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Jammer genoeg zitten we in  een strenge lockdown. In ieder geval nog tot 15 januari  2021.  
Op de laatste algemene ledenvergadering van  11 maart j.l.  wisten we nog niet wat ons  met 
Corona te wachten stond. We hebben veel van onze activiteiten  moeten laten vervallen.  
Hopelijk gaat de situatie  in het nieuwe jaar verbeteren. 
Ondanks alle beperkingen  is onze vereniging actief gebleven. Mede dankzij de grote inzet van onze 
dirigent Joop, de docenten en veel van onze leden die actief taken hebben opgepakt. Hartelijk dank 
daarvoor.  
In dit journaal brengen we jullie op de hoogte van het laatste nieuws. 
 

Muzieklessen met de aanwijsstok 

Bij de tijdelijke versoepeling van de regels mochten onze docenten weer 1 
op 1 lessen verzorgen in De Spelevaart. Natuurlijk wel op 1,5 meter 
afstand.  
Daarom ontving iedere docent een aanwijsstok om op veilige afstand de 
nodige passages in de bladmuziek aan te geven. Met dit symbolische 
presentje willen we als bestuur aangeven dat we hun inzet en activiteiten 
tijdens de strenge protocollen bijzonder waarderen. 
 

 

Geslaagden Muziekexamens Theorie 

Op zaterdag 28 november hebben 10 leden van het GFO theorie-examen 

gedaan en ze zijn allemaal met mooie cijfers geslaagd! 

Voor diploma A zijn dit: 

Mijke Taal, Tomas van Dammen, Floor van Dammen, Anne Mauritz, Sweder 

Docters van Leeuwen, Anouk van Wieringen en Julia van der Voort. 

Voor B: Laurens Janssen. 

Voor C: 

Tom Benschop en Chris van der Voort. 

In januari volgt voor de meesten het praktijkdeel, en dit misschien ook nog voor een aantal die hun 

theorie al hebben. Als corona het toelaat… dat blijft spannend natuurlijk. 

Vanaf deze plaats onze felicitaties aan jullie en natuurlijk ook aan jullie docenten voor dit mooie 

resultaat. Heel veel succes alvast met het praktijkdeel in januari. 

 

 

 

  

 
 



Bugel- en hoornspelers gezocht 
Voor het Fanfareorkest zijn we op zoek naar bugel- en hoornspelers (liefst 
F-hoorn). In de digitale sociale media en op onze site staat al een oproep. 
We zijn bijzonder blij dat Vincent van Hees aan onze oproep gehoor heeft 
gegeven. Zodra we weer kunnen repeteren, schuift hij aan bij ons orkest. 

 

Workshop Performance Art-Muziek 

Op 2 december verzorgde Joop Nijholt namens het GFO in de 
Spelevaart een workshop Performance Art Muziek voor de 
leerlingen van basisschool De Dubbeldekker. Op een groeiend 
aantal basisscholen in heel Nederland krijgen alle leerlingen van 
groep 7 en 8, twee jaar lang, elke week, onder schooltijd les van 
bevlogen gastdocenten die de kinderen meenemen in hun 
beroepswerelden. Leerlingen ervaren en ontdekken samen met de 

gastdocenten vakgebieden zoals Journalistiek, Wetenschap, Recht, Geneeskunde en Beeldende Kunst. In deze 
workshop nam Joop met  assistentie van Floor van Dammen. Niels Cloo en Jelmer van der Heijden de 
leerlingen mee in zijn beroepswereld: dirigent van een blaasorkest zijn. Aan de orde kwamen: 

1: Kennis van een fanfareorkest: instrumenten die bespeeld worden, wat voor muziek wordt er gespeeld, 
wanneer wordt er ‘opgetreden’? 
2: Hoe is het om zelf muziek te maken? 
3: Wat is belangrijk als je muziek maakt?  Bijvoorbeeld noten lezen, luisteren naar de dirigent, samenspelen 
met anderen. 
De leerlingen kwamen te weten dat muziek maken/ lesgeven/ schrijven etc. ook je vak kan zijn. Joop 
vertelde waarom hij dit vak zo leuk vindt (zo leren ze dat je moet gaan doen wat je graag doet) én: wat wilde hij 
zelf wilde worden toen hij 11 jaar was (dan kunnen leerlingen zich relateren aan de volwassene die voor zich 
staat). De workshop was niet alleen in dit opzicht een succes. Er was ook aardig wat belangstelling voor 
proeflessen. Na de Corona komen we hier zeker op terug, want een tweede workshop is al aangevraagd. 
 
Lief en leed   
In november werd onze bassist Rijk van den Berg geopereerd en van een nieuwe heup voorzien. De revalidatie 
verliep spoedig en begin december mocht hij weer naar huis. Hij was bijzonder blij met alle blijken van 
belangstelling van ons mede-orkestleden. 
Ook onze trompettiste Chantal de Haar werd geopereerd. Ze is tot januari nog druk met intensieve 
nabehandelingen op dagelijkse basis in het ziekenhuis in Amersfoort. Namens dirigent en bestuur is ook een 
kaart gestuurd. Een kaartje of berichtje via de groepsapp wordt zeker op prijs gesteld. 
Ons bereikte ook het bericht dat onze hoornspeler Lex Manjoero een zware buikoperatie onderging in het 
AMC. Een kaartje of een appje  zal hem zeker goed doen.  
 
Betaal je barbon 
Aan het einde van dit jaar wil Wim Looyé de kas opmaken. Er staan nog wat onbetaalde barbonnen. Inmiddels 
hebben de betrokkenen een email met het verschuldigde bedrag ontvangen. Let op dat je het juiste nummer 
bij de betaling vermeldt: NL32 RABO 0321 8716 69.  
 

Bestuur en dirigent wensen alle leden Prettige Kerstdagen en een 

Gelukkig, muzikaal, maar vooral een virusvrij Nieuwjaar! 

Blijf voorzichtig, zodat we Corona de baas blijven en wellicht volgend 

jaar zonder zorgen weer kunnen repeteren en optreden! 

 

Met vriendelijke groeten, 

Namens het bestuur Gooisch Fanfare Orkest, 

Ton Zuijderduin, voorzitter  
 



 

 

 

 

 

 

 


