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Dit is de laatste Forti van het jaar al weer. Het klinkt vaak
als een cliché, maar wat is dat jaar weer hard gegaan.
Er is weer aardig wat gebeurd dit jaar. We hebben een aantal
leuke optredens gehad, maar het grootste succes was toch wel
onze compleet nieuwe outfit in het kader van het 60-jarig bestaan.
Hierover is allemaal genoeg aandacht besteed in de Forti van oktober.
Sinds die Forti hebben we ook weer een aantal optredens achter de rug. Het
Haags Muziek Festival in Sporthal Houtrust, met weer een hoop bekenden van
de vereniging. En als afsluiter van het jaar 3 optredens met de Gepeperde Noten.
Eerst de intocht Den Haag, met de aankomst op de boot in Scheveningen en
vervolgens de (4,5 uur durende!) rijtoer naar het centrum van Den Haag.
Mede door het prima weer en het publiek wat in grote getalen aanwezig was
kunnen we dit weer als een geslaagd optreden bestempelen. Nadeel hierbij was
dat we echt “op zwart” moesten. Dat maakt de gezichtsuitdrukkingen toch minder
vriendelijk (en de foto’s minder geslaagd).
En tenslotte 2 eveneens geslaagde theaterdagen in Beverwijk en in Haarlem. We
zijn elk jaar toch weer blij dat we hieraan mee mogen werken.
Inmiddels is de rust wedergekeerd en zijn we begonnen met nieuwe nummers.
Uiteraard weer in een lekker FF AnderZ-jasje, dus een genot om naar te
luisteren.
Daarnaast is de denktenk al weer aan het nadenken over de (nabije) toekomst.
Wat gaan we nog meer doen?
Volgend jaar gaan we toch weer een leuk festival uitzoeken om aan deel te
nemen. Of dat wederom Poeldijk gaat worden is nog niet bekend, misschien
zoeken we het deze keer wel ergens anders.
Daarnaast zijn we er over na aan het denken of (en hoe) we de Prettige
Kerstband weer nieuw leven in kunnen blazen.
We gaan in 2014 ook aandacht besteden aan de muzikale kwaliteit. Dit willen we
voor de leden op een leuke, interessante en vooral leerzame manier gaan doen.
Maar daarover later meer.
Wij gaan actiever aan de slag met de diverse Social Media, zoals Facebook,
Twitter, enz.
Niet dat we daar slecht in waren, maar het kan altijd beter en vooral alerter. En je
komt er tegenwoordig niet meer onder uit. Het is een krachtig medium en je
bereik is vaak groter dan de website.
Ron Jutte heeft zich beschikbaar gesteld om hier de aandacht aan te besteden.
Wij wensen hem veel succes. Maar uiteraard kunnen alle leden daar ook aan
bijdragen. Like en deel de Facebook-berichten, bijvoorbeeld. Uiteraard blijven we
daarbij wel netjes in onze uitlatingen, ook naar collega verenigingen toe.
2014 zal voor FF AnderZ uiteraard weer een leuk jaar gaan worden, want daar
kom je bij zo’n vereniging niet onder uit. Maar helaas is nu al bekend dat het voor
sommige leden ook een vervelend jaar gaat worden. Onlangs kreeg Irma
Stouthamer een zeer vervelend bericht over haar gezondheid.
Wij wensen Irma en haar familie daarbij alle sterkte toe. We leven allemaal mee,
hoe moeilijk dan ook. Maar net als Irma proberen we alles positief te benaderen,
daar steunen we haar en elkaar het meeste mee.
Ik sluit dit stukje graag af met de wens dat iedereen fantastische kerstdagen heeft
en veel muzikaal plezier en vooral gezondheid voor 2014.
Patrick

van de FFoorzitter
De Sint is alweer naar huis, de dagen worden korter,
de kerstboom staat alweer, dus het is het einde van het jaar. Een korte terugblik
is dan ook onvermijdelijk….
2013 was een bijzonder jaar voor FF AnderZ:
Onze instructeurs besloten om te stoppen met hun instructeurschap. Nunzio en
Menno dank jullie wel voor jullie jarenlange inzet. Gelukkig schrijft Menno nog
steeds de arrangementen voor het slagwerk. Hoewel we even met ons handen in
het haar zaten, zijn de blazers o.l.v. Ron en Arie en het slagwerk o.l.v. Jeroen en
Patrick in goede handen.
Nog nooit hebben we zoveel nieuwe liedjes ingestudeerd: Candy, Hit the Road
Joop (herziene versie), Misery, Lion in the Morningsun, Viva la Vida. Voor de
blazers: een tweetal warming-ups: Bridge over troubeld Water, Koraal van Bach.
En ten slotte voor Sinterklaas: Doe mij een Pepernoot, Oh hee o jee, en Maak me
Sint (Herziene versie).
Daarnaast braken er dit jaar 4 talenten door bij FF AnderZ: Yvonne, Paulien, Mitch
en Jordy: Welkom bij de club!!!
In Augustus vierden wij in besloten kring, bij de bij ons zo vertrouwde “Blub” ons 60
jarig bestaan met een overheerlijke BBQ. En we hebben onszelf een prachtig
cadeau gegeven: een spikssplinter nieuwe outfit, waarmee we weer de blits
maken.
De mededeling van Irma dat zij ernstig ziek is, sloeg in als een donderslag bij
heldere hemel. Gelukkig blijft Irma gewoon bij FF AnderZ. Wij wensen Irma en de
rest van haar dierbaren enorm veel kracht toe!!!
Als we vooruit kijken dan zullen we in 2014 niet stil zitten. We gaan weer nieuwe
liedjes instuderen, de Denktank is bezig met een ‘verrassing’, we gaan iets doen
met het slagwerk, er wordt her en der gefluisterd over theater (op straat? In het
theater??). Kortom we gaan er weer wat moois van maken!!!

Namens het bestuur wens ik iedereen
hele fijne kerstdagen en mooi 2014!
Arie Feijnenbuik.

Om half zeven waren wij al aanwezig in de
Uithof om te schminken voor de intocht van
Scheveningen en Den Haag. In opdracht
van de organisatie moesten wij pikzwart
geschminkt zijn. Even wennen, heel
anders dan ons mooie bruin. Alles liep
prima, alleen hebben we even moeten
wachten bij de Blub omdat een zekere
Hans thuis was vertrokken zonder zijn benodigde
pietenkleding!
Het inschepen ging prima en we kozen het bovendek, lekker zichtbaar. Maar later
bleek, dat dit een minder goede keuze was. De scheepstoeter ding door merg en
been en wij stonden er juist voor. En hij ging nogal eens vooral toen we de haven
binnen gingen. Het was weer vanouds een enorme belevenis om de haven binnen te
varen. Duizenden en duizenden mensen. Het worden er, geloof ik, ieder jaar weer
meer. Nadat we vanaf de boot, via de smalle trap, waren gekomen door de mensen
massa heen naar onze wagen. Wederom weer een erg kleine wagen. Dus weer
kijken hoe de stoelen moesten staan. Helaas was er geen plaats voor alle
slagwerkers. Besloten werd dat de eerst twee uur er twee personen naast de kar
zouden lopen en dan gewisseld worden voor de overige tijd. Het was echt wiebelen
op de kar, vooral als hij over een drempel ging en van voorzichtig optrekken had de
chauffeur nooit gehoord. We hebben het enorm naar ons zin gehad. Bekijk de foto’s
maar eens ook op onze website. Dank aan de invaller Maurice bij het slagwerk. En
compliment voor Dirk die de hele route heeft meegelopen.

Zondag 24 november waren present in het Kennemertheater in Beverwijk. Wij werkten
daar mee aan de theaterproduktie “De Malle mijter van Sinterklaas”.
Twee voorstellingen. Waarin wij ook op het toneel meewerkten.
Het verkleden en schmink was weer in de ons bekende biljartzaal. Gelukkig weer in ons
mooie bruin. Van de toiletten werd ook driftig gebruik gemaakt om te schminken. Daar
bleek dat Marise haar broek nog thuis over de stoel hing… Maar gelukkig is er een broek
geleend van de collega-pieten. Er werd eerst nog een soundcheck op het toneel gedaan.
Leuk gezicht pieten zonder pruik of half geschminkt!!
Maar toen kon het beginnen. De kinderen stroomden binnen en de show kon beginnen. Wij
waren gelijk bij de opening op het toneel met ”geef mij een pepernoot”
Helaas het slagwerk op de draag instrumenten. Afgewisseld door Jordy en Hans.
Daarna pauze en weer het toneel op voor de finale. En natuurlijk weer in de hal, waar we
weer een heerlijk feestje bouwden met de nieuwe pieten nummers.
Na afloop voor ons vertrek nog een lekker broodje knakworst. De verdere verzorging was
ook weer prima. Een leuk optreden en op naar het volgende weekend.
Helaas zijn de foto’s niet zo scherp, maar wel leuk!

Zondag 1 december, een herhaling van het programma van vorige week, maar nu in de
schouwburg in Haarlem. Hier hadden we weer een echte artiestenkleedkamer. Dit was veel fijner
om te kleden. Ja probleem, Johan was uit zijn broek geknapt de vorige week. Hoe kan dat nou met
die wijde broeken. Dikke achterste gekregen sinds vorige jaar? En de broek hing thuis bij de
“naaister” Maar zijn zwarte jogging broek opgestroopt was een kopie van de pietenbroek, alleen de
gouden bies ontbrak. Er kwam weer een soundcheck, maar toen werd bijna de hele show
doorgenomen. Dus de tijd begon te dringen voor de nog niet geschminkte pieten. Besloten werd dat
er maar een paar personen bleven en de rest aan de slag. Ook wederom was het weer super
gezellig op ons bekende plekje in de hal. Ons optreden in de show ging een heel stuk swingender
dan de vorige week. Ja, we waren nu natuurlijk helemaal bekend met het programma. Na afloop
weer heerlijk”De pepernoot” en “Oh hee o jee” en natuurlijk “Maak me gek” in de Sinterklaas versie.
De verzorging was weer super, na het laatste optreden lekker saté.
De pietenkleding kan weer de kast in tot volgend jaar. Want op de evaluatie vond
iedereen dat we volgend jaar weer lekker moeten pieten. De aanvraag van de intocht
Scheveningen/Den Haag is al weer binnen…Een teken dat ze ons graag willen hebben.

De zon is verdwenen
En de sneeuw vlokjes komen
nu naar beneden
Deze kerst een witte kerst zoals
in een droom
En tientallen lichtjes in de wit
besneeuwde boom
Sommige kinderen glijden van
de heuvel met een slee
De andere doen liever met het
sneeuwballen gevecht mee
Kerst is de fijnste tijd in het jaar
Met zijn alle gezellig bij elkaar
Fijne kerst allemaal en een
gelukkig Nieuwjaar
Groetjes
Jordy

Ik wens alle leden en
vrienden van FF AnderZ
fijne feestdagen toe en
een fantastisch 2014!
Hans G

En een spetterend,
muzikaal, maar vooral
ook, gelukkig en
gezellig uiteinde
gewenst.
Op naar 2014 met zijn
alle!
Dikke kus, Shirley.

Lieve allemaal,
Wij wensen jullie een heel
fijn kerstfeest,
En een gelukkig mooi en
liefdevol 2014!!
Liefs
Patricia
en
Peter.

Als ik kon toveren gaf ik de hele
wereld liefde, gezondheid en geluk.
Jammer genoeg kan ik niet toveren
daarom wens ik alleen de mensen die
dichtbij ons staan liefde, gezondheid
en geluk.
Johan en Claudia.

Wij wensen iedereen FFantaZtische
kerstdagen toe. Voor het nieuwe jaar veel
muzikaal plezier en een goede gezondheid!
Patrick en Karin van Dijk

Beste allemaal
Wij wensen jullie een
mooie kerst en een
muzikaal en gezellig
en vooral een gezond
2014 toe.
Met de lieve groeten van
Bert en Bep

Diana en ik wensen
iedereen een gezellige kerst
toe en een gezond uiteinde
voor het jaar 2013. In 2014
hoop ik dat we veel optredens
zullen hebben met FFAnderZ.
Grtz
Jeroen van Niel

Hierbij
wens ik
iedereen
fijne
feestdagen in goede
gezondheid met familie en
vrienden.
En de beste wensen voor
het nieuwe jaar.
Yvonne.

Onderstaand kerstverhaal heb ik gevonden op de website van de Evangelische Omroep (EO).
Het is gewoon een “leuk” verhaal, en niet bedoeld om iemand te kwetsen.

Wij wensen jullie fijne feestdagen en een fantastisch 2014 toe.
Groetjes,
Daphne, Wessel en Arie Feijnenbuik.
'Jozef en Maria woonden in
N-N-N-N-N...'

'Ga terug naar je je
geboorteplek, sprak
H-H-H-H....'

Stotteren is niet leuk, een stotteraar
niet uit laten praten is helemaal niet
leuk. Hier zie je hoe het Kerstverhaal
zou aflopen als je een stotteraar niet
laat uitpraten.

'En dus vertrokken Jozef en Maria
naar B-B-B-B...'
'Maria, die zwanger was,
reisde per e-e-e-e...'

'Daar aangekomen
was er geen plek in
de h-h-h-h...'

'Uiteindelijk vonden ze een
plekje in een s-s-s-s...'

'Maria beviel van een zoon en
legde hem in een k-k-k-k...'
'Wijzen uit het Oosten
brachten goud, wierook en
m-m-m...'

'Jozef en Maria noemden
hun zoon J-J-J-J...'

De les uit dit
verhaal: laat een
stotteraar altijd
uitpraten!
Naar een idee
van:
www.upcoming.nl

Ladies and gentlemen.
We've got a special treat for you tonight.
I'm gonna call my friend Olly to sing for you ladies.
Olly, let's go man.
My name is Olly, nice to meet you can i tell baby.
Look around there's a whole lot of pretty ladies.
But not like you, you shine so bright. YEAH.
I was wondering if you and me could spend a minute.
On the floor up and close getting lost in it.
I won't give up without a fight.
I just wanna, OEEEEEEH oh baby.
I just want you to dance with me tonight.
So come on, OEEEEEEH oh baby.
I just want you to dance with me tonight.
We're getting sweaty, hot and heavy in the crowd now.
Loosen up and let your hands go down, down.
Go with it girl, YEAH.
Just close your eyes, YEAH.
I feel the music moving through your body.
Looking at you I can tell you want me.
Don't stop keep going till the morning light. YEAH.
When I saw you there.
Sitting in the dark acting like you didn't have a care.
I knew right then, you'd be mine.
And we'd be dancing the whole damn night, night!
OEEEEH oh baby.
I just want you to dance with me tonight.
So come on, OEEEEH oh baby.
I just want you to dance with me tonight.
Break it down now.
Shake it like that.
Now bring it all back.
To dance with me tonight.
One more time, one more time, come on now.
Do your thing.
Everybody sing.
I just want you to dance with me tonight.
I just wanna, OEEEH oh baby.
I just want you to dance with me tonight.

OEEEEH, just close your eyes.
We can dance all through the night.
I just want you to dance with me tonight.
And everybody sing.
Girl, just close your eyes.
We can dance all through the night.
I just want you to dance with me tonight.
So come on, just close your eyes.
We can dance all through the night.
I just want you to dance with me tonight.

KNMO ontstaat uit fusie KNFM en VNM per 1 januari 2014
Groningen/Roggel/Arnhem – Met het vaststellen van
statuten van de nieuwe organisatie is de fusie van de
KNFM (Koninklijke Nederlandse Federatie van Muziekverenigingen) en VNM (Verenigde Nederlandse Muziekbonden) per 1 januari 2014 een feit. Tijdens twee gelijktijdige vergaderingen op zaterdag 7 december in Groningen stemden de
ledenvergaderingen van beide fusiepartners eveneens -unaniem- in met
de voordracht van vijf kandidaat-bestuursleden voor het dagelijks bestuur.
Nadat Bart van Meijl (Utrecht) enkele maanden geleden al bereid was
gevonden om als onafhankelijk voorzitter toe te treden tot het bestuur,
kozen beide organisaties ieder twee bestuursleden in het bestuur van de
nieuwe muziekkoepel met de werknaam KNMO (Koninklijke Nederlandse
Muziek Organisatie).
Anita Winter (Assen), Henk de Bruin
(Noordwijkerhout), Erik Kobes
(Vriezenveen) en Toon Peerboom
(Kerkrade) vormen samen met Bart
van Meijl met ingang van 1 januari
2014 het dagelijks bestuur van KNMO
waarin zich (deels nieuwe) provinciale
en regionale bonden verenigen. De
nieuwe landelijke vereniging KNMO
behartigt de belangen van 170.000 leden in 2.400 verenigingen. Zij leggen
zich toe op activiteiten binnen een showkorps, brassband,
slagwerkensemble, harmonie, tamboerkorps, majorette, fanfare, twirl,
blaaskapel, colorguard of drumband. De nieuwe organisatie is digitaal
bereikbaar via www.knmo.nl .

4-6 april 2014
Studieweekend
Meerveld
15 juni 2014
Ut Haags Notuhfestival
Rond de grote kerk Den Haag
Aanvraag
5 juli 2014
Taptoe Ter Heijde
Ter Heijde aan zee
Aanvraag
3-5 oktober 2014
Studieweekend
Meerveld
Half november 2014
Intocht Scheveningen/Den Haag
De Gepeperde Noten
Aanvraag

Halloo Fooks
Soo dat was wer un drukku teit foor julli. Seg dat pietugedoe.
Wattu un gemmekku op de teefee en innu de mediaa ofur die
pietugedoe.
Gewoon un lekkur feesie houwu. De kindurs bennu tog blei.
Seg ikku ston innu Scheveningu op de kadu. Hebbu jullie me
nie gesien?
Ikku dach bennu se dattu nau, pikkuswart, ja tog, nee se
bennu alteit bruijn. Ja tog hebbu se dannu tog eg in de
sgroorsteen fan de bood gesetu…nau ikku hep lekkur
meegelopu in de optog. Wassu wel lang hor. Maru jullie
maaktu er wel weer un feesie fan.
Dan bennu ikku naruutleik ook innu ut tejatur gewees. Mettu
die sjoo van du mallu meitur van zinturclaas. Leuku sjoo. Die
pieutboojs waru er ooku weer. Seggu lekku klinku die nieuje
pietunummurs. Die fan de peepurnood en un sgruimpie. Leik
wel op topputju. Issu ut un zinterclaasfertaling? Dannu dat ge
ohjaalee gedoe. Toffu nummur moetu julli er innu houwu.
Lekkur swingu. Issu gellov ikku van ene belluperz. Ennu
dannu maakmugekku. Joepie lekku uitu je dakku gaan.
Waru top optredus fan jullie. Ennu die kleinu ken ook lekkur op
die timbalus rammu seg.
Ikku horu ook dattu jullie allu weer ane niewe nummus besig
sein.
Iets mettu dasuvanafond. Fannu ennu ollie murz. Ikku daggu
eers ollie beebommul offu van die dikku en die dunnu. Maar
effu kookelen op joetoep en toenu saggu ikku ut. Ennu wattu
hebbu die slagjongus en meisie een leuku parteij.
Seggu ikku wensu jullie feinu feesdagu en foorsigtig mettu
fuurwerk.

advertentie

EINDELIJK VERKRIJGBAAR

The Music played
by Fortissimo
and

The music from
Puppet on a string
till Misery in the
original version!

SpecialE aanbieding slechts € 10,00 ( 6 cd’s)
te bestellen via forti@ffanderz.nl
promotion

Correct Mail realiseert uw mailing en handling:
Wij verzorgen alle activiteiten voordat uw brief of pakket op de post gaat
HANDMATIGE VERWERKING:
Het vullen van al het soort drukwerk met gepersonaliseerde brieven,
antwoordkaarten en/of retourenveloppen. Het vullen van kokers, het opzetten en
monteren van doosjes, displays en het vervaardigen van promotiepakketten.
MACHINALE VERWERKING:
Couverteren, vouwen, sealen, drukwerk voorzien van boorgaten, inbinden, op maat
snijden, kopiëren (zwart-wit zowel als full colour), digitaal printen en drukwerk.
Grote én kleine oplagen.
BESTANDSBEHEER EN ADRESSENSERVICE:
Het beheren, corrigeren, positioneren en personaliseren van adressenbestanden.
OPSLAG EN VOORRAADBEHEER:
Het opslaan van uw drukwerk of bijvoorbeeld relatiegeschenken, zodat wij op
afroep uw brochures, catalogi, boeken, posters, kalenders e.d. kunnen verzenden.
VERZENDEN:
Het verzenden van uw mailings met de TPG, Sandd, koerier, pakketdienst of huisaan-huis bezorging. Net zoals u wilt!
RESPONSVERWERKING EN REFUND ACTIES:
Verwerken van antwoordkaarten, retourenveloppen, retourzendingen, refund acties
zoals bijvoorbeeld van prijsvragen.
DIVERSEN:
Briefpapier, visitekaarten, uitnodigingen, informatie brochures, enveloppen. Alles op
ieder gewenst formaat.

Correct Mail BV
Admiraal Trompstraat 17 – 19
3115 HK Schiedam
Postbus 6008
3130 DA Vlaardingen
Telefoon
010 – 426 79 82
Fax
010 – 427 07 36
Email
info@correctmail.nl
Internet
www.correctmail.nl

