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GFO Corona Journaal  (Aflevering 3) 
Maandag 6 april 2020 

 

Jammer genoeg is het einde van de Corona-isolatie nog niet in zicht. De 

afgelopen week verlengde de regering de maatregelen tot 28 april a.s. Zo vlak 

voor de meivakantie heeft dat consequenties voor de voorbereidingen voor 

onze concerten. Maar voorkomen dat de epidemie zich sterk uitbreidt is 

momenteel belangrijker. Gelukkig hebben we ook positief nieuws. 

  

GFO in de lokale krant 

Ons Corona Journaal werd opgepikt door de Gooi- en 

Eemlander. Onze sopraansax-leerling Juliëtte van Vliet werd 

geïnterviewd. Met dit artikel hebben we dankzij onze docenten 

een mooi visitekaartje af weten te geven. Het gehele artikel is te 

lezen op onze site: www.gooischfanfareorkest.nl 

 

 

 

Welkom Herman! 

Eén week voor de Algemene Ledenvergadering speelde hij 

nog op proef mee om te kijken of er tussen hem en het GFO 

een klik was. En die is er inderdaad. We zijn blij Herman 

Kruijer op altsaxofoon te mogen verwelkomen in de saxgroep 

van het fanfareorkest. Herman heeft tijdens de Corona-isolatie 

al een geschikt mondstuk uitgezocht en is druk bezig het 

repertoire van ons orkest te verkennen. We wensen je een 

mooie tijd toe in ons orkest en we hopen dat we gauw weer 

gezamenlijk kunnen repeteren in de Spelevaart. 

 

 

 

 

 

Welkom Jeske! 

Per 1 april is ook Jeske Hagenaars als leerling op altsax lid 

geworden. Van harte welkom, Jeske, bij het GFO. Succes met 

je lessen! 
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De Startersklas gaat online repeteren 

De lessen van de leerlingen gingen weliswaar digitaal door, 

maar het samenspelen in  het orkestje van de startersklas 

werd wel gemist. Samenspel is naast de lessen niet alleen 

bijzonder belangrijk, maar de leerlingen vinden het ook erg 

leuk. Bovendien bereiden zij op deze manier hun optredens 

voor. 

Hun dirigent, Jody Vianen, is druk in de weer met het 

voorbereiden van de digitale repetitie  en uitzoeken van de 

geschikte muziek.  

 

 

 

 

GFO gevraagd voor hulp op school 

Tijdens de Coronacrisis zitten niet alle basischoolleerlingen 

thuis. Er zijn in Hilversum zo’n 400 à 500 leerlingen die 

vanwege de thuissituatie toch naar school moeten. De 

afdeling cultuur & educatie van de  gemeente coördineert 

programma’s voor opvang en heeft ook het GFO gevraagd. 

Fysiek lesgeven kunnen we nog niet, maar Joop Nijholt en 

Dick Lemair zijn al bezig met het voorbereiden van digitale 

promotielessen. Het bijzonder mooi om te ervaren dat de 

gemeente het GFO als een volwaardige partner voor dit 

ondersteuningsproject ziet. 

 

 

Kinderconcert 20 juni “Circus” afgelast 

Door de verlenging van de coronamaatregelen moeten we 

helaas het Kinderconcert dat gepland was op 20 juni a.s. 

afgelasten en verplaatsen naar een latere datum. 

In principe heeft het bestuur in overleg met de 

concertcommissie besloten om alle concertactiviteiten vóór 

de zomervakantie te laten vervallen. 

De agenda op de site www.gooischfanfareorkest.nl gaan 

we aanpassen. 

Als de situatie op korte termijn verbetert, gaat het bestuur 

weer in overleg met de concertcommissie. 

 

 

 

Promenadeconcert met familiedag? 

We hopen dat dit wèl door kan gaan op zaterdag 

26 september. Niet alleen een 

promenadeconcert voor alle afdelingen 

(startersklas, opleidingsorkest, djembégroep en 

fanfareorkest), maar ook aansluitend een 

familiedag voor al onze leden met aanhang van 

vrienden, familie, etc. Noteer die dag alvast in je 

agenda. Nadere informatie volgt op onze website 

 

http://www.gooischfanfareorkest.nl/
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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. 
 

 
 
Eindelijk: de groepsapp is er! 
Aan het verzoek van dirigent Joop is tegemoetgekomen. Elles Lans en 
Wilma Poort hebben alle leden van het fanfareorkest kunnen plaatsen 
op een groepsapp. Een mooi hulpmiddel om met elkaar in contact te 
blijven en niet alleen informatie over onze muzieknummers, maar ook 
onze tips en belevenissen tijdens de Corona uit te wisselen. Maak er 
(verstandig) gebruik van. 
 

 
 
 
 

Tot de zomervakantie voorlopig geen concerten 
Gezamenlijk zijn bestuur en concertcommissie tot het besluit gekomen dat 
de repetitie- en concertactiviteiten tot de zomervakantie voorlopig nog niet 
doorgaan.  
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. Reserveer de data in je agenda en vul de datumplanner die de 
concertcommissie gestuurd heeft in 
 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 en mooie 
Paasdagen toe.  
Het volgende Coronajournaal komt uit na 28 april. Stuur je belevenissen, tips, vragen, foto’s etc, 
naar bestuur@gooischfanfareorkest.nl 
 
Met muzikale groeten, 
Ton Zuijderduin, voorzitter GFO 
 
 
 
 
 
 

mailto:penningmeester@gooischfanfareorkest.nl
mailto:bestuur@gooischfanfareorkest.nl
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