa tot antiek en modern. 

Snuffelen maakt hongerig, dus was zoals 
elk jaar weer de wafelkraam aanwezig en 
de kinderen konden weer duiken  in de 
oude grabbelton. Riek Bartels en Angelique 
verzorgden dit weer als vanouds en deden 
dat voortreffelijk. Baukje verzorgde de 
enveloppenstand.

Helaas werd deze dag ook de molentocht 
gereden en dat betekende  voor ons een 
behoorlijke tegenvaller. Alles werd afgezet 
dus er konden nog nauwelijks mensen naar 
ons toe komen. Daarnaast was ook het 
parkeerterrein in gebruik genomen door de 
vele schaatsers. 
Uiteindelijk is er met Helga geregeld dat zij 
in hun kraampje op het ijs een flink aantal 
van onze wafels verkochten, zodat er toch 
nog een kleine winst voor ons was.

Om drie uur ’s middags kwam er een einde 
aan het festijn en alle standhouders kregen 
zoals gebruikelijk een cadeautje.
Al met al kunnen we  toch terugkijken op 
een geslaagde dag en laten we hopen dat 
er volgend jaar geen molentocht gereden 
word op deze dag!

molentocht grote concurrent 
Vlooienmarkt 2012
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Door Wim Vulto
En dan in de avond na een dag 
vlooienmarkt en molentochten 
het 3-Luiks concert van onze 
slagwerkgroep in het sfeervolle 

Arsenaal te Nieuwpoort. KNA is onze gastheer. Dat doen 
we er na zo’n dag gewoon nog even bij.  Stan en Dirco 
konden trots met hun medaille van de molentocht pronken, 
maar Bram had zijn 50km onderscheiding bescheiden 
thuisgelaten. De  ‘Graafstroomse Slagwerkgroep‘, zoals 
zij werden aangekondigd, speelde echt de sterren van 
de bevroren hemel en kreeg een paar keer een bijna 
ovationeel applaus. Ook de andere groepen oogsten veel 
waardering. Voor uw recensent was de slagwerkgroep 
van KNA Nieuwpoort onder leiding van Adrie van Werd 
de grote verrassing.  Zij hebben de weg naar boven 

gevonden en lieten dat met duidelijk plezier horen. 

GF heeft multi-
getalenteerde 

drummers
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Door Piet van Essen
Op Paasmorgen had de Gereformeerde kerk in 
Brandwijk het voorrecht een 12-tal leden van Graaf-
strooms Fanfare in huis te hebben. Het was een 
genoegen naast het solistische optreden van de 
fanfare en het gezamenlijk spelen met het orgel en 
gemeentezang, te luisteren. Het ‘Licht, licht, alles 
wordt licht’ werd door het orgel met trompetsolo 
voorgespeeld en kreeg via de Cantorij en vervol-
gens de gemeente een opbouw tot ‘alles is licht ge-
worden’. De dienst kreeg met zoveel medewerkers 
een feestelijk karakter, wat uitmondde in het ‘U zij de 
Glorie’. De gemeente en ik als organist, hebben er 
van genoten met de wens “tot een volgende keer”.

Koper 
in de 
KerK

GeSLAAGDeN!
examens theorie

Corné Arentze | Ongestemd slagwerk | Diploma A
Matthijs Hoogendijk | Bugel | Diploma C
Jos Hoogerbrugge | Ongestemd slagwerk | Diploma A
Bram Kortleve | Ongestemd slagwerk | Diploma A

Rectificatie:
In het vorige nummer 
stonden in het artikel 
over het concert met 
O&U twee kleine 
foutjes. De dirigent 
heet Willemdirk van 
den Berg en een 
van de nummers die 
gespeeld werden 
was niet van Gijs 
Zonnenberg maar 
van zijn broer Martin. 
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Ik ben Fred Evers, 47 jaar en woon 
in Gorinchem. Ik ben in 1976 
begonnen met trompet spelen bij 
het Showkorps Gorcum. Over mijn 
opleiding heb ik drie jaar gedaan, 
waarna de instructeur zei dat ik 
maar beter kon gaan voetballen. 
Toch ben ik maar blijven oefenen 
en iets beter geworden.

Ik ben getrouwd met Ellen. Zij was 
twirl-instructrice bij het ShowKorps. 
We hebben één zoon, Jeremy, 
die niets doet met muziek, behalve 
luisteren. Hij is wedstrijdzwemmer.

Buiten het muziek maken om 
ben ik contactlensspecialist in een 
optiekzaak in Made. 
Het Showkorps Gorcum is vrijwel 
“ter ziele” maar we zijn gelukkig 
bezig met het maken van een 
doorstart; niet als showkorps, maar 
de bedoeling is een BigBand. Dit is 
nog in een beginstadium en dus is 
er eigenlijk nog niets over te zeggen 

hoe het er uiteindelijk uit gaat zien.
Het is jammer om te zien dat bij 
vrijwel alle orkesten in Nederland 
het ledenaantal terugloopt, terwijl 
het toch heel erg leuk is om muziek 

te maken. Ik zou niet zonder kunnen, 
denk ik. Ook al kun je misschien niet 
elke week op de repetitie komen, blijf 
wel muziek maken.

Wat ik in de toekomst 
nog erbij wil doen 
is in een Jazz-
orkest meespelen. 
Hier ben ik voor 

aan het studeren bij Theo Sterk, een 
jazztrompettist bij Spectacles Jazzband 
hier in Gorinchem. Buiten Gorinchem 
en Graafstrooms Fanfare speel ik nog 
in een kerkcombo, (niet elke zondag) 

“ Naam: Fred evers
Leeftijd: 47 jaar

Woonplaats: GoriNchem
instrument: TrompeT

oNder   NoTeN 4

“Mijn muziekinstructeur zei dat ik 
maar beter kon gaan voetballen”
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fanfareorkest ‘de Volharding’ en een 
feestkapel in Weert. Soms komen er 
wel eens losse opdrachtjes binnen, 
zoals begeleiden van een koor of een 
herdenking.
Ik ben bij Graafstrooms Fanfare gekomen 
via Adrie en ben sindsdien  gebleven 
vanwege de gezelligheid.

Ik heb veel mooie dingen meegemaakt, 
zoals het taptoesignaal uit een kerktoren 
in Dendermonde, het Wereld-
muziekconcours in Kerkrade, maar ook 
hier in Brandwijk, zoals het Promsconcert. 
Ook mooi vond ik juist de emotionele 
dingen, zoals de Last Post spelen op de 
begrafenis van
mijn zusje; ook dat hoort er bij vind ik.

Mijn andere hobby’s zijn duiken, 
fotograferen en motorrijden.

Als tweede instrument zou ik wel drums 
willen doen, maar door tijdgebrek komt 
daar eigenlijk niets van. 

Mijn drijfveer om met meerdere orkesten 
mee te spelen is de gezelligheid, de 
meerdere soorten muziek die je kunt 
spelen en ook de mogelijkheid beter 
te worden. Beter word je door meer 
muziekervaring, omdat ik denk dat je na 
je opleiding niet stopt met leren. Door 
veel te spelen krijg je meer ervaring en ik 
denk dat je nooit bent uitgeleerd.

Het volgende verhaal wil ik wel horen 
van Rianne de Wit.

FRED 
EVERS

”

meT... 
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Door Eelkje van der Woude, koperblaasdocente
In een fanfare worden verschillende instrumenten bespeeld, voornamelijk 
blaasinstrumenten en slagwerk. Wie in een fanfare wil spelen kan een 
instrument kiezen en lessen volgen. 

De meeste instrumenten zijn koperen blaasinstrumenten. Dat zijn de trompet, 
cornet, bugel, hoorn, trombone, euphonium, bariton en tuba. Om één van 
deze instrumenten te kunnen spelen is het belangrijk dat de voortanden 
gewisseld zijn.  Als een klein kind trompet wil spelen, kan hij/zij op een cornet 
beginnen en later overstappen op de trompet. De cornet is compacter 
gebouwd dan een trompet. 

Voor de saxofoon geldt dat er ook leeftijdgrenzen zijn.  Erg jonge leerlingen 
kunnen echter al snel les krijgen op de saxonette. Een soort blokfluit met een 
saxofoonmondstuk. Deze lessen worden gegeven door een saxofoonleraar. 
Volwassenen kunnen deze instrumenten uiteraard ook leren bespelen!

De basis van het blazen is de ademhaling in combinatie met een goede 
houding. Dat komt in de lessen aan de orde. Natuurlijk is er ook aandacht 
voor een goed embouchure (mondstand), noten lezen, maat, ritme, zinsbouw, 
muziektermen, toonladders, akkoorden e.d. Dit alles gaat stapsgewijs. 

In het orkest spelen veel mensen samen. Daarom is het belangrijk om te 
luisteren naar anderen zodat iedereen gelijk speelt, zuiver en in goede balans 
met de andere orkestleden. In de lessen wordt daar uiteraard ook aandacht 
aan besteed. Er zijn lesboeken met een CD maar nog leuker is het om samen te 
spelen met pianobegeleiding. De fanfare heeft sinds kort een digitale piano die 
daar voor gebruikt wordt. In de lessen kunnen leerlingen met pianobegeleiding 
spelen. Ze leren dan samen spelen en luisteren naar een andere partij. 

Als een leerling de basis onder de knie heeft kan hij/zij examen doen. Het 
examen bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte. Bij de fanfare worden 
aparte theorielessen gegeven. In die lessen wordt de digitale piano gebruikt om 
gehoortraining te doen en bij de uitleg van bepaalde theoretisch onderdelen. 
Voor het praktijkexamen bereiden de leerlingen een aantal muziekstukken 
voor, waaronder etudes, voordrachtstukken en een samenspeelstuk. Doordat 
er nu een digitale piano is kan er voor een stuk met pianobegeleiding gekozen 
worden. 

De leerlingen en de docent zijn erg blij met de digitale piano en alle extra 
mogelijkheden die dit instrument in de les geeft.

eelkje over 
muziekles
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Muziekvereniging 
graafstrooMs fanfare 
OPGERICHT 28-09-1927 

Beschermheer: Burgemeester D.r. van der Borg 

JAArverSLAG 2011 
Brandwijk 2 april 2012, de secretaris
Het jaarverslag van onze vereniging loopt gelijk met het kalenderjaar 2011. We 
moeten dus terugdenken tot aan januari 2011. De meeste activiteiten die we 
in 2011 hebben ondernomen staan op de bijgevoegde activiteitenlijst, zodat ik 
er in dit verslag over 2011 in vogelvlucht op terug kan kijken. 
In 2011 zijn er 11 bestuursvergaderingen geweest. De lampionnenoptocht 
in Wijngaarden ging begin februari door stormachtige wind niet door. 
Papendrecht heeft nog wel van onze aanwezigheid mogen genieten. De 
samenvoeging van de orkesten ging goed en de aanwezigheid van een 
slagwerkgroep was voor onze slagwerkgroep een verrassing. Afgesproken 
is dat de voorbereiding daarvoor volgend jaar wat duidelijker is. Verder 
was onze actieve opleidingscoördinator Sylvia al in januari actief met de 
muziekvoorlichting op de basisscholen in de gemeente Graafstroom. In 
februari hebben we een, voor Graafstrooms Fanfare, ongekend grote huis-
aan-huis ledenwerfactie georganiseerd met behulp van maar liefst 2500 
prachtig professioneel gedrukte flyers. Op het eerste gezicht met nul resultaat, 
maar het vervolg van de geschiedenis laat zien dat inwoners ons via onze 
website en e-mailadressen wel hoe langer hoe gemakkelijker weten te 
bereiken. Zaterdag 12 februari organiseerde ons vlooienmarktcomité weer een 
succesvolle vlooienmarkt. Penningmeester en leden moesten weer eens vol in 
de touwen voor de donateuractie in maart. Al onze donateurkaarten waren 
deze keer voorzien van een fraaie uitnodiging voor ons voorjaarsconcert. Het 
Glamourconcert met het Classic Quartet leverde ons op 16 april dan ook een 
uitverkochte zaal en veel complimenten op. Onvermoeibaar vervolgden we 
met de aubades, 4 mei, de steeds weer perfect georganiseerde slaatjesactie 
o.l.v. Dirk de Leeuw en de anjercollecte. Diverse avondvierdaagsen stonden 
op ons programma, maar Goudriaan viel deze keer in het water. We hopen 
het een volgende keer goed te maken. Over het jeugdkamp in Hoogerheide 
hebben jullie al veel gehoord. Complimenten voor de organisatie. 
Het zomerconcert in Bleskensgraaf werd op TV opgenomen door Merwe TV 
en ook op dat concert werd Anne voorzien van het 12,5 jarig speldje door 
onze beschermheer. In augustus 2011 gingen we weer met volle vaart vooruit 
met Lampionnenoptochten, najaarsconcert in woon-zorg centrum Graafzicht, 
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Sint Nicolaas en in december een 
propvolle agenda met soms wel twee 
muzikale activiteiten op een dag, zodat 
we de vereniging op moesten splitsen 
in een blaas-en slagwerk divisie. Zo 
liepen we in Papendrecht met een grote 
gelegenheidsslagwerkgroep, terwijl een 
aantal blazers acte de presence gaf bij 
een muziekavond met Peter Vogel in 
Goudriaan. 
Een aanvrage uit Gorinchem moesten we 
afslaan: december zat VOL. 9 december 
organiseerden we op de CBS de Bron 
een slagwerkworkshop olv Jeroen en 
Sylvia. 10 december was ons sfeervolle 
winterconcert in Ottoland en op 22 
december hebben we O&U mogen 
ondersteunen bij hun kerstoratorium, 
waarbij onze Korinne op een nieuwe 
kornet de sterren van de hemel blies 
en Anne en Fred, Adrie een verassing 
bezorgden met een gezamenlijke solo. 
24 december sloten we 2011 af met het 
begeleiden van de Kerstnachtdienst in 
Ottoland. Achter de schermen liepen er 
natuurlijk nog veel meer activiteiten. Ik 

noem zo de ontwikkeling en in de lucht 
brengen van een nieuwe website voor 
onze vereniging, onze bijdrage voor 
een verenigingsboek en het maken en 
uitbrengen van 4 fanfarebladen. De 
vele commissies hebben natuurlijk ook 
ontzettend veel werk verzet, waarbij 
ik deze keer de muziekcommissie en 
het jeugdbestuur speciaal wil noemen, 
omdat Leontien als secretaresse voor de 
muziek- commissie en prominent lid van 
het jeugdbestuur haar werkzaamheden 
gaat beëindigen. Leontien heel veel geluk 
in de toekomst en verschrikkelijk bedankt 
voor al je opgewekte ondersteuning in 
de afgelopen jaren. Dat we als bestuur 
in 2011 zeer actief geweest zijn bij 
het zoeken naar mogelijkheden naar 
opslagmogelijkheden is bekend. Na het 
fiat van de vorige ledenvergadering 
hebben we dus afspraken gemaakt met 
Michael van Hoorne en zijn Anne en Wim 
naar de feestelijke 1e paal wezen kijken 
voor ons toekomstige onderkomen. 
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Door Wim Vulto
Dinsdag 17 april zijn Sylvia, Wim en Herman op bezoek 
geweest bij Michael van Hoorne in de nieuwbouw 
van van Hoorne Theaterproducties. Ze hebben de 
repetitiezaal gezien waar wij hopelijk dit jaar in kunnen 
gaan repeteren.

De zaal is een ruimte van 8 
bij 11 meter met achterin 
een grote deur waar we de 
slagwerkspullen gemakkelijk 
doorheen kunnen rijden. 
Achter deze deur is een grote 
hal waar wij een ruimte zullen 
krijgen voor opslag van onze 
instrumenten. Op de foto zie 
je alleen nog maar beton, 
maar uiteindelijk zal de vloer 
afgewerkt gaan worden met 
een soort zeil en aan het 
plafond komen akoestische 
platen. De linkermuur wordt 
voorzien van spiegels, maar 
die zijn natuurlijk niet voor 
ons bedoeld . 

Foto 2 laat de entree van het 
gebouw zien. Links zie je de 
toiletgroep, daarnaast de 
ingang naar de repetitiezaal 
en daarnaast zal een klein 
keukenblokje geïnstalleerd 
worden. In deze ruimte komt 
ook een lees/vergadertafel. 

Michael verwacht rond 
juni/juli van dit jaar te gaan 
huizen. GF hoopt vanaf 

1.

2.

Nieuwbouw
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het nieuwe seizoen gebruik te kunnen 
maken van de repetitiezaal waar ook 
op maandagmiddag de slagwerklessen 
gegeven zullen worden.   

Tenslotte een foto van de voorzijde van 
het gebouw. Links de ingang voor de 
vrachtwagen in de grote opslagloods 
(niet geheel zichtbaar). Daarnaast de 
entree die nu nog afgesloten is met 
een houten wand. De 1e verdieping is 
voor kantoordoeleinden. De repetitiezaal 
bevindt zicht rechts van het gebouw en 
is op deze foto niet te zien. 

VAN HOORNE EVENTS

3.
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Door JP den Ouden
Na lange tijd van afwezigheid 
besloot ik om naar het 
voorjaarsconcert van de 
fanfare te gaan luisteren 
waar ik zelf lange tijd lid van 
ben geweest. Na afloop 
kreeg ik direct het verzoek 
om er een verslagje van te 
schrijven. Ik heb ‘ja’ gezegd, 
maar ben niet zo kundig in 
de Nederlandse letteren, dus 
ik ga mijn best doen. Om niet 
in herhalingen te vervallen, 
het programma met alle titels 
is toch wel bekend, geef ik 
alleen de hoogtepunten aan 
en dat waren er nogal wat.

Allereerst het opleidingsorkest 
Prima Musica. Daar zit 
duidelijk weer nieuw talent 
bij waar we in de toekomst 
nog veel meer plezier van 
kunnen hebben. Met name 
het zware koper liet goed 
van zich horen. Dan het 
openingsstuk van het grote 
orkest; fris en vlot gespeeld.

Vervolgens een nummer van de slagwerkgroep 
waarvan de titel bijna niet uit te spreken is, A 
Cozinha de festa Brasiliera. Wat een heerlijk 
stuk. Daar kon je niet stil bij blijven zitten. Een 
hoogstandje van Adrie en zijn slagwerkers, die je 
meesleepten in dit Zuid-Amerikaanse ritme.
Vervolgens Andrea Bocelli, in de persoon van 
Mathijs Hoogendijk. Voortreffelijk solistenwerk, 
‘Con te partiro’, helemaal uit het hoofd gespeeld 
in een professionele stijl.
De emoties kwamen hierbij wel naar boven. En 
dat noemt zich een amateurkluppie. 

Dan ‘Smoke on the Water’ van Deep Purple; 
een nummer waarbij ik graag zelf meegespeeld 
zou hebben. Helemaal mijn soort muziek in 
een prachtig arrangement van Egbert van 
Groningen. Hierna toverden de slagwerkers 
wat bijen uit hun instrumenten; wat een 
mogelijkheden heeft zo’n melodie percussie.

Toen was het de beurt aan de Club van 
Honderd; de uitreiking van een tweetal cheques 
met bedragen met drie nullen. Wat zouden we 
nog kunnen doen zonder deze gulle gevers. Dit 
was nog niet alles, want uit handen van ons aller 
bekende Riek den Boer, de vrouw van een der 
eerste oprichters van de Club van Honderd, Aart 
den Boer, werd een nieuwe cornet uitgereikt aan 
Korinne Stigter. Zij demonstreerde vervolgens 
samen met het orkest hoe zo’n instrument 
klinkt door het sologedeelte uit het stuk ‘Italian 
Western’ te spelen. Prachtig.

“En dat noEmt zich 

amatEuRkluppiE?”

“Voortreffelijk solistenwerk door Andrea 
Bocelli in de persoon van Matthijs”
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Na de pauze met verloting, vele lege 
enveloppen voor mij helaas, kwamen 
de leerling-slagwerkers van Hit it aan de 
beurt. Dolkomische taferelen uit de keuken; 
potten, pannen deksels; alles werd gebruikt 
om diverse ritmes uit te wisselen in ‘Hete 
Soep’.

‘Ne partez pas sans moi’, een nummer van 
Celine Dion, werd aangekondigd door 
Lineke Ouderkerk, de penningmeester die 
ook nog eens presentatietalent bezit. Het 
nummer werd gespeeld met de solisten 
Linda Romeijn en Wim Vulto op de bariton, 
het instrument dat ik destijds ook bespeelde, 
dus extra aandacht hiervoor. Het werd vol 
overgave gespeeld, prachtig in balans en 
geen foutje gehoord. Dit niveau heb ik zelf 
nooit gehaald. Ik heb ook nooit geweten 
dat we zoveel kwaliteit in huis hadden. 
Gefeliciteerd Linda en Wim!

In het verleden heeft het orkest ‘Everybody 
needs somebody’ ook al eens uitgevoerd, 
maar nu werd het door de slagwerkers 
gedaan en ik moet zeggen: dat klonk anders 
maar zeker niet minder! Vervolgens  ‘Crazy 
Music’  door het orkest, ‘Back to Balkey’ door 
de slagwerkers en daarna ‘Elvis Selection 

no1’ waarbij het net was of 
Elvis zelf aanwezig was!

Dan het laatste nummer op 
het programma, Hanseatic 
Suite, het kon niet op deze 
avond! Vaak merk je dat 
bij de laatste nummers het 
niveau wat inzakt, maar 
daar was hier zeker geen 
sprake van.
Als toegift hoorden we 

nog een mars waar een 
extra Sousafonist voor was 
ingeschakeld en wel de 
aanstaande bruidegom 
Johan! Lekker nog een keer 
los met z’n allen.

Mijn conclusie was dus: één 
van de beste concerten die 
ik gehoord heb, een heerlijk 
avondje uit in eigen dorp 
en zeker voor herhaling 
vatbaar!

“Eén van de beste concerten die ik ooit 
gehoord heb!”
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Brandwijk, 31 maart 2012

Club van Honderd sCHenkt blaasinstrument 
en CHeques aan Graafstroom’s fanfare

Op het Voorjaarsconcert van Graafstroom’s Fanfare heeft de Club van Honderd 
haar jaarlijkse donatie aan de fanfare overgedragen. Korinne Stigter mocht uit 
handen van Riek den Boer een nieuwe Kornet in ontvangst nemen en voorzitter 
Jan de Bruin mocht er nog twee cheques elk ter waarde van 1000 euro aan 
toevoegen voor Opleidingen en Algemene middelen.
De Fanfare liet de volle Graafstroomzaal  genieten van een gevarieerd concert 
met internationaal bekende nummers. Ook de slagwerkgroep bracht enkele 
spectaculaire nummers ten gehore met onder andere een nummer met potten 
en pannen.  Al met al een geslaagde avond waar iedereen met tevredenheid op 
kan terugkijken.

Bron: het Kontakt
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Hallo,

Ik ben Anne en ik ben op 2 juni 2003 geboren.
Mijn hobby’s zijn zwemmen, schaatsen en 
saxofoon spelen. Daarnaast ga ik graag 
naar de scouting en houd ik van grapjes 
maken, zoals deze:

Twee mannen lopen in de woestijn. 
De ene sjouwt een autodeur op zijn 
rug. Vraagt de ene man aan de ander: 
“Waarom sjouw jij een autodeur op je 
rug?” “Nou, omdat ik dan het raampje 
open kan draaien als ik het warm heb.”

Ik heb ook nog een hele lieve poes. Hij 
heet Tijgertje.
 
Groetjes,
Anne Hallo,

Ik ben gevraagd om mijzelf voor te stellen. Ik 
ben Tijme de Winter en ik ben 9 jaar oud. Ik 
woon sinds kort in Bleskensgraaf en heb een 

broer Jelle en een broer-
tje Rens. Ik heb drumles 
op maandagmiddag van 
Adrie. Daar heb ik het erg 
naar mijn zin. Ik moet 
nog wel veel leren, maar 
dat vind ik niet erg. Een 
andere hobby van mij is 

korfballen.

Groetjes,
Tijme

even 
vooRstellen... 
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Hallo,

Wij zijn Sophie en Anne. We komen uit Bleskensgraaf 
en sinds een paar weken zitten wij op drummen. Wij 
vinden de lessen heel leuk en de leraar heel aardig 
en grappig. We oefenen graag samen, al maakt dat 
best veel herrie. Wij hebben nog twee broertjes en 
zij vinden het leuk om daarbij te kijken en ook zelf 
een beetje te slaan op de oefentrommel. 

De leraar kwam bij ons op school allemaal 
instrumenten laten zien en daarmee een les geven. 
Wij vonden dat allebei al heel leuk. Toen kregen 
we een briefje mee dat we op drumles konden na 
schooltijd en dat leek ons heel vet. En in het 
echt is het nog leuker! De meeste weken spelen we 
samen en soms is het met de hele groep. Dat is het 
allerleukst.

Groetjes,

Sophie en Anne
Hallo allemaal,

Er is mij gevraagd me (opnieuw) voor te stellen 
aan de GF. Ik ben Marleen Kok-Parre, 31 jaar. 
Ik woon in Sliedrecht, ben getrouwd en heb 
1 zoon en 2 dochters van 8, 6 en 3 jaar 
oud. Het is inmiddels ± 13 jaar geleden dat ik, 
na 12 jaar lid te zijn geweest, afscheid nam 
van de GF. De afgelopen periode heb ik weer 
opnieuw interesse gekregen in het slagwerk. 
Vroeger had ik het erg naar mijn zin bij de GF 
en zodoende ben ik weer bij jullie terug. Leuk 
om weer “oude” bekenden tegen te komen. Ik 

hoop op een goede tijd met elkaar.

Groetjes,
Marleen Kok
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Hoi allemaal,

Ik ben Lars van Diejen, alias ‘broertje 
van Stan’. Ik ben 14 jaar oud en ik woon 
in Brandwijk. Sinds kort speel ik bij de 
drumband. Hier neem ik de rol van bassist 
op mij. Ik speel de basgitaar en ondersteun 
daarmee de melodische stukken die de 
drumband ten gehore brengt. In mijn vrije 
tijd werk ik op een boerderij en ben dus vaak 
buiten te vinden. Ik speel al zo’n zeven jaar 
westerngitaar en dit doe ik nog steeds met 
veel plezier. Ik heb les van Peter Vogel; eens 
in de twee weken. 

Ik ben in aanraking gekomen met de fanfare, 
doordat mijn broer Stan al een ellenlange 
tijd op de fanfare zit. Ik kwam (en kom) met 
regelmaat naar de concerten en ik hoor 
daardoor bij de harde kern van Graafstrooms Fanfares 
publiek. Ik werd ook met enige regelmaat gevraagd of ik 
ook niet eens op de fanfare kwam. Ik wilde dit in eerste 
instantie nooit, omdat ik nog andere verplichtingen had, 
zoals werk, en toch liever de snaar bespeel. Hier kwam een 
einde aan nadat er geruchten gingen over een eventuele 
basgitaar. Omdat ik dit instrument nog nooit onder 
handen had genomen, werd ik nieuwsgierig. Ik ging een paar 
gesprekken aan met de fanfare en nu ben ik ’s maandags 
al te vinden bij de drumband. Dit klinkt erg leuk, want de 
stukken raken er echt ‘vol’ van. Ik vind het nog steeds 
uitdagend en ik hoop dit nog een tijd te doen.

Ik hoop mezelf voldoende ontsluiert te hebben (dit laatste 
zinnetje heeft Stan getypt…)

Lars van Diejen
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De genen van Riek en Jan Bartels zijn doorgegeven. Tijdens het voorjaarscon-
cert swingde de jongste kleindochter leuk mee. 

De pauken hebben een nachtje mogen 
logeren in de paardenstal van familie van 
Wijk. Gelukkig waren er geen klachten en 
klonken ze mooi in de kerk.

Fred is zeer goed in skydiven, alleen landen was wat minder. 
Dankzij zijn landing was trompetarm uitgeschakeld.

GF zette er in Oud- 
Alblas op 30 april tijdens 
het lopen behoorlijk de 
sokken in. Cor probeerde 
het tempo omlaag te 
brengen. Dat resulteerde 
in bijna een treurmars. 

Koen kwam er via Peter Vogel achter dat hij in het Fanfareblad 
stond. Peter complimenteerde hem en Koen wist van niets. 
Bleek zijn moeder het stukje voor hem geschreven te hebben.

Rosanna trakteerde 
keurig toen ze haar 
muziek was verge-
ten. Nu is het af-
wachten tot Adrie 
zijn dirigeerstokje 
laat vallen voor de 
volgende traktatie...

Wim vindt de placemat op de muziekstandaard 
zo interessant dat hij met het logo naar zijn 
eigen kant speelt. Volgende keer krijgt hij er 
twee. Eén voor het publiek en één om zelf 
naar te kijken.

Voor de paasdienst kreeg Ro-
sanna een 1e partij. Verbaasd 
vertelde ze aan Herman dat 
er noten op stonden die ze 
nog nooit had gezien. Zo hoog 
was de partij. 

Adrie tijdens een repetitie 
aan Wim en Linda: “Zijn de 
noten wel juist die jullie 
spelen?” “Ja, we moesten 
dit de vorige keer zo van je 
spelen.” “Oké, dan is het goed”.

Eelkje is ontzettend blij 
met haar digitale piano, 
maar waag het niet om 
hier ‘keyboard’ tegen te 
zeggen! 

lEukE WEETJES

Of de gezamenlijke liefde voor muziek 
de doorslaggevende factor was, is niet 
bekend, maar dat Johan & Leontien 
elkaar graag het ja-woord willen 
geven wel! En dat doen ze op 21 juni 
aanstaande!
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AubAdemArAthon 
koninginnedag 2012

©Stan van Diejen

AubAde Oud-AlblAs

aubade GoudRiaan
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Welk dier bestaat voor 75% uit wol?
Antwoord: Een wolf.

Twee schapen lopen in de wei. 
Zegt de een tegen de ander: 
“Wat loop je mank!”
Zegt de ander: “Ik ben vroeger 
lam geweest”.

Wat heb je als er drie 
olifanten in een boom 
zitten?

Antwoord:
Een hele sterke boom

Twee goudvissen zwemmen in een 
kom. Buiten regent het. Zegt die ene 
goudvis tegen de andere goudvis: “Het 
regent buiten, maar wij zitten lekker 
droog hé?.”

Er komt een olifant een bus in. 
Zegt de chauffeur: “Dit is de 
eerste keer dat ik een olifant in 
mijn bus heb!”
Waarop de olifant antwoordt: 
“En ook de laatste keer, want 
morgen is mijn fiets gemaakt.”

Een aap komt de kroeg binnen. Hij maakt een salto. De meneer 
aan de bar vraagt: “Waar heb je dat geleerd?” “In het circus”, 
zegt de aap. Even later komt er nog een aap binnen en maakt 
ook een salto. De man aan de bar vraagt weer: “Waar heb je 
dat geleerd?” “In het circus”, zegt de aap. Even later komt de 
derde aap binnen en maakt een flikflak, 2 salto’s en een schroe-
vendraaier. De man zegt: “Dat heb je zeker in het circus ge-
leerd?” Reageert de aap: “Nee, ik struikelde over de deurmat”.  

Moppe
n
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agenDa

Juni 
Vr. 08 - 06  Mogelijk inhalen Avondvierdaagse Goudriaan
Wo. 13 - 06 t/m 16 - 06 Slaatjesactie
Do. 21 - 06  Huwelijk Leontien en Johan (18:00uur ger. kerk Brandwijk)
Do. 21 - 06  Inhalen Avondvierdaagse Bleskensgraaf (20:00uur verzamelen  
   op Kerkplein
Za. 23 - 06  Zomerconcert en eindavond (Bleskensgraaf) 19:00 uur
Vr. 29 - 06   Opening nieuwe gebouw van Hoorne (verzamelen 19:15 uur  
   fam. van Wijgerden)

Juli 
Ma. 02 - 07  Laatste repetitie voor de zomervakantie

augustus
Ma. 20 - 08  Start repetities

September
Vr. 14 - 09  Lampionnenoptocht speeltuin Bleskensgraaf

oktober
Za. 20 - 10  Lampionnenoptocht speeltuin Molenaarsgraaf
Za. 27 - 10  Najaarsconcert BK

november
Za. 10 - 11  Bazaar GF en IJsclub
Ma. 12 - 11  Vergadering Club van Honderd - GF
Za. ?? - 11  Inhalen Sinterklaas Brandwijk/Molenaarsgraaf

December
Za. 15 - 12  Winterconcert Dorpshuis Ottoland
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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

Kamp RijsbeRgen


