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Van de redactie 
 
Traditioneel is het eerste Fanfareblad van het jaar een themanummer van de Club 
van Honderd. 
Het blad wordt aangeboden aan de leden van de Club bij het ophalen van de con-
tributie. 
U vindt  ook weer een bijdrage van de voorzitter van de Club van Honderd , Jan 
de Bruin, in dit blad. 
Verder staat het blad bomvol met verslagen van activiteiten en foto’s van afgelo-
pen evenementen die door GF werden georganiseerd. 
Primeur is natuurlijk de eerste ‘van de Voorzitter’ van onze nieuwe voorzitter 
 Angelique. 
We wensen  u veel leesplezier! 
 

De redactie 
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Van de voorzitter van muziekvereniging              
Graafstrooms Fanfare 
 
Als nieuwe voorzitter van GF kreeg ik het verzoek om een 
stukje “van de voorzitter” te schrijven. Zoiets schud je niet even uit je mouw (althans ik 
niet), maar na een poosje staren naar het scherm van mijn laptop, begon de inspiratie 
gelukkig toch te borrelen. 
 
Bij het verschijnen van dit fanfareblad, is de jaarwisseling al weer geweest. 2015 is weer 
een druk jaar geweest voor GF met maar liefst 19 optredens en concerten en daarnaast 
ook nog 4 acties om de kas aan te vullen. Ook zijn we met leden en leerlingen nog een 
keer of 3 bij elkaar gekomen alleen voor de gezelligheid! 
 
Degenen die de agenda op onze site (www.graafstroomsfanfare.nl) al hebben bekeken, 
hebben kunnen zien dat ook 2016 weer een druk jaar belooft te worden met maar liefst 
4 geplande concerten en verschillende optredens. Een bijzonder concert is het benefiet-
concert voor Kika op 17 september a.s., georganiseerd door de stichting “Friends For 
Kika”. Hierbij zullen alle vier de korpsen uit de gemeente Molenwaard als één groot or-
kest een avondvullend programma verzorgen om op die manier zoveel mogelijk geld in 
te zamelen voor Kika. 
 
In ons eigen honk zijn we inmiddels aardig gewend. Tijdens de zomervakantie is er door 
een aantal actieve leden nog een fris kleurtje aan de muren gegeven en bij de laatste 
gezamenlijke activiteit hebben de leden zich van hun meest creatieve kant laten zien en 
zijn er prachtige schilderijen gemaakt voor aan de muren. We hebben een gezellige 
groep leden en leerlingen, maar nieuwe leden kunnen we altijd gebruiken! Voor infor-
matie of aanmelden kunt u contact opnemen met het secretariaat van GF of neem een 
kijkje op onze site. 
 
Tot slot wens ik u een geweldig 2016 en graag tot ziens tijdens een van onze concerten 
of optredens! 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Angelique Bogaard 



 - 4  -                Februari 2016                 Februari 2016                                                             

 
 
 
Beste Lezers, 
Terugkijkend naar het afgelopen jaar mogen we als bestuur van de Club van 
Honderd niet ontevreden zijn.  We mochten een aantal nieuwe leden ver-
welkomen, terwijl we enkele leden hebben verloren door opzegging of overli-
jden. Zo moesten we helaas afscheid nemen van Jan Aantjes, een van de 
trouwe bezoekers van Graafstrooms Fanfare en onze algemene ledenver-
gaderingen. Als zeer betrokken lid had hij steevast zijn inbreng bij de rondvraag. Kritisch, maar 
altijd positief.  We zullen Jan missen. 
Alle leden hebben in 2015 hun contributie bijgedragen, dus we kunnen tijdens het Voorjaarscon-
cert op 16 april weer voldoen aan onze doelstelling: Graafstrooms Fanfare verblijden met onze do-
natie.  Dat doen we graag, we steunen de Fanfare met volle overtuiging.  
 
Kijkend naar de agenda zien we dat Graafstrooms Fanfare het hele jaar door een druk bezet pro-
gramma heeft. Om maar te noemen: Voorjaarsconcert, Aubades op Koningsdag, Begeleiding do-
denherdenking, Zomerconcert, Concert Dichtbij en Kerstavonddienst  in de Gereformeerde Kerk in 
Brandwijk. Daarnaast nog de begeleiding van diverse Lampionoptochten in de regio. Een van de 
hoogtepunten wordt dit jaar het Friends voor KIKA-concert in Streefkerk met de gezamenlijke 
Molenwaard orkesten. Goed dat Graafstrooms Fanfare zo in de openbaarheid treedt, de Club van 
Honderd is van mening dat de Fanfare op deze manier een wezenlijk onderdeel van onze leefge-
meenschap vormt.  
 
De agenda toont ook flink wat acties om de kas te vullen, zoals o.m. een Brocante Fair, Anjeractie, 
Slaatjesactie, enz. Allemaal activiteiten die door zelfwerkzaamheid van bestuur en leden worden 
uitgevoerd, waarmee wordt aangetoond dat men terdege bereid is ook zelf een bijdrage te leveren 
bij het vergaren van extra financiële middelen.  Zo snijdt het mes aan twee kanten. Door een posi-
tieve uitstraling van de Fanfare bij openbare optredens, zal het publiek des te meer bereid zijn een 
bijdrage te leveren aan acties en/of lidmaatschap aan de Club van Honderd. 
 
Namens de Club van Honderd wensen wij Angelique Bogaard veel succes in haar nieuwe functie als 
voorzitter van Graafstrooms Fanfare.  Wij kennen Angelique al enige jaren als actief lid van de Fan-
fare, dochter van Jan en Riek Bartels die beide hun sporen hebben verdiend bij de Fanfare. Wij 
hebben er alle vertrouwen in dat zij Graafstrooms Fanfare op de juiste wijze zal vertegenwoordi-
gen. 
 
Op 9 januari waren we te gast op de 80e verjaardag van ons lid Dick de Leeuw. Als saxofonist was 
Dick jarenlang een vertrouwd gezicht bij Graafstrooms Fanfare, maar vond nu de tijd gekomen om 
te stoppen. Een unieke gelegenheid om Dick uit te zwaaien en hem mede namens de Club van 
Honderd te vereren met een serenade. Wij hopen Dick nog jaren als lid van de Club van Honderd in 
ons midden te houden. Het mooie van de Club van Honderd is: je hoeft niet wekelijks te repeteren, 
geen concerten, geen acties, alleen maar een keer per jaar de contributie overmaken. Bij gezond-
heid is dat goed vol te houden.  
 
Hartelijk dank aan de leden van de Club van Honderd voor de jaarlijkse bijdrage. Vanaf de datum 
van oprichting steunen we Graafstrooms Fanfare al 25 jaar en hopen dit nog lang te kunnen 
voortzetten.  
              Jan de Bruin 
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Van de bestuurstafel 
 

Graafstrooms Fanfare is lid van de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie 
(KNMO) en de Zuid Hollandse Bond van muziekverenigingen (ZHBM). Ja , en ook 
die organisaties hebben een bestuur en ja, ook die organisatie organiseren ver-
gaderingen waar je als bestuur van een muziekvereniging zo nu en dan je neus 
moet laten zien. 
Zo zijn Angelique en ondergetekende afgelopen december naar een ledenver-
gadering van de ZHBM geweest. 
Een van de zorgen van het bestuur van de ZHBM is dat niet veel leden van 
muziekverenigingen weten wat zij doen. Natuurlijk konden wij ze gerust stellen. 
Iedere GF-er  weet  alles af van de KNMO en van de ZHBM. Toch?? 
Betalen wij contributie voor die lidmaatschappen? Ja. En wat krijgen we daar-
voor? We ‘krijgen’ iedere maand het blad  Klankwijzer  , het magazine voor de 
blaasmuziek-, slagwerk- en showsector in Nederland. Het ligt altijd ter inzage op 
de stamtafel in ons repetitie lokaal. 
Verder regelen zij de afdracht van de auteursrechten aan de BUMA-Stemra. We 
zijn namelijk per gespeeld nummer een afdracht verschuldigd aan de componist 
of arrangeur van het muziekstuk. Daarnaast regelen zij, via een collectief contract, 
de verzekering(en) voor onze vereniging . Ook de decoraties voor 12 ½ en 25- jarig 
jubileum komen er vandaan. 
 
De ZHBM organiseert ook muziekwedstrijden tussen verenigingen in de provincie 
Zuid-Holland. – zeg maar een beetje zoals de KNVB, maar dan anders-. In de 
muziekwereld noemen we die overigens muziek-concours. 
Op de vergadering waar wij geweest zijn werd gepleit voor het deelnemen van 
muziek-leerlingen aan solisten-concoursen. Je studeert dan een muziekstuk in en 
je voert het uit voor een jury. Je krijgt daar dan een beoordeling en punten voor. 
Best spannend en erg leerzaam. Ook leden van Graafstrooms Fanfare kunnen 
meedoen met zo’n concours. Het staat zelfs in ons huishoudelijk reglement dat 
we een keer per jaar de kosten voor de deelname aan een concours vergoeden. 
Nu maar afwachten of onze muziekdocenten hun leerlingen er ook warm voor 
kunnen krijgen. Ik kom vast en zeker de eerste keer luisteren. 
 
Wim Vulto, secretaris. 
 
 
PS Wil je je geheugen even opfrissen: www.knmo.nl  en www.zhbm.nl 

http://www.klankwijzer.nl/
http://www.knmo.nl/
http://www.zhbm.nl/
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Even voorstellen 
 
Hallo, 
ik ben Lieke Neppelenbroek en ik woon in 
Goudriaan met mijn vader, moede, zusje en bro-
ertje. 
Sinds februari speel ik saxofoon. 
Ik speel ook blokfluit, dit doe ik al 5 jaar met 
veel plezier. Om de week speel ik ook in een en-
semble. Het lijkt me heel leuk om straks in het 
orkest te spelen met mijn saxofoon.  
Ik ben nu 13 en word op 24 oktober 14. Ik zit op 
de Willem De Zwijger in Schoonhoven en zit in 2 Havo Vwo. Verder korfbal ik ook bij 
Triade in Nieuwpoort. 
Het lijkt mij heel leuk om de leden van de GF binnenkort een keertje te zien. Ik kom ook 
snel een keertje kijken bij Dynamica. 
Groetjes, Lieke 
 
Hoi 
Ik ben Rens Meerkerk 
Ik ben 7 jaar 
Ik woon in Molenaars-
graaf 
Gerben is mijn broer 
Ik heb gekozen voor 
slagwerk 
Want ik wil leren drum-

men. 

 

 

Ik ben Thirza Lekkerkerker en woon in Ottoland op de 

B14.  

Ik zit in groep 5 op de Eben-Haëzer school in Otto-

land. 

Muziek maken vind ik leuk, daarom  heb ik gekozen 

om bij de fanfare saxonete te leren spelen.  Ik heb les 

van Adriaan en wil doorgroeien naar saxofoon spelen.  

Groet, Thirza 
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Vier Pieten in een caravan in Duinrell 
 
Het was ook dit jaar weer zover:  het verzoek kwam binnen om met de GF  Pietenband  op te 
treden in Duinrell. 
Zaterdagochtend 21 november vertrok de eerste Pietenband met een auto vol koffers en 
zeker twee tassen vol boodschappen, en oh ja ook nog instrumenten . Alsof we een week 
weggingen. Er waren er een paar Pieten die verzonnen hadden dat ze een nachtje in Duinrell 
gingen overnachten en dan zowel de zaterdag als de zondag daar te spelen. 
Aangekomen in Duinrell was het weer een heerlijke drukte van Pieten ook voor ons zevenen  
was er weer een mooi Pietenpak beschikbaar dus de voorpret kon beginnen. Na anderhalf 
uur schminken  en verkleden  konden we onze plek opzoeken om te spelen. Ondanks de eer-
ste valse noten en valse starts ging het prima. 
Na het  eerste optreden was de Parade weer aan de beurt. Eigenlijk was onze plek in de trein 
maar hier mochten de kinderen van de stichting Lach voor een Dag in,  dus wij opzoek naar 
een ander plekje. Gelukkig was er ook nog een oude brandweerwagen  in de parade. En daar, 
boven op de ladderwagen,  was een prachtig plekje voor ons om te zwaaien naar alle 
enthousiaste kinderen. 
Opgewarmd en opgedroogd van de regen tijdens  de  Parade, gingen we  weer naar ons 
plekje voor het theater  voor nog een paar optredens. De optredens werden steeds beter. 
Na een leuke dag was het weer afschminken en ons weer kleden in onze eigen kleding. Een 
deel van de Pietenband  ging weer naar huis en de achterblijvers  gingen naar hun logeerplek. 
Het bleek een grote stacaravan te zijn  die ze deelden  met de Politie Piet en de Tuin Piet.  Dit 
bleken hele gezellige huisgenoten te  zijn. 
Gelukkig hadden we allerlei lekkere dingen bij ons waaronder een heerlijke hartige taart van 
de sax Piet en toen kon het relaxen beginnen:  lekker languit op de bank een beetje praten 
luieren, een hapje en een drankje (of tweeof drieof......) en natuurlijk het biggen race spel 
spelen waarvan de regels regelmatig veranderden. Het  was een leuke avond en nacht. We  
gingen moe maar voldaan naar ons bedje toe. De een iets eerder dan de ander  en wie er nu 
het hardste snurkte laten we ook maar in het  midden. Zo kwamen  we weer  fris en fruitig uit 
ons bed en ontdekten dat de Trompet Piet iets in onze schoen (die hij niet kon vinden) had 
gedaan, al snapte de Altsax Piet niet waarom er geen kadootje  voor de Trompet  Piet bij was. 
Totdat ze er achter kwam wie de verrassing  gebracht had. 
Na een heerlijk ontbijt gingen weer naar de schminkruimte om met een gedeeltelijk nieuwe 
bezetting er weer volop tegen aan te gaan. Ook dit werd  weer een onwijs leuke dag, ondanks 
de hagel-  en regenbuien,  en dat er twee van onze Pieten voor opa en oma Piet werden 
aangezien . 
 
Het was echt een top weekend die zeker voor herhaling vatbaar was met alle Pieten, 
 

Groetjes de Trombone Piet 
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Op 13 februari 2016 Brocante Fair! 
 

Deze fair wordt georganiseerd door Lineke Ouderkerk en Cinty  Vulto  in het gezel-
lige dorp Brandwijk  in café De Boerenklaas. Hiervoor zijn wij nog op zoek naar een 
vrijwilliger die ons wil meehelpen dit te organiseren. 
Wij hopen veel bezoekers te trekken en misschien willen jullie zelf wel met een 
kraampje staan met de fel begeerde Brocante, curiosa, antiek, glaswerk, vazen, ser-
viezen puzzels, schilderijen, etc. Ook stellen we er prijs op als je  het aan ons door-
geeft  als je  mensen in je omgeving kent, die een kraampje willen huren. (kosten:  € 
6,75 per meter.) 
 
Willen jullie alvast wat spulletjes opsparen? 
Als je het eerder dan 13 februari uit je huis wilt hebben, overleg dan even met mij.  
 
Noteer deze datum alvast in je agenda. We hebben die dag GF-ers nodig: voor de 
opbouw op vrijdagavond en voor de zaterdag  om o.a. de toegangskaartjes te verko-
pen, twee GF- kramen, een wafelkraam het enveloptrekken  te bemannen en voor 
het afbreken. 
 
Samen, iedereen enkele uurtjes  is dit alles goed te doen.  
Zo werken we met elkaar voor een goede opbrengst voor onze Fanfare. 
 

Cinty 
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 Wilt U een bonnetje?  
 
De Jumbo in Molenaarsgraaf heeft de afgelopen 1 ½ maand een sponsoractie voor 
verenigingen gevoerd. Iedere klant kon zijn kassabonnetje in een spaardoos van een deel-
nemende vereniging stoppen. GF was een van die verenigingen, samen met collega's als 'de 
Schommel', VVAC, enzovoorts. Jumbo keert aan het einde van de actie 2% van de waarde  
van de  kassabonnen  uit  aan  de  vereniging. 
Negen verenigingen hebben zo een leuke aanvulling voor de clubkas bij elkaar gespaard, 
waarvan Graafstrooms Fanfare tot en met eind 2015 in elk geval € 80,-- heeft verdiend.          
De actie liep tot 11 januari, maar de heer van der Tol van de Jumbo heeft al aangekondigd 
dat een gelijksoortige actie in maart aanstaande van start gaat. Angelique heeft al laten 
weten dat we weer graag van de partij zullen zijn. 
Wim Vulto  

De jaarafsluiting 
 
Het was zover, maandag 21 december. Aangezien we als fanfare in de nabije toekomst 
geen concert hebben waar we hard voor moesten oefenen, was er bedacht om het 
jaar leuk af te sluiten met een high tea. Natuurlijk waren alle leden uitgenodigd en 
werd gevraagd om een zoet of een hartig hapje mee te nemen. De jeugd hoefde ei-
genlijk niks mee te nemen, maar uit eigen initiatief kwamen zij ook nog met allemaal 
lekkere dingen aanzetten, hartstikke super (lekker)! 
Om 19:00 was (bijna) iedereen aanwezig en werd ‘het buffet’ geopend. Er was van 
alles;  rolletjes spek met geitenkaas, chippies, soesjes, toastjes met eiersalade, spek-
koek, gevulde dadels, gevulde eieren, cake, boterkoek, wraps, caramelkoekjes en dat 
was nog lang niet alles. Om 19:30 kwamen Wim en Cinty ook nog aan, met de ge-
dachte dat het toen pas begon, en ook zij hadden nog lekkere hapjes meegenomen, 
dus iedereen kon meer dan genoeg eten ;). 
De tijd vloog en voordat iedereen weer bij gekletst was over de kerst- en oud en nieuw 
plannen, was het 20:15 en helaas alweer tijd om de high tea af te sluiten. Met volle 
buiken van al het lekkers en warm van de thee gingen de leerlingen weer naar huis en 
was het voor de fanfareleden tijd om te gaan spelen bij de Jumbo. 
Het was een erg gezellige avond. 

 

Rianne de Wit 
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Weetjedatjes 1 

Anne W, op de altsax, vindt dat de  mars die ze speelt wel heel vreemd vindt 
klinkt. Dat klopt, ze speelt de sopraansaxofoonpartij  

Dat we binnen 24 uur het voor elkaar krijgen om bijna alle GF-ers  op de 
been te krijgen om een serenade te brengen voor Wim en Cinty 

Adrie: “Heb je dat ook in je muziek staan,  Herman?” Herman: “Ja”.  Adrie: 
“Had het niet gezegd  dan had je het niet hoeven spelen” 

Adrie wil dat Stijna shaker en de bongo’s tegelijkertijd speelt. Als er wordt 
gevraagd: “Doe het even voor”, het wel verdacht stil blijft 

Lars speelt in een stuk een bes en ‘verder doet ik maar wat’ aldus Lars zelf 

Stan zijn broer van de wal in de sloot helpt. Hij geeft aan de noten onder het 
muziekstuk te schrijven. Helaas doet hij dit in de verkeerde sleutel. Arme 
Lars, nu moet hij het dubbel uitzoeken 

Agnes haar A diploma heeft en al in het orkest meespeelt 

We in september mee gaan doen aan een groot concert  voor Kika 

We dan van alle vier corpsen in de gemeente Molenwaard  één groot orkest 
gaan maken 

Dynamica een mooi optreden heeft verzorgd in februari 2016 2015 in Graaf-
zicht bij de opening van de tentoonstelling “Goed gezien, Goed bekeken” 

Matthijs dit heeft gedirigeerd en dat dit, ondanks maar één repetitie, het  
super ging 

We een erg leuke facebookpagina hebben die zeker het bezoeken waard is 

Riek nog steeds met een sjaal in haar saxofoon speelt 

Rianne de W, Cinty, Anne en Sylvia met het saxofoonkwartet hebben ge-
speeld bij de Charles Dickens markt, op verzoek van Stijna 

 Fred hier als dirigent voor stond en dat hij dit prima deed 

 We in december op een koopavond voor de Kerst bij de Jumbo in Mole-
naarsgraaf  hebben gespeeld en Stijna er voor stond en dat ook dit heel 
goed ging 

 Het in die hal erg goed klonk 
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Weetjedatjes 2   

Bij het stemmen geeft Adrie aan dat Willeke wel wat harder mag blazen want dat is 
volgens Adrie best handig op de pont 

Als Fred daarna aan de beurt is om te stemmen komt er geen commentaar van Adrie 
maar wel van Gerda die zegt met een big smile: " Nou dat mag wel wat zachter " 

   In het orkest hebben we tegenwoordig een bas en een blaasbas. Dat is toch altijd 
 handig  om te weten 

Dick de Leeuw een beestachtig goed feestje heeft gegeven voor zijn 80-ste             
 verjaardag 

Marieke tijdens het afmarcheren alvast een keuze maakte uit de gebakstafel zodat   
 ze   wist welke ze ging kiezen 

Stan daar de achtergrond muziek verzorgde 

Dick volgens zijn zeggen op zijn feestje niets wist van het optreden van de fanfare 

Maar het Dick helemaal niet bekend was dat we op zijn echte verjaardag hem nog 
 een serenade kwamen brengen, keurig in kostuum, bij hem thuis. 

We bij Dick op maandag op zijn verjaardag een serenade zijn wezen brengen. 

Dick dit keer wel verrast was en hij opmerkte dat we zelfs "in het pak" waren. 

Stan wel op een hele zachte ondergond stond  bij de serenade, wat bleek hij stond 
 op een hondendrol te marsen. 

Stijna, Rianne en Sylvia een slagwerkworkshop hebben gegeven voor de 
 vluchtelingen. 

3 personen zich hadden opgegeven maar het er 7 werden. 

Dit zo goed klonk dat Gerda die daar aan het werk was, dacht dat de slagwerkgroep 
 een extra repetitie had. 

Onze buren "de Notabelen" het laatste gedeelte van de workshop hebben bijge
 woond en ze volgende week na de workshop komen voor een eigen mini workshop 
 slagwerk. 

Sylvia 
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De Pietenband in Duinrell 
 
Zoals ieder jaar, sinds ik in het orkest speel, zijn we met een groep enthousiaste gf’ers 
naar Duinrell geweest, naar ‘Het landgoed van Sinterklaas’.  Zelf ben ik nu voor het 3e 
jaar mee geweest. 
De eerste ochtend was op 21 november. Ik moest om 8.15 bij Anne staan. Vanaf daar 
zijn we richting Goudriaan vertrokken om Rosanna en Rianne W op te halen. Daarna 
zijn we gauw doorgereden naar de pont, waar Willeke ons op kwam halen. Toen zijn 
we snel naar Duinrell gereden. Marleen en Reinier kwamen op eigen gelegenheid. 
We waren daar ruim op tijd, 10.15! Daarom hadden we genoeg tijd om ons te 
schminken en om te kleden. 
Het weer hadden we niet echt mee. We zijn een aantal keer flink nat geregend, dat 
was echt wel jammer! 
Onze taak was de mensen vermaken  door sinterklaasmuziek te spelen, voor het 
theater.  De mensen moeten daar  een tijdje wachten tot ze naar binnen mogen voor 
de voorstelling. Na de 2e keer spelen zijn we gaan eten  maar we moesten al snel 
weer gaan omdat we naar de Pietenparade moesten. 
In het draaiboek stond dat we in de trein moesten, maar daar gingen ook kinderen in 
die daar waren met de stichting ‘Lach voor een Dag’. Dat is een stichting dat een 
gezin een dag vermaakt en laat lachen, zodat ze even niet hoeven te denken aan de 
ziekte of handicap die een kind heeft. Daardoor mochten wij op  de brandweer-
wagen. Dat was erg leuk en we hebben wat afgelachen! 
Tussen het spelen door mochten we in de attracties. Helaas was het weer niet echt 
lekker, dus wij gingen steeds opwarmen in de caravans! 
Maar alles bij elkaar (kinderen blij maken, spelen, enz.. ) waren het  geslaagde dagen! 
 
Jozan 
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Dick  

de 
Leeuw 
Zaterdag 9 januari was een grote dag voor een van onze leden. Dick de Leeuw vierde toen 
namelijk zijn 80e verjaardag. Deze dag werd gevierd in de Boerenklaas  en ook de fanfare 
werd uitgenodigd. Rond half vier verzamelde een deel van de vereniging zich in de hal van 
de Boerenklaas, terwijl Dick nietsvermoedend in de zaal zijn gasten ontving. Toen ook de 
gebruikelijke late leden zich gemeld hadden, zette de drumband in. Opgesplitst in twee 
rijen liepen we naar binnen, terwijl we de ontroerende mars Les Montagnards speelden. 
Nadat deze klaar was en Dick enigszins van de schrik bekomen was, hield Angelique nog 
even een toespraak. Hierin bleek hoeveel Dick gedaan had voor de vereniging: een lange 
lijst van activiteiten binnen onze vereniging. Daarna blies de fanfare Lang zal hij leven en 
Jan de Bruin, voorzitter van de Club van Honderd, gaf ook nog een toespraak. We sloten 
af met Showmusic, waarna Dick ons bedankte en aangaf dat het “een complete verrassing 
was”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na de serenade begon het feest. Er was zelfs een heuse pianist geregeld om een lekker 
nietszeggend achtergrondmuziekje te spelen. Deze was zeer getalenteerd, heb ik verno-
men. Terwijl de gasten zich amuseerden, werd er door een aantal (klein)kinderen van Dick 
het een en ander voorgedragen, waaronder een projectie van een aantal foto’s uit Dicks 
leven. Het was een mooie indruk van de vele dingen die Dick zoal ondernomen had. Een 
heerlijk buffet werd geopend, en er was voor iedereen lekker en veel te eten. Ook tijdens 
dit buffet werd er weer prachtig gespeeld door de pianist. Na het buffet kwam er ijs, en 
omstreeks half negen kwam er een einde aan het feest. Het was een geslaagde en mooie 
dag, voor de gasten, maar vooral ook voor Dick! 
 
Stan, dé pianist 

80 
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Mopjes 

Dirigent op de generale repetitie tegen de solist: "En denk er aan hè: je valt op de 
intro in op de 3e zestiende van maat 5, na het tweede couplet géén tussenspel, na 
het derde maar 1 maat in plaats van 4, dan de tamboerijnsolo in 5/4 maat met 
vertraging aan het einde. Dan het 4e couplet niet, maar meteen door naar het 
laatste refrein". "Ja maar...dat kan ik toch nooit onthouden" stamelt de solist. 
"Maar zo heb je het de laatste repetitie toch zelf gespeeld?" zegt de dirigent. 
 
Wat is een andere naam voor een trombone?  

Een chromatische gokstok! 

Fred, drukke baan, neemt het er eens van en gaat op vakantie naar een exotisch 
eiland in de stille oceaan. Er werd hem verteld dat er nog volop inlandse rituelen 
plaatsvinden en dat lijkt hem wel interessant. Als het cruise schip in de buurt van 
het eiland komt, is er in de verte al het geluid van trommels te horen. Dat wordt 
steeds sterker naarmate ze het eiland dichter naderen. "Aha," dacht hij, "er is 
natuurlijk een of ander ritueel feest aan de gang!". Als hij al een halve dag op het 
eiland is, is het getrommel nog steeds niet opgehouden. Hij vraagt nu aan een 
inlandse hotelbediende wanneer het op zal houden. Die kijkt geschrokken hem 
aan en loopt hoofdschuddend weg. Fred denkt een onbehoorlijke vraag gesteld te 
hebben over een heilig ritueel en besluit niet door te vragen. Als na twee volle 
dagen op het eiland de trommels nog steeds doorgaan, vraagt hij aan een andere 
inboorling "Wanneer zal het trommelen ophouden, denkt u?" De man kijkt hem 
alleen maar aan. Hij vraagt het nog eens, en weer loopt de man hoofdschuddend 
weg, net als bij de eerste keer. Na nog eens twee dagen heeft Fred er echt genoeg 
van. Onder bedreiging vraagt hij een inboorling wanneer dat getrommel eindelijk 
eens op zal houden. De man zegt "Ik zou liever sterven dan degene te zijn die de 
trommels laat ophouden!" "Waarom dat?" Vraagt Fred. "Nou omdat na de drum-
solo de saxofoonsolo komt!"  

Sylvia 
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Zomaar een repetitie van Graafstroom Fanfare. 
 
Volgens de web site is Graafstroom Fanfare  “een gezellige en actieve muziek 
vereniging in de Alblasserwaard”. Binnen de vereniging zijn er drie orkesten: het 
fanfare orkest, de slagwerk groep en het opleiding orkest Dynamica.  
Het muziek repertoire is uitgebreid, van klassiek tot modern, pop, latin en jazz.  
Momenteel zijn we de muziek aan het in studeren voor het concert van 7 novem-
ber. De repetities zijn gezellig en (natuurlijk) ook leerzaam. Elk muziek stuk wordt in 
delen behandeld en steeds uitgelegd en herhaald zoals de dirigent het hebben wil. 
 
Als de repetitie om half acht begint en iedereen op  zijn/haar plaats zit beginnen we 
eerst met twee marsen uit het programma. Dit is om in- en warm te spelen. Dit is te 
vergelijken met een voetballer die voordat hij in het veld komt eerst oefeningen 
gaat doen om de spieren op te warmen. 
Daarna worden de nummers voor het concert in gestudeerd. Graafstroom Fanfare 
organiseert zelf elk jaar drie concerten; het voorjaar- en najaar concert en het 
zomer concert. Hierdoor is de verscheidenheid aan muziek erg groot. De 
muziekstukken die we nu spelen zijn:  Disney Selection, Lion King,  Mary Poppens, 
Star Wars, The Little Mermaid, Two Worlds en  Wonderfull World 
Deze muziekstukken worden door de leden zelf uitgekozen in overleg met onze diri-
gent Adrie van Werd. 
Er wordt niet alleen op tempo en zuiverheid gelet maar ook samenklank want 
muziek maak je toch met z’n allen. Momenteel zij we 26 personen en de instrumen-
ten saxofoons, bugels, trompetten, trombones, bas tuba, slagwerk en percussie. 
We hebben hierbij veel lol en plezier maar als het serieus moet zijn  is het ook 
serieus en zijn we hard bezig om het goed in te studeren. Elk nummer wordt  op 
deze  manier ingestudeerd. 
We maken muziek tot kwart over negen.  Na de les gaan drinken we wat en dan 
naar huis om dan de volgende dagen thuis te gaan oefenen. 
Regeren is vooruitzien en dat is met muziek ook zo. Daarom is de muziek commissie 
nu al bezig om muziek uit te zoeken voor het concert van 2016. 
De repetitie  dagen zijn voor het slagwerk op maandag middag de opleiding blazers 
op zaterdag en het orkest op maandag avond in de repetitie ruimte in Bleskens-
graaf. 
 
Mag ik u dus uitnodigen om op maandag avond om half acht in ons club gebouw in 
Bleskensgraaf te komen kijken en luisteren naar “zomaar een repetitie van 
Graafstroom Fanfare” 
 
Fred, trompetist 
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muziektermen 
 

    ACCIDENTIES: Foute noten 

    CADENS: Als iedereen hoopt dat het is afgelopen, maar het gaat door. 

    ALLA BREVE: Als je twee keer zo snel speelt als alle andere in het ensemble. 

    INTONATIE: Door je neus zingen, was vooral populair in de middeleeuwen. 

    ISORITMISCH MOTET: Als de ene helft van het orkest een ander kopietje van de muziek heeft  

      gekregen dan de andere. 

    MUSICA FICTA: Als je niet meer weet waar je bent en je rommelt wat aan totdat je het vindt. 

    TEMPUS PERFECTUM: Als je een gezellige tijd hebt gehad 

    LONGA: De duur van een repetitie 

    RITORNELLO: Een opera van Verdi 

    TUTTI: Gedroogd fruit 

    AGNUS DEI: Een beroemde vrouwelijke componist van kerkmuziek. 

    METRONOOM: Een in ondergrondse tunnels levende grotestads-dwerg. 

Maandag avond 11 januari  op de 80e verjaardag van Dick de Leeuw  werd  
door GF een Serenade gebracht.  
Deze keer echt een complete verrassing voor Dick. Graag gedaan en proost!  
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Met GF de straat op! 
 
Zomerconcert Bleskensgraaf gaat de boeken in als de warmste dag van 
het jaar; uitgerekend deze zaterdag zal de temperatuur de 30 graden 
overschrijden. Voor veel organisatoren in den lande een reden om eve-
nementen af te gelasten. Vinden ze dat ook bij GF?  
 
Gelukkig werd op het kerkplein niet de hoogste temperatuur gemeten 
en is zeven uur in de avond een mooie tijd om te beginnen. Het talrijk 
opgekomen publiek vermaakte zich (al dan niet met een ijsje van het 
Vogelhuisje) met de frisse zomernummers. 
Jeugdorkest Dynamica opende het festijn met een zestal nummers. De 
drumband en de Fanfare lieten daarna hun stukken horen. Voor onze 
leden deed een afsluitende BBQ de avond verder slagen. 
 
Zomaar een vrijdagavond in september. Het begeleiden van de lam-
pionnenoptocht in Bleskensgraaf. 
Verzamelen bij het Plantsoen; een heel klein groepje stond bij elkaar. Is 
dit alles? Nou, dan kunnen we beter stoppen, want dit is wel heel krap. 
Maar druppelsgewijs kwamen er toch meer muzikanten en hadden we 
zo toch nog een bijna maximale bezetting. Het weer was gelukkig goed 
en alle marsen zijn weer eens doorgenomen. Voor de kinderen is dit 
altijd weer een leuke happening. 
 
Oktober, lampionoptocht Molenaarsgraaf/Brandwijk. 
Na een regenachtige dag was het ‘s avonds toch droog. Veel nieuwe 
gezichten op deze zaterdagavond om de bezetting op te krikken. De 
jeugdleden kon zo ook eens de sfeer proeven van het buiten lopen. 
Om daar in het donker mee te beginnen is nu niet de gemakkelijkste 
weg. 
Het werd een flinke mars, want Brandwijk en Molenaarsgraaf hebben 
samen veel nieuwbouw. 
Al met al een geslaagd optreden door GF en een tevreden organisatie.  
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Het optreden van Dynamica in verzorgingshuis Graafzicht (Bleskensgraaf) 
was het eerste, eigen optreden buiten de muren van het repetitielokaal. 
Op verzoek van de organisatie, welke de Week van de Kunst organiseerde in 
Graafzicht, hebben wij daar onze muzikale kunsten getoond. Vijf nummers bij 
aanvang van de avond en vijf nummers na uitreiking van de prijzen. Amateur 
kunstenaars en scholieren hadden daar hun schilderijen en tekeningen uit-
gestald. Samen met Mathijs als dirigent, Cinty en Wim voor de gewenste aan-
vulling, werd het een geslaagd optreden. 
 
18 december, het lichtjesfeest in Papendrecht. 
Om zeven uur op de passage in de Meent waar we de bekende kerstnum-
mers, ‘Jinge Bells’ en ‘A Swinkling Christmas’, maar ook ‘stille nacht’ ten ge-
hore brachten. Net als vorig jaar was onze opstelling naar het oosten gericht. 
Dit jaar gelukkig niet zo koud als vorig jaar! Na een goed half uur, hoorden we 
echter tromgeroffel uit het westen. Gauw omgedraaid en de menigte alsnog 
kunnen toespelen. De drie groepen van de optocht zaten nu wel heel dicht op 
elkaar wat niet de bedoeling had kunnen zijn; 
in vier nummers was de optocht al gepasseerd. Lichtjesfeest; het is altijd weer 
leuk om te doen! 
 

Herman 
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Drumles voor Asielzoekers in repetitieruimte Graafstrooms Fanfare. 
 

Een aantal weken geleden hebben we op dinsdag morgen eerst de drumspullen klaar 
gezet! 

Hierna zijn we naar het opvangcentrum gewandeld om te kijken wie er mee wilde gaan 
voor een trommel sessie!  
Na een half uurtje was er een groepje wakker en gingen we ondanks de regen toch naar 
het oude gemeentehuis!  
 

Een groep van 7 enthousiaste mensen hebben voor het eerst in hun leven muziek gemaakt 
op de trommels die we hadden opgezet!  
Na 10 min hadden we alle aandacht van de mensen in het oude gemeentehuis De mensen 
van de gemeente van boven kwamen kijken, ook de baas van het restaurant en het groepje 
uit de notabelen. 

Ze vonden het goed klinken!  
 

De vluchtelingen vonden het leuk zeker voor herhaling vatbaar!  
Zo is afgelopen dinsdag een 2e sessie georganiseerd. 

 

Rianne, Sylvia en Stijna 

 

Noot van de redactie.  
Op verzoek van de gemeente zijn voor 
de veiligheid van de  betrokken asiel-
zoekers hun gezichten onherkenbaar 



Voorspeelmiddag   
 
Dynamica opent de middag met haar eerste blok van 3 nummers. 
Rianne de Wit praat tussen de bedrijven door de eindjes aan elkaar. Alle commissies 
worden met naam vermeld en geeft daar bekendheid aan. De website met activiteiten en 
de facebook pagina zijn de nieuwe media. 
Koen bijt de spits af met de Koningsmars samen met piano begeleiding van Eelkje. 
Reinier op de drums schrijft zelf zijn stukken en heeft de Kwarteldans zelf naam gegeven. 
Alle drums worden gebruikt. 
De leerlingen die in het orkest beginnen krijgen een buddy toegewezen.  Bij vragen kun je 
hem of haar aanspreken. Agnes krijgt er ook een maar wie dat wordt blijft nog een ver-
rassing. 
Agnes speelt 3 jaar trompet en is lid van Dynamica. Speelt ook weleens mee in het grote 
orkest. 
Rens, 7 jaar, is in september begonnen en geeft na bijna 5 maanden les een drum solo. 
Marije , bugel, speelt het  Land of Hope and Glory en gaat dit jaar voor haar A diploma. 
Gerben geeft een drumsolo waarbij de laatste regel ook nog gedragen gespeeld moest 
worden. 
Corne heeft een duet met Eelkje op trompet. De militaire mars klinkt. 
Dynamica speelt het tweede blok van 3 nummers. 
Saxofoondocent  Adriaan begint het tweede blok met Thirsa. 
Thirsa zat bij een koor waar eens een saxofoon was. Dat wilde ze ook. Dus eerst beginnen 
met een saxonette. Dat is een soort blokfluit met een tintje saxofoon omdat je op een 
rietje blaast. Ook haar benen deden mooi mee met het ritme van de muziek. 
Anne,  slagwerk, al weer een paar jaar bij de fanfare. Op de marimba doet ze haar stukje , 
waarbij goed naar filmpjes werd gekeken. Thuis wordt er op de piano geoefend. 
Rianne geeft uitleg dat de fanfare geld nodig heeft om alles kunnen te betalen: Huur van 
het gebouw, docenten en dirigenten, opleiding leerlingen, instrumenten en kleding.  

Geld wat opgehaald wordt komt van de slaatjes actie, Anjer collecte, lampionoptochten, 
avondvierdaagse, kerstoptreden, verloting, brocante fair,  donateurs en de Club van Hon-
derd die jaarlijks een groot bedrag storten voor instrumenten en opleiding . Waarvoor 
hartelijk dank. 
Lieke, saxofoon, heeft 5 jaar blokfluit gespeeld. Samen met Adriaan worden 2 nummers 
swingend 
voor gedragen. 
Thamar vind het leuk om lekker te rammen op de drums. Ook de piano is haar ding en 
dat zal minder rammen zijn. Het boek waaruit gespeeld werd zag er nogal dik uit. Je bent 
nog wel  een poosje bezig als je alles wil doornemen. 
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Anne, onze saxofonist van Dynamica en GF, speelt samen met Adriaan , mooi en snel 2 
duetten 
Het is jammer dat Anne  Dynamica  en GF gaat verlaten. Iemand met zoveel  liefde voor de 
saxofoon hoort met andere muziek te maken. 
Dynamica speelt het laatste blok van 4 nummers. Bij het laatste nummer, Cowboys, krijgen 
alle kinderen in de zaal een instrument in handen. Een 10 tal kinderen deden in ritme mee 
met het nummer. Dat ging eigenlijk best wel goed. 
Alle leerlingen maakten na afloop een mooie buiging naar de volle zaal. Ook de rapporten 
werden uitgedeeld waarop de vooruitgang vermeld staat. 
De docenten Eelkje, Adri  en Adriaan werden bedankt voor hun bewezen diensten met een 
klein presentje. 
 
Herman 
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Commissies 

 

De muziekcommissie zorgt er voor dat er voor elk optreden weer leuke ge-
varieerde muziek gespeeld kan worden. In deze commissies zit ook de dirigent. 
(Sylvia van Wijk, Adrie van Werd, Rianne de Wit, Geerit Smits, Linda Romeijn) 

 

De jeugdcommissie bestaat uit jeugdleden. Zij organiseert activiteiten speciaal 
voor de jeugdleden zoals bowlen, film kijken, samen meedoen met een muziekfes-
tival, samen eten. Meestal doen alle jeugdleden mee met deze activiteiten. 
(Korinne Stigter, Rianne de Wit, Koen Damen) 

 

De activiteitencommissie verzorgt o.a. de jaarlijkse ledenavond, de zom-
erafsluiting en GF Eropuit, een kampweekend voor alle leden. (Linda Romeijn, 
Korinne Stigter, Lars van Diejen, Marleen Kok, Stijna Romeijn) 

 

De Brocante Fair commissie regelt de jaarlijkse drukbezochte fair in de Boer-
enklaas. (Lineke Ouderkerk, 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 fanfareblad redactie (Anne Wöstmann, Herman Ouderkerk, Korinne Stigter) 

     Sylvia van Wijk, Wim Vulto 
 

De websitecommissie (Wim Vulto, Angelique Bogaard) 

     Techniek: Jeroen Vulto  
 



Voorzitter: A. Bogaard, Eiberplantsoen 39, Groot Ammers, 0184-661026 
Secretaris: W. Vulto, Ranonkelstraat 12, Bleskensgraaf, 0184-691476 
Penningmeester: L. Ouderkerk, Hofwegen 38, Bleskensgraaf, 06-22337625                      
Bestuurslid: S. Romeijn, Polderweg-O 1a, Molenaarsgraaf, 0184-642751 
       Slagwerk 
 Bestuurslid: S.van Diejen,  Gijbelandsedijk 83, Brandwijk, 06-31188426 
       Slagwerk 
Bestuurslid : M. de Wit, van Gentstraat 11a, Goudriaan,0183-582615 
                       Uniformbeheer 
Bestuurslid: S. van Wijk, Brandwijksedijk 28, Brandwijk  0184 - 64 12 74 
      Opleidingscoördinator  
Bestuurslid: R. de Wit,van Gentstraat 11a, Goudriaan, 0183-582615 
                      Jeugd begeleiding  
  
Dirigent: A.van Werd, Vest 28, Gorinchem  06 - 38104510   
Docenten:  E. van der Woude , Landauerdrift 17, Nieuwegein, 0623109108 
     Koperblaasinstrumenten 
     A.de Bruin, Prins Hendrikstraat 6, 4241 AT  Arkel, 0183-56442 
     Saxofoon 
             A.van Werd, Vest 28, Gorinchem, 06 - 38104510  
             Slagwerk 
 
Alle activiteiten van Graafstrooms Fanfare worden gehouden  in onze repetieruimte:   
Oude gemeentehuis Bleskensgraaf, Kerkstraat 8a, 2971 AL Bleskensgraaf   
 
Repetities: Slagwerkgroep: Maandagavond van 18:00 uur  tot  19:25 uur  
   Fanfare-Orkest: Maandagavond van 19:25 uur tot 21:15 uur 
   Jeugdorkest Dynamica: Om de week op zaterdag. 
 
Opleidingen: Koperblaasmuzikanten: Iedere zaterdagmorgen. 
   Saxofoon: Volgens afspraak. 
   Slagwerkers: Maandagmiddag vanaf 15:00 uur. 
 
Website: www.graafstroomsfanfare.nl 
E-mail: secretariaat@graafstroomsfanfare.nl 
 
Bank: NL26 RABO 0342 7533 55 
 
 
                                                              

GF  Informatie  GF 
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Feb.  2 Dinsdag 18.45 uur Lampionoptocht Oud-Alblas 

Feb.  5 Vrijdag 19.30 uur Lampionoptocht Wijngaarden 

Feb.  4 Donderdag 
Overleg Gem. Molenwaard & Oranjeverenigingen  
             20:00 Streefkerk, De Vijf Lelies  

Feb. 13 Zaterdag Brocante Fair 

Feb. 27 Zaterdag Jeugdactiviteit (onder voorbehoud) 

Mrt. 14 Maandag Instrumentenonderhoud   

Mrt. 21 Maandag Start donateursactie 

Apr. 16 Zaterdag Voorjaarsconcert  in de Spil Bleskensgraaf 

Apr. 27 Woensdag Aubades Koningsdag, nadere info volgt 

Mei 4 Woensdag Begeleiding Dodenherdenking 

Mei 9 Maandag Algemene ledenvergadering 

Mei 28 – 4 juni Za—Z a Week van de Amateur Kunst (WAK) 

Mei 30 Maandag Anjercollecte 

Jun. 13 Woe  – Za Slaatjesactie 

Jun. 9 Donderdag Inhalen Avondvierdaagse Bleskensgraaf 

Jul. 2 Zaterdag Zomerconcert en Seizoensafsluiting 

Jul. 4 Maandag Start vakantie, geen repetities en lessen 

Aug. 22 Maandag Einde vakantie, start lessen en repetities 

Aug. 30 Dinsdag Gezamenlijke repetitie KIKA-concert 

Sep. 6 Dinsdag Gezamenlijke repetitie KIKA-concert 

Sep. 13 Dinsdag Gezamenlijke repetitie KIKA-concert 

Sep.  Vrijdag Lampionoptocht Bleskensgraaf 

Sep. 17 Zaterdag Friends for KIKA-concert 

Sep. 30 – 2 okt. Vrijdag – Zon  GF ErOpUit 

Okt.  Maandag Start grote GF-loterij 

Okt.  Zaterdag Lampionoptocht Molenaarsgraaf 

Okt. 29 Zaterdag Concert Dichtbij Gereformeerde Kerk Brandwijk 

Nov. 21 Maandag Gezamenlijke vergadering met Club van 100 

Dec. 16 Vrijdag Lichtjesfeest Papendrecht 

Dec. 24 Donderdag Kerstavonddienst Gereformeerde Kerk Brandwijk 

Agenda 2016    
Muziekvereniging Graafstrooms Fanfare  

(Versie februari 2016) 


