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GFO Corona Journaal (Aflevering 4)
Dinsdag 28 april 2020
Jammer genoeg hebben we nog steeds te maken met beperkende Coronamaatregelen. In
ieder geval is er tot 19 mei nog geen mogelijkheid om in in de Spelevaart les te volgen of te
repeteren. Maar achter de schermen werken we aan de toekomst, want eens moet er toch
een einde gaan komen aan deze vervelende isolatie. Dus het motto is nu: geduld en werken
aan een hopelijk gezonde toekomst.
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Wilhelmus op Koningsdag
Klokslag 10 uur werd in Nederland op Koningsdag het Wilhelmus gespeeld. Hierbij
enkele GFO’ers die hun klanken lieten horen: 1e rij: Klokslag 10 uur werd in
Nederland op Koningsdag het Wilhelmus gespeeld. Hierbij enkele GFO’ers die hun
klanken lieten horen: 1e rij: Yvo Kuylenburg, Herman Kruijer, John Janssen, 2e rij
Rita Bongers en Carla Rubio en last but not least: Karel Nak en Elles Lans.
Klasse kanjers, ondanks alle Coronabeperkingen zorgden jullie voor een extra
feestelijk tintje!
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Herhaalde oproep taptoe & Wilhelmus op 4 mei a.s.

Oproep aan blazers
Door de Coronamaatregelen zal de 4 mei plechtigheid
anders verlopen dan traditioneel. Het Nationaal Comité
vraagt alle blazers van Nederland om het signaal
Taptoe vanuit huis mee te spelen voorafgaand aan de
2 minuten stilte. Na die 2 minuten is het gebruikelijk het
Wilhelmus te spelen, Op onderstaande sites vind je
informatie over het signaal taptoe en de bladmuziek.
vinden.
https://www.4en5mei.nl/herdenken-en-vieren/voor-organisatoren/herdenkingorganiseren/muziek/taptoe
https://drive.google.com/drive/folders/1YN8UxwFsdWJBFJRGaoUkvAE-sbrcmVtG
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De gemeente Hilversum heeft voor 5 mei ook muzikanten gevraagd. Dus als leden willen
spelen als solist, duo of trio, kunnen zij zich melden bij John Janssen
[penningmeester@gooischfanfareorkest.nl of via de app 06-28169175]
Onder welke stem valt jouw instrument?
C (trombone, gitaar, toetsen, melodisch
slagwerk)
•
Bes (sopraansax, tenorsax, trompet,
cornet, bugel, bariton, euphonium, besbas)
•
F (Hoorn)
•
Es (altsax, baritonsax, esbas)
•
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KNMO en Coronamaatregelen

De KNMO heeft na de persconferentie van de
regering op 21 april een brief laten uitgaan naar
alle aangesloten verenigingen. Daarin worden de
thans geldende maatregelen ter bestrijding van het
coronavirus vertaald naar de muzieksector. Naast
een verbod op muziekles, wordt er nogmaals op
gewezen dat ook repetities nog zeker tot 19 mei
niet zijn toegestaan. Evenementen met
vergunnings- en meldplicht zijn zeker tot 1 september 2020 verboden.
Op 23 april is er contact geweest tussen KNMO en het RIVM met betrekking tot ‘muzieklessen’.
Het RIVM liet weten dat er veel vragen binnenkomen over muzieklessen. Uitdrukkelijk is
verklaard dat, gezien de huidige stand van zaken, ‘muziekonderwijs’ in de reguliere vorm
niet is toegestaan. Het RIVM zal haar communicatie omtrent muzieklessen verduidelijken en
intern communiceren om misverstanden hierover te voorkomen.
Repeteren is ook nog steeds niet toegestaan, ook niet wanneer men 1,5 meter uit elkaar
blijft en ook (nog) niet voor jeugdleden.
Wanneer de regering een versoepeling van de maatregelen aankondigt, kan er enkel en alleen
opgestart worden wanneer muziekverenigingen een goedgekeurd protocol hebben dat de
richtlijn gaat vormen waaronder activiteiten weer kunnen plaatsvinden.
(de volledige brief is te vinden op de KNMO-site).
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3 Tips Thuis repeteren

Wilma vd Vliet maakte ons attent op deze site
met nuttige tips om tijdens deze moeilijke
Coronatijd te kunnen repeteren.
Zie voor de 10 tips deze site:

https://www.ceescoenen.nl/thuis-repetitie/

4 Koninklijke onderscheiding voor Joke Looyé
Vrijdag 24 april kreeg Joke Looyé burgemeester Broertjes aan
de lijn die haar meedeelde dat het Koning Willem Alexander had
behaagd om haar een koninklijke onderscheiding toe te kennen
voor haar meer dan 40 jarige werk als vrijwilligster in de
bejaardenzorg en haar vrijwel levenslange inzet en
betrokkenheid bij de Oranje Harmonie en het Gooisch Fanfare
Orkest. De plechtige uitreiking zal vanwege Corona vermoedelijk
in het najaar plaatsvinden. Dan is een muzikale hulde van ons
zeker op zijn plaats! Maar vanaf nu: Van harte gefeliciteerd met
deze meer dan welverdiende onderscheiding!

5 Geen klanken, dus we blijven zitten met de dranken
Zonder repetities geen nazit in de bar. Als de lock down
aanhoudt, dreigen vooral de frisdranken over de datum te
geraken. Wie heeft er belangstelling voor (tegen een gereduceerde
prijs van € 0,50 per flesje/blikje)? Je steunt als vanouds weer de
club en we hoeven geen drankjes weg te gooien.
App bij belangstelling Wim Looyé: 06-29370072 of mail:
w.looye@hccnet.nl Dit hebben we nog in voorraad voor je:
Soort
Heineken 0.0
Cola Light
Lipton Ice Tea Peach
Lipton Ice Tea Green
Royal Club Bitter Lemon
SiSi
Sourcy Spa Rood
Twix
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Ten minste houdbaar tot
Juli 2020
30 april 2020
Augustus 2020
Augustus 2020
Augustus 2020
Juni 2020
Augustus 2020
31 mei 2020

Aantal
24 flesjes
24 blikjes
28 blikjes
34 blikjes
24 blikjes
18 blikjes
4blikjes
4 (x2)

5

6 GFO en je verjaardag
We merken als bestuur dat er binnen het GFO verschillende
opvattingen en wensen leven over het aandacht besteden
aan verjaardagen van je medemuzikanten. Een aantal keren
is ons verzocht een lijst met verjaardagen (of geboortedata)
zichtbaar op te hangen in de Spelevaart.
Veel leden feliciteren elkaar via Facebook, etc. en vinden dat
dan meer dan voldoende. Weer andere leden besteden er
op de club aandacht aan en willen zelfs voor een traktatie
zorgen. Als bestuur pleiten we voor vrijblijvendheid.
Voor leden die vermelding willen, stellen we een kalender
beschikbaar bij de bar. Je kunt daarop je naam noteren. Dan
ben je verzekerd van de felicitaties van je mede-orkestleden
en kun je eventueel trakteren. Dus als we weer beginnen,
kan iedereen zich vrijblijvend melden.

7 Hoe nu verder?
We wachten de 19 mei af of na deze datum lessen en repetities
van onze (jeugd) leden in de Spelevaart volgens een
goedgekeurd protocol kunnen plaatsvinden.
Voor dit protocol zullen we als bestuur contact opnemen met
de gemeente om er zeker van te zijn dat we met de lessen en
repetities van de jeugdleden conform de voorschriften kunnen
gaan werken. Goedkeuring van de gemeente daarvoor is
noodzakelijk om te kunnen starten.
Als deze toestemming binnen is, informeren we de de
docenten en de ouders van onze jeugdleden. We hebben er
volledig begrip voor dat er ouders zijn die hun zoon/dochter
nog niet les laten volgen of wil laten repeteren in de Spelevaart. Er komt een mogelijkheid om dit
aan te geven. Ook realiseren we ons dat nog niet alle leden van het Fanfareorkest in staat zijn om
de repetities bij te wonen. We adviseren de docenten dan om nog het digitale lesaanbod te
continueren en af te stemmen met de ouders van de leerlingen.
Als alles meezit, zouden we in de week van 3 juni met de lessen en de repetities in de Spelevaart
kunnen beginnen. Voor het opleidingsorkest is de 1,5 meter regel realiseerbaar. Voor het fanfare
orkest gaan we in onze plannen de repetities volgens het protocol aanpassen. Te denken valt aan
repetities in delen, groepsrepetities en repetities met samengestelde ensembles.
We gaan ondanks alles toch inzetten op een promenadeconcert op 19 september. Alle
geledingen willen we deel laten nemen. (startersklas, opleidingsorkest, djembégroep en
fanfareorkest). Aangevuld door instrumentensembles, Grotendeels met muziek die we al in de
map hebben, Let wel: onder voorbehoud Coronamaatregelen
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Als bestuur willen we ook inzetten op deelname van het Opleidingsorkest en het Fanfareorkest
aan het Streekfestival in Bodegraven op zaterdag 7 november. Voorafgaand is het plan om
een Try-Out concert te houden op 31 oktober in de Bethlehemkerk . Het ligt in de bedoeling
dat onze geledingen dit concert gaan verzorgen ( startersklas, opleidingsorkest, djembé enthuis
fanfareorkest), aangevuld door instrumentensembles. De muziek voor het festival is vastgesteld.
Wim Looyé wil de muziek al thuis (laten) bezorgen. Dan kan iedereen alvast thuis gaan studeren.
Aan Joop gaan we vragen of hij op de woensdagavond dan instructie via Zoom kan geven voor
de nieuwe stukken. Individueel of in kleine groepen. Tegelijk spelen gaat natuurlijk niet, maar hij
kan wel al dingen voorspelen en luisteren als 1 persoon zijn stukje speelt den daarbij dan kan
corrigeren of verduidelijken. Anderen kunnen dan meeluisteren,
Ook hierbij: onder voorbehoud Coronamaatregelen!
Let wel: Alles is afhankelijk hoe de Corona zich verder ontwikkelt. Hou ook onze website in
de gaten. Het volgende Coronajournaal (5) verschijnt na 19 mei a.s.
Ten slotte:
We hebben zeker plannen en een perspectief, maar de toekomst blijft onzeker. Namens het
bestuur wens ik jullie allemaal veel sterkte en een goede gezondheid toe. Hopelijk zien we
elkaar weer spoedig in de Spelevaart. Tot dan: heb geduld, hou je aan de Coronaregels en
hou je vooral gezond!

Met muzikale groeten,
Ton Zuijderduin, voorzitter
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