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 Een Nieuw Jaar 2015, Een nieuwe ruimte voor GF 
Bij dit schrijven hebben we de jaarwisseling alweer achter de rug en zijn wij als 
Graafstrooms Fanfare al aardig thuis in onze nieuwe repetitie/lesruimte in het sou-
terrain van het “oude “gemeentehuis te Bleskensgraaf. Wij zijn de laatste weken van 
2014 lekker druk geweest om het een en ander te verbouwen, om alle instrumenten, 
archief en reserve kleding te verhuizen en hun plek te geven in deze mooie ruimte. 
Op 23 dec. 2014 werd het huurcontract voor een periode van 5 jaar getekend na-
mens mij als Voorzitter GF, Secretaris Wim Vulto (GF), de Heer v/d Plas (Gem. Mo-
lenwaard ) en de heer van der Borg, Burgemeester van de Gemeente Molenwaard.  
 Ik hoop dat iedereen in onze nieuwe ruimte zijn/ haar plekje zal vinden en er met 
plezier muziek komt maken. Nieuwe leden zijn altijd welkom. Voor info/aanmelden 
kunt u contact opnemen met het secretariaat van GF en u krijg alle info die u wenst.  

Wat betreft optredens en andere activiteiten:  in het afgelopen jaar hebben we een 
goed gevuld jaar gehad en zoals u op  www.graafstroomsfanfare.nl kunt zien is onze 
agenda voor 2015 ook al weer aardig gevuld. 
U kunt  ons dus weer regelmatig in de buurt horen en zien. Verder zullen er ook 
weer diverse activiteiten/ optredens plaats vinden die er mede voor moeten zorgen 
dat onze verenigingskas een positief saldo heeft. 
Ik wil u tot slot een geweldig 2015 toewensen en we hopen elkaar weer te zien tij-
dens een van onze optredens, activiteiten of concerten van Graafstrooms Fanfare. 
Hartelijke groet, 
Peter v Wingerden 
  

Ik gebruik ook hier de kans om de Gemeente Molenwaard en diegenen die ons een 
warm hart toe dragen heel hartelijk te bedanken voor al hun inzet om dit te realise-
ren. Ook wil ik Van Hoorne Entertainment  enorm  bedanken voor de tijd die wij 
daar mochten zijn om te repeteren, les te geven en de opslag te huren voor  al ons 
instrumentarium. We zijn ook blij dat dit groeiende  bedrijf ons blijft  steunen. 
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 De vakmensen van GF…. 
 

De afgelopen weken is er flink geknutseld in en aan de 

nieuwe ruimte van GF. 

De scheidingsmuur achterin de zaal en een prachtige 

“stamtafel”  kwamen er dankzij Herman. Herman ontfer-

mde zich—bijgestaan door Peter ook over de stellingen 

voor de instrumenten en de aanpassing van de deuren. 

Keukenblokje en  aansluitingen werden gerealiseerd 

dankzij Cinty, Wim en Dick.        wv 
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Beste GF Blad lezer, trouwens fans familie en vrienden van GF, 
 
29 December 2014 was de dag dat Graafstroomsfanfare ging verhuizen. En zoals u dat van GF ge-
wend bent ging dit ook dit keer zeer gestructureerd.  
Rond half 9 gingen Stijna en Roos al op pad om de bus op te halen in Sliedrecht. We mochten deze 
lenen van Van Hoorne. Onze Herman was tot zijn spijt en onze vreugde een half uur te vroeg en kon 
mooi even meerijden! Omdat het die dagen 
daarvoor flink had gesneeuwd was het 
tochtje van Sliedrecht naar Molenaarsgraaf 
best spannend. Vooral toen we even op ons 
rem stonden omdat we Mathijs op zijn 
fietsje passeerde. Al het sneeuw van het 
dak kwam toen naar beneden zetten. Wat 
een avontuur!! 
Rond 9.00 uur was er een flinke ploeg fan-
fareleden op komen dagen en zijn we met 
zijn allen gaan sjouwen. Eerst de grote spul-
len waaronder marimba en pauken daarna 
de rest! Nou dat ging dus zeer gestructu-
reerd. Met Peter en Willeke in de laadbak 
hebben we best snel volgeladen.  
Toen de bus vol zat gingen we op weg naar 
Bleskensgraaf. Ons nieuwe adres is een flin-
ke ruimte onder het oude gemeentehuis! 
De ruimte is zeer geschikt om te oefenen en 
ook voor opslag hebben we 2 ruimtes! Her-
man en Peter hadden de voorgaande we-
ken al een mooie houten stelling gemaakt! 
Het ziet er schitterend uit!  
Iedereen deed zo zijn best en binnen een 
korte tijd hadden we de spullen een plekje 
kunnen geven! Rond 12 uur kwam Lineke 
met de lunch! Super fijn. Zodat iedereen 
weer met een volle maag aan de slag kon  
Rond half 2 was de klus geklaard en konden 
we trots om ons heen kijken. We zijn super 
blij met onze nieuwe locatie!  
5 Januari  2015 was het officieel onze eerste repetitie op onze nieuwe stek. Het is echt fijn om te 
zien dat iedereen weer zijn plekje heeft ingenomen, dat er voldoende ruimte is voor het spelen en 
dirigeren. Ook de opslag ziet er fantastisch uit!  
Ons  keukenblok wordt binnenkort aangesloten en dan kunnen we dus ook na de repetitie een bak-
kie doen! We hopen in deze nieuwe ruimte weer flink aan de slag te kunnen! 
 
Stijna Romeijn 
 

 “De  Verhuizing “  

Lineke maakte heerlijke broodjes  



 - 6  -                februari 2015    februari 2015             - 7 - 

  
Van de bestuurstafel 
 
De laatste agenda's van de bestuursvergaderingen vermeldden  vaak het 
agendapunt "nieuwe behuizing    Het   was   een   hele   klus, maar die  hebben   
we goed geklaard. Iedereen bedankt voor zijn of haar inzet! Voor het secre-
tariaat was het  een déja vu maar nu samen met andere voorzitter….. 
 
Onze ledenlijst is de afgelopen maanden weer wat gewijzigd. We hebben 
afscheid genomen van Henk (Slagwerk) Wie weet horen we nog van Henk als solo-
slagwerker. Henk bedankt voor alle energie die je in GF gestoken hebt, we konden altijd 
op je hulp rekenen. 
Corné Arentze heeft wegens zijn drukke studie ook besloten de slagwerkgroep te ver-
laten. We hopen natuurlijk stilletjes dat ook hij misschien later weer tijd vindt om terug 
te komen. Geke Klop heeft haar trompet ingeleverd. Zij blokt voor haar master en heeft 
daar al haar tijd voor nodig. Heel veel succes Geke!  Cornet leerling Merel heeft 
besloten de opleiding te verlaten.  Daniel Dirks en zijn broertje  zijn  nieuwsgierig of zij 
het grote voorbeeld van Opa Jan Dirks kunnen volgen en gaan ‘proeflessen’ op blaasin-
strumenten. We hopen dat zij het leuk vinden. 
 
Zoals altijd is ons ledenbestand weer tijdelijk aangevuld met Jan-en Riek Bartels. Zij  be-
nutten hun “winterabonnement”  enthousiast en het is  een eer hen telkens weer in 
ons midden te hebben.  
 
GF verwelkomt ook gastspelers. Deze keer wil ik trombonebespeler Joop van Vught 
noemen. Joop heeft een staaroperatie ondergaan, maar komt in februari weer meespe-
len Sterkte met de revalidatie Joop.  
 
De komende maanden gaan we onder leiding van Sylvia weer proberen nieuwe leden 
te werven op de basisscholen binnen de voormalige gemeente Graafstroom. Waar no-
dig rekent zij op hulp bij deze voorlichting.  
 
Voor al onze activiteiten blijf ik iedereen graag verwijzen naar de agenda op onze Web-
site www.graafstroomsfanfare.nl   We gaan in de komende weken ook een “papieren” 
agenda op een prikbord in onze nieuwe locatie plaatsen.  
  
Wim Vulto,secretaris 

Stellingen en keukenblok gemaakt  
en geinstalleerd in eigen beheer! 

       In Memoriam  Aline van Bergeijk  
 

3 februari jongstleden is  oud-voorzitter  van Apollo Nieuw Lekkerland  

Mevrouw Aline van Bergeijk op 61 jarige leeftijd overleden.  

Vooral de oudere en ex-leden van GF en de club van honderd zullen zich haar  

herinneren als degene die het eerste gezamenlijke muziekkamp van Apollo en GF  

georganiseerd heeft. Ook daarna is de warme band  in stand gebleven.  

Namens GF hebben Cinty,Wim en Jeroen op de crematie-plechtigheid afscheid van 

haar genomen. 

We wensen haar familie heel veel sterkte namens bestuur  Muziekvereniging 

Graafstrooms Fanfare 

http://www.graafstroomsfanfare.nl
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Van de Club van Honderd 

Als bestuur van de Club van Honderd volgen we met belangstelling de ontwikkelingen bij  

Graafstrooms Fanfare. Het in stand houden van een vereniging gaat in deze tijd niet van zelf. 

Tegenwoordig heeft iedereen het druk met werk, school, gezin en blijft er weinig tijd over 

om op rustige wijze te genieten van muziek, laat staan zelf muziek te maken.  Komt er nog 

bij dat het bespelen van een blaasinstrument niet vanzelf gaat, er moet minstens een jaar 

flink geoefend worden voor je kunt meespelen in het orkest. En dan zie je vaak dat jonge 

leden afhaken omdat het niet meer te combineren is met studie of omdat ze gaan 

verhuizen. Dat betekent dus een voortdurend proces van leden werven, opleiden en hopen 

op continuïteit. Een beeld dat je bij diverse verenigingen tegenkomt en dat is bij 

Graafstroom’s Fanfare niet anders.  

Het is dan ook verheugend om te zien dat het bestuur van Graafstroom’s Fanfare er alles 

aan doet de leden met elkaar op plezierige wijze muziek te laten maken met een goede 

opleiding als basis. Van het resultaat mogen we getuigen zijn bij de publieke optredens. 

Mooi ook om te zien hoe jong en oud een harmonieus geheel vormen. Met name het groots 

opgezette Blaasfestival in samenwerking met VVAC heeft afgelopen zomer een schitterende 

indruk achtergelaten. We mogen blij zijn dat de traditionele fanfare nog bestaat in onze 

gemeenschap en de Club van Honderd wil dit van harte ondersteunen.  

Naast de vele acties die GF zelf onderneemt om aan extra inkomsten te komen heeft de Club 

van Honderd in de loop der jaren al heel wat instrumenten en financiële steun kunnen 

schenken en we hopen dit nog lang te kunnen blijven doen. 

De Club van Honderd mag tevreden zijn, ondanks de minder goede economische 

omstandigheden waar we nog steeds in verkeren, blijft de Club van Honderd op het niveau 

van bijna honderd leden. Ook hier geldt: stilstand is achteruitgang. Er valt wel eens een lid af 

en dan is het zaak weer een of meer nieuwe te vinden. Met enige inspanning lukt dat 

redelijk goed, dus de Fanfare mag dit jaar weer rekenen op een mooie donatie. 

Het bestuur van de Club van Honderd werkt met plezier aan het ondersteunen van 

Graafstroom’s Fanfare en dankt de leden voor het trouw betalen van de jaarlijkse 

contributie.  

Jan de Bruin 
Voorzitter Club van Honderd 
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De dag van… Rosanna 

 

Vrijdag 13 december was voor mij een spannende en muzikale dag. ’s 

Ochtends ben ik samen met Koen  zijn we naar Nieuwekerk aan den 

IJsel gereisd. Waar Koen voor zijn A praktijkexamen op hoorn ging en ik 

voor mijn B praktijkexamen op bugel. Ik wist niet zeker of ik zou sla-

gen… maar we hebben het beide gehaald. Nadat we nog even hadden 

nagepraat met Eelkje onder het genot van een kopje koffie of thee gin-

gen we weer richting huis. Thuis aangekomen ben ik het goede nieuws 

gelijk aan mijn opa en oma wezen vertellen en die waren super trots 

op hun kleindochter. ’s Middags had ik nog een verjaardag van mijn 

nichtje en daarna begon de spanning toch al weer op te lopen. We 

hadden een concert maar niet zomaar een concert. Samen met Mat-

thijs zong ik ‘when you believe’ met begeleiding van het orkest. Het 

was erg spannend maar ook erg leuk om te doen! Na nog een paar 

mooie stukken blazen was de avond bijna voorbij. Na het concert kre-

gen we erg leuke reacties. Toen nog even snel met z’n allen het po-

dium afbreken en alles opruimen. Na Riek Vurens thuisgebracht te 

hebben gingen wij op huis aan. Thuis hebben we nog even bijgepraat 
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Dit begon als mededeling in september van onze kersverse voorzitter: “We hebben een uitnodiging ont-
vangen om op te treden tijdens de kerstnachtdienst van de Gereformeerde Kerk. Maar welke datum ??? 
…. dat is nog niet bekend”. Tenminste voor Peter niet. 
 
Persoonlijk vind ik de kerstvakantie, qua beleving, de mooiste vakantie. Daar is dan ook iedereen vrijwel 
met hetzelfde bezig. Je hoort het op straat, radio, tv en kerk. Aanschaffen en optuigen van kerstbomen, 
verlichting aanbrengen en winkels bezoeken. Je proeft en ruikt kerstmis, al zullen er ook best zijn die niet 
weten wat het nu werkelijk inhoud. Als je dan ook nog met muziek dit mag opvrolijken maakt het dit alles 
helemaal compleet. 
 
Het lichtjesfeest in Papendrecht was weer een mooie happening voor de muzikanten en drumband met 
een kerstmarkt en veel mensen. Voorafgaand een 30 min. optreden in Goudriaan voor het goede doel 
(Werkvakantie in Moldavie) van Rianne en Rosanna.  
Het gezamenlijk de kerstliederen spelen geeft een voldoening of dit nu tijdens de repetitie is of bij de uit-
voering. Stonden we vorig jaar in Papendrecht nog op een koude hoek van de straat, nu midden op 
een overgang in de passage.  
We speelden van de wind af zodat het van ver te horen was het geen mooie reacties opleverde.  
De stoet was verdeeld in 3 groepen, elk voorzien van een drumband en een herder. De drumband hield 
dan op met spelen als de  passage/ overgang genaderd werd. Onderweg krijgt de stoet div. uitvoeringen 
te zien. Er werd nu niet gestopt dat zal de volgende keer wel zo zijn. Je moet tenslotte de mensen ge-
legenheid geven om wat te kunnen zien. De herder liep voor de stoet maar achter de drumband. Zo kon 
het een paar keer gebeuren dat de drumband afsloeg en de stoet rechtdoor liep. De verkeersregelaars 
waren zo met zichzelf bezig dat niet of te laat ingegrepen werd. Volgend jaar zal de herder wel voorop 
lopen. Er is genoeg te evalueren. 
 
Kerstmis werd afgesloten in de kerstnachtdienst van de Gereformeerde Kerk Molenaarsgraaf /Brandwijk. 
De dienst werd afgesloten met het mooiste lied: het "Ere zij God". 
Na afloop van de dienst vonden vrouw en dochters, altijd kritisch, het mooi klinken. Gelukkig maar. 
 
Herman Ouderkerk  

Kerst  2014 

Goudriaan 
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Vragen Onder 4 Noten 

 
Ik ben Fred Evers, geboren op 25 juni 1964 en woon in Gorinchem en speel trompet sinds mijn 
13e bij Chr.Showkorps Gorcum. Ben getrouwd met Ellen, zij was majorette en later instructrice bij 
het Showkorps. Samen (met vrienden van ons) hebben we lange tijd les gegeven aan het 
jeugdkorps. We waren toen dan ook  bijna  elke  dag  bezig met de muziek.  Totdat  onze    zoon 
Jeremy werd geboren. Daarna hebben we - voornamelijk  Ellen eigenlijk - wat minder tijd besteed 
aan muziek en les geven. 
Mijn beroep is contactlens specialist. Dit is het opmeten, aanpassen en controleren van contact-
lenzen. Verder ben ik ook functioneel optometrist. Oogmetingen - bij voornamelijk  kinderen – 
waarvan de ogen niet goed samen werken. Klachten die overeenkomen met dyslexie.  Ik werk in 
een optiekzaak in Made. 
 
Toen het Showkorps Gorcum (twee jaar geleden) vrijwel geen leden meer had, heb ik Big Band 
Gorcum opgericht. Door advertenties en rondvragen hebben we nu een Bigband van 18 leden. 
Saxen (waaronder Sylvia), trombones, trompetten, keyboard, bassist, Percussie en twee zanger-
essen. Tot voor kort viel ik  ook in bij onze  “buren” de Volharding op trompet en bugel. Met car-
naval speel ik bij de Brökwagter kapel  in Weert. En op zondagen (als er geen organist is) met een 
combo in de kerk, en het Gasthuis. (altijd de eerste kerstdag). 
Mijn mooiste optredens zijn geweest in o.a. Parijs; vijf uur marcheren op de kermis, Dender-
monde in België het taptoe signaal gespeeld vanaf een kerk toren. In Aken, Keulen, en Duisburg  
op Rosenmontag  waarbij van het begin tot het eind rijen dik met publiek staat. Taptoe (toen 
nog) Breda. 
Mijn andere hobby’s zijn duiken, fotografie, fitness(niet echt een hobby maar meer een verplicht 
vak) en motorrijden . 
 
Ik heb maar aan anderen gevraagd mij in vier woorden te beschrijven: (ik denk dat ze wel gelijk 
zullen hebben):  Doorzetter, Eigenwijs, Lui, en Levens genieter. 
 
De vraag die Willeke mij stelde was: Welk instrument kun jij niet spelen? Dit zijn gelukkig de 
meeste instrumenten. Wel heb ik een paar instrumenten zoals een sousafoon, schuif trompet en 
basgitaar, het lukt me (nog) niet goed om er op te spelen. Ook had ik nog een drumstel staan 
maar die moest weg van Ellen (snap ook niet waarom). Maar drummen en basgitaar  zou ik nog 
wel eens willen leren spelen. Dus eigenlijk alleen trompet! 
 
Wat muziek keuze betreft wil ik alles wel spelen; klassiek, modern, pop. 
Wat ik nog wel heel graag zou willen leren spelen is Old Style Jazz. 
Favoriete artiesten heb ik niet, maar een live concert met zanger(es) moet wel een groot, volledig 
orkest bij zijn, vind ik. 
 
Het leuke aan Graafstroom Fanfare vind ik de gezelligheid, gastvrijheid, muziekkeuze (ik kom 
daarom ook graag invallen). 
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Leerlingen spelen met lef: Voorspeelmiddag januari 2015 
 
17 Januari 2015, het nieuwe jaar is nog maar een paar weekjes oud. Ik loop in de zaal van ons nieuwe 
onderkomen en vraag me af hoeveel mensen er komen luisteren naar de voorspeelmiddag van de 
leerlingen. Alles staat klaar als om 16.45 uur  de eerste mensen binnenkomen. Ze worden door 
Marieke en Stijna voorzien van een kopje koffie/thee met wat lekkers en limonade voor de kinderen. 
Al snel blijkt dat er te weinig stoelen zijn en met Peter (onze voorzitter)plaatsen we extra stoelen. 
17.00 Uur de zaal zit vol. Het opleidingsorkest Dynamica heeft al ingeblazen en opent de middag met 
een mooi stukje muziek. Daarna is het aan de beurt aan alle kanjers die voor een volle zaal soleren. 
Voor velen  van ons in het grote orkest is dit een zenuwslopende opgave maar onze leerlingen spelen 
allemaal  vol  zelfvertrouwen. Het  publiek is onder de indruk en vele leden van het orkest zijn enigsz-
ins jaloers op hun lef. Dat houdt een belofte in als ze straks instromen in het grote 
orkest.  We kijken er naar uit. 
Hoe vonden onze ''artiesten'' het zelf? Hieronder vindt u wat reacties !

___________________________________________________________________________________ 

Ik ben Koen en op zaterdag 17 januari was het voorspeelmid-

dag in ons nieuwe gebouw. 

Ik heb het stuk Harvest Song gespeeld. Ik heb dat stuk ook 

op mijn A examen gespeeld. 

Ik vond het  heel gezellig. 

groetjes Koen 

—————————————————————————————————————————————————————————— 

 Mijn stukje: 

Ik vond de voorspeelmiddag heel leuk. Eerst met Dynamica, ging top!  

Daarna solo, ging ook best goed. Als afsluiting een superleuke gezellige  

avond. Ik vond het heel leuk! 

Groetjes,  Agnes 

 
—————————————————————————————————————————————————————————— 

Van: Rosanna 

 

Ik vond het leuk om met de voorspeelmiddag te luisteren naar de andere 

optredens. Mijn eigen stukje ging niet zo goed maar dat maakt niet uit! 

Iedereen deed het super goed! 

Hallo mijn naam is Corné van der Vliet. Ik ben 11 jaar oud en speel 

trompet. Ik vond de voorspeelmiddag heel leuk. Het is leuk om te 

luisteren. maar vooral om te spelen. Daarom raad ik u aan om of naar 

de concerten die de graafstrooms fanfare geeft te komen. Of als u daar 

tijd voor heeft zelf een instrument te bespelen. De gezellige avond 

was ook heel gezellig (daarom heet het ook zo).  We gingen eerst 

lekker eten in het dorpshuis in Ottoland. Waarna we levend ganzen bord 

gingen doen. Toen we daar mee klaar waren gingen we bingo doen. Er 

waren leuke prijzen. Kortom het was heel leuk. 

—————————————————————————————————— —
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Ik vond de voorspeelmiddag heel leuk en gezellig. 
Wat ik alleen moest spelen vond ik heel erg goed gaan. 
Ik moest het stukje alleen op het drumstel doen. 
En met de groep moest ik op de marimba en op de trammel. 
En wat ik met onze groep ging spelen vond ik heel erg leuk. 
Einde. 

Gerben meerkerk 

Kerstmarkt in Goudriaan 
Op 19 december werd in Goudriaan een kerstmarkt georganiseerd en de fanfare was uitgenodigd te 
komen spelen. Het was een koude dag met veel wind, maar dat weerhield de leden niet om, vrijwil-
lig, te komen. Om 16.45 kwamen de leden langzaam binnendruppelen en om 16.55 begonnen ze te 
spelen. Aangezien het bijna kerst was, werden de leuke nummers, zoals ‘ Frosty the snowman’,‘ 
Dreaming of a white Chrismas’  en ‘ Jingle bells’  vol enthousiasme gespeeld, maar ook  
‘ Stille nacht’, ‘ de herdertjes lagen bij nachte’ en ‘ Gloria in excelsis deo’ werden vol overgave 
gespeeld. Het klonk heel mooi in de kerk en het was leuk een keertje toeschouwer te zijn van de 
groep, in plaats van speler. :) Om 17.30 was het weer genoeg geweest en na het laatste nummer 
was het helaas alweer afgelopen. Tijd voor warme chocomel met slagroom of wat lekkers fris. Zo lang rust 
hadden de leden overigens niet, want ze werden daarna ook nog in Papendrecht verwacht.                    
          Rianne de Wit 

 hoi Sylvia 

hier komt het stukje: Ik ben Koen en ik zit een paar weken op  
het grote orkest. Ik vind het erg leuk, maar soms ook moeilijk. 
Vooral als ik een andere partij heb dan Anne. Ook vind ik het lastig als ik  
halverwege in moet vallen, verder vind ikhet erg gezellig en 
hoop het snel te leren.  groetjes Koen 
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Fa nfa reb lad  zo e k t a rt ike le n  

V ind  j ij  h et o ok zo leuk dat  je  3  keer pe r jaa r  de  G F  kra nt  kr ijgt?  Vo l m et 

w e te nsw a a rd ig hede n o ver de  lede n, de  dir ig ent en  o o rgetuige nve rs lag en  va n 

o ptrede ns?  D an  zo eken  w ij jou !  

W il jij  h e lpe n o m  de  G F k ra nt vo l verha len  te  kr ijge n? N atuu rlijk  h o ef je  die  zeker 

niet  a llem a a l ze lf  te  sc hrijven . D at  vra ag  je  gew o o n a a n hen die  niet  in de  reda ctie  

z itten . J ij  zo rgt  er, sa m en  m et d e  a nde re  reda ct ie leden  (W im , Sy lv ia  en A nn e), d at 

de  kra nt gev uld w o rd t.  

H et be teke nt d at je  2  keer bij  e lka a r ko m t o m  de  ta ken  te  verd e len  en a lles  te  

c ontro leren . D u s  geen  e llenla n ge  t ijd ro ve n de  verga derin gen  m a a r gew o o n : ko rt 

m aa r g oed .  

Je  w ee t to ch : ve le  ha n d en m a ken  lic ht w erk.  

M eer w ete n? Vraa g W im  (69 1476) o f S y lv ia  (641274)  

  

M e de  o rg an isa to r vo o r d e  jaa rli jk se  vlo o ie nm a rkt  

D e co m m issie  va n de  v lo o ien m a rkt h eef t d rin gen d  beh o efte  a a n uitb re id ing  va n  

het  aa n tal c om m issie led en . "W ij  zo eken  een  d erde  l id d ie  m eehe lpt o m  d e  

V loo ien m a rkt te  o rgan isere n. Da t b eteken t o .a . reg e len va n d e  kra a m verh uu r, o p- 

en a fbo u w,  bem a nn in g b ij d e  G F kra m en  e n P R . H et  zijn  overz ich te lijke  ta ken e n 

voo r vee l bestaa t ee n d ra aibo ek . Je  ko m t  2  m a al b ij e lka ar. ",  a ld us  co m m issie lid  

C inty.  Z ij  ka n  je  er  no g  vee l m ee r o ver verte llen. D us  b e l C inty  (691476) vo o r 

info rm at ie  of m eld  je  d irec t a a n b ij h aa r.  
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Weetjedatjes…. 
 
Tijdens de repetitie spelen  de baritons op  volle sterkte. Ook als Adrie, onze dirigent, heeft 
afgeslagen en de andere muzikanten zijn gestopt.  Adrie heeft er  op een gegeven moment 
meer dan genoeg van en zegt: 
” Ik word gek van jullie!”  Dit ontlokt  Koen, hoornist,de opmerking :  ” Nou dat zou niet goed 
zijn hoor”. Wim( één van de drie baritons)  heeft even later de oorzaak gevonden van het feit  
dat zij als  baritons niet reageren op het afslaan van Adrie. Het komt gewoon omdat Sylvia er 
met haar ‘kop’ voor zit.  Ach, Sylvia is de beroerdste niet en schuift  een stukje op in de      
veronderstelling dat het beter gaat worden.  Helaas gaf dit niet het beoogde resultaat. 
Zouden de baritons misschien gewoon zelf niet goed naar de dirigent kijken? 

 
Matthijs voor het eerst met auto naar de gf repetitie is gekomen en zijn moeder het wel fijn 
vond als hij even liet weten dat hij er was. Matthijs dit natuurlijk gedaan heeft .......na de 
repetitie. 
 
Dick zijn rietbinder van zijn saxofoon kwijt was, deze verstopt zat in zijn baritonsaxofoon.  
 
Sylvia 
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Mopjes….. 
Hoe is het met uw dochter Jozan?" Ze speelt toch bugel?" 

Jazeker! en hoe!  

Ze mag straks vier maanden in Amerika spelen." "Is dat niet ver-

schrikkelijk duur?"   "Nee hoor, de buren hebben het geld bij el-

kaar gebracht!" 

 

Er komt een pianostemmer bij  Roos. Roos: "Ik heb helemaal geen  

pianostemmer besteld!" De pianostemmer: "Nee, maar de buren wel." 

 

Op de Gijbelandsedijk stopt een grote vrachtwagen. Buurvrouw Jansen die 

niet nieuwsgierig is maar wel graag alles wil weten staat achter de vitrage te 

kijken en ziet dat er een enorme grote zwarte piano wordt 

uitgeladen. De piano wordt bij mevrouw van Wijk  naar bin-

nen getakeld. Mevr. Jansen roept haar man erbij. Die mom-

pelt dat mevrouw van Wijk hem wel op afbetaling zal heb-

ben gekocht. 1 week later stopt er weer een grote vracht-

wagen en  bij mevrouw van Wijk wordt  de piano naar buiten 

getakeld. Vol trots doet mijnheer Jansen het raam open en 

roept met een brede grijns naar mevrouw van Wijk, 'Kun je de aflossing niet 

betalen ?' ' Jawel hoor, maar ik ga nu naar les.' Is het antwoord. 

 

De muzieklerares laat de leerlingen een piano zien. “Wie van jullie weet wat 

die witte en zwarte toetsen betekenen?” Kees steekt zijn vinger op: “De witte 

toetsen zijn voor bruiloften en de zwarte voor begrafenissen!” 

 

Binnenkomend in de oefenruimte van een fanfare zegt Adrie, de dirigent: "Zo 

jongens, nog net zo virtuoos als vorige week?"   Antwoord bevestigend.    

"Dan concludeer ik dat jullie weer niet hebben  geoefend thuis!" 

    6 februari 2015 ……. 

 

De lampionnenoptocht in Molenaarsgraaf was dit jaar op 6 februari 

in plaats van op 31 januari: de verjaardag van HM Prinses Beatrix.  

De secretaris had iedereen aangeraden zich WARM te kleden en dat 

was nodig!  Een gure noordenwind  maakte het gevoelig 

koud. Toch waren er weer veel muzikale GF bikkels aanwezig en kon-

den we een volwaardige fanfare presenteren. Dit keer liep Koen voor 

de eerste keer in volledig uniform mee. Na 3 kwartier terug en na een 

prachtig vuurrwerk lekker warme chocolademelk. Een aantal muzi-

kanten gingen daarna direct door naar de Boerenklaas om mee te 

helpen opbouwen voor de vlooienmarkt.          

   Iedereen heel hartelijk bedankt !!  Het bestuur. 
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Ledenavond  2015 

Op 17 januari was het weer zover: de jaarlijkse ledenavond van GF, ook wel het 

“gezellig avondje” genoemd. En gezellig was het zeker! 

Na afloop van de voorspeelmiddag haastte iedereen zich naar het dorpshuis in 

Ottoland waar al jaren de traditionele ledenavond wordt georganiseerd. Nadat 

iedereen zich netjes gemeld had en zijn bestelling voor de snacks had doorgegeven aan 

de activiteitencommissie, kon een plaatsje worden uitgezocht aan een van de gedekte 

tafels voor het drie-gangen-diner. 

Voor de eerste gang was er keuze uit tomaten- of groentesoep en beide pannen gingen 

schoon leeg. Vervolgens was er patat met een frikandel, kroket of kaassoufflé naar 

keuze en knakworstjes. Het diner werd afgesloten met een heerlijk toetje bestaande 

uit drie-kleuren-ijs met slagroom en hagelslag. En ook hier gingen alle bordjes weer 

netjes leeg. 

Na het diner was het tijd voor ontspanning en amusement. Dit jaar had de 

activiteitencommissie gekozen voor “levend ganzenbord”. Na een heldere uitleg van 

het spel door Korinne, was het iedereen duidelijk wat de bedoeling was en kon het spel 

beginnen. Het vinden van de juiste opdrachten bleek echter nog niet zo eenvoudig. 

Alle groepen krioelden door de zaal op zoek naar het juiste nummertje, waarbij bleek 

dat niet alleen het spel zelf levend was, maar zelfs een aantal van de nummertjes een 

eigen leven leidden. Bij sommige opdrachten was het hilariteit alom, zoals het bekende 

beschuitfluiten en liedjes gorgelen. De opdrachten waarbij stond “ga terug naar start” 

werden met minder enthousiasme ontvangen. Eén groep had de pech zelfs driemaal 

overnieuw te moeten beginnen. Na een goed uurtje plezier was er uiteindelijk een 

groep die veilig de finish wist te bereiken. 

Daarmee was de avond echter nog niet afgelopen, want er stond ook nog 

“verhaalbingo” op het programma. De activiteitencommissie had weer voor een 

tweetal verhalen en de nodige prijsjes gezorgd. Tijdens het voorlezen door mijzelf werd 

er aandachtig geluisterd en druk gestreept op de bingokaarten. Iedereen lette zelfs zo 

goed op, dat er geen enkele valse bingo was die avond. Nadat beide verhalen waren 

voorgelezen, was het inmiddels half elf geweest en tijd om de avond te beëindigen, 

ook al was niet iedereen het daarmee eens. 

Al met al was het weer een geslaagd en zeer gezellig avondje! 

 

Angelique 
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Deze agenda is onder voorbehoud zoals bekend op de datum van publicatie van 

het fanfareblad. De redactie kan geen verantwoordelijkheid nemen voor de  

actuele geldigheid. 

Kijk voor de laatste informatie altijd op www.graafstroomsfanfare.nl 

 
Feb. 

6 Vrijdag  lampionoptocht Wijngaarden 
18.45 verzamelen in de basisschool 
de Zaaier in Wijngaarden Dorpsstraat 32a 

Feb. 6 Vrijdag 20:15  Opbouwen Vlooienmarkt Graafstroomzaal 
Boerenklaas 

Feb. 7 Zaterdag Vlooienmarkt   
Graafstroomzaal Boerenklaas 

Feb  25 Woensdag Aanvrage Lidl opening vestiging Strijen. 
V. 07:45 uit B’graaf  A.Strijen  08:30 

Mrt. 7 Zaterdag Concert dichtbij Aanvang 20:00 uur 
Gereformeerde kerk Brandwijk 

Mrt. 16 Maandag Start donteursactie 

Apr. 3 Vrijdag 14:30  koperquintet/sextet Graafzicht 

Apr. 11 Zaterdag Voorjaarsconcert 
Graafstroomzaal Boerenklaas 

Apr. 13 Maandag Jaarlijkse ledenvergadering 

Apr. 27 Maandag Aubades Koningsdag 

Mei 4 Maandag Dodenherdenking 

Jun. 1 Maandag Anjercollecte 

Jun 9..13 Woe-Za Voorlopige planning Slaatjesactie 

Jun  18 Donderdag Avond4daagse Bleskensgraaf (onder voorbehoud) 



 - 30   -                februari 2015    februari 2015             - 31  - 

GF    Commissies  GF 
    Dit zijn de commissies die binnen Graafstrooms Fanfare actief zijn: 

 

 

De muziekcommissie zorgt er voor dat er voor elk optreden weer 
leuke gevarieerde muziek gespeeld kan worden. In deze commissies zit 

ook de dirigent. (Sylvia van Wijk, Adrie van Werd, Angelique Bogaard, 

Rianne de Wit, Geerit Smits) 
 

De jeugdcommissie bestaat uit jeugdleden. Zij organiseert activiteiten 

speciaal voor de jeugdleden zoals bowlen, film kijken, samen meedoen 
met een muziekfestival, samen eten. Meestal doen alle jeugdleden mee 

met deze activiteiten. (Korinne Stigter, Rianne de Wit) 

 
De activiteitencommissie verzorgt de organisatie van het populaire 

jeugdkamp ( in samenspraak met de jeugdcommissie), de jaarlijkse lede-

navond, de zomerbarbeque. (Angelique Bogaard, Baukje van Engelen, 
Linda Romeijn, Korinne Stigter) 

 

De vlooienmarktcommissie regelt de jaarlijkse drukbezochte vlooien-
markt in de Boerenklaas. (Gerda Stigter, Cinty Vulto, vacature) 

 

De commissie lief en leed houdt het wel en wee van de leden in de 
gaten en verzorgen zo nodig de bezoekjes, de bloemen, kadootjes of 

kaartjes. (Willeke Sloof, Marieke de Wit) 

 
De commissie GF ErOpUit verzorgt sinds twee jaar de organisatie 

van GF ErOpUit, een kampweekend voor alle leden. (Lars van Diejen, 

Marleen Kok, Stijna Romeijn) 
 

De Websitecommissie verzorgt de Website  www.graafstroomsfanfare.nl. 

Webmaster is Angelique Bogaard, 
Technische ondersteuning komt van Jeroen Vulto en het secretariaat zorgt 

voor de nodige informatie.  

 
.  

 

 

  



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag 7 februari was het vlooienmarktteam - aangevoerd door Cinty en 

Gerda – al vroeg in de weer om de eerste gasten te ontvangen.  

Zoals altijd ligt de “piek” tussen 8 en 9 uur, daarna gaat het druppelen. 

We telden over de hele dag zo’n 225  bezoekers. Dat is wel eens meer ge-

weest. 

Het onovertroffen wafelteam Riek en Angelique slaagde er desondanks in vol-

ledig uitverkocht te raken.  Ook de eigen GF kraam  deed goed zaken,  mede 

dankzij de marathon inzet van Linda van 10 uur tot 3  uur... en de andere hulp-

ploegen. De netto opbrengst is nog niet bekend. 

Vanwege het teruglopende aantal bezoekers en daardoor minder bereidwillige 

standhouders die nog willen komen, zijn suggesties voor  nieuwe ideeën om-

trent een andere invulling  van deze vlooienmarkt meer dan welkom! 

Iedereen die heeft meegeholpen (en dat waren er veel!)   in welke vorm dan 

ook 

     Hartelijk bedankt.       
                                                  Cinty en Gerda 


