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GF  informatie GF
Voorzitter:              A. Wöstman, Pinksterbloemstraat 3, Bleskensgraaf  
     0184 - 69 90 54
Secretaris:                W. Vulto, Ranonkelstraat 12, Bleskensgraaf
                                            0184 - 69 14 76
Penningmeester:         L. Ouderkerk, Hofwegen 38, Bleskensgraaf
                                           0184 - 69 27 03
Bestuurslid:            S. Romeijn, Polderweg-O 1a, Molenaarsgraaf
(Contact Drumband)          0184 - 64 27 51
Bestuurslid             M. de Wit, van Gentstraat 11a, Goudriaan
(Uniformbeheerder) 0183 - 58 26 15 
Bestuurslid:            S. van Wijk, Brandwijksedijk 28, Brandwijk
(Opleidingscoördinator)    0184 - 64 12 74
Bestuurslid:            C. Vulto, Ranonkelstraat 12, Bleskensgraaf
(Materiaalbeheer)  0184 - 69 14 76
Docent Slagwerk:      A.van Werd, Vest 28, Gorinchem
   06 - 38104510
Dirigent:                A.van Werd, Vest 28, Gorinchem
   06 - 38104510  
Docent Koperblazers: E. van der Woude, Landauerdrift 17, Nieuwegein
         06 - 23109108
   Arie Heykoop (saxofoon), v.d. Boetzelaerlaan 19, Langerak
   0184 - 601946
Bibliotheek:   C. Vulto en S. van Wijk, Ranonkelstraat 12,    
   Bleskensgraaf
   0184 - 69 14 76
  
                             _______________________________________________
Repetities  Slagwerkgroep: Maandagavond van 18:00 uur  tot  19:25 uur 
   Fanfare-Orkest: Maandagavond van 19:25 uur tot 21:15 uur
   Locatie: Vestiging Van Hoorne Events, 
   Polderweg-Oost 5, 2973 AN  Molenaarsgraaf  
   Jeugdorkest Dynamica: Om de week op zaterdag
   Locatie: van Wijgerden Transport,
   Polderweg Oost 16, 2973 AN Molenaarsgraaf
Opleidingen  Koperblaasmuzikanten: Iedere zaterdagmorgen.
   Locatie: van Wijgerden Transport,
   Polderweg Oost 16, 2973 AN Molenaarsgraaf
   Slagwerkers: Maandagmiddag vanaf  15:00 uur
   Locatie:Vestiging Van Hoorne Events,
   Polderweg-Oost 5, 2973 AN  Molenaarsgraaf
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VOORZITTER

“
an de 

De dag dat ik dit stukje schrijf lijkt al een herfstige dag 
met regen en wind, afgewisseld met zonneschijn. Wat 
gaat dat vanavond opleveren? We lopen vanavond (14 

september, red.) de lampionnenoptocht in Bleskensgraaf. 
Zoals ieder jaar, want het is een leuke afsluiting van het 
speeltuinseizoen. Al die kinderen met hun lampionnetje. Het 
blijft leuk, ook al lopen ze tegenwoordig bijna allemaal met lampjes in 
hun lampion in plaats van kaarsjes. De spanning van echt vuur aan je 
stokje of een kaarsje dat steeds wordt uitgeblazen door de wind is er 
dus niet meer. Er zullen vast wel weer veel kinderen meelopen, weer of 
geen weer. En GF zal er weer bij zijn. 
Het is een drukke en enerverende tijd geweest voor de vereniging; 
de afsluiting van het repeteren bij de Boerenklaas, opbouwen bij van 
Hoorne Events, leden die afscheid namen en gelukkig ook nieuwe 
leden die zich aanmeldden. 

Vanaf de oprichting repeteerde de vereniging al in de Boerenklaas. 
Gebrek aan ruimte voor de opslag dwong ons uit te zien naar een 
repetitieruimte met veel opslag. Die hebben we nu bij van Hoorne 
events. De directeur, en oud GF lid, Michael van Hoorne en zijn mensen 
hebben ons hartelijk welkom geheten met diverse heerlijke vlaaien op 
onze eerste repetitie in de nieuwe zaal. De repetitiezaal is kleiner dan de 
Boerenklaas, maar voor ons precies goed. En naast de repetitieruimte 
is één van onze opslagruimtes. We rijden de marimba’s en pauken 

zo de repetitieruimte 
in; wat een gemak! 
De slagwerklessen 
worden ook op die 
locatie gegeven.
Ook de 

blaasleerlingen hebben voor hun lessen een andere locatie. Wij zijn 
weer zeer gastvrij onthaald bij de familie van Wijgerden. In hun kantoor/
kantine mogen de lessen gegeven worden en kan het jeugdorkest 
Dynamica oefenen. Wij zijn erg blij met deze nieuwe locaties. Beiden 
zijn zeker een grote verbetering.

Wat ook een grote stap voorwaarts is, is het digitaliseren van alle 
muziek. Cinty en Sylvia zijn uren aan het scannen om alle originele 

“We zijn erg blij met onze 

nieuwe repetitielocaties”
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muziek digitaal en goed gearchiveerd te krijgen. Uiteindelijk gaat 
het ons een digitale bibliotheek opleveren waarin zeer gemakkelijk 
de muziekstukken en losse partijen gevonden kunnen worden. Het 
is voor hen heel veel werk en het levert de gehele vereniging heel 
veel op. Onze grote dank hiervoor dames!
Na de zomervakantie is ook het jeugdorkest Dynamica weer 
gestart. Dynamica staat onder leiding van de blaasdocente Eelkje 
van der Woude. Eenmaal in de twee weken oefent Dynamica. Ook 
slagwerkleerlingen en saxofoonleerlingen kunnen gaan instromen 
in het jeugdorkest. De docente van de leerling bepaalt of de leerling 
er aan toe is om mee te spelen. Zo leren ze al vrij snel samenspelen 
en is de overstap naar het grote orkest minder moeilijk. En het is 
natuurlijk gewoon heel erg leuk om samen met anderen muziek te 
maken en samen op te treden. Daar is de gehele opleiding ook op 
gericht; samen muziek maken.
Rond de zomer zijn er ook enkele leden vertrokken, maar er zijn ook 
al weer nieuwe leerlingen (op slagwerk en trompet) begonnen. 
We blijven gelukkig goed constant met ons ledenaantal. Ook met 
de instroom in het grote orkest en in de slagwerkgroep.
Wat ook vrij nieuw is, is dat Lars van Diejen als basgitarist is 
toegevoegd aan de slagwerkgroep en aan het orkest. Op het 
zomerconcert heeft u hem al kunnen horen. Hij zal steeds meer 
meespelen met verschillende stukken. Het geeft een heel ander 
geluid erbij. 

Het najaarsconcert op 27 oktober komt er ook weer aan. Het wordt 
een verrassend concert: met O&U en ook met rapper Anthony. 
Komt dat horen en zien: 27 oktober in de Boerenklaas.
Noteer ook alvast in uw agenda: het grote ‘de Waard concert’ 
op 12 Januari 2013. Alle orkesten in de nieuwe gemeente 
Molenwaard gaan zowel afzonderlijk als samen voor u optreden 
in Nieuw Lekkerland. Daarover later nog veel meer. Maar groots 
wordt het zeker.

Anne Wöstmann “
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Van de 
BESTUURSTAFEL

“ Het nieuwe muziekseizoen is begonnen met de 
verhuizing naar van Hoorne Events.

Directeur Michael geeft elders in dit blad act de présence 
en we voelen ons erg welkom. Achter de schermen zijn 
natuurlijk een heleboel mensen druk bezig geweest om dit 
alles mogelijk te maken. Onze archiefdames doen daarvan in dit blad verslag. 
Koperblaasdocente Eelkje van der Woude heeft ook een nieuwe werkplek. 
Zij geeft voortaan haar lessen bij transportbedrijf van Wijgerden.De eerste 
bestuursvergadering is alweer voorbij met daarin aandacht voor alle komende 
activiteiten, opleidingen en jeugdorkest. 
We hebben besloten om Dynamica jeugdorkest te blijven noemen, hoewel 
daar natuurlijk ook oudere leerlingen welkom zullen zijn. Verder hebben we 
besloten dit jaar het winterconcert in Ottoland niet te houden, omdat de 
ervaring van afgelopen jaren leert dat december meestal een hele drukke 

maand is voor onze 
slagwerkgroep en 
orkest. 
Dan kreeg het 
secretariaat nog 
de mededeling 

dat oud-dirigent van Graafstrooms Fanfare, de heer Bob Jansen, op hoge 
leeftijd is overleden. De heer Jansen was ongeveer 20 jaar geleden ruim 8 jaar 
dirigent van GF en was tot op heden nog dirigent van een seniorenorkest.
We krijgen ook het verzoek van de gemeente mee te doen aan de actie 
‘Helden’, waarbij jeugd tot 18 jaar zich aan kan melden als held. De folders 
die we hiervoor toegestuurd kregen zullen we aan onze jeugdleden 
overhandigen.

Voor de rest gaan we als bestuur weer gewoon hard aan het werk net 
zoals eigenlijk iedereen van onze vereniging. Ik wens iedereen een fijn 
muziekseizoen 2012/2013!

Wim Vulto, secretaris 

“We voelen ons erg welkom bij 
van Hoorne Events”
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Door Wim Vulto
Helga van Arkel  van partycentrum 
de Boerenklaas werd op  
maandagavond 18 juni verrast met 
een serenade van Graafstrooms 
Fanfare. De reden van deze 
serenade was het feit dat het 
orkest en de slagwerkgroep  de 
Graafstroomzaal van de Boerenklaas 
voor de laatste keer gebruikten om 
te repeteren.

Café de Boerenklaas heeft ruim 85 
jaar gastvrijheid geboden aan de 
muziekvereniging. De afgelopen 
12 jaar was Helga van Arkel de 
hartelijke gastvrouw voor de 
vereniging. Secretaris Wim Vulto 

sprak Helga toe en bedankte 
haar voor alle inspanningen en 
gastvrijheid met een bos bloemen. 
De vereniging is voor wat betreft 
de opslag van instrumenten wat uit 
haar jasje gegroeid.  Graafstrooms 
Fanfare wil de prachtige 
Graafstroomszaal nog wel graag 
blijven gebruiken voor concerten, 
vlooienmarkten en de Bazar. 

Vanaf september 2012 krijgt de 
vereniging onderdak in het nieuwe 
gebouw van Van Hoorne Events 
in Molenaarsgraaf. Hier konden 
behalve de repetitieruimte ook twee 
opslagruimtes voor de vereniging 
gerealiseerd worden. 

Na meer daN 85 jaar afscheid 
nemen van de Boerenklaas

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

http://www.cvisiontech.com


- 10 - Oktober 2012

Met live 
Muziek aan 
tafel!
MICHAEL VAN HOORNE BLIJ 
MEt FANFARE IN HUIS! 

Na vele jaren weinig te hebben 
gezien en gehoord van Graafstrooms 
Fanfare, kan ik er nu niet omheen. 
Iedere maandagavond mogen ik, 
mijn partner en al onze mensen op 
kantoor genieten van de fanfare die 
bij ons binnen het bedrijf repeteert! 
Vanaf een uur of drie de drummers 
en later alle blazers erbij. Een gezellig 
dorpstafereel waar ik  gek op ben! 
Avondeten met live muziek op de 
achtergrond, dat heeft toch alleen 
de Koningin?

Het is puur genieten als we die jonge 
gasten binnen zien komen aan het 
einde van de middag. De eerste 
paar keren nog wat gespannen, 
maar ondertussen hebben ook 
deze drummers in de dop de weg 
naar de uitgebreide koffieautomaat 
gevonden. Niet voor de koffie, maar 
de heerlijke warme chocolademelk 
die de automaat geeft! Prachtig 
om te zien en te merken dat het 
enthousiasme binnen de hele ploeg 
er nog net zo is als in de jaren ’87 
t/m 97, de jaren waarin ik iedere 
maandag naar de Boerenklaas ging 
en na afloop een frikadel speciaal 
bestelde bij Nel Voorsluis. Wie had 
toen durven dromen dat ik binnen 
de muren van mijn eigen pand de 
fanfare nog eens onderdak kon 
bieden voor de repetities. 

Frikadellen speciaal verkopen we niet, 
al hoop ik binnenkort wat meer tijd te 
hebben en toch eens een glas te schenken 
na afloop van de repetitie en een blokje 
kaas neer te zetten. Ik geniet echt van 
de aanwezigheid van deze vereniging 
in huis en niet alleen ik, ook al onze 
mensen. Het geeft een beetje kleur aan 
het geheel, het past bij wat we doen en 
wat is er mooier dan een vereniging met 
een huisvestingsprobleem weer een stapje 
verder te helpen, prachtig! Ik doe het 
graag en we hopen het nog heel lang te 
kunnen faciliteren. Niet alleen de repetities, 
maar ook de opslag. Je ziet iedereen zijn 
best doen alles netjes te houden en dat is 
fijn om te merken; met elkaar dit prachtige 
pand netjes houden, zodat we nog lang 
samen kunnen optrekken. 

Ik houd van Graafstrooms Fanfare, ik 
houd van de mensen die zo bevlogen 
met hun hobby bezig zijn, ik houd van de 
gezelligheid en het verenigingsleven. Het 
past geweldig bij ons en ik wil namens 
Bart en mijzelf iedereen dan ook van 
harte welkom heten in ons pand. Dat de 
repetities vruchtbaar mogen zijn en dat 
heel Graafstroom maar vaak mag genieten 
van alle stukken die binnen de muren 

van Van Hoorne 
Entertainment zijn 
ingestudeerd! 
Succes allemaal en 
wees welkom! 

Michael van 
Hoorne 
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Ons 
plekkie 
bij van 
HOOrne 
events!
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“ naam: rianne de Wit
leeftijd:  18 jaar

Woonplaats: GOudriaan
instrument: sOpraan saxOfOOn

Onder   nOten 4

“Ik deed de koffer open 
en zag ineens een so-
praan saxofoon. Ik 
dacht ‘huh??’”

“Ik ben Rianne de Wit en ik kom uit 
Goudriaan. Ik ben 18 jaar en volgens 
mij ben ik sinds mijn 14e lid bij de 
Graafstrooms Fanfare. Naast het 
spelen bij de fanfare heb ik natuurlijk 
nog meer dingen die ik doe. Sinds 
september dit jaar studeer ik de 
opleiding HBO Voeding & Diëtetiek 
in den Haag. Het blok is nu 3 a 4 
weken bezig en het is allemaal erg 
leuk. Het enige kleine nadeel is dat 
ik minstens 3 uur aan het reizen ben 
op een dag. Naast het schoolgaan 
geef ik 2 uur in de week gymles aan 
kleuters en meiden uit de groepen 
3/4/5. Ook breng ik folders rond 
en werk ik meestal in het weekend 
in het Gasthuis in Gorinchem. Ik 

werk op een afdeling met mensen met een 
bepaalde ziekte of een beperking, maar ze zijn 
geestelijk bijna allemaal nog goed. Daarom is 
het ook zo leuk om er te werken, omdat je 
nog lekker met die mensen over van alles kan 
kletsen. Ook ben ik clubleiding bij de kerkclub 
in Goudriaan. Dit zijn tieners van 13 tot 15 
jaar, en het is zeker leuk om te doen. 

Het instrument dat ik speel bij de fanfare is 
de sopraan saxofoon. Mijn moeder, Marieke, 
speelde bij de fanfare en ik kwam met mijn 
broers en vader als trouwe fans altijd kijken 
bij de concerten. Daar zag en hoorde  ik 
de alt-saxofoon en toen wist ik al zeker dat 
ik ook altsaxofoon wilde spelen. toen ik dat 

uiteindelijk doorgezet had en mijn eerste les 
ging volgen, deed ik de koffer open en zag 
ik opeens een sopraan saxofoon. Ik dacht: 
‘huh?’ Maar ik ben toch gaan spelen. De 1e les 
kwam er meteen geluid uit en ik was natuurlijk 
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Onder   nOten 
met... Rianne 

de wit
hartstikke trots. Vanaf dat moment vond ik 
de sopraan saxofoon leuker. Het leuke aan 
de ‘sopsax’ vind ik het geluid en de hoogte 
die het instrument kan bereiken. Ook vind ik 
het erg leuk dat het meestal melodiepartijen 
zijn. Als ik een ander instrument zou moeten 
kiezen, zou dat klarinet of dwarsfluit zijn. 
Binnen de fanfare zou ik kiezen voor de 
hoorn. 

Mijn muziekcarrière tot nu toe is 
niet zo heel interessant. Ik loop mee 
met de avondvierdaagse en de 
lampionnenoptochten. Ik speel mee 
met de concerten en daarnaast heb ik 
2 keer meegedaan aan de Kerst Play-in 
in Leiden. Gelukkig ben ik nog niet van 
plan om binnenkort te stoppen, zodat ik 
misschien nog wat meer dingen aan het 
muziekcarriérelijstje kan toevoegen. Het 
leuke aan de GF is dat iedereen zo lekker 
normaal is. Je kan gewoon jezelf zijn, lekker 
lachen op de leuke momenten en soms 
eens serieus zijn tijdens de repetitie. 

Mezelf beschrijven in 4 woorden vind 
ik altijd een beetje moeilijk. Ik houd van 
gezelligheid en lekker lachen met (en 
om) anderen. Daarnaast ben ik met veel 
dingen op het laatste moment, maar wel 
altijd nog net op tijd. Ik beschrijf mezelf ook 
altijd als behulpzaam, maar toen ik mijn 
moeder vroeg om 4 dingen van  mezelf te 

beschrijven, vertelde ze me dat ik 
sowieso niet behulpzaam was… 
Hm, behulpzaam behalve thuis 
dan. Ik heb ook niet echt een 
levensmotto, maar ik geloof wel 
dat alles wel een keer goed komt, 
alleen weet je nog niet hoe en 
wanneer. 

En dan nu de bonusvraag: Kun je 
een moment bedenken tijdens je 
fanfarecarrière die erg bijzonder 
of grappig voor je was? Zo ja, 
welk moment? 
Een specifiek moment kan ik nu 
niet bedenken, maar ik weet wel 
dat ik altijd veel heb gelachen toen 
Renate nog op de fanfare zat. En 
nu is het nog steeds lachen met 
de repetities hoor. Bijvoorbeeld op 
de momenten wanneer iemand 
z’n muziek vergeten is of als er  
gekke opmerkingen gemaakt 
worden tussendoor. Of wanneer 
niemand naar Adrie luistert en zo 
kan ik nog wel even door gaan.

Zo, dit waren mijn 4 noten wel. 
Ik zou hem graag door willen 
geven aan Marleen met de vraag: 
Vind je het nu weer net zo leuk 
(of leuker) bij de fanfare als voor 
je stopte? En voel je je alweer 
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EEn ZomErconcErt mEt jonge talenten
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Het afgelopen jaar was de laatste repetitie 
van de fanfare anders dan normaal. ten 
eerste werd de repetitie na de barbecue 
gehouden, in plaats van de repetitie 
voor de barbecue. ten tweede was 
het de laatste repetitie in het gebouw 
bij Van Wijgerden. Sommige leden 
vonden daarom dat het deze laatste 
keer een speciale avond moest worden. 
Zo kwamen zij met het idee ‘GF’s Got 
talent’ op de proppen. Dit hield in dat 
de leden van de fanfare een act moesten 
opvoeren. 

De avond zelf was erg gezellig. Er was 
een jury, bestaande uit: ing. D. Kok, 
prof. A. Wöstmann en prof. A. van 

Werd. Deze zeer deskundige, en in het 
werkterrein bekende,  jury beoordeelde 
en veroordeelde de acts van de leden. De 
avond zelf werd gepresenteerd door de 
alom bekende en gewilde presentator S. 
van Diejen.

De acts bestonden uit zeer uiteenlopende 
voorstellingen. 
Zo zong Rosanna de sterren van de 
hemel. Haar werd later door de vakjury 
een interne opleiding tot zangeres 
beloofd. 
De gezusters Romeijn verasten 
verschillende leden door zichzelf uit 
te lichten in een ludiek liedje. Zelfs het 
rond laten gaan van jeugdfoto’s ging de 
zusters niet te ver. 
Wim verbijsterde elke toeschouwer met 
een knappe solo op een blokfluit. Ik wed 
dat iedereen die dat hoorde nooit meer 
iets lacherigs over een blokfluit durft te 
zeggen. 
Anne, Cinty, Sylvia en Dick amuseerde 
iedereen door twee keer hetzelfde 
liedje te spelen. Dit deden zij onder de 
inspirerende naam ‘De vier slaatjes’. 
Ook Angelique, Marieke en Rianne 
speelden tezamen een leuk deuntje. 
Dat klonk zoals normaal apart maar was 
verder wel aardig. 
Henk testte de trommelvliezen van 
de aanwezigen door het nummer 
‘Zakje chips’ uit te voeren. Dit was erg 
ontroerend. 

Met knikkende knieën voor 
een zeer strenge jury tijdens 
gF’s got talent!
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Adrie liet zien hoe men verschillende 
geluiden uit een snaartrommel kan laten 
klinken. Hij had hiermee de lachers op 
zijn hand.
tenslotte schitterden Dirco, Stan en het 
broertje van Stan met een aardig liedje 
op de melodica en gitaar. Door verveling 
van de kant van het publiek werd dit lied 
ingekort.

Het was dus al met al een erg geslaagde 
avond. Ik wil dan ook de Denktank 
bedanken voor de organisatie. Ook wil ik 
de presentator bedanken, zonder wiens 
inspanningen deze avond niet had 
kunnen verlopen zoals deze is verlopen.

Stan van Diejen

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

http://www.cvisiontech.com


- 17 -  Oktober 2012

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

http://www.cvisiontech.com


- 18 - Oktober 2012

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

http://www.cvisiontech.com


- 19 -  Oktober 2012

door: Cinty Vulto 
In juni ben ik met Sylvia en Peter 
Vogel meegegaan om te helpen 
met de begeleiding van de muziek-
voorlichting. Hierbij werd op een 
eenvoudige manier verteld over 
muziek en instrumenten, vooral met 
betrekking tot de fanfare. terwijl 
Sylvia uitgebreid vertelde hoe je 
moest blazen op een trompet, 
zorgde Peter intussen voor een 
vrolijk intermezzo, waarbij hij een 
trompet zogenaamd kapot maakte 
door hem helemaal uit elkaar te 
halen. Of hij ging op een kussen 
zitten slapen en schrok wakker als er 
een luid kabaal uit een instrument 
ten gehore werd gebracht. Intussen 

ging Sylvia onverstoorbaar verder met 
haar uitleg over de instrumenten, zoals 
de trombone, de bugel, de saxofoon en 
de tuba. Overal werd even een riedeltje 
op geblazen. Hierbij konden de kinde-
ren allerlei vragen stellen
 Uiteindelijk mochten de kinderen per 
drie voor de klas op een instrument 
blazen en zo werd de muziekochtend 
afgesloten, terwijl er nog de nodige 
voorlichtingsbriefjes werden uitgedeeld 
met betrekking tot de fanfare.
De kinderen werden dan ook van 
harte uitgenodigd om eens een kijkje te 
nemen bij de fanfare samen met hun 
ouders.
Al met al was het een leerzame muzika-
le les voor de kinderen en de instrumen-
ten konden weer terug in de koffers.

Schoolvoorlichting op de o.B.S. 
Kiezel en de Kei te BleSKenSgraaf
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Op de allerwarmste dag van 2012 
moesten we alle spullen verhuizen 
van GF die her en der over de Al-
blasserwaard verspreid opgeslagen 
waren. Er stonden nog borden van 
jaren terug bij boer Arie Brouwer. 
Er stonden spullen bij de familie van 
Wijgerden, kleding bij mij thuis, mu-
ziek en van alles en nog wat bij Wim 
en Cinty en nog het een en ander bij 
de Boerenklaas. En zo kan ik nog wel 
even doorgaan.
En al die spullen 
moesten naar van 
Hoorne. De vrijdag-
avond ervoor hadden 
we al het een en an-
der als bestuur door-
gesproken en zaterdag 
17 augustus moest het 
dan gebeuren.
Het was voor mij de eerste keer 
dat ik (na de officiële opening dan) 
onze(!!) ruimte kon bekijken. En ruim 

was het. Na eerst allemaal aan het werk 
bezig te zijn, was het al weer tijd voor 
koffie. Geen overbodige luxe. Daarna 
zijn we keihard aan het werk gegaan; 
soppen, stofzuigen, Herman liep nog 
heen en weer met allerlei moeilijk ge-
reedschap, en vooral veel weggooien. 
Want wat heeft die drumband veel! Ook 
hier is het een en ander van voor de oor-
log de kliko in gegaan.
tegen 12 uur en vele zweetdruppels 
verder was de klus bijna geklaard en 
konden we elkaar opgelucht een prettig 

weekend en 

tot maandag wensen.  Het was wel erg 
gezellig om ook eens op deze manier 
met elkaar bezig te zijn.
Marieke

DE vErhuizing. 
Door verhuisteam marieke & 
Gerrit

“Wat heeft die drumband 
veel spullen!”
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Omdat sjouwen nu eenmaal een 
beetje een mannenklus is (of omdat 
wij een kar achter de auto hebben, 
dat kan ook) was mij gevraagd 
of ik vrijdag mee wilde helpen 
spullen over te brengen naar de 
nieuwe locatie. Je zou zeggen, 
genoeg enthousiaste jeugdleden, 
maar volgens Sylvia was ik veel  
ouder, wijzer, bedaarder, grijzer 
en bedachtzamer en zou dat een 
hoop schade aan de dure spullen 
voorkomen. Het liep fantastisch 
samen en na 2 keer heen en weer 
met de kar en Sylvia’s achttientonner 
was alles wat bij van Wijgerden 
vandaan moest wel ongeveer 
overgebracht. Na een bakkie koffie 
van van Hoorne Events moesten 
we ook nog wat archiefspullen bij 
Boerenklaas halen. Kartonnen dozen 
en de archiefkasten zelf. Gelukkig 
wogen ze niks, waren ze niet groot 
en was het erg ruim onder het cafe; 
anders hadden we misschien nog 
wel last van onze rug gekregen. 
Volgens Helga was het absoluut 
geen vrouwenwerk. Gelukkig dacht 
Sylvia er anders over. Anders had ik 
het alleen moeten doen.
Dat was vrijdagochtend en de 
volgende ochtend na het ophalen 
van nog wat ‘’vergeten’’ spullen 
ergens in een boerenschuur, kon 

het uitzoeken/schoonmaken/inrichten 
etc. beginnen. De lekkere lichte en kleine 
archiefkasten moesten naar boven. 
Herman en ik zouden dat toch beter 
moeten kunnen dan Sylvia dus.. was 
de eerste archiefkast vanaf halverwege 
de trap net wat later beneden dan 
Herman, dus lag Herman onderop. 
Gelukkig zonder verdere lichamelijke 
ongemakken.
Er waren ook nog een stuk of 10 blauwe 
lessenaars die een jaar of 5 in de schuur 
van boer Brouwer hadden gestaan. Ooit 
gemaakt door de legendarische Piet 
van den Berg, dus ze kunnen nog wel 
300 jaar mee. Na een stevige sopbeurt 
waren ze weer heel toonbaar. Wim 
heeft ze even op de foto gezet en gaat 
proberen er via Marktplaats nog wat aan 
over te houden voor de fanfare.
Iedereen was keihard aan het werk; het 
was dan ook een hele operatie en het 
zal echt nog wel een paar keer schuiven 
en verzetten worden tot het naar ieders 
zin is, maar ik hoop dat jullie nog vele 
jaren van de deze prachtige opslag- en 
oefenruimte en van de gastvrijheid van 
van Hoorne Events gebruik mogen 
maken. Na 2 gezellige maar erg warme 
ochtenden smaakte het koude biertje 
van Michael geweldig. 
Veel succes!!!!!
Gerrit

De eerste archiefkast was net wat 
later beneden dan Herman...
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Op 21 juni 2012 trouwden twee 
zeer muzikale mensen met elkaar; 
Johan Donk en Leontien Ouderkerk. 
Leontien heeft bijna 12,5 jaar de 
fanfare ondersteund op alt-saxofoon 
en hoorn. Haar toenmalige vriend 
en huidige man Johan, speelt bij 
Crescendo in Sliedrecht. Johan heeft 
ons regelmatig ondersteund op de 
bas waar we hem ook heel dankbaar 
voor zijn. Na de kerkdienst tijdens de 
bruiloft verrasten we het kersverse 
paar met een kleine serenade. Om 
daar nog even een verrassing bovenop 
te doen, kwam de burgemeester langs 
om Leontien alsnog te onderscheiden 
voor haar 12,5 jarig fanfarejubileum. 

21 - 06 - 2012

Johan en Leontien 
Donk
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Nadat de fanfare de bruiloft van 
Leontien en Johan muzikaal had 
omlijst, riep de plicht wederom en 
moesten wij de avondvierdaagse in 
Bleskensgraaf begeleiden. 
De tocht begon als elke andere 
tocht. We verzamelden bij de kerk 
in Bleskensgraaf. Daar werden we al 
opgewacht door talloze kinderen en 
ouders. Daarna begonnen we met 
lopen…
Terwijl we door de nieuwbouwstraten 
van Bleskensgraaf zwierven, zag 
de lucht steeds donkerder. Vanuit 
het westen kwam er een enorm 
zwart onweersfront opzetten. 
Ondertussen speelde de fanfare 
onverstoord verder. Het werd 
echter steeds donkerder en de wind 
nam in kracht toe. De dreigende 
lucht zorgde ervoor dat een paar 
leden angstig omkeken. Toen 
kwam het moment waarop de 
eerste druppels vielen en de eerste 
bladeren in het gezicht waaiden. 
Sommige mensen haakten toen al 
af, maar de meerderheid liep nog 
gewoon met ons mee. 
De vereniging kondigde de 
noodtoestand af en er werd besloten 
de tocht te verkorten en te eindigen 
bij Boerderij Gijbeland. Toen we 
echter bijna bij de hoeve aanbeland 
waren, barstte het los. Ten eerste 
was de wind erg krachtig geworden 
en de lucht was aardedonker. Om 
de hysterie te vergroten waaide er 
vanaf een zandhoop op de hoek van 
een straat grote hoeveelheden zand 
richting de fanfare. Dit bemoeilijkte 

het kijken en spelen en desoriënteerde de 
fanfareleden. Toen de regen in hoeveelheid 
toenam, begon de stoet sneller te lopen 
richting de hoeve. 
Eenmaal aangekomen bij de hoeve werd de 
fanfare in een aparte schuur ondergebracht 
en het voetvolk in de hoeve zelf. De storm 
was toen op zijn hoogtepunt. In de schuur 
bekwam de fanfare van de schrik. Het was 
echter niet afgelopen…
Toen de leden elkaar gingen tellen, men ging 
van het ergste uit, miste er al snel iemand. 
Na enig inventariseren bleek dit missende 
lid Linda Romeijn te zijn. Het idee dat Linda 
nog buiten in de woeste storm ronddwaalde 
werd haar zussen even teveel. Zij werden 
dan ook even afgeschermd en getroost door 
de slagwerkers die bekend staan om hun 
behulpzaamheid. 
Na een tijdje echter kwam Linda verwilderd 
binnen. Ze bleek verwond te zijn door 
het rondvliegende zand. Het oog was 
beschadigd en hierdoor was ze niet in 
staat te functioneren. Terwijl ze wanhopig 
blind speelde, werd ze door behulpzame 
omstanders geholpen en uiteindelijk weer 
naar ons geleid. 
Wat de avond toch niet zo rampzalig maakte 
was de serenade aan een jongeman die ook 
bij ons schuilde met zijn familie. Het was erg 
duidelijk dat deze erg genoot en dat maakt 
het dan toch weer de moeite waard om te 
spelen!

de avOntuurlijke 
avOndvierdaaGse...
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Leuke Weetjes

sommige mensen hebben last van een muisarm of een 
tenniselleboog. Adrie heeft last van een drumenkel en 
dat is ook best lastig. 

Aanstaande 27 oktober zal een hele muzi-
kale avond worden. KNA gaat de lampion-
nenoptocht begeleiden in Molenaarsgraaf/
Brandwijk en Jan Smit heeft een concert... O 
ja, en ook wij hebben dan een concert, maar 
dan zonder Marieke en Rianne, want zij zijn 
bezweken voor de muziek van Jan Smit.

Heeft u ook gehoord dat Anne tijdens het vorige 
concert wel een erg gemakkelijke hoornpartij 
had? Wees niet bezorgd, voor het volgende con-
cert moet ze dankzij de muziekcommissie stevig 
zwoegen. Overigens doet ze dat erg goed!

Heeft u zich ooit afgevraagd wat 
het verschil is tussen een trompet 
en een bugel? Het antwoord is 
simpel: Een trompet klinkt wreed 
cool en een bugel heeft een 
knuffelig geluid.

Peter Vogel valt weleens in slaap tijdens 
de muzieklessen op school. Gelukkig is 
daar een simpelen oplossing voor: hard 
toeteren met de trompet. 

Sommige kinderen worden tij-
dens de muziekvoorlichting roder 
dan hun shirtjes... Zou het dan zo 
moeilijk zijn om Peter uit zijn slaap 
te houden? 

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

http://www.cvisiontech.com


- 28 - Oktober 2012

©Stan van Diejen
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©Stan van Diejen

Moppe
n

een oude vrouw maakt haar eerste zeereis. De kapitein vraagt haar 
of  alles naar wens is. 'Fantastisch!', zegt ze, 'en reuzehandig, die 
wasmachines in de muur. Wat daar niet allemaal ingaat ...'.

Drie schipbreukelingen spoelen aan op een on-
bewoond eiland. Na enkele maanden vinden ze 
een fles op het strand. Als ze kurk eraf halen 
verschijnt er plotseling een geest uit de fles. Ie-
dereen mag
een wens doen. De eerste: "Ik wil dolgraag terug 
naar mijn stamkroeg in Amsterdam." Whoem-
mm!!!..... En hij is verdwenen. De tweede: "Ik wil 
met mijn drie vriendinnen op de Scheveningse 
Boulevard flaneren." Whoemmm: ook hij is ver-
dwenen. De derde schipbreukeling: "Tja, het is 
hier nu wel een beetje eenzaam geworden. Ik 
wou dat mijn beide kameraden maar hier waren.”

“U vertelde daarnet dat u de enige was die de 
schipbreuk heeft overleefd. Hoe werd u gered?”
“Heel eenvoudig; ik miste de boot.”
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AgendA

September
Vr. 14 - 09  Lampionnenoptocht speeltuin Bleskensgraaf

Oktober
Ma. 15 - 10  Repetitie met O&U in de grote hal bij van Hoorne Events
Di. 23 - 10  Repetitie met O&U in de Boerenklaas (20:00 uur)
Do. 25 - 10  Repetitie Slagwerkgroep bij van Hoorne Events (20:30 uur)
Vr. 26 - 10  Slagwerkfestival Schoonhoven
Za. 27 - 10  Najaarsconcert BK 
   10:00 uur   opbouwen
   17:00 - 18:00 uur  slagwerk
   18:00 - 18:30 uur  orkest
   18:30 - 19:00 uur  koor
   19:30 uur  zaal open voor publiek
   20:00 uur  aanvang concert   

november
Za. 10 - 11  Bazaar GF en IJsclub
Ma. 12 - 11  Vergadering Club van Honderd - GF

december
   Houd rekening met aanvragen voor ondersteuning Kerst.

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

http://www.cvisiontech.com


- 31 -  Oktober 2012

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

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

Muziekcommissie :   Angelique Bogaard, Sylvia van Wijk, Rianne de Wit,  
    Adrie van Werd
Deze commissie zorgt dat er elk concert weer leuke, gevarieerde muziek gespeeld
wordt.

Bazaarcommissie :   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 :   Stijna Romeijn (contactpersoon), Korinne Stigter,  
    Rianne de Wit 
Deze commissie bestaande uit jeugdleden bedenkt- en doet voorstellen voor activiteiten.

Commissie concoursen:  Sylvia van Wijk, Vacature
Deze commissie begeleidt de solistenconcoursen, play-ins, wedstrijden.

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

Websitecommissie :  Anne Wöstmann(redactie), Jeroen Vulto (technische  
    ondersteuning)
Deze commissie zorgt voor het onderhoud en het beheer van de website.
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Uit den ouden doosch

De langste fanfare 2006
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