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Voorzitter: A. Bogaard, Eiberplantsoen 39, Groot Ammers, 0184-661026  

Secretaris: S. van Diejen,Gijbelandsedijk 83,Brandwijk,0631188426  

Penningmeester: L. Ouderkerk, Hofwegen 38, Bleskensgraaf, 06-22337625  

Bestuurslid: S. Romeijn, Polderweg-O 1a, Molenaarsgraaf, 0184-642751  Slagwerk  

Bestuurslid: W. Vulto, Ranonkelstraat 12, Bleskensgraaf, 0184-691476  

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 , Koperinstrumenten  

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 :  

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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Van de voorzitter… 
 
 
 
Hoewel 1 januari 2017 al weer even geleden is op 
het moment dat dit blad verschijnt, wil ik toch ieder-
een nog het allerbeste wensen voor het nieuwe 
jaar! Op het moment dat ik dit schrijf, is het nieuwe 
jaar echter nog maar net onderweg, dus tijd om eens terug te kijken op het 
afgelopen jaar. 
 
In 2016 heeft GF niet bepaald stil gezeten. We hebben maar liefst 22! optre-
dens en concerten verzorgd, 4 acties gehouden om inkomsten binnen te 
halen en we zijn ook nog eens een keer of 3 bij elkaar gekomen alleen voor 
de gezelligheid. Bij elkaar zijn we het afgelopen jaar dus 29 keer op pad ge-
weest voor GF en dat is bijna 2,5 keer per maand. Zoals gezegd: GF heeft 
niet bepaald stilgezeten! Het hoogtepunt van al deze activiteiten was wat mij 
persoonlijk betreft toch wel het benefietconcert voor Kika, waarover ik in het 
vorige fanfareblad meer heb verteld. 
 
2016 was ook het eerste jaar, waarin ik van begin tot eind voorzitter was. 
Inmiddels heb ik dus alle terugkerende activiteiten minimaal één keer mee-
gemaakt en heb ik mijn draai wel zo’n beetje gevonden. 
 
Maar er zijn natuurlijk ook gebeurtenissen en activiteiten die niet jaarlijks 
terugkeren. Zo’n gebeurtenis is er komend jaar ook. Op 28 september 2017 
bestaat Graafstrooms Fanfare namelijk 90 jaar! Hoe we dit jubileum exact 
gaan invullen is nog niet helemaal bekend, maar tijdens de bestuursver-
gaderingen zijn al diverse ideeën geopperd. We laten het in elk geval niet 
ongemerkt voorbij gaan! Hou dus onze website en Facebook-pagina in de 
gaten, dan blijft u op de hoogte. 
 
Tot slot wens ik u een geweldig 2017 en graag tot ziens tijdens een van onze 
concerten of optredens! 
 
Met vriendelijke groeten, 
Angelique Bogaard-Bartels 
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Van de bestuurstafel 

De afgelopen periode was weer gevuld met al-

lerhande bezigheden voor onze vereniging. Van 

oudsher is de Sinterklaas- en Kerstperiode een 

drukke tijd voor de fanfare: zo ook 2016. We mochten weer als Zwarte Piet 

optreden in Duinrell, voor Van Hoorne Entertainment. Het is altijd lastig om 

genoeg mensen te vinden verspreid over twee weekenden, maar de animo 

vanuit de fanfare was goed en we hadden beide weekenden een mooi 

groepje Muziekpieten opgetrommeld. De samenwerking met Michael van 

Hoorne loopt in deze altijd ontspannen en de weekenden worden ook door 

onze leden als gezellig ervaren. Ook de Kerstnachtdienst was goedbezocht 

door zowel publiek als orkest. Mooi om op deze manier in de gemeenschap 

actief te zijn, van welke achtergrond dan ook. Toen was het jaar alweer om 

en trad 2017 in. Inmiddels is dit jaar alweer volop bezig. 

Het bestuur is op dit moment vooral bezig met de organisatie van allerlei ac-

tiviteiten. Zo zijn er verschillende aanvragen binnengekomen voor optredens 

bij bijvoorbeeld de opening van de nieuwe OBS De Stapsteen, en iets verder 

weg nog het vieren van Koningsdag bij ASVZ. Aanstaande evenementen zijn 

bijvoorbeeld de Lampionnenoptocht te Wijngaarden en de Brocante Fair in 

de Spil. Dit is zoals altijd een grote kluif voor de organisatoren, waarbij vooral 

Lineke en Cinty zich wederom zeer actief inzetten. Hierbij is alle hulp van 

harte welkom. Ook hebben de besturen van GF en de Club van Honderd 

samen vergaderd. Op deze nuttige avonden is het goed om met elkaar te 

overleggen en na te denken over de spelende zaken.  

Al met al is iedereen weer goed bezig. Iedereen succes met de taken/

bezigheden binnen onze vereniging! 

Met vriendelijke groet, 

Stan van Diejen 
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Club van Honderd            
Opgericht 5 april 1991 

Beste lezers, 

Op 5 april 1991 is de Club van Honderd opgericht ten kantore van notaris Goes 
te Molenaarsgraaf. Ruud Robbemond, Marlies Swijnenburg, Aart den Boer en 
Piet van den Berg namen met een aantal enthousiaste trawanten destijds het 
initiatief om Graafstroom’s Fanfare op structurele wijze financieel te ondersteu-
nen. Dat was hard nodig, want de fanfare had de grootste moeite om de eindjes 
aan elkaar te knopen.   
Inmiddels hebben we vorig jaar ons 25 jarig jubileum kunnen vieren. Daarbij 

hebben we onze leden getrakteerd op een fraaie balpen met inscriptie.  

Terugkijkend op 25 jaar Club van Honderd kunnen we stellen dat we in de loop 

der tijd ongeveer een half orkest van nieuwe instrumenten hebben voorzien en 

qua financiële ondersteuning komen we opgeteld aan een aanmerkelijk bedrag. 

Sinds 1991 is de situatie niet veel veranderd. Graafstrooms Fanfare heeft onze 

bijdrage hard nodig en we zijn blij dat we 

op deze manier een aandeel hebben 

in de continuïteit van de vereniging.  

Op 15 januari kon- den we weer genieten 

van de voor- speelmiddag waar 

maar liefst 15 leer- lingen hun kunsten 

mochten vertonen. Mooi om te zien en 

horen hoe deze jonge muzikanten in 

korte tijd een instrument kunnen bespelen. Om als gediplomeerd muzikant in 

het orkest te kunnen meespelen is er een lange weg te gaan. Daarom willen wij 

als Club van Honderd bij voorkeur een deel van onze donatie voor het opleidin-

genfonds bestemmen.   

Een mooie ervaring mochten we eind december beleven. Op verzoek van de 

Club van Honderd bracht GF een serenade bij Rokus en Klaziena van der Gies-

sen bij hun 50-jarig huwelijksfeest. We hebben zelden zo’n blij echtpaar gezien, 

volledig verrast en zeer dankbaar.  

Op zaterdag 1 april hopen we bij het Voorjaarsconcert in De Spil te Bleskens-

graaf onze donatie weer te overhandigen. We nodigen de leden van de Club 

van Honderd en overige lezers van harte uit hierbij aanwezig te zijn.  

Jan de Bruin 

Voorzitter Club van Honderd 
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Serenade Graafstrooms Fanfare 

voor Rokus en Klasiena van de 

Giessen 

 
GOUDRIAAN • Namens de Club van Honderd van Graafstrooms 

Fanfare werd aan Rokus en Klasiena van de Giessen uit Goudriaan 

door de fanfare een serenade aangeboden bij  hun 50-jarig huwelijk. 

Rokus was in de jaren vijftig en zestig als kornetspeler een bekend 

gezicht in de fanfare. Behalve Rokus waren ook zijn broers Arie en Jan 

lid van Graafstrooms Fanfare. Arie speelde op de kleine trom in het ork-

est en Jan was lid van de drumband. 

Nadat Rokus in Goudriaan een eigen bedrijf begon was er geen tijd meer 

om nog te repeteren en zo kwam er een einde aan de muzikale periode 

Kleindochter 
De fanfare is nog steeds niet uit het leven van Rokus verdwenen, hij is al 

jaren lid van de Club van Honderd. Zijn zoon Laurens en dochter Barbara 

zijn lid geweest en nu speelt kleindochter Rosanna als derde generatie 

nog in het orkest. 

De familie Van de Giessen heeft zijn sporen verdiend bij Graafstrooms 

Fanfare en genoot zichtbaar van deze muzikale verrassing. 
 

                                  Tekst en foto: Jan de Bruin  
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“Als er wat in de dorpen te doen is, zorg dat je erbij 
bent “ 
 

In de deze uitgave een Interview met Jan de Bruin, voorzitter van  

de club van honderd van Graafstrooms Fanfare. 
 
Paspoort. 
Naam:   Jan de Bruin 
Geboortedatum :  12 maart 1948 
Geboorteplaats:  Rotterdam 
Woonplaats :  Molenaarsgraaf 
Muziekopleiding:  Bugel 
Begonnen bij :  Graafstrooms Fanfare 
Functies in de muziek wereld :  Geen 
Grootste miskoop:  Geen 
Beste koop:   Fototoestel 
 
Wie is Jan de Bruin ? 
Als je mij tegen komt en je kent mij niet zou je zeggen wat is dat een norse vent. 
Als je mij beter leert kennen dan valt het wel mee. Ik hoop dat er ook een beetje 
inhoud inzit. Ik ben niet zo slecht als ik eruit zie. 
 
Hoe zou je graag omschreven willen worden ? 
Betrouwbaar. Ik hou niet van huichelen. Ik zeg niet gauw wat, maar als ze wat 
vragen krijgen ze ook een eerlijk antwoord. Daar schrikken ze weleens van. 
 
Wat voor opleiding heb je gedaan ? 
Mulo en Handelsavondschool, diploma’s Ned.- Engelse en Franse handelscorre-
spondentie, Scheepvaart Vervoer en Expeditie, Praktijkdiploma Boekhouden, 
Inkoopopleiding NEVI 1en2   
 
Waar ben je begonnen met werken ? 
Op een scheepvaart kantoor in Rotterdam. Internationaal transport was mijn eer-
ste vak. Daarna gaan solliciteren bij Visser en Smit in Papendrecht als adminis-
tratief medewerker op inkoop en na zoveel jaren mezelf opgewerkt tot hoofdinko-
per. Met mijn transportervaring werd ik al snel betrokken bij het inkopen voor 
buitenlandse werken en daarbij heb ik de transporten verzorgd. 
 
Wat waren de leuke kanten van je beroep ? 
De communicatie en de veelzijdigheid. Ik wist ’s morgens niet wat ik ’s middags 
ging doen. 
Het was iedere dag weer een verrassing. Hoe groter de chaos hoe mooier ik het 
vond. 
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Ben je tevreden met het verloop van je carrière ? 
Ja, het heeft geen zin om terug te kijken. 
 
Heb je weleens  prijzen gewonnen ? 
Clubprijzen bij het wielrennen.  In 1968 clubkampioen fietsen bij Jan v Arkel. 
In febr. 2016  kozen ze op het Gorcum Sportgala in Gorinchem mijn foto als 
foto van het jaar. Zo mocht ik me dus een jaar lang sportfotograaf van het 
jaar noemen. 
 
Hoe ziet je dagindeling eruit ? 
Sta op tussen 8.00 uur en 8.30 uur. Dan heeft mijn vrouw al 2 boterhammen 
klaar gelegd. 
Ondertussen lees ik de krant tot aan de koffie. E- mail bekijken en dan zijn er 
altijd wel acties en de website van Jan v Arkel  bij houden. En afhankelijk van 
het weer ga ik naar buiten met mijn fototoestel. 

Hobby’s . 
Fietsen en fotograferen natuurlijk. Ben een mooi weer fietser geworden, een 
tourfietser. Vroeger reed ik in het weekend standaard tochten van 150 km, 
dat is nu wel wat minder. Weet je wie ook lid is van de Toerclub Jan van 
Arckel ?  Olaf Baeke. Ik wist al vrij vroeg van dat KIKA concert af. 
 
Doe je nog meer  ? 
Ik doe het clubblad van Jan van Arckel, dat komt 4x per jaar uit. 
Zit in de stuurgroep van  J v A.  en ik maak  foto’s bij alle regionale wieler-
evenemenen (zo’n 25x per jaar). Ik kom dan soms met 1500 foto’s thuis 
waarvan een deel de volgende dag op de website moet staan. 
 
Hoe ben je in de muziekwereld terecht gekomen  ? 
Ik zat in 1960 – ‘64 op de mulo .Via een ledenwerf actie voor de jeugd kwam 
ik bij GF.Maar er kwamen er zoveel, ze schrokken zich rot er waren niet ge-
noeg instrumenten.. De meesten  kregen een blokfluit konden ze alvast wat 
noten leren. Ik kreeg al heel gauw een bugel. Het duurde nog geen jaar en ik 
mocht al in het orkest mee blazen als derde bugel. Ben opgegroeid tussen  
mannen als Huib Veen, Piet Vogel, Aart en Piet de Boer en Rien Stoel waar 
ik naast zat. Al die mannen zijn niet meer. Ook  Rook van de Giessen , waar 
GF op 30 dec. een serenade gaf op zijn 50 jarige bruiloft, speelde Kornet bij 
GF. 
Na de mulo ben ik gaan werken en ging drie keer per week naar de avond-
school. Bovendien begon ik toen met wielrennen. De muziek moest ik laten 
schieten. 
 
 

—> Vervolg interview Jan de Bruin 
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 Hoeveel leden telt de club van 100 ? 
Per 31 dec. ’16 hadden we 99 leden. 3 leden hebben hun con-
tributie voor het komend jaar opgezegd. Het is dan weer een 
uitdaging om aan de 100 leden te komen. 
 
Geef men een vast bedrag of is dit willekeurig ? 
Men is begonnen met 100 leden en 100 gulden maar je kon ook 
voor de helft. Door de invoering van de euro is dit 45 / 23  euro 
geworden. Nu is het standaard 50/25 euro. 
Voor minder dan kun je beter donateur worden . Bij bedrijven 
vraag ik gelijk 100 euro. 
 
Wanneer ben je voorzitter geworden van de club van 100 ? 
Febr. 2009 met termijnen van 3 jaar. Ik ben nu aan mijn derde 
termijn bezig. 
 
Hoe ging dat ? 
Marius de Wit, nu secretaris, kwam bij mij en zei: “Jan wil je lid 
worden van de club van 100”. “Aan welke eisen moet ik dan vol-
doen om daar lid van te mogen te worden “ ? “Je kan zo lid 
worden”. “ Nou vooruit laten we dat maar doen “. Maar ik heb 
nog een vraag: “. Wij zoeken nog een voorzitter en we hadden 
aan jou gedacht”.  “Toe maar, dan wil ik er eerst wel even over 
denken en de notulen doorlezen”. Die waren simpel, het finan-
cieel ondersteunen van Graafstrooms Fanfare. Na een maandje 
bedenktijd: “Ik doe het, ik zal mijn best doen”. 
 
  Je mooiste ervaring met de club van 100.? 
Het is elke keer weer een mooie ervaring als je weer een instru-
ment kunt overhandigen of een cheque. En mijn mooiste ervar-
ing is het winnen van “De  Maestro “. 
 
 

 

Van welke muziek houd je het meest ? 
Dat is divers. Heb eigenlijk geen voorkeur.  Tina Turner mag ik 
graag horen. Een professioneel orkest is ook wel aan mij 
besteed. Wat klassiek / modern. 
 
Welk instrument zou je nog weleens willen spelen ? 

Een piano vind ik mooi. 
 
Wanneer en waarom is de club van 100 opgericht ? 
In 1991 opgericht, dus we bestaan 25 jaar. Naast contributie en 
de vele acties was er toch geld tekort. Door leden van GF op-
gericht o.a. Piet v d Berg, Huib Veen, Aart den Boer. 
Die hebben actie’s gedaan , folders rond gestuurd e.d. van 
Goudriaan tot Oud-Alblas hadden we leden. 

—> Vervolg interview Jan de Bruin 
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Wat vindt u, over het algemeen, van de muziek van GF ? 
Ik vind de concerten echt mooi. Ik kan er best van ge-
nieten. De mooiste concerten zijn in de Ger.Kerk, “ Con-
cert Dichtbij ”.  Met name dat er altijd wat onverwachts bij 
is. 
Er is een keer een doedelzak binnen komen lopen, 
Adriaan de saxofonist, de zangeres uit Gorkum en de laat-
ste keer werd er een harp geïntroduceerd en de  
“Maestro”.  Ik vind wel  dat er de voorgaande keren véél te 
weinig publiek was. Gelukkig was het dit keer lekker vol. Misschien moet er 
wat meer reclame  gemaakt worden voor  “Concert Dichtbij”. 
 
Heb je nog zoiets van : Dat zou ik met de club van 100 eens gedaan willen 
hebben ? 
Wij zitten weleens te denken om een flinke actie te doen om leden te wer-
ven. We zijn wel een club van 100 maar er mogen er gerust 200 zijn. 
Waar kunnen we nog leden werven, we zitten nu in Bleskensgraaf. Boerenk-
laas is weg.  Het is nu onderhand een Bleskensgraafse vereniging. 
Dus zullen we ook hier de bedrijven moeten vinden. Je moet je als GF     
bekend maken , je moet je laten zien en ik zeg niet dat je dat niet genoeg 
doet. Als ik de agenda bekijk dan staat er vaak heel wat op de planning.  

Ik zeg altijd maar :” Als er wat in de dorpen te doen is , zorg dat je erbij 

bent “.  
Het zou toch heel jammer zijn als dit er niet meer zou zijn. 
 
Zaal Boerenklaas is niet meer. Jammer / helaas / het is de tijd. ? 
Jammer, traditie weg. Het centrum van Molenaarsgraaf/Brandwijk is weg. 
Lief en leed is daar gevierd . Want waar moeten we nu heen. Er zijn alleen 
wat kleine zaaltjes en verder moet je naar dorpen in de buurt. Je voelt je 
daar minder thuis het is niet meer eigen. 
 
Wat zou je in je leven graag opnieuw willen doen ? 
Ben zeker niet ontevreden..Toen had ik nog het idee van 8 jaar dit, 8 jaar wat 
anders en 8 jaar weer wat anders, niet saai. Van mijn vader mocht ik naar de 
HBS maar dat zag ik niet zitten.  Misschien had ik wel meer moeten stud-
eren. In de tijd van nu heb je meer mogelijkheden.  Psychologie lijkt me wel 
leuk. Hoe zit een mens in elkaar. 
 
Heb je verder nog opmerkingen ? 
Nou nee.Dan roept mevr.de Bruin vanaf de bank:“ mag ik ook wat zeggen “? 
Jullie hebben een geweldige club mensen. volgens mij is de sfeer geweldig, 
jullie zijn een vriendenclub. Tenminste wat wij aan de buitenkant zien. De 
jeugd, zo geweldig hoe er mee wordt omgegaan. 

—> Vervolg interview Jan de Bruin 
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Kerstnachtdienst 

Ons volgende optreden was de kerstnachtdienst in de Gereformeerde Kerk 

van Brandwijk.  Het thema: “Go tell it………” 

Het lied  “Go tell it on the Mountain” liep als een rode draad door de liturgie . 

Voor de dienst eerst een samenzang met het lied   ‘Stille Nacht’ ,  direct 

daarna ‘ Go tell it on the Mountain ‘tot de 1
e
 herhaling. 

Na welkom , een samenzang met  ‘Komt allen tezamen’.  

Met tussenpozen van woord en samenzang met orgel, speelden wij  2 

maten, 4 maten, 2 maten en aan het eind van de dienst tenslotte het hele lied 

“Go tell it on the Moutain”. 

Het lied  ‘AS THE DEER ‘werd tussendoor gespeeld. 

Erg mooi was na de collecte “ The Little Drummer Boy”. 

De dienst werd afgesloten met samenzang  “Land of Hope and Glory”. 

Al met al een  mooi en geslaagd optreden.  

Herman 



 

14  

Onder 4 Noten :  Adrie van Werd  
 
Vertel in het kort iets over jezelf  
Adrie van Werd geboren in 1964 
Ik woon in Gorinchem samen met mijn vrouw Monique  
en 2 zonen Tim en Rick. 
Wij zijn een creatief gezin en maken allemaal muziek. 
Mijn hobby’s zijn muziek maken, mountainbiken, 
lezen. 
 
Wat voor instrument of welke instrumenten bespeel 
je? 
Mijn hoofdinstrument is het drumstel en slagwerk in 
het algemeen. (xylofoon, marimba etc.) 
Ik speel verder beperkt piano en heb ik vroeger trom-
bone gespeeld. 
 
Wat vind je zo leuk aan dit instrument/deze instrumen-
ten? 
Het leuke van het drumstel is dat je in principe een 
band/orkest moet sturen. 
Een groot voordeel is dat je altijd te horen bent. 
 
Hoe is je muziekcarrière verlopen tot nu toe? 
Dit is een lang verhaal. 
Ik ben zoals zovelen begonnen bij de plaatselijke muziekvereniging, in mijn 
geval de Bazuin uit Gorinchem. Eerst bij de drumband en later bij het orkest. 
Na de middelbare school heb ik (samen met ons wel bekende Geerit) in het 
leger bij de Garde Jagers gespeeld. Dit was een dienstplichtig militair orkest. 
Na deze periode ging ik klassiek slagwerk studeren aan het Rotterdams 
Conservatorium. 
Tijdens mijn studie kwam ik al snel in het theater terecht bij Herman van 
Veen. 
Een leerzame periode. Dus niet meer vrijblijvend muziek maken maar ge-
woon altijd perfect en geen excuses voor foute noten. En altijd met bezieling 
muziek maken. 
We speelden de openingsvoorstelling van de Rotterdamse Schouwburg. 
 
Hier een overzicht van de theaterproducties die ik gespeeld heb. 
Dit alles bij elkaar zo’n 2000 voorstellingen. 
 
 
 
 
—->  Vervolg onder 4 noten  met  Adrie van Werd  op blz  15 
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Periode 1990 tot 2000 
Opera "Pol" geschreven door Herman van Veen. 
De hoofdrollen werden vertolkt door Huub van der Lubbe(De Dijk) en  
Ramse Shaffy. 
Funny Girl met in de hoofdrol Simone Kleinsma. 
Cyrano de musical  met Bill van Dijk en Rianne van der Akker. 
Simone & Friends  solo voorstelling van Simone Kleinsma met o.a.  
Stanley Burleson 
Sweeney Todd met Simone Kleinsma en Ernst Daniel Smid. 
Hoera we zijn normaal  Liedjes programma met Annie MG Schmidt liedjes  
met o.a. Simone Kleinsma,Marjol Flore en Serge Henri Valcke. 
My Fair Lady met Paul van Vliet en Vera Man. 
Evita  met Bill van Dijk en Pia Douwes. 
Carmen de musical  met Joke de Kruijf en Janke Dekkers. 
In deze periode moest ik ook veel invalwerk verrichten. Dus als er een zieke 
was gewoon zonder voorbereiding het toneel  op en prima vista een show 
spelen. 
 
Verder heb ik veel met cd producties meegewerkt en ben ik een aantal jaren 
muzikaal leider van Showkorps Gorcum geweest. 
 
Op het ogenblik heb ik een eigen drumschool genaamd  De Drumschool en 
ben ik dirigent bij slagwerkgroep KNA Nieuwpoort en jeugdorkest de Bazuin 
Gorinchem. 
Ook speel ik nog regelmatig in het land met allerlei projecten maar dit is te 
veel om op te noemen. 
 
 
 
 
—->  Vervolg onder 4 noten  met  Adrie van Werd  op blz  16 
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    —->  Vervolg onder 4 noten  met  Adrie van Werd 

 

 

Wat vind je leuk aan GF? 

Het sociale aspect vind ik heel belangrijk bij GF. 

Iedereen is gelijk en dat is te merken aan de goede sfeer. 
 
Als je nog een ander instrument zou mogen kiezen, welke zou je dan kiezen? 
Moeilijke vraag, maar dan zou ik toch voor de basgitaar kiezen. Eigenlijk ben je 
dan net als de drummer een sturende factor. 
 
Beschrijf jezelf in 4 woorden 

Sociaal 

Geduldig 

Muzikaal 

Ambitieus 
 
Van welke muziek houd je zelf? 
Alleen maar mooie muziek! 

Mijn smaak gaat van klassiek naar jazz en van 

rock naar pop. 
 
Waar mogen we jou ’s nachts voor wakker 

maken? 

Niet!!!!!! 
 
Wat is je levensmotto? 

Geniet van de kleine dingen in het leven. 
 
Aan wie zou je deze onder 4 noten door willen geven?  

Jan Bartels 
 
Wat is de vraag die je aan deze persoon wil stellen? 

Hoe is het leven in Frankrijk? 
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      Onder 4 Noten:  Eelkje van der Woude  
                  Koperblaas docente Graafstrooms Fanfare  

 
Mijn naam is Eelkje van der Woude en ik ben 43 jaar. 
Mijn grootst hobby is muziek maken! Verder houd ik 
van fietsen en bakken.  
 

      Wat voor instrument of welke instrumenten 
      bespeel je? 

Piano, hoorn, trombone, trompet, cornet en bugel. 
   
Wat vind je zo leuk aan dit instrument/deze instrumen-
ten? 
De piano is een veelzijdig instrument. Er is veel muziek uit verschillende sti-
jlperiodes voor gecomponeerd. Ook zijn er veel mogelijkheden om samen te 
spelen. Ik ben hoorn gaan spelen omdat ik de klank zo mooi vond.  
    
Hoe is je muziekcarrière verlopen tot nu toe? 
Als kind heb ik blokfluit gespeeld in een groepje op de basisschool.  
Op negenjarige leeftijd ging ik daarnaast piano spelen op de muziekschool. 
Tijdens de vooropleiding voor piano ben ik hoorn gaan spelen, wat ik later 
ook als hoofdvak op het conservatorium ben gaan studeren. Voor beide in-
strumenten, piano en hoorn, heb ik mijn diploma’s behaald. Al tijdens mijn 
conservatoriumopleiding ben ik gaan lesgeven, wat ik nog steeds met veel 
plezier doe. Omdat ik ook tromboneleerlingen kreeg ben ik me gaan ver-
diepen in de trombone en heb een aantal jaar les gehad.   
Met hoorn heb ik veel kamermuziek gespeeld en speel ik regelmatig in orke-
sten. Op piano heb ik veel koren begeleid. Samen met Marilou Krouwel vorm 
ik een fluit piano duo.   
 
Wat vind je leuk aan GF? 
GF vind ik een gezellige vereniging met veel saamhorigheid.  

      
      Als je nog een ander instrument zou mogen  kiezen, welke zou je dan 
      kiezen? 

Dat is best moeilijk omdat ik al veel instrumenten speel, misschien contrabas 
of harp. 

          
          Beschrijf jezelf in 4 woorden 

Rustig, betrokken, betrouwbaar, doorzetter 
             
           Van welke muziek houd je zelf? 

Ik ben best breed qua muziekstijlen maar houd toch het meest van klassieke 
muziek. 

                       
           Wat is je levensmotto? 
           Geven om mensen. 
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Onder 4 Noten : saxofoondocent Adriaan 

Vertel in het kort iets over jezelf: 

 Adriaan de Bruin  muziekdocent saxofonist-fluittist, diri-

gent  59 jaar 
  
Wat voor instrument of welke instrumenten bespeel je? 
saxofoon dwarsfluit klarinet en piano 
  
Wat vind je zo leuk aan dit instrument/deze instrumenten? 

Voor mij is het gereedschap om mijn werk te doen.   

Elk instrument heeft zijn eigen waarde, rol en uitdruk-

kingsmogelijkheden  

waarvan ik ook gebruik maak als ik muziek schrijf. 

 Dat geldt dus voor alle muziekinstrumenten. Niet alleen die ik zelf bespeel.   
  

Hoe is je muziekcarrière verlopen tot nu toe? 

Prima. Ik doe zeer veel uiteenlopende dingen van lesgeven tot uitvoeren  

en van dirigeren tot schrijven.    
  
Wat vind je leuk aan GF? 

Het is een gezellige dorpsvereniging. 
  
Als je nog een ander instrument zou mogen kiezen, welke zou je dan kiezen? 

Nu niets meer maar als ik jonger was hammondorgel.  

Carlo de Wijs is een regelrecht idool van me.  

Heb de eer gehad met hem te kunnen optreden.            
  
Beschrijf jezelf in 4 woorden 

Onmogelijk. 
  

Van welke muziek houd je zelf? 

Barok, klassiek, romantiek, impressionisme (pianomuziek van Ravel, Fauré), 

(Benjamin Britten, Charles Ives, Leonard Bernstein), jazz, big band (Count 

Basie), salsa, klezmer, fusion funk.  kortom alle goede muziek.  

Zeer uiteenlopend dus en zolang het maar geen popliedjes zijn.  
  

Wat is je levensmotto. 

Leef en laat leven. 
    

Aan wie zou je deze onder 4 noten door willen geven? 

Lieke. Niet met een vraag maar met een groet.  ;)  
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Ingekomen post  
 
 

Goedemiddag GF-ers, 

Hartelijk dank voor de mooie bijdrage & optreden met het feest van Rokus en 

Klasiena van de Giessen. We hebben prachtige foto's via Jan de Bruin ontvan-

gen, die zullen zeker ingeplakt worden. We zijn hier erg blij mee, mijn vader en 

moeder genieten al dagen na. Ze waren erg verrast en hebben ook helemaal niet 

gemerkt dat Rosanna weggging en jullie verzameld hebben. Kortom de muziek 

erbij was een enorm succes ook van de andere gasten krijgen we hele leuke reac-

ties. En het artikel op de site van het Kontakt en in de krant is ook heel mooi. 

Ze zijn wel op een hele bijzondere manier in het zonnetje gezet. Nogmaals na-

mens ons allen Heel Hartelijk Dank!! 

In de bijlage nog een tweetal foto's omdat het leuk is ook de mooie momenten 

met elkaar te delen. 

 

Groeten van Ada van Zee, Rokus en Klasiena van de Giessen en de rest van de 

Fam. 
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Voorspeelmiddag 2017  
 
Zaterdag 14 januari was er weer de jaarlijkse voorspeelmiddag voor de  
muziek leerlingen van Graafstrooms fanfare en het leerlingenorkest  
Dynamcia. Onder grote belangstelling van familie en vrienden lieten onze 
leerlingen van zich horen. Onze redacteur Herman Ouderkerk doet verslag.   

 
 
Dynamica opent de middag met een vijftal stukjes. 
Sylvia praat tussen de bedrijven door, het geheel aan elkaar. 
Onze optredens,  die we gedaan hebben,  en die nog komen 
gaan passeren de revue. 
Bart bijt de spits af. Bart zit een maand of 5 
op les en speelt een stukje uit het boek en 
improviseert  
ook een stukje. Na een flinke buiging komt 
het applaus. 
Jair op trompet is ook nog maar net begon-
nen en speelt het stukje :  “Mieke heeft een 
lammetje”. 
Gerco is slagwerker. Hij is na de zomer be-
gonnen en speelt  SOLO  1 uit het drum-
boek. 
Jord ook op trompet speelt :  “Hansje Klein”. 
Harm op slagwerk zit wat langer op les en 
wil 2 stukjes spelen. Een technische oefen-
ing met accenten dan worden de noten wat 
harder gespeeld en een het stukje SOLO 1 
uit het boek. 
Peter is helaas ziek. Zijn trompet solo van ‘ 
Vader Jacob’ krijgen we dus niet te horen. 
Rens een slagwerker heeft al 1,5 jaar les en speelt SOLO 4 : een 
beetje blues-achtige muziek. 
William heeft een cornet. De cornet lijkt op een opgevouwen 
trompet maar heeft een wat warmere klank. 
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       Vervolg voorspeelmiddag  

 

Teunise , op sopraan sax. Zij is na de vakantie begonnen en had al een 

achtergrond met de blokfluit. 

Na de saxonette dus de sopraan sax. Teunise speelt 2 stukjes. Eén samen 

met Adriaan, haar muziekdocent en een stukje samen met  CD-begeleiding. 

Gerben , slagwerk, is in december geslaagd voor zijn A-diploma. Zit al 3,5 

jaar op les en speelt het examenstuk “Drums A1”. Gerben is ook van de par-

tij als er met de drumband  wordt opgetreden. 

Anne is een bekende in de vereniging en is in december ook geslaagd voor 

haar A- diploma. 

Speelt ook mee met de uitvoeringen van de drumband. Waar de jongens wat 

vaker voor het drumstel kiezen, gaan de meisjes meer de melodische kant 

op.  Anne speelt uit het hoofd een stukje 

van “Hé Brother” op de xylofoon  . Het volgende stukje wordt op de bongo’s 

gespeelt. Dit zijn een paar kleine trommels die een geluid geven alsof je op 

een stuk hout slaat. 

De volgende leerlingen spelen naast hun les al 

mee in het jeugdorkest Dynamica.  

Koen  speelt op Hoorn. Samen met piano bege-

leiding wordt “Sonate voor Hoorn” opgevoerd. 

Thirsa de jongste van Dynamica speelt op saxo-

foon 2 stukjes met Adriaan. Ëén met piano bege-

leiding en samen met de saxofoon. 

Marije  speelt een  mooi solo stuk voor bugel en 

piano. 

Corne op  trompet  speelt samen met de piano het 

klassieke  stuk  “La donne e mobile “. 

Lieke,  als laatste leerling,  heeft ook eind vorig 

jaar haar diploma gehaald met uitstekende cijfers. 

Op saxofoon  speelt ze haar stukje met CD begeleiding.  

 

Herman 
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 90 jarig Jubileum Graafstrooms Fanfare, 
 
In het kader van het 90 jarig jubileum van onze vereniging is mij gevraagd of 
ik wat wilde schrijven over mijn ervaringen van de eerste jubilea die ik als lid 
van de vereniging heb meegemaakt. 
In mei 1973 ben ik lid geworden van de Graafstrooms Fanfare. In de periode 
tot heden zijn er verscheidene jubilea geweest welke ik mee mocht maken,  
deze zal ik in chronologische volgorde uit mijn herinneringen beschrijven. 
  
50 jarig Jubileum in 1977 
Wat ik me nog van deze festiviteiten herinner is, dat deze gevierd werden in 
de oude zaal van de Boerenklaas. 
Het jubileum werd gevierd, verdeeld over twee avonden. De eerste avond 
was er een grote receptie waarbij alle verenigingen van Molenaarsgraaf en 
Brandwijk in groten getale acte de présence  gaven. Ook de notabelen 
waren aanwezig evenals de vertegenwoordigers van de omliggende muziek-
verenigingen. In mijn beleving was bijna het hele dorp uitgelopen. Op deze 
avond hebben we Dick de Leeuw ook weten te strikken voor onze 
vereniging. 
De volgende avond was een Jubileumconcert onder leiding van Piet de 
Jong. Hoe de invulling hiervan is geweest moet ik eigenlijk schuldig blijven. 
Wat ik me wel kan herinneren is dat de zal stampvol zat. Dis was overigens 
in die tijd min of meer“normaal” . 
  
60 Jarig Jubileum in 1987 
Dit werd groots gevierd in het voorjaar van 1957. Dit in samenwerking met 
de Oranje vereniging Juliana welke 50 jaar bestond. 
Vanuit beide verenigingen werd een jubileumcommissie gevormd die aan het 
organiseren ging om er iets moois van te maken v oor beide verenigingen. 
Voor een gehele week werden de festiviteiten voorbereid met als hoogtepunt 
de overkomst van de piloot Bill Ward en nabestaanden van de in de Tweede 
Wereldoorlog neergestorte Lancaster.  
De festiviteiten werden nog bijna afgeblazen, maar wel op een lager pitje 
gezet door het plotselinge afscheid van de voorzitter van de Oran-
jevereniging. Zelf zat ik toen in de jubileumcommissie en dit maakte veel 
emoties los. 
De feestweek werd in een grote tent, opgezet in een weiland, waar nu de 
Tielmanstraat is, gevierd. Elke dag was er een vol programma ingevuld door 
plaatselijke verenigingen en tal van artiesten. 
Als Graafstrooms Fanfare hebben we een groot concert gegeven en één of 
twee avonden opgeluisterd met de Boerenkapel. 
Het Jubileum werd afgesloten zo rond de officiële jubileumdatum, met een 
jubileumconcert voorafgegaan door een receptie. Dit was nog steeds in oude 
zaal bij de Boerenklaas, welke die avond ook weer stamvol was. 

—> verder lezen op bladzijde  27 
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70 Jaar Graafstrooms Fanfare  
Eind 1996 werd een commissie uit de vereniging gevormd welke het 70 jarig 
jubileum organiseerde. 
Hieruit werd het spektakelstuk 75 drummers op de Graaf geboren. Ook werd 
bereikt dat er een gelegenheidseditie uitkwam van 70 jaar Graafstrooms 
Fanfare. 
De 75 drummers op de Graaf vergde veel voorbereiding. Het spektakelstuk 
zou midden op de Graafstroom op een groot podium gebeuren recht voor de 
“voormalige” Rabobank. Hiervoor werden vier grote pontons door van Wi-
jgerden uit Sliedrecht gehaald, welk onder een grote belangstelling midden 
op de Graaf werden vastgelegd. 
Het was een heel spektakel. 
Voorafgaande aan het concert door de drummers, werd door de drumbands 
van de verschillende verenigingen een rondgang door de beide dorpen ge-
maakt welke eindigde bij het podium. 
Hierop werd toen een spetterend concert gegeven door de korpsen, voor 
een publiek wat massaal was opgekomen. Het hoogtepunt van het concert 
was de binnenkomst van de dirigentmeester Adrie van Werd, die al varend in 
de fluisterboot via de Graaf arriveerde. 
Het jubileum werd afgesloten met een spetterend Jubileumconcert vooraf-
gegaan door een receptie. 
Dit concert werd samen uitgevoerd met O & U en Animato 
(dameszangvereniging uit Molenaarsgraaf/Brandwijk).  
Het concert kwam niet alleen onder leiding van onze eigen dirigent, maar er 
waren verscheidene dirigenten uit het verleden bereid gevonden om het ork-
est te dirigeren gedurende deze avond 
Het concert stond in het teken van Around the World met thema’s uit de ver-
schillende werelddelen. Naast het musiceren werden de muzikanten ook nog 
voorzien van attributen. Hierbij werden bv. Sombrero’s uit Mexico bij Mexican 
Trumpets uit de kast gehaald. 
Voor dit concert hadden een aantal ijverige leden blauwe muziekstandaards 
gemaakt waarop groot het embleem van Graafstrooms Fanfare stond. Een 
feestelijk geheel. 
  
Hierna zijn er nog twee jubilea geweest nl. het 75  en het 80 jarig Jubileum. 
Dit laat ik over aan de huidige generatie welke hier nog veel meer van af 
weet dan een min of meer oud gediende.  
  
  
Jan Bartels 

—> vervolg 90 jarig Jubileum Graafstrooms Fanfare 
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Weet je datjes 

 
Stijna slaat een 16e noot over volgens Adrie, Stijna 
 vraagt aan Adrie of hij die 16e wel gespeeld wil hebben. 
 
Tijdens het stemmen geeft Wim zelf al het commentaar 
"…en nu moet ik natuurlijk zeggen, ik ben niet doof": dit n.a.v. het weetje datje 
in de vorige uitgave 
 
Herman vraagt “Tot hoever moeten we met de demper spelen?”. Volgens Adrie 
er gewoon helemaal in. Herman wilde weten tot welke maat…. 
 
Bij het instuderen van Condacum vraagt Marieke aan dochterlief Rianne ‘Heb jij 
dat uitgezocht?”, Adrie geeft echter antwoord: “Ja komt van haar en tja we spe-
len het, ze is nogal dominant”. Marieke beaamt dit.  
 
De voorspeelmiddag was weer een groot succes. Het publiek heeft genoten van 
alle optredens. 
Wij hebben na de voorspeelmiddag heerlijk gegourmet met z’n allen. 
 
Ook GF heeft een eigen GF-app en daar komen soms best leuke berichten op 
voorbij. Bijvoorbeeld na de gezellige avond: 
     “GF Stijna: Gezellig avondje 
      GF Riek: Ja, was erg leuk, maar volgende keer krijg ik waarschijnlijk  
      ductape  op mijn mond geplakt 
      GF Stan: praatte je weer teveel Riek? 
      GF Riek: doe ik anders nooit 
      GF Jozan:  Hahaha, voorzegkunde 
      GF Stijna: Te veel? Dat is nog zacht uitgedrukt. Maar geeft niet hoor  
      Riek we houden nog steeds van je.” 
En hoe ontstond deze discussie op de app? Wel, Riek was een ster in het  
voorzeggen op de gezellige avond. En daar is er gelijk een nieuw woord bij uit-
gevonden door Riek en Jozan VOORZEGKUNDE 
 
Willeke appte dat ze op de pony kwam naar de serenade. Ze was er heel erg 
snel. Vanaf de pont in 10 minuutjes. 
 
Marieke de voetbalplaatjes van VVAC spaart. 

 

Sylvia 
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Verdien geld voor GF met een muisklik 
 
Graafstrooms Fanfare is sinds kort aangesloten bij SponsorKliks. . 
  
Via SponsorKliks kunt u eenvoudig inkomsten genereren voor Graafstrooms  
Fanfare: Met SponsorKliks kunt u nu zelf een financiële bijdrage leveren aan 
Graafstrooms Fanfare, zonder dat het u een cent extra kost! 
  
Reserveer een restaurant online via Dinnersite.nl of bestel online een pizza 
via o.a. Thuisbezorgd en Graafstrooms Fanfare ontvangt geld in de clubkas. 
Via de categorieën boven in het menu kunt u tevens bij diverse webwinkels 
bestellen. Een percentage van het aankoopbedrag gaat dan ook naar  
Graafstrooms Fanfare. En nogmaals, het kost u niets extra! 
  
Wilt u Graafstrooms Fanfare ook GRATIS sponsoren? Zorg er dan voor dat u 
voortaan uw online aankopen doet via de  website van Graafstrooms fanfa-
re. 
(www.graafstroomsfanfare.nl) 
Voor u een kleine moeite, voor Graafstrooms Fanfare directe inkomsten. 
Stelt u zich eens voor wanneer alle leden en hun familie en vrienden dit zou-
den doen? Vertel dit daarom door aan andere mensen die Graafstrooms 
Fanfare een warm hart toedragen. 
   
 
Angelique.  
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Uit den ouden Doos…: Jeanette den Boer februari 1989  
                    in het  allereerste fanfareblad  
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