
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEEST! Graafstrooms Fanfare houdt het verjaardagsfeestje in de tent! 

Woensdag 25 april 2018 is het dan 

zo ver: het verjaardagsfeest van GF. 

In de feesttent van de oranje-

vereniging Juliana in Molenaarsgraaf 

zullen we ons jubileum uitgebreid 

vieren. 90 jaar zou je hoogbejaard 

kunnen noemen, maar dat is de 

fanfare nog lang niet. De instroom 

van jeugd is daar een voorbeeld van! 

Het jubileum zal op een 

bijzondere manier gevierd worden, 

namelijk in samenwerking met o.a. 

de lokale band Niks aan de Zeis. 

Saillant detail is dat twee GF-

bekenden meespelen in de band. 

Arjan Kortlever (de zanger) heeft 

jaren terug bij de drumband gezeten 

en Lars van Diejen (de gitarist) is 

officieel nog lid van GF en helpt zo 

nu en dan nog mee met musiceren. 

We rekenen op een supergezellig 

feestje en uiteraard een goede 

opkomst. Vergeet daarom niet je 

familie, vrienden, buren of de 

onbekende persoon, die naast je in 

de bus zit, uit te nodigen!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVEN VOORSTELLEN 
Jannet en Erik Jonker    

Wij kregen het verzoek ons aan 

de leden en sponsors van 

Graafstrooms Fanfare voor te 

stellen. 

Wij zijn Erik en Jannet Jonker. 

Ouders van 2 kinderen en opa en oma 

van een kleinzoon (en een 2de 

kleinkind op komst). 

Sinds 2 jaar hebben we Nieuwpoort 

verlaten en zijn we aan de 

Ottolandse Boezem komen wonen. 

We zijn beide liefhebbers van 

drumband / malletband en hebben 

jarenlang bij verschillende vere-

nigingen gespeeld. O.a. K.N.A. 

Nieuwpoort-Langerak en Symphonia 

Hoogblokland. En vanaf begin dit 

jaar zijn we lid geworden van de 

Slagwerkgroep van Graafstrooms 

Fanfare. 

 

Erik is zijn muzikale carrière 

begonnen in 1988 op de tenortrom. 

Later overgestapt naar de grote 

trom. Daarnaast heeft hij 

snaredrum, xylofoon, marimba 

gespeeld en heeft hij zijn tambour-

maître diploma behaald. 
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Niks aan de Zeis                      . 

Niks aan de Zeis is eigenlijk als grap begonnen 

door een filmpje op te sturen naar de 

voorzitter van de Oranjevereniging. Deze was 

zo enthousiast dat hij ze uit nodigde om in de 

feesttent van Molenaarsgraaf te komen spelen. 

Dit bleek succesvol, want inmiddels is Niks 

aan de Zeis een veelgevraagde band die 

inmiddels ook al buiten de provincie gevraagd 

wordt. 

De huidige samenstelling is Arjan 

Kortlever (zang), Lars van Diejen (leadgitaar), 

Maarten van Houwelingen (basgitaar), Sjakko 

van Houwelingen (drums), Guus Boom 

(sologitaar) en Bastiaan de Groot (toetsen). 

Zie deze link voor de website. 

https://niksaandezeis.com/
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Jannet is ongeveer 40 jaar 

geleden begonnen op de snaredrum. 

Maar al snel overgestapt op de lyra. 

Later kwam daar de marchingbell, 

xylofoon en marimba bij.  

Tijdens buitenoptredens verzor-

gen we het “zware werk”. Bij 

concerten spelen we voornamelijk 

melodisch slagwerk. 

We hebben het prima naar onze 

zin bij deze gezellige vereniging! De 

instructeur kenden we al en met de 

slagwerkgroep hadden we al eerder 

kennisgemaakt tijdens een paar 

gezamenlijke optredens. 

De gemiddelde leeftijd van de 

slagwerkgroep hebben wij flink 

verhoogd! Over het muzikale niveau 

doen wijzelf géén uitspraken 😊!

EVEN VOORSTELLEN 
Bert Sondervan 

Ik ben Bert Sondervan, getrouwd met Alied, woon in Schoonhoven, samen 

hebben we 2 kinderen, 2 schoonkinderen en 4 echte en 3 aangewaaide 

kleinkinderen. Ik ben in 1973 ov-buschauffeur geworden en dat heb ik tot mijn 

pensioen in 2016 volgehouden. 

Op 11-jarige leeftijd ben ik via mijn Opa bij de PTT-fanfare in Utrecht 

terecht gekomen als tamboer. 

Doordat de verenigingen waar ik lid van ben geweest ophielden te bestaan of 

de drumband werd op geheven heb ik diverse verenigingen gediend. Ook ben 

ik lid van muziekvereniging LINFANO in Linschoten, en was ik lid van KNA uit 

Nieuwpoort/Langerak waar ik als tambour-maître op straat meeliep. 

Omdat bij KNA de drumband werd opgeheven moest ik weer op zoek 

naar een andere vereniging en dat is dus Graafstrooms Fanfare geworden, want 

ja, als je al 56 jaar op de trommel rommelt kan je daar niet zomaar mee 

stoppen. 

Er is mij gevraagd of ik bij GF ook als tamboer-maitre wil gaan 

fungeren, ook dat vind ik leuk, dus zullen jullie zeker wat meer van mij te weten komen. 

Ik denk dat ik een prettige en gezellige tijd bij jullie zal hebben, en dat zal zoals ik het nu zie zeker wel gaan lukken. 

 

 

 

Agenda 

- Vrijdag 20 april 2018  – Concert met Jeugdkoor 

- Dinsdag 24 april 2018  – Generale repetitie Jubileumconcert 

- Woensdag 25 april 2018  – Jubileumconcert 

- Vrijdag 27 april 2018  – Aubades Koningsdag 

- Vrijdag 4 mei 2018  – Begeleiding Dodenherdenking 

- Maandag 14 mei 2018  – Algemene ledenvergadering 

ALGEMENE INFORMATIE 

Redactie    Verenigingskenmerken   Repetities 

Stan van Diejen   Graafstrooms Fanfare   GF repeteert iedere maandagavond: 

secretariaat@graafstroomsfanfare.nl  p/a Gijbelandsedijk 83   18:00 uur tot 19:30 uur - drumband 

tel: 06 3118 8426   2974 VE  BRANDWIJK   19:30 uur tot 21:15 uur - blaasorkest 

www.graafstroomsfanfare.nl  KvK: 4032 1966    te Bleskensgraaf (Kerkstraat 8a) 

     IBAN: NL26 RABO 0342 7533 55 

 

 

 


