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GFO Corona Journaal  (Aflevering 2) 
Zaterdag 28 maart 2020 

Inmiddels de tweede week van onze Corona-isolatie. Nog steeds is veel onzeker. 

Ongetwijfeld zijn we allemaal benieuwd hoe we er voorstaan op 6 april a.s. 

We houden je zoveel mogelijk op de hoogte. Bijdragen, ervaringen, nieuws van jullie is meer 

dan welkom. Mail het naar bestuur@gooischfanfareorkest.nl 

 

 

Lessen op afstand groot succes 

De muzieklessen aan onze 

jeugdleden verlopen prima. Links 

zien we Juliette van Vliet tijdens 

haar les op sopraansax van Jody 

Vianen.  

Joop Nijholt geeft zijn leerlingen 

ook les via een strak rooster en 

onderhoudt via een app contact 

met aanwijzingen. En rechts is 

Dick Lemair te zien hoe hij 

lesgeeft. Ook onze docent groot koper Lennart de Winter geeft 

ook zijn leerlingen op afstand digitaal les. Leerlingen en/of 

ouders : stuur een foto van de lessen naar ons en vertel kort wat je ervaringen zijn. Stuur je 

bijdrage naar bestuur@gooischfanfareorkest.nl  

 

 

GFO in de krant! 

Wim Looyé tipte ons dat de redactie van de Gooi- en Eemlander 

graag bijdragen wil ontvangen hoe Hilversummers zich door de 

Corona heen slaan. Dus een verkorte versie van Journaal 1 

opgestuurd. Prompt daarop ontvingen we een uitnodiging voor een 

interview dat op maandag 30 maart gaat plaatsvinden, Dus… hou 

de krant in de gaten! Docenten: dit  is een gevolgd van jullie inzet! 

Jullie zijn prima ambassadeurs van het GFO!  

 

 

Communiceer met Joop! 

Joop geeft zijn leerlingen weliswaar digitaal les, maar mist heel erg 

het contact met jullie: de leden van het opleidings- en fanfareorkest. 

Ons voorstel: veel instrumentgroepen hebben een groepsapp. Voeg 

Joop toe en dan kun je met hem over alle muzikale zaken en 

repertoire (hoe moet ik het spelen, hoe zit dat loopje in elkaar?) 

informatie krijgen. Hij heeft veel leuke ideeën en oplossingen en het 

(nodige) oefenen wordt dan veel leuker. Doen dus ! 
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De Toegift 

Missen jullie het al een beetje? De koffiedames Joke & Anne 

vóór de repetitie en in de pauze? En ook het gezellig bijpraten 

bij de nazit achteraf? 

Karel Nak (euphonium/bariton) gaf op de jaarvergadering aan 

dat hij het vreemd vond dat onze bar geen naam heeft. Hij 

stelde de naam “De Toegift” voor en gaf als suggestie eens in 

de zoveel tijd een bepaald thema in de bar te houden. Denk er 

eens over na, hoe we dat kunnen gaan invullen. Sociale 

contacten zijn en blijven het cement in onze vereniging. Je 

gaat pas de waarde ervan inzien als je het mist. Bovendien 

steun je op een gezellige manier onze club. 

 

Oproep aan trompettisten 

Door de Coronamaatregelen zal de 4 mei plechtigheid 
anders verlopen dan traditioneel. Landelijk is er een 
oproep aan trompettisten om het signaal Taptoe te 
spelen voor oa, zorginstellingen, op straat voor je buren 
etc. Laat een foto maken en stuur die naar ons.Verdere 
info:           

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4250809074944868&id=100000474536232 

Fragment uit de  column van Joop 

“Onlangs zag ik het standbeeld 'Vrouw in klederdracht' aan de 
kust van Scheveningen. 
Zij symboliseert de onzekerheid welke vissersvrouwen hadden - 
en wellicht nog hebben - als zij hun echtgenoten of zonen 
uitzwaaiden, wanneer de vissersboten het ruime sop kozen. De 
woeste zeeën gaven weliswaar vis, maar namen/nemen ook 
levens. Hoe kom ik hier op? Corona neemt ook levens. Helaas in 
een hoger tempo dan de woeste zeeën. Nu, we bevinden ons 
midden in een surrealistisch wereldbeeld. Wie had kunnen 
bedenken, dat wij elkaar ((jeugd)leden - dirigent) begin maart 
voorlopig voor het laatst zouden uitzwaaien? Niemand. “ 
Maar Joop ziet ook veel mogelijkheden die je kunt nalezen in zijn 
column die je als bijlage ontvangt. Zet Joop in je instrumenten app 
en hou het contact met hem levend. 

 
 
Contributie 
Onze vereniging ligt vrijwel stil, maar je contributie loopt door. 
Onze vaste kosten, zoals huur lopen ook door. We doen een 
beroep op je solidariteit om onze club in deze moeilijke tijden te 
blijven steunen. We verwachten terugloop van inkomsten van oa. 
onderhuur en incidentele verhuur als deze crisis langer blijft 
aanhouden.  Neem bij onoverkomelijke bezwaren omtrent 
contributiebetaling contact op met John Jansen 
penningmeester@gooischfanfareorkest.nl 
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Uitwisseling met een Italiaans Orkest 
Ruim een half jaar geleden heeft de Corpo Bandistico Colongnola ai 
Colli uit Verona ons benaderd met de vraag om een uitwisseling te 
houden. We hebben dit op de laatste ledenvergadering aan de 
aanwezige leden voorgelegd. Als er genoeg animo is, zou 2022 een 
streefdatum zijn. Veel is nog onbekend en moet geregeld worden. 
We willen een commissie daarvoor instellen. Reden van de Italianen 
om ons te benaderen was dat ze na uitgebreid “googelen” ons 
kozen vanwege het grote aantal jeugdleden. We houden contact 
met ze. Hun verenigingsleven ligt nu ook stil, maar gelukkig hebben 
ze vrijwel nog geen last van de Corona. Verdere info over dit orkest 
kunt je vinden op FaceBook. 

https://www.facebook.com/bandacolognolaaicolli/?epa=SEARCH_BOX 
 
 

 
Oefenen in de Spelevaart 
Thuis oefenen kan tijdens de Corona best lastig zijn: ouders moeten 
vaak thuis werken, de kinderen krijgen opdrachten van school. Vaak 
zitten de buren in eenzelfde situatie.  Goede afspraken zijn dan van 
groot belang. Als thuis oefenen vrijwel onmogelijk is geworden voor 
je, neem dan contact op met John Jansen 
penningmeester@gooischfanfareorkest.nl  over oefenen in de 
Spelevaart. Hij kan je verder inlichten over planning, voorwaarden, 
etc. 

 
 

Nog veel onduidelijk 
De planning van de komende concerten is nog heel erg onzeker. Veel zal 
afhangen van de regeringsmaatregelen die na 6 april ingaan. Als de 
Coronasituatie niet verbetert, kunnen we ervan uitgaan dat repetitie- en 
concertactiviteiten tot de zomervakantie niet kunnen doorgaan. 
5 mei in de Vitus: wordt verschoven naar volgend jaar 
IKTOON (gepland 6 juni) wordt verschoven na de zomervakantie 
Kinderconcert 20 juni: onzeker-definitief besluit valt na 6 april 
7 november 2020: Streekfestival Bodegraven : na 6 april valt besluit over 
opgave voor deelname. Vooraf ligt het in de bedoeling een Try -Out 

concert in samenwerking met Fanfare Tienhoven te houden op 31 oktober 2020  Let wel: Alles is 
afhankelijk hoe de Corona zich verder ontwikkelt. Hou ook onze website in de gaten. 
 
 
Ten slotte: Namens het bestuur wens ik jullie allemaal veel sterkte en gezondheid toe. Het 
volgende Coronajournaal komt uit na 6 april. Stuur je belevenissen, tips, vragen, foto’s etc, naar 
bestuur@gooischfanfareorkest.nl 
 
Met muzikale groeten, 
Ton Zuijderduin, voorzitter GFO 
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