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Voor veel mensen ben ik geen onbekend gezicht bij GF maar ik zal mij even voorstellen voor de-
gene die mij nog niet kennen. 
Ik ben Peter van Wingerden en ik ben 44 jaar en ik woon samen met mijn vrouw Mijnie en 3 
dochters in Hoornaar. Ik ben al sinds mijn 9de jaar met muziek bezig ik ben actief geweest bij 
een drum en show korps ODI ( te Oud-Alblas) jaren lid geweest als slagwerker en toen dit korps 
stopte had ik een korte periode van rust al snel contact met Graafstrooms Fanfare. Zij zochten 
toen een “grote”trom slagwerker voor op straat te lopen. Na een kennismakings gesprek was ik 
al bijna direct actief bij dit gezellige clubje. 
Zo dit was even kort mijn voorstel, nu even over tot de orde van de dag. Een voorzitter mag een 
mooie maar vooral een leidinggevende functie bekleden en ja daar moet je ingroeien. 
 We hebben als dit fanfareblad bij u  op de deurmat valt al de vakantie periode weer achter de 
rug, maar er komen nog genoeg optredens op ons af zoals het Winterconcert op 13 dec a.s. 
maar eerst nog verschillende lampionoptochten op verschillende locaties en daar tussendoor 
zijn we als GF nog te bewonderen in het land van Sinterklaas in attractiepark Duinrell ( novem-
ber 2014)  en als afsluiting van dit jaar het kerstnacht zangconcert in Brandwijk. Ook zijn we op 
dit moment druk als bestuur om een nieuw repetitie ruimte te zoeken nu gebleken is dat onze 
huidige ruimte voor ons in de toekomst niet beschikbaar zal zijn. We zijn in gesprek  met de ge-
meente Molenwaard voor een geschikte ruimte voor het lesgeven ,repetitie en opslag van ons 
instrumentarium. 
Ik neem ook direct de kans om Anne Wöstmann enorm te bedanken voor al haar werkzaamhe-
den als voorzitter van GF en haar heel veel succes te wensen in haar verdere loopbaan bij GF en 
in haar privé leven, Anne nogmaals heel veel dank ook namens alle leden en het bestuur van GF 
en alle mensen die ik vergeten ben. 
Als afsluiting wil ik u wijzen op onze website waar het hele reilen &zeilen van de Fanfare is te 
volgen en daar is ook gelegenheid om in onze agenda een kijkje te nemen waar en wanneer we 
ergens te horen en te zien zijn. 
 
Ik wens een ieder veel gezondheid en geluk toe voor de toekomst en als we elkaar ontmoeten 
kunt u mij gerust aanspreken om nader kennis te maken. 



 - 4  -                November      November             - 5 - 

 



 - 6  -                November      November             - 7 - 

Taptoe 
      2014 

 

Een geweldige happening staat ons te wachten en wat een goed intiatief van Dik de Groot 
als voetbal liefhebber  die ook nog eens van muziek houdt. 

Wat is er ook veel werk verzet 
door het bestuur van GF en 
VVAC om alles te contracteren 
en te regelen. Niet alleen in ei-
gen kring kijken maar ook de 
andere Molenwaard- Orkesten 
erbij te betrekken. Wat een ge-
weldige accomodatie heeft 
VVAC dan om daar alles onder 
te brengen. En het weer dat 
kon niet beter. Je kunt van alles 
plannen maar als je de weers-
omstandigheden  niet mee 
hebt kun je het wel schudden. 

 Het begon met een medede-
ling van Wim in 2013 om  7 juni 
2014  vrij te houden voor dit 
blaasfestijn. Alle al geboekte 
weekends werden prompt ge-
annuleerd. 
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Gezamenlijk muziek instuderen onder de bezielde leiding van Henk Meulenkamp is opzich al 
een unieke ervaring, vooral voor diegene die hem niet kennen. 

Ik herinner me het vorige Molenwaardconcert met de uitspraak:”als het niet zachter kan dan 
stap ik op”. 

Een paar jaar ouder, onderhand al 70, en andere muziekstukken hebben hem anders ge-
maakt. Het was vaak niet hard genoeg. 

Henk:”Mensen dit zijn blaasinstrumenten en daar moet je in blazen, doe dat dan ook”. 

Enkele voorvallen staan mij nog bij. Tijdens het stemmen:”meisje je moet eerst adem halen 
en dan blazen. “Zie je wel dat gaat veel beter. 

Tegen de trombone par-
ty:”Ik zie hier voor me dat 
de  3e partij heeft : da da 
dadada  ……. en nog vier 
maten worden genoemd. 
Henk, de 3e trombone is 
er niet. O, komt die dan 
wel? 

Tegen de slagwerkers, dit 
kunnen jullie veel harder. 
De mensen horen je niet. 

De laatste repetitie op 
het veld ging onverwacht 
goed of was het dat Henk 
het koud had en geen jas-
je of trui wilde aanne-
men. 

Vanuit het orkest: “Henk ,ik zie je wel maar je handen niet kun niet hoger gaan staan. Wij had-
den nog wel speciaal het dirigentenbankje van Adri meegenomen. 

Nee, daar ga ik niet op staan, want ik heb hoogte vrees. 
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Eerst nog een optreden om 15.00 uur op camping de Put. Een opwarmertje zullen we maar 
zeggen. 

Echt herrie vermaakte vooraf het in grote getale opgekomen publiek. Na Jong Jubal, kan 
GF het festijn openen. Stan slaan op die trom want dan kunnen we het achteraan ook ho-
ren. 

De marsen klonken als vanouds goed tot zeer goed. Daarna werk alles in vlot tempo afge-
werkt. De gecombineerde slagwerkgroep van GF en KNA de turngroepen die allen hun 
best deden. 

Dan ons gezamenlijk concert welke tot tevredenheid van Henk uitgevoerd werden. Buiten 
spelen is toch iets anders de binnen. Een opmerking van het publiek dat we te ver op het 
veld zaten. Het geluid op het veld met de wind sterft gauw weg. 

Jubal en Wilhelmus brachten een fantastische show.  De Dutch Pipes en Drums brachten 
iets anders dan de blinkende blaasinstrumenten.  
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De Finale vanuit het veld was zoiets van , klonk dat allemaal wel. De inzet van 16 maten 
door de Pipes&Drums was niet zo duidelijk en de inzet niet zo bijzonder zo leek het. De di-
rigent ,Henk, was vanuit het veld (haast) niet te zien. Jammer van die hoogtevrees. De diri-
gent had dan eigenlijk van Jubal of Wilhelmus moeten zijn. Hoog op de bok en zo door 
iedereen te zien. Vanuit het publiek geen wanklank gehoord. 

Al met al een geweldig muziekfestijn. Echt Herrie vermaakte nog enige tijd het publiek 
rond  de tap. 

Peter Plaisier verliet met echtgenote als een van de laatste het terrein met de woor-
den:”het wat toch een geweldig avond, ja toch. Dit was de droom van Dik de Groot en die 
kwam uit. 

Door Herman Oudekerk 
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Na het succes van vorig jaar was besloten om ook dit jaar weer eropuit te gaan. Dit jaar zijn 
we gegaan in de richting van Oosterhout. Het  weekend begon meteen al mooi door het 
prachtige weer wat ze opgaven.  Zo vertrokken we vrijdag 4 oktober richting ons kamp-
huis. Na een korte reis kwamen we daar rond een uur of 19.00 aan. De sfeer zat er meteen 
al goed in doordat we verwelkomd werden door  het groepje dat in de middag al was ver-
trokken. Zij zorgden namelijk meteen al voor een lekkere bak koffie en live muziek.  Het 
avondprogramma werd verzorgt door Stijna en Linda. Ze waren vastbesloten om ons de 
dansen te leren die zij weer hadden geleerd op hun wereldreis. Ofwel  ze verrasten ons met 
hun salsaoefening. Nooit geweten dat er zoveel danstalent was binnen de Graafstrooms 
Fanfare. Na dit een uurtje gespeeld te hebben zijn we moe en voldaan rond het kampvuur 
gaan zitten. Het was aan een ieder voor zich of ze nog even opbleven, of dat ze hun bed 
opzochten.  
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Nadat we zaterdagochtend heerlijk ontbeten hebben zijn we naar de spelletjes vertrokken. 
Een dorpje verderop was er naast een café een bepaald parcours van spelletjes uitgezet. We 
moesten het hier in groepjes tegen elkaar opnemen. Er waren verschillende spelletjes als 
ringwerpen, kruisboogschieten, kegelen en nog meer. Na deze spelletjes zijn we met zijn al-
len gaan eten in een parkje een stukje verderop. Hierbij was een soort natuurspeeltuintje. 
Een aantal van ons konden het niet laten en wilden perse even gaan klieren op een vlotje. ‘Ja 
hoor kan makkelijk, kom laten we er met z’n allen opgaan.’ Helaas dit bleek in de praktijk 
niet mogelijk zijn en een kleine twee meter uit de kust begaf het vlot het al en begon het te 
zinken. Gelukkig kwamen we er allemaal vanaf met alleen maar een paar natte voeten.  
Gauw terug naar de kant en ditmaal nog een poging met maar een twee personen maximaal 
op het vlot. Dit werkte beter.  
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Na deze verschrikkelijke ervaring zijn we terug gegaan naar het kamphuis. We hebben 
hier in de middag een beetje gechilld (lees: muziek maken, niks doen of wellicht 
enigszins fanatiek een spelletje spelen) In de avond gingen we pannenkoeken eten in 
een restaurantje vlakbij het huisje. Hierna hebben we met zijn alle gebowld. We had-
den drie banen waarvan er eentje telkens kapot ging. Waardoor we lang moesten 
wachten, helaas. Een voordeel, dit zorgde wel voor een meevaller bij de begroting. 
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Op zondag zijn degene die naar de kerk wilden eerst naar de kerk geweest. Hierna heb-
ben we met zijn allen eerst nog een lekker bakkie gedaan met cake. Hierna hebben we 
het weekend afgesloten met een barbecue. Na deze barbecue hebben we zeer fanatiek 
het huis schoon gemaakt en zijn we zachtjes aan terug gegaan naar het thuisfront. 

Allemaal weer bedankt voor de gezelligheid!!! 
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Twee weken terug had de drumband een wedstrijd in Schoonhoven. We moesten pas 

om 21:45 spelen dus we hoefden is een keertje niet snel te eten en te haasten etc. We 

hadden dit keer niet het busje van Van Hoorne dus we moesten een beetje improvise-

ren. We konden gelukkig het karretje van Gerrit lenen, wat al een hoop scheelde. Een-

maal aangekomen bij van Hoorne was het dus puzzelen, proppen en trappen om alles in 

de auto’s te krijgen. Gelukkig lukte dit. Marimba en xylofoon konden beide mee omdat 

we de laatste gewoon uit elkaar hebben gehaald. Aangekomen in Schoonhoven begon 

het steeds harder te regenen. Jammer want nu worden we nog nat ook.  Toen we de 

spullen aan het uitladen waren in de brandweerkazerne kwamen we er alleen achter dat  

we de houten plankjes van de xylofoon waren vergeten. Ideaal dan hebben we d’r niet 

zoveel aan… Maar toch we zetten hem gewoon verder in elkaar. Gewoon omdat het 

kan. Later toen we terug kwamen bij Van Hoorne kwamen we erachter dat de toetsen 

waren achtergebleven op  Thomas de Stoomlocomotief. Ach ja kan gebeuren, stress 

kennen we bij de drumband gelukkig niet, en doorrrrrr… Gelukkig ging het spelen prima 

en konden we dus tevreden zijn. De stukken Back to Bossio en Eloise werden gejureerd. 

Spannend, wachten op de uitslag. Letterlijk wachten. Een aantal van ons ging terug 0m 

de spullen terug te brengen bij van Hoorne en om lekker naar huis te gaan. Dit was al 

tegen twaalven. Stan, Stijna en Nico echter waren de echte diehards en hebben tot 

01:30 zitten wachten op de uitslag. En mooi want deze was netjes. Tweede geworden in 

onze divisie. Ook was de kritiek van de jury positief. Prima! Snel naar huis want het is al 

veuls te laat! Al met al tevreden over de avond en het geleverde resultaat!  
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… het slim is om ook de houten toetsen 
mee te nemen als je de xylofoon  

meeneemt? 
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Okt. 24 Vrijdag Slagwerkfestival Schoonhoven 

Okt. 25 Zaterdag 
Lampionnenoptocht Molenaarsgraaf 19.15 de Schom-
mel 

Nov.  Zaterdag Voorlopige Planning Inhalen Sint Nicolaas Brandwijk 

Nov. 17 Maandag Overleg Besturen GF en Club van Honderd 

Nov. 22 Zaterdag Optie Zwarte Pietenband Duinrell 

Nov. 23 Zondag Optie Zwarte Pietenband Duinrell 

Nov. 29 Zaterdag Optie Zwarte Pietenband Duinrell 

Dec. 30 Zondag Optie Zwarte Pietenband Duinrell 

Dec. 13 Zaterdag Winterconcert 

Dec. 19 Vrijdag Lichtjesfeest Papendrecht 

Dec. 24 Woensdag 
Kerstnachtdienst Gereformeerde Kerk Molenaarsgraaf-
Brandwijk 
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 GF    Commissies  GF 
    Dit zijn de commissies die binnen Graafstrooms Fanfare actief zijn: 

 

 

Muziekcommissie:   Sylvia van Wijk, Adrie van Werd, Angelique Bogaard, Rianne de Wit 

 

Deze commissie zorgt ervoor dat er elk concert weer leuke en gevarieerde muziek gespeeld 

 wordt. 

 

 

Jeugdcommissie: Korinne Stigter, Rianne de Wit 

 

Deze commissie bestaat uit jeugdleden.  Zij organiseert activiteiten speciaal voor de jeugdleden 

 zoals bowlen, film kijken, samen meedoen met een muziekfestival, samen eten. Meest al doen  

 jeugdleden mee met deze activiteiten.  

 

 

Activiteitencommissie: Angelique Bogaard, Baukje van Engelen, Linda Romeijn  

 

Deze commissie organiseert diverse activiteiten zoals: de jaarlijkse ledenavond en de zomer  

barbecue.  

 

 

Vlooienmarktcommissie: Gerda Stigter, Baukje van Engelen, Cinty Vulto 

 

Deze commissie organiseert jaarlijks de drukbezochte vlooienmarkt in de Boerenklaas 

 

 

Bazaarcommissie: Willeke Sloof, Gerrit de Wit, Frank Scheurwater  

 

Deze commissie organiseert de jaarlijkse bazaar, die in november plaatsvindt.  

 

 

Commissie lief en leed: Willeke Sloof, Marieke de Wit  

 

Zij houden het wel en wee van de leden in de gaten en verzorgen zo nodig  bezoekjes, bloemen,  

 cadeautjes of kaartjes.  

 

 

Commissie GF eropuit: Lars van Diejen, Marleen Kok en Stijna Romeijn. 

 

Deze commissie verzorgt sinds dit jaar de organisatie van GF eropuit, een kampweekend voor 

 alle leden. GF eropuit zal in de toekomst weer plaatsvinden op verschillende locaties.  

 

 

Websitecommissie: Wim Vulto, Anne Wöstmann 

 

Deze commissie verzorgt het onderhoud van de website.  




