
 

 

Een uitgave van Graafstrooms Fanfare  

     Juli 2015 

    96 e Editie  

      In deze editie 

 

  

In  memoriam  

Van de Club van Honderd 

De Platte kar 

5e Muziekvereniging in 

Molenwaard?  



        

Voorzitter:      vacant per 4-7-2015                   

Secretaris:      W. Vulto, Ranonkelstraat 12, Bleskensgraaf,  0184 - 69 14 76 

Penningmeester:     L. Ouderkerk, Hofwegen 38, Bleskensgraaf,  0184 - 69 27 03 

Bestuurslid/ Contacten Drumband: S. Romeijn, Polderweg-O 1a, Molenaarsgraaf, 0184 - 64 27 51 

                                                                         S. van Diejen Gijbelandsedijk 83, Brandwijk, 0184 - 64 27 85  

Bestuurslid/ Uniformbeheerder:  M. de Wit, van Gentstraat 11a, Goudriaan, 0183 - 58 26 15  

Bestuurslid/ Opleidingscoördinator:  S. van Wijk, Brandwijksedijk 28, Brandwijk,  0184 - 64 12 74 

Bestuurslid/  Materiaalbeheer:   C. Vulto, Ranonkelstraat 12, Bleskensgraaf,  0184 - 69 14 76 

Docent Slagwerk:     A.van Werd, Vest 28, Gorinchem 

Dirigent:               A.van Werd, Vest 28, Gorinchem   06 - 38104510   

Docent koperblazers:        E. van der Woude (koperblazers) , Landauerdrift 17, Nieuwegein 

        06- 23109108 

Docent saxofonisten:    A.de Bruin (saxofoon), Prins Hendrikstraat 6,4241 AT  Arkel           

   0183-564427 

Bibliotheek:      Rianne de Wit,C. Vulto en S. van Wijk 

 

                               _______________________________________________ 

Repetities  Slagwerkgroep: Maandagavond van 18:00 uur  tot  19:25 uur  

   Fanfare-Orkest: Maandagavond van 19:25 uur tot 21:15 uur 

   Locatie: Oude gemeentehuis Bleskensgraaf Kerkstraat 8  Bleskensgraaf     

    

   Jeugdorkest Dynamica: Om de week op zaterdag 

   Locatie: Oude gemeentehuis Bleskensgraaf Kerkstraat 8  Bleskensgraaf 

 

Opleidingen Koperblaasmuzikanten: Iedere zaterdagmorgen. 

   Locatie: Oude gemeentehuis Bleskensgraaf Kerkstraat 8  Bleskensgraaf 

    

   Slagwerkers: Maandagmiddag vanaf 15:00 uur 

   Locatie: Oude gemeentehuis Bleskensgraaf Kerkstraat 8  Bleskensgraaf    

                                                           

  

  

GF informatie GF 

 - 2 -                juli 2015      juli 2015            - 3 - 

                    Internet 
secretariaat@graafstroomsfanfare.nl 
opleidingen@graafstroomsfanfare.nl 
      www.graafstroomsfanfare.nl  
Bankrelatie: NL26 RABO 0342 7533 55 

 



        

Voorzitter:      vacant per 4-7-2015                   

Secretaris:      W. Vulto, Ranonkelstraat 12, Bleskensgraaf,  0184 - 69 14 76 

Penningmeester:     L. Ouderkerk, Hofwegen 38, Bleskensgraaf,  0184 - 69 27 03 

Bestuurslid/ Contacten Drumband: S. Romeijn, Polderweg-O 1a, Molenaarsgraaf, 0184 - 64 27 51 

                                                                         S. van Diejen Gijbelandsedijk 83, Brandwijk, 0184 - 64 27 85  

Bestuurslid/ Uniformbeheerder:  M. de Wit, van Gentstraat 11a, Goudriaan, 0183 - 58 26 15  

Bestuurslid/ Opleidingscoördinator:  S. van Wijk, Brandwijksedijk 28, Brandwijk,  0184 - 64 12 74 

Bestuurslid/  Materiaalbeheer:   C. Vulto, Ranonkelstraat 12, Bleskensgraaf,  0184 - 69 14 76 

Docent Slagwerk:     A.van Werd, Vest 28, Gorinchem 

Dirigent:               A.van Werd, Vest 28, Gorinchem   06 - 38104510   

Docent koperblazers:        E. van der Woude (koperblazers) , Landauerdrift 17, Nieuwegein 

        06- 23109108 

Docent saxofonisten:    A.de Bruin (saxofoon), Prins Hendrikstraat 6,4241 AT  Arkel           

   0183-564427 

Bibliotheek:      Rianne de Wit,C. Vulto en S. van Wijk 

 

                               _______________________________________________ 

Repetities  Slagwerkgroep: Maandagavond van 18:00 uur  tot  19:25 uur  

   Fanfare-Orkest: Maandagavond van 19:25 uur tot 21:15 uur 

   Locatie: Oude gemeentehuis Bleskensgraaf Kerkstraat 8  Bleskensgraaf     

    

   Jeugdorkest Dynamica: Om de week op zaterdag 

   Locatie: Oude gemeentehuis Bleskensgraaf Kerkstraat 8  Bleskensgraaf 

 

Opleidingen Koperblaasmuzikanten: Iedere zaterdagmorgen. 

   Locatie: Oude gemeentehuis Bleskensgraaf Kerkstraat 8  Bleskensgraaf 

    

   Slagwerkers: Maandagmiddag vanaf 15:00 uur 

   Locatie: Oude gemeentehuis Bleskensgraaf Kerkstraat 8  Bleskensgraaf    

                                                           

  

  

    redactie: 
Herman Ouderkerk    

Wim Vulto 
   Sylvia van Wijk 

    Anne Wöstmann 
 

 
Contact: 
secretariaat@graafstroomsfanfare.nl 
      www.graafstroomsfanfare.nl 
 

 - 2 -                juli 2015      juli 2015            - 3 - 

 
    

Van de voorzitter 4 

 In Memorium 6 

Club van Honderd 8 

GF voorjaarsconcert 2015 9 

Muziek en PR op de braderie van Bleskensgraaf 10 

GF op de platte kar 11 

Vervolg, op de platte kar 16 

Koningsdag 2015 17 

Mopjes 18 

Als de mussen van dak vallen 18 

Weetjedatjes 19 

Agenda 24 

5-de Muziekvereniging in Molenwaard 24 

GF commissies 25 

  

  

  



 - 4  -                juli 2015     juli 2015             - 5 - 

Van de voorzitter 
 
Voor u ligt het zomernummer van GF. Een nummer vol verhalen over met name de mei 
maand. Toen hadden we veel optredens. Nu liggen alleen nog de slaatjesactie, de lam-
pionnenoptocht in Bleskensgraaf en ons zomers buitenconcert in Bleskensgraaf in het ver-
schiet. En dan is het vakantie. Iets waar menigeen naar uit kijkt. 
Er zijn veel optredens geweest dit jaar. En wat vooral ook leuk is: zulke verschillende 
optredens. Zo waren er onze gebruikelijke concerten en buiten optredens maar meer bi-
jzonder waren de deelname aan de optocht op Koningsdag, het optreden voor zo veel 
mensen op 5 mei en het optreden in de herdenkingsbijeenkomst voor Dick de Groot bij 
VVAC. Optredens waarover verderop in het blad te lezen is. 
Al die verschillende optredens laten zien dat GF echt midden in de samenleving staat. 
 
We hebben ook  weer examenkandidaten voor zowel A als B gehad die zeer succesvol zijn 
geweest. Na de zomer zullen we waarschijnlijk wel weer nieuwe leden in  het orkest kun-
nen verwelkomen. 
 
We starten na de vakantie, of eigenlijk nog in de vakantie, waarschijnlijk met een optreden 
bij de paalzitters in de Graaf bij de Vuilendam. Daarna zullen we flink moeten gaan 
repeteren want er staan bijzondere optredens op de agenda. Dus houd GF in de gaten. 
 
Dit is mijn laatste (ja alweer) "Van de Voorzitter ". Op 4 juli eindigt mijn interim periode en 
neem ik definitief afscheid als voorzitter.  Ik heb het met plezier gedaan. Ik gun nu iemand 
anders die plek. Ik dank jullie voor het in mij gestelde vertrouwen. 
 
Ik wens een ieder een mooie zomer. 
 
Anne Wöstmann 
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Zaterdagmorgen 6 juni 2015:  Graafstrooms Fanfare speelt op een rustig tempo de mars `on the 
Street`  voor familie, vrienden en fans van VVAC, ter nagedachtenis aan Dick de Groot.  
 
VVAC organiseerde deze morgen een speciale bijeenkomst ter herdenking van, en dank aan Dick 
de Groot, die zo verschrikkelijk veel voor VVAC en de Graafstroomse  gemeenschap betekend 
heeft.  Dick overleed op 11 mei jl. 
 
Het bestuur van Graafstrooms Fanfare heeft geen moment geaarzeld toen het bestuur van VVAC 
ons via Marieke  vroeg medewerking aan deze speciale bijeenkomst te verlenen.  
De mail van het secretariaat aan onze leden heeft iedereen in beweging gezet. Zoals de GF-ers 
zijn: men was er. 
 
“Het is deze week een jaar geleden dat we de grote Taptoe van VVAC&GF gehouden hebben. 
Zoals velen van jullie weten is het initiatief voor dit grote gebeuren genomen door de heer Dick 
de Groot. De Taptoe was voor hem een lang gekoesterde droom die hij als fan van Graafstrooms 
Fanfare vooral samen met ons wilde realiseren. Ondanks het feit dat Dick toen al ernstig ziek 
was, heeft hij met tomeloze energie meegewerkt om dit festijn tot een groot succes te maken. 
Dick is 11 mei j.l. overleden op 55 jarige leeftijd. Aanstaande zaterdagmorgen zal bij VVAC in het 
teken staan van herdenking. Graafstrooms fanfare is gevraagd om als eerbetoon een van zijn 
favoriete fanfare-stukken te spelen. “  

 

Na indrukwekkende woorden van VVAC-bestuurslid Anja Bos en voorzitter Frans den Adel van 
VVAC  werd een bord onthuld waarop heel eenvoudig “bedankt Dick” stond. Een betere samenvat-
ting van al datgene wat een ieder zou willen zeggen, was er niet. 

Hierna speelde de Fanfare, prominent ondersteund door doedelzakspeler Richard Torsy, onder 
leiding van Dick de Leeuw het gedragen nummer “Highland Cathedral”. Dick was een groot fan van 
doedelzakmuziek. 

Dit maakte ook veel emoties los en het langdurige applaus toonde dat de aanwezigen door dit 
speciale nummer geraakt waren. Voorzitter Frans den Adel bedankte de fanfare en doedel-
zakspeler Richard Torsy met de woorden dat wij hen met dit laatste nummer "in het hart getroffen 
hebben". 

Na afloop zei de weduwe van Dick tegen Anne, onze voorzitter, dat zij het enorm waardeerde dat 
wij er waren en met zo velen. De muziek had haar erg geroerd. 

 

 

Het Bestuur  

In Memoriam  `Dick de Groot  VVAC 
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4 en 5 mei 
  
Twee dagen die niet weg te denken zijn bij de fanfare. Van tevoren altijd dikke stress vanwege 
tijdgebrek 
en spanning. Vaak de week daarvoor geen repetitie vanwege koningsdag of een andere feestdag 
en dus kunnen we niet voldoende oefenen. 
 
Op 4 mei zijn we op tijd in de Boereklaas, want er 
moet nog even wat doorgespeeld, gewstemd  en ge-
controleerd worden of iedereen zijn spullen wel bij 
zich heeft (telefoons uit.. petten op, goeie schoenen 
aan. Jas dicht enz.enz.) 
Op het kerkhof is het dan wachten tot de kerk uit is 
en de brandweer als eerste met de kransen op het 
kerkhof verschijnen. En dan is het gelijk inzetten. 
We hebben tegenwoordig mooie muziek en hoeven 
niet meer 10 keer achter elkaar het "U zij de glorie" 
te spelen. We hebben een aantal psalmen en gezangen en koralen en een echt 4 mei-stuk. 
 
Dit keer moesten we weer lang wachten, maar toen de mensen eenmaal kwamen , kwam er ook 
geen eind meer aan de stroom. Het lijkt elk jaar drukker te worden. Mooi hoor! 
Ook dit jaar klopte het draaiboek niet helemaal. In plaats van 2 minuten stilte hadden wij er wel 
5..! 
Korinne blies PRACHTIG  de Last Post. Om kippenvel van te krijgen op zo'n koud en stil kerkhof. 
Na de Last Post,de kransen legging, toen het Wilhelmus en na het Wilhelmus het Engels volks-
lied. 
Dit jaar zonder de prachtige roffel, omdat onze slagwerker nu ons publiek was. Jammer hoor! 
En daarna liepen de mensen rustig en langs de bloemenkransen het kerkhof weer af.  Toen 
iedereen vertrokken was,  mochten ook wij  stoppen met blazen. We hebben het weer gered. 
"Tot morgen......." klonk het bij iedereen........ 
 
Tot morgen???? ..Ja, dan mogen we in Bleskensgraaf  's avonds de boel een beetje opvrolijken. 
Daar hebben ze ter ere van de feestweek een afsluitende bbq voor zo'n 1250 mensen en zijn wij 
gevraagd om tussen het  bbqen en het vuurwerk wat te komen blazen. Leuk hoor! 
Het klopte niet helemaal wat afspraken betrof, maar och, we hadden het gezellig onder elkaar 
en dan gaat de tijd snel. Toen het dan toch uiteindelijk wat donkerder werd, maakten we ons 
klaar om richting vuurwerk te lopen. Daar wat geblazen en ook nog 2 regels van het Disney 
nummer en toen opeens........waren we klaar en mochten we naar huis. Het vuurwerk was 
prachtig, maar wij als niet Blesgrafers wilden na 2 avonden weggeweest zijn gewoon naar huis. 
Toch moesten we wachten tot de Blesgrafers ook klaar waren met kijken en tot Sylvia kwam. Zij 
was vergeten dat haar auto nog bij de brandweerkazerne stond. 
Uiteindelijk had iedereen zijn sleutels, koffers, tassen, jassen en noem maar op (ook Anne W 
had ondertussen haar sleutels gevonden, ergens onderin de voering van haar uniformjas!!) 
Zo konden we eindelijk om half elf richting huis.  
Ook dit jaar hebben we dus 4 en 5 mei weer overleefd en was het uiteindelijk toch ook weer 
gezellig.  
 
Marieke de Wit 
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De Club van Honderd  
        
De doelstelling van de Club van Honderd is simpel en duidelijk: Het financieel ondersteunen 
van Graafstroom’s Fanfare. Het oorspronkelijk idee was met honderd leden elk jaarlijks hon-
derd gulden te doneren en zo een vaste ondersteuning voor de Fanfare te vormen. Sinds de 
invoering van de euro is het bedrag  van honderd gulden omgezet in een equivalent in euro’s,  
 
 
waarbij de nodige flexibiliteit 
jegens de leden in acht wordt ge-
nomen naar rato van draagkracht 
en enthousiasme. Het bestuur van 
de Club van Honderd zet zich in 
om het ledenbestand op peil te 
houden. Gelukkig beschikken we 
over een vaste kern van trouwe 
leden, maar het is onvermijdelijk 
dat er om diverse redenen wel 
eens een lid wegvalt.  We doen 
dan ons best om nieuwe aan-
vulling te vinden en dat lukt in het 
algemeen naar tevredenheid. Ondanks de crisistijd, die nu hopelijk ten einde komt, hebben we 
het ledental om en nabij de honderd weten te houden. 
Op 11 april j.l. hebben we in De Spil te Bleskensgraaf kunnen genieten van het voorjaarscon-
cert van Graafstroom’s Fanfare. Het hele scala van de Fanfare kwam aan de orde, inclusief slag-
werkgroep en jeugdorkest. De samenwerking met de veelzijdige zangeres Helga Buitelaar en 
haar dochter Erin gaf deze mooie avond een extra dimensie. Het was dan ook een genoegen 
om tijdens dit concert de jaarlijkse donatie namens de Club van Honderd weer te mogen over-
handigen. 
Deze keer konden we twee cheques van elk € 1500 schenken voor de opleidingen en 
het instrumentenfonds en nog € 500 voor het aanschaffen van nieuwe muziekstukken:  
Een muziekstuk voor de Fanfare met als titel WHO WANTS TO LIVE FOREVER, een ev-
ergreen van de bekende popgroep Queen. Bewerkt voor fanfare orkest door Guide 
Ranter. Het stuk dateert al uit de tachtiger jaren, maar is nog steeds prachtig. We zijn 
benieuwd hoe het gaat klinken als de fanfare het bij een volgende gelegenheid laat 
horen.  
Een muziekstuk voor Jeugdorkest Dynamica met als titel Fast Food, geschreven door 
Peter Kleine Schaars. We weten het allemaal, fast food is bij de jeugd erg populair. Of 
het gezond is weten we (niet?). Dat het goed klinkt weten we wel zeker! Peter Kleine 
Schaars serveert maar liefst vier gangen: PIZZA PRONTO, in Italiaanse 
stijl geschreven, CRAZY KEBAB, lekker Arabisch gekruid, dan gevolgd 
door CHEESE BURGER en HOT DOG in discostijl. Eet smakelijk! 
            
 Jan de Bruijn 
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GF Voorjaarsconcert 2015 
 
Op zaterdag 11 april vond het 
Voorjaarsconcert van 
Graafstrooms Fanfare plaats in 
de Spil te Bleskensgraaf. Dit om-
dat de Boerenklaas, waar het 
concert normaliter gehouden 
wordt, dubbel geboekt was. Ti-
jdens dit concert hadden we 
twee gastmusici in ons midden: 
Helga Buitelaar en haar dochter 
Erin.  
De drumband beet de spits af 
met Tarzan op het melodische 
slagwerk. Na de opening door Lineke ging de drumband verder met onder andere num-
mers Martin Garrix en Coldplay. Toen de een Amerikaans marsje genaamd American Beats 
moest worden gespeeld, ging het even mis. Toen Adrie het signaal gaf dat we mochten 
beginnen, speelde iedereen namelijk een ander nummer dan American Beats. Ik was de 
enige die het wel goed speelde, maar Adrie begon boos te kijken en te gebaren, en blies 
vervolgens het stuk af. Hij vroeg wat ik aan het doen was, of ik soms het verkeerde stuk 
voor mijn neus had. Ik moest even naar voren komen zodat ik zelf kon zien welk stuk we 
aan het spelen waren. Toen ik het nog steeds niet begreep riep Adrie Dick naar beneden. 
Wat bleek nou: ik was alweer 12½ jaar lid van Graafstrooms Fanfare en het was allemaal 
in spel gezet zodat ze mij rustig het speldje konden opspelden.  
Na een mooi boeketje bloemen van Marieke en even een fotootje voor in de krant keerde 
de rust weer weder in het concert. Na dit ‘korte’ oponthoud van circa drie kwartier 
speelde de fanfare een paar nummers, zoals nummers van Toto en Lady Gaga. Helga en 
Erin speelden het bekende Calm after the storm en Sailing op de dwarsfluit. Ook zong 
Helga mee met de fanfare tijdens Rolling in the deep. 
Na de pauze en verloting ging het concert verder met de fanfare, waarbij Band of broth-
ers, Happy en Gabriella’s song ten gehore werden gebracht. Ook de jeugd speelde nog 
mee, met de altijd leuke Cup song waarbij de jeugd op potten en pannen sloeg en Helga 
ook nog mee mocht zingen. Het was erg leuk om de jeugd samen met het orkest mee te 
zien spelen. Als klap op de vuurpijl werd Gabriella’s song nog als toegift gespeeld, samen 
met Helga die zong. Al met al was het een zeer geslaagd optreden. Ondanks de ongebrui-
kelijke locatie waren er veel  luisteraars . Zij werden  zeker niet teleurgesteld. 
 

Stan van Diejen 
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Goudriaan 

Muziek en PR op de braderie in Bleskensgraaf 

In mei is er in Bleskensgraaf ieder jaar een grote braderie/
rommelmarkt. Een gezellige drukke markt waar altijd veel 
publiek aanwezig is. De weersvooruitzichten waren in eerste in-
stantie niet echt goed maar we hebben toch een hele dag mooi 
weer gehad. 
Onze repetitieruimte was voor belangstellenden te bezichtigen 
en ze mochten ook een slagwerk of blaasinstrument uitproberen. 
Ook wilden we gaan flyeren. We hadden mooie nieuwe folders over de blazersklassen voor jong 
en oud. 
 
Gerben Meerkerk heeft ons in de ochtend goed geholpen door met ons over de markt mee te 
lopen met de bekkens, Stijna op de snare en Sylvia op bugel om zo te proberen wat mensen richt-
ing repetitielokaal te lokken. In de middag hebben we ditzelfde gedaan met Jozan en haar zusje als 
slagwerker en Stijna en Sylvia. 
Door onze muziek vielen we goed op en zo konden we veel van onze nieuwe folders  aan jong en 
oud uitdelen en kort informatie geven. 
Er liep een accordeonist op de markt en die kwamen we halverwege tegen. Hij probeerde een 
stukje met ons mee te spelen. Aan het einde van onze ronde stond hij er weer en toen kon  hij één 
wijsje op zijn accordeon meespelen. Muziek verbroedert. 
Ons opleidingsorkest Dynamica heeft rond de middag een mooi optreden verzorgd vanaf een wel 
hele mooie plaats. Ze mochten namelijk op het terras van de Burgemeester spelen, mooi hoog zo-
dat ze op de markt goed hoorbaar waren.  
Herman en Jozan hebben daarna binnen nog heerlijk muziek staan te maken.  Stijna, Anne W. en ik 
hebben toen de aanwezige belangstellende kinderen en hun ouders te woord gestaan. Natuurlijk 
mochten de kinderen én ouders  ook op de diverse instrumenten blazen of slaan. 
Voor volgend jaar willen we graag op de markt gaan staan met een leuk kraam en dan mogelijk 
ook muziek maken. We zoeken dus alvast enthousiaste leden die daar aan mee willen werken.  
 

Sylvia van Wijk 
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GF  op de “PLATTE KAR”. 
 
De platte kar heeft altijd wel iets speciaals. Het kan iets te maken hebben met carnavalsgedoe of 
gewoon  folklore voor boeren. 
Wat informatie  over de platte kar. Van oorsprong een boerenpraalwagen voor bruiloften en par-
tijen. Het is het oersymbool van plaatselijke trots met een lange neus naar de randstad. 
Zo van,  zoiets kunnen jullie niet. 
Ook staat het gebruik van de platte kar tegenwoordig ter discussie. Er slaat weleens een karretje 
om met alle gevolgen. Dit zijn 2- wiel kieppers vol met jeugd en een jonge bestuurder. Dan wordt 
een rotonde  meerdere keren  gereden en steeds harder gereden met het gevolg dat het gewicht 
naar een kant gebracht wordt 
en dan slaat de kar om. 
Het gevolg van dit alles is wel 
dat zo’n aanhanger niet meer 
uitgeleend wordt. “Want als 
er wat gebeurt met mijn aan-
hanger of er loopt een wiel af, 
jullie zakken door de vloer of 
er valt iemand af,  je kunt nog 
wel iets verzinnen, dan kun-
nen ze mij daarop aanspre-
ken”. 
Zeg nooit dat het niet kan ge-
beuren. We zagen het met die 
monstertruc en laatst  met 
een hoogwerker met een 
bakje vol mensen.  Het ging al 
7 jaren goed zo en in 1 keer 
val je om. En wat te denken 
van de bruidgom die zijn bruid ten huwelijk wilde vragen d.m.v. een  kraanwagen. De gevolgen 
weet u ook. Gelukkig is er altijd wel iemand die daar doorheen kijkt en de platte kar wel  uitleent 
waarvoor dank.  Het is dan aan ons om deze zo goed mogelijk veilig te maken. En wat denk je , in  
het Kontact van 21 mei  lees ik:     “ Brandweer en EHBO houden oefening”. Vrijwilligers kregen 
te maken  met meerdere gewonden, nadat een platte kar achter een trekker was omgeslagen.  Ik 
bedoel maar. 
 
Tegenwoordig  wordt de platte kar alleen nog gebruikt voor het vervoer van gras- en strobalen. 
Editie 2015  wordt de kar vol gestouwd met muzikanten en versnaperingen, voortgetrokken door 
een oranje ijzeren monster met  driver  Lars. 
Voor GF is het iets als gezellig muziek maken en speel vooral de muziek welke nog niet geoefend 
is.. 
Overigens dat ging heel goed hoor Adrie. 
Verkleed als  boeren met pet en zakdoek,klompen, stro en melkbussen. Wat een platte kar kan 
doen  met de mens. Een heerlijk gevoel  van vrijheid en ontlading om zo te laten horen van , 
“mensen hoor ons eens spelen”. De boeren uit de Molenwaard,. Wij zijn de beste van de Al-
blasserwaard. 
Het was een mooie tocht met de platte kar alleen was het weer veel te snel voorbij.     
                                                                                                               
                                                                                     —> verder lezen op  bladzijde  16…. 
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Vervolg  Op de PLATTE KAR…... 
 
De kar optuigen. 
Weersverwachting,  11 graden en zwaarbewolkt met kans op buien. 
We gaan voor een prijs, no 401, wel ja Stijna.  Met gevaar voor eigen leven worden 
zolders op oude boerderijen leeg gehaald. Alles wat voor 1940 is wordt uit de kast ge-
haald. Een heel leven trekt aan je voorbij.  Lars komt met pakken hooi aanzetten. 
“Wat doen we als ze nat regenen “  O, dat geeft niet want ze zijn al meer als 30 jaar 
oud. De boer geeft daar niet om, veel voeding zal er niet meer in zitten.  Linda “we 
blazen ballonnen op en laten er  tijdens de rit telkens een paar los”. 
Weet je Linda , nu is na zwarte Piet, de ballon de boeman. Gaat er weer een traditie 
verloren ? De ballon schijnt slecht te zijn voor milieu en dier. Oplaten van ballonnen is 
helemaal niet feestelijk ze komen als zwerfafval in ons milieu. We moeten ook reken-
ing houden met Anne. Overigens wordt er ook veel onzin over ballonnen verkondigd. 
Ze zijn niet van plastic maar van latex. Dit is biologisch afbreekbaar. 
Er is een gemeente die ballonnen inruilt voor postduiven het is maar dat je het weet. 
Lars, “weet je wat we ook kunnen doen, we huren een bellenblaasmachine”. 
Roos, “ik vind roosjes aan het hooihek wel mooi en feestelijk staan”. 
 
“Zeg Stijna, wat doen we als het gaat regenen?.   Dan gaan we  niet , zegt Stijna en 
kijkt dan strak voor zich uit.  Lars”: “dan doen we nu misschien alles voor niets “. De 
optocht gaat toch wel door als het regent. En "Misschien vallen de meeste buien wel 
meer  daar  dan hier " vult Roos nog aan. 
Plan B wordt alsnog uitgevoerd en 4 uur later zit het dak erop. 
 
Wordt vervolgd 
Herman Ouderkerk 
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Koningsdag 2015 

 
Ja Stijna, het heeft de koning weer niet behaagd, GEEN lintje. Dus nog even 
wachten. Of had je er op gehoopt. Welnee,  ik gun hem of haar zijn lintje,  zit er  
niet  op te   wachten. Maar wachten, Stijna , is geen  garantie voor het krijgen 
van een lintje anders hadden Pro-Rail en de NS er ook allang een gehad. 
 
Aubade in Bleskensgraaf. Op de grote trom naar het voetbalveld waar nog nie-
mand aanwezig is. Moeten we wel hier zijn ,vraagt Jozan. Na een poosje zie je 
dan toch een paar kinderkopjes. 
In optocht dan  maar naar het kerkplein waar het gewoon druk is. Met de koning en koningin 
op het bordes worden de liedjes gespeeld. 
Snel in de auto en op naar Wijngaarden. We worden daar getrakteerd op koffie en tom-
poezen. Met veel belangstelling worden ook daar  de liedjes gespeeld en meegezongen. Het 
Wijngaards volkslied als hoogte punt. 
 
Terug in de auto’s , omkleden in GF –ruimte en hup de platte kar op. Wachten op de Zeeman-
sweg op de bonte stoet die komen zal. Ondertussen vermaakten  we de wachtende mensen 
met de Party Hits. 
Onder aanvoering van de stoet op weg naar de Brandwijksedijk. 
Muziek in de openlucht levert altijd hilariteit op .  Net op de Brandwijksedijk verliest Cinty al 
haar muziek en nog geen 5 minuten later verliest Willeke de schuif van haar trombone. Je 
vraagt je af hoe doet ze dat.  Een oplettende passant brengt de schuif naar de kar terug. Won-
der boven wonder geen beschadigingen aan de schuif en ze kan vrolijk verder spelen. Naar 
verluidt gebeurde dit ook nog een 2e keer. 
 
Een korte stop bij de  “Wegwijzer “ om wat te eten en te drinken. De rit gaat verder voor-
spoedig. 
Met de selfies van Fred gaan we het hele land door. Cinty heeft een tas met bananen gekocht. 
Onder de muziek van  ‘Yes we have no Bananas’, strooit Willeke op de Vuilendam, al zijnde het 
pepernoten, de bananen naar de arme kinderhoofdjes. Gelukkig voor hen waren ze van 
schuim. 
Op  naar Ottoland langs de brede kant  en langs de smalle zijde weer terug naar de Vuilendam 
waar de kinderen,  intussen met helm , Willeke stonden op te wachten. 
Via Polderweg Oost en Kweldamweg weer terug naar Bleskensgraaf. 
Het afbreken en het opruimen van de inventaris kan weer beginnen. Het slopen gaat meestal 
sneller dan het opbouwen. 
 
Wordt vervolgd 
 
Herman Ouderkerk 
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Mopjes....... 
 
Bij een concert zit de pianist met zijn rug naar het publiek te spelen. 'Is dat Chopin?' vraagt een 
dame aan een andere dame. 'Ik geloof van niet,' antwoordt deze. 'Laten we even 
wachten tot hij zich omdraait.' 
 
Een kunstminnende vader neemt zijn zoontje voor het eerst mee naar een viool-
concert. In de pauze vraagt het ventje: 'Pa, als die man dat kistje doorgezaagd 
heeft, gaan we dan naar huis?' 

 
Ik heb een kapotte wekker en toch weet ik  ‘s nachts hoe laat het is", zegt Ste-
ven. "hoe kan dat nou?" vraagt Mark. Steven: "Midden in de nacht pak ik m'n trompet, ga op 
het balkon staan en speel zo hard als ik kan. Dan doet de buurman zijn raam openen roept. HEE! 
HOU EENS OP MET DIE HERRIE! HET IS VIER UUR IN DE MORGEN, MAFKETEL!" 

Wat is het verschil tussen een saxofoon en een kettingzaag?  
Het handvat! 



 - 18   -               juli 2015                      j uli 2015            - 19  - 

 

Weet je datjes 
 
Als je pianomuziek hoort bij ‘de burgemeester’  kan het heel goed zijn dat Stan daar zit te spelen. 
 
Koen de jeugdcommissie gaat versterken. 
 
GF haar concertkleding aan gaat passen. Verrassing: hoe zien ze er uit bij het zomerconcert? 
 
Er  goede voornemens op de Ledenvergadering zijn uitgesproken:  meer  thuis oefenen, wat serieuz  
zijn bij de repetitie én de dynamiek die in de stukken staat opvolgen. Welk voornemen wordt er het 
langste ten uitvoer gebracht? 
 
In 2016 er weer een GF-eropuit! komt. 
 
Cinty uit het bestuur is en Rianne de Wit haar plaatst inneemt. 
De voorzittersplek na 4 juli weer vacant is. 
 

We graag een vlot jasje voor buiten opredens willen met op de rug ons logo. Nu nog een sponsor.  

We in 2016 waarschijnlijk een musical in Rotteram gaan begeleiden. 

Tekening Stan  

         © Tekening: Stan van Diejen 2015 



 - 20  -               juli 2015    juli 2015             - 21  - 



 - 20  -               juli 2015    juli 2015             - 21  - 



 - 22  -                juli 2015    juli 2015            - 23- 



 - 22  -                juli 2015    juli 2015            - 23- 



 - 24   -                juli 2015            juli 2015             - 25  - 

Deze agenda is onder voorbehoud zoals bekend op de datum van publicatie van het fanfare-
blad. De redactie kan geen verantwoordelijkheid nemen voor de  
actuele geldigheid. 

Juli 4 Zaterdag  19:00-20:00  Zomerconcert Bleskensgraaf  
Juli   4       Zaterdag  20:15– 22:00  Afsluitingsavond Seizoen in repetitieruimte 
Juli  6 Maandag  Geen repetities : Vacantie 
Aug 21 Vrijdag  Muzikale begeleiding paalzitten  bij de Nieuwe Dam 
     Verzamelken 19:45 De  Schommel  
Aug  24 Maandag  Eerste repetities nieuwe seizoen 
Sept 25 Vrijdag  19:30 Lampionnenoptocht Speeltuin Bleskensgraaf 
Okt. ? Zaterdag           19:45 Lampionnenoptocht de Schommel (Onder voorbehoud)  
Nov 7 Zaterdag  Najaarsconcert Boerenklaas 
Nov  21/22  &  28/29    Pietenbands Duinrel  
Dec 18 Vrijdag  Lichtjesfeest  Papendrecht 

——————————————————————————————————————————- 
 

 
 

5e muziekvereniging in Molenwaard   
 
Heb altijd gedacht dat er in Molenwaard 4 muziekverenigingen waren. Apollo, OKK, KNA en GF. Maar wat 
denk je. Lees je in de Gemeentegids Molenwaard editie 2015, “Club van 100 GF” als 5e vereniging. Whyaiai-
ai.  
Inlichtingen bij Fam Bartels aan de Prins Clausstraat 4. Vandaar dat Bartels en Co niet meer op de maanda-
gen aanwezig zijn. Zitten daar met z’n allen te repeteren aan de Costa La France. Whyaiaiai.Wat voor num-
mers zullen de Club 100 GF spelen.Ik denk dat ze goed zijn in de langzame nummers, tempo 60 een 4 
kwartsmaat met hele noten met een voorkeur van 1 noot van 4 tellen. Kent u deze ook van , twee ree brui-
ne ogen die keken de jager aan. (Slevera’s) of zoiets. Wie niet genoeg lucht bezit wordt percussionist. Met 
een zandloper, triangel, woodblok of een fijn shakertje kom je een heel eind. Dus drumband, bij Club 100 GF 
kun je leden inhuren. Whyaiaiai. 
In het Kontact of AD de volgende tekst: De speeltuinvereniging “ De Schommel “heeft een oud evenement 
van stal gehaald. Het Paalzitten. Vroeger was dit een hele happening weet ik nog wel. En verder, Graaf-
strooms Fanfare geeft een concert. Laten we lering trekken van hoe het op 5 mei ging. Een beetje vlot en de 
klok van Arnemuiden mag ook best wel luiden. We hebben immers concurrentie van Club 100 GF.  
Was nog geweest bij het inhalen van de Roparun-lopers in Goudriaan. Zag daar nog een oude bekende. (hij 
zag mij niet). Heb hem al een tijd niet gezien. Het zal vorig jaar geweest zijn bij het maken van stellingen 
t.b.v. onze opslag. Onze oud voorzitter van de Bazaar. Een fris en krachtig persoon, bruine kop van de zee 
en een paar goeie ogen. Gerrit de Wit als voorzitter van muziekvereniging “Graafstrooms Fanfare”, denk 
hier maar eens over na. 
Wist u dat: De zoon van Marieke net voor zijn huwelijk, zijn been gebroken heeft.Zo vader, zo zoon. 
 
Herman Ouderkerk  
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    GF    Commissies  GF 

   
 

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 jeugdle-
den zoals bowlen, film kijken, samen meedoen met een muziekfestival, samen eten. Meestal 
doen alle jeugdleden mee met deze activiteiten. (Korinne Stigter, Rianne de Wit, Koen Damen) 
 
De activiteitencommissie verzorgt de organisatie van het populaire jeugdkamp ( in samenspraak 
met de jeugdcommissie), de jaarlijkse ledenavond, de zomerbarbeque. (Angelique Bogaard, 
Linda Romeijn, Korinne Stigter) 
 
De vlooienmarktcommissie regelt de jaarlijkse drukbezochte vlooienmarkt in de Boerenklaas. 
( Cinty Vulto, Lineke Ouderkerk) 
 
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 infor-
matie.  
 
.  
 

 
  
 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


