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Het Gooisch Fanfare Or-

kest is bijzonder blij met 

en dankbaar voor uw fi-

nanciële steun en betrok-

kenheid bij onze vereni-

ging. Wij, op onze beurt, 

willen  zo goed mogelijk 

met u het contact blijven 

onderhouden en u infor-

meren over de ontwikke-

lingen binnen onze club.  

Ondanks de Coronabe-

perkingen zijn en blijven 

we een springlevende ver-

eniging. De afgelopen peri-

ode heeft in het teken 

gestaan van de Familiedag 

en de deelname aan het 

Streekfestival in Bode-

graven. Ook onze djembé 

verzorgde succesvolle 

optredens 

Onze leerlingen hebben 

weer uitstekende examen-

resultaten behaald,  Bij-

zonder geslaagd was ook 

de Instuifrepetitie van 11 

december voor alle gele-

dingen van het GFO. 

Ook hebben we grote 

plannen om de instroom-

drempel voor jeugdleden 

aanmerkelijk te verlagen 

via het CoolWind project. 

Zodra het qua Covid weer 

veilig genoeg is, gaan we 

met scholen daarmee aan 

de slag, om voor “nieuwe 

aanwas” te zorgen 

Namens het bestuur van 

het GFO wens ik u veel 

leesplezier en wens ik u 

Fijne Kerstdagen en een 

Gelukkig Muzikaal Nieuw-

jaar! 

Ton Zuijderduin, voorzitter 

                                     

BESTE DONATEUR 

GESLAAGDE GFO FAMILI EDAG  

ZATERDAG 4 SEPTEMBER 2021 

In de zomervakantie hadden 

we het plan opgevat het 

nieuwe seizoen 2021-2022 

op 4 september met een 

feestelijke familiedag te ope-

nen voor alle geledingen van 

het GFO met ouders en 

andere familieleden. ‘s Mid-

dags werd er verzameld bij 

de Avonturenfabriek in 

Loosdrecht om glow mid-

getgolf of glow bowling te 

spelen. 

De dag werd met een 

smakelijk Chinees buffet 

afgesloten. 

De enthousiaste deelne-

mers waren het erover 

eens dat deze dag positief 

heeft gewerkt voor onder-

linge contacten en verbon-

denheid. 
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Na een korte oplevingsperiode, waarin we een succesvolle Fa-
miliedag konden organiseren en ook de deelname aan het 
Streekfestival in Bodegraven konden realiseren, zijn we nu 
halverwege december,  jammer genoeg ,weer terug naar af. 

Helaas  vooor de 2e keer weer geen Volkskerstzang in de Vi-
tus. Repeteren en lesgeven blijft ook nog onzeker. 

Maar in dit nummer geven we u de positeve informatie van het 
laatste kwartaal.  Want … we blijven  goede moed  houden 
voor de toekomst! 

Nieuwsbrie f  voor  onze leden en donateurs  

                    

MUZITAAL 
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Repetitie Instuif 11 december 



Het optreden van de djem-

bégroep bij het jubileum 

van de Wereldwinkel op 4 

september leverde een 

leuke reactie op. De heer 

Gerard van Weerdhuizen 

liet op onze site een loven-

de reactie achter en gaf een 

djembé, waar hij niet meer 

op speelde, aan de groep 

cadeau. Tijdens de repeti-

tieavond kwam hij hem 

uitreiken. Het bleek na een 

korte test zeker een waar-

devolle aanvulling op het 

instrumentarium waar de 

groep bijzonder blij mee was.  

 

. 

 

      

 

oefenochtend besloten met 
Kerststol met chocolade-
melk. Na afloop was er voor 
iedere deelnemer nog een 
lekker presentje om op te 
eten of in de boom te han-
gen. Met deze instuifrepeti-
tie hebben we het gedwon-
gen niet kunnen repeteren  
onderbroken. We gaan in 
het nieuwe jaar meer van dit 
soort repetities houden: je 
leert elkaar beter kennen en 
je werkt aan meer verbon-
denheid. Kortom… voor 
hernaling vatbaar.  

  
 

NIEUWS VAN DE DJEMBÉGROEP 

SUCCESVOLLE INSTUIFREPETIE 11 DECEMBER  2021 

ingestudeerd, waarbij vooral 

bij het opleidingsorkest de 

trompettisten met “Tricky 

Trumpets” veel waardering 

kregen. Bij het Fanfare Or-

kest viel vooral “Around 

the world in 80 days”bij de 

jury, bestaande uit Rob Goor-

huis en Danny Oosterman, 

in de smaak. Vooral de trom-
bones ,die de Afrikaanse oli-

fanten goed lieten schetteren.  

De jury gaf beide orkesten 

mooie beoordelingen: het 

Opleidingsorkest behaalde 

80,5 van de 100 punten, Het 

Fanfare Orkest 85,5 punten. 

MOOIE RESULTATEN OP HET STREEKFEST IVAL 

Deelname aan het Streekfesti-

val in Bodegraven op 6 no-

vember was voor het Oplei-

dings– en Fanfare Orkest een 

belangrijk doel om naar toe te 

werken na de zomervakantie. 

Of alles zou doorgaan bleef 

lange tijd onzeker, maar geluk-

kig kon het festival met inacht-

neming van allerlei veiligheids-
maatregelen doorgaan. 

Vol goede moed vertrokken 

het Opleidings– en Fanfare 

Orkest, vergezeld van een 

aantal supporters per bus naar 

Bodegraven. Beide orkesten 

hadden een mooi programma 

“Nu de dag vordert, 
begin ik het alweer 
gewoon te vinden 

dat  ik er zit.  
Laten we lekker 

gaan musiceren. 
Fijn dat jullie weer  

muziek gaan maken 
in deze lastige tijd” 

Rob Goorhuis , jurylid 
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Op zaterdag 11 december 

hebben we een instuifrepetitie 

gehouden voor alle geledingen 

van onze vereniging. Van leerling 

tot ervaren fanfaredeelnemer en 

natuurlijk ook de leden van de 

djembégroep konden deelne-

men. Onze dirigent Joop Nijholt 

had in overleg met de muziek-

commissie een drietal werken 

uitgezocht waar een ieder op 

eigen niveau kon meespelen. Van 

10.00 tot 13.00 uur werd er 

intensief geoefend en na het 

doorspelen van de ingestudeer-

de werken (Brugge, Samenzijn en 

de African Connection) werd de 

Onze Tricky Trumpets 

Samen muziek maken, 
even bijpraten, snoepen 
van overheerlijke kerststol 
en een presentje mee naar 
huis: de Instuif van het GFO 
was zeer geslaagd!  

Op 31 oktober trad de Djembégroep ook op bij de 
feestelijke opening van het Voetstappenpad 

Dick Le Mair (l) neemt de djembé namens de groep in 
ontvangst. 



Op zaterdag 26 november hebben een aantal leden van het Oplei-

dingsorkest met succes het theoretisch HaFaBra-examen afgelegd. 

Thomas Kenbeek  trombone  B-examen 

Lisa Jansen  bugel      B-examen 

Jelle Fontani  bugel      C-examen 

Felix Desertine      trompet      C-examen 

Van harte gefeliciteerd met dit mooie resultaat ! 

 

GESLAAGDEN MUZIEKEXAMEN THEORIE 2021 

hun intelligentie en sociale 
vaardigheden. Door het 
oprichten van een COOL-
WIND-orkest kunnen we 
een laagdrempelige aanbod 
voor kinderen in de basis-
schoolleeftijd realiseren. 
We willen daarbij gebruik 
maken van duurzame 
kunststof  COOLWIND-
instrumenten, waarmee de 
leerlingen direct in een klas 
voor een periode van 8 
weken gaan musiceren.  
Inmiddels hebben we een 
subsidieaanvraag daarvoor 
bij de gemeente gedaan. 

 

COOLWIND PROJECT VOOR JONGE BLAZERS 
Bestuur en dirigent van het 
GFO hebben het plan opgevat 
om  in 2022 een COOLWIND 
klas op te richten.  We willen 
ons daarbij vooral richten op 
kinderen die niet traditioneel 
in contact met muziekbeoefe-
ning komen.  Voor kinderen in 
de basisschoolleeftijd (8-11 
jaar) kan samen muziek maken 
in verenigingsverband goed 
zijn voor hun ontwikkeling . 
Muziek maken door kinderen 
is niet alleen leuk , maar sti-
muleert ook hun muzikaliteit 
en heeft een positief effect op 
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DE SPELEVAART 

Het Gooisch Fanfare Orkest heeft sinds augustus 2010 de be-

schikking over een prachtig verenigingsgebouw “de Spelevaart” 

aan de Vaartweg. Naast de enorme repetitieruimte zijn er een 

gezellige bar, 2 leslokalen en een gemoderniseerde muziekbiblio-

theek. Zie: www.gooischfanfareorkest.nl 

Ook andere verenigingen kunnen gebruik maken van onze zaal. 

Op dinsdagavond is het gebouw nog beschikbaar. 

Indien iemand eenmalig een grote ruimte tot zijn beschikking wil 

hebben, dan is incidentele huur van ons gebouw ook mogelijk. 

Zowel dinsdag en vrijdag na 20.00 uur als de gehele zaterdag en 

zondag behoren tot de mogelijkheden. 

Neemt u vrijblijvend contact met ons op indien u interesse heeft 

via bestuur@gooischfanfareorkest.nl 

De locatie van het gebouw is:  

Vaartweg 63A 

Hilversum 



Correspondentieadres 

Secretaris GFO 

Aardjesberg 8 

1223 KM HILVERSUM 

035-6852233 

 

Website: www.gooischfanfareorkest.nl  

email: bestuur@gooischfanfareorkest.nl 

 

Bankrekening: NL67INGB0000 4550 05 

 

 

G O O I S C H  F A N F A R E  O R K E S T  

D A G E L I J K S  B E S T U U R :  
T O N  Z U I J D E R D U I N  V O O R Z I T T E R  
J O H A N N  B E H R E N S  S E C R E T A R I S  

J O H N  J A N S S E N            P E N N I N G M E E S T E R  
 
 
 

Alles blijft door de  Coronasituatie nog 

onzeker. 

Door Corona-omstandigheden kon de 

Algemene Ledenvergadering van 10 

november j.l.  niet doorgaan. De huidi-

ge lockdown werkt ook niet mee. We 

gaan ons beraden op een online versie. 

 

We gaan ons ondanks alles toch rich-

ten op  het jaarconcert  dat gepland is 

op zaterdag 9april. 

Voor de Koningsdag o 27 april moeten 

we een andere opzet/invulling zoeken. 

De verpleeg-en verzorgingshuizen heb-

ben veelal geen ruimte daarvoor en 

organiseren andere activiteiten. 

Of het 5 mei herdenkingsconcert door-

gaat, is eveneens onzeker 

 

 

VOORLOPIGE AGENDA 2022 

VACATURES 
 

 

Gevraagd:  

  2 Bestuursleden (m/v) naast het Dagelijks 
Bestuur.  

Taak en werkzaamheden qua tijdsbesteding in over-
leg. 

 1 à 2 Jeugdbestuursleden 
Ook hier taak en werkzaamheden qua tijdsbesteding 
in overleg. 

 2 à 3 Vrijwilligers Schoonmaakdienst 
Het gaat om 1 keer per 2 maanden 1 tot 2 uur 
schoonmaken in de Spelevaart.  

 1 à 2 redactieleden Muzitaal Digitaal en web-
site 

Informatie en aanmelding:  
 
bestuur@gooischfanfareorkest.nl 
 
 
 
 

Bestuur & dirigent van het  

Gooisch Fanfare orkest wensen u  

Fijne Kerstdagen en een Gelukkig,  

Muzikaal, maar vooral  

Gezond Nieuwjaar ! 


