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Van de FFoorzitter
Als ik dit stukje schrijf, hebben we net ons laatste
optreden met “ De Gepeperde Noten” achter de
rug, en staat de ‘try-out’ van onze Kerstband nog
voor de deur. Wie weet hoe het publiek zal reageren
op deze verrassende, vernieuwende, eigentijdse,
moderne, aanstekelijke, mooie, enthousiaste band …….
Helaas zal 2015 zal de boeken in gaan als een jaar waarin (oud)leden of
familie hiervan zijn overleden. Vanaf deze plaats wens ik de
nabestaanden veel kracht toe.
Maar we hebben in 2015 niet stilgezeten, we hebben weer een aantal
nieuwe FF AnderZ stukken ingestudeerd. En natuurlijk een uitgebreid
Kerst repertoire. Tijdens het oktober studieweekend hebben we de
nieuwe naam voor onze kerstband onthult:
“Elfen AnderZ. De Prettige Kerstband”…….
Karin van Dijk en Paulien Jutte hebben kei- en keihard gewerkt om onze
nieuwe outfit op tijd af te krijgen. Op dit moment is het bijna klaar. Ik kan
niet wachten tot ons eerste optreden!!!
Ook hebben we een nieuw lid mogen begroeten, Melody Cheizo: van
harte welkom bij onze vereniging!!!
In 2016 zullen we weer niet stilzitten. De Denktank is druk bezig met het
uitwerken van de ideeën die zijn aangedragen tijdens de ‘roep-maarraak-sessie’ die we hebben gehouden tijdens ons laatste studieweekend.
We willen ook opnames gaan maken van de liedjes die we spelen, zodat

Kortom, we blijven ook in 2016 doorgaan met FF AnderZ, en alles wat
daarbij komt kijken.
Namens het bestuur en alle leden
wens ik jullie fijne kerstdagen en
een gezond 2016 toe!!!
Arie Feijnenbuik.

De laatste Forti van het jaar al weer.
2015 duurt nog maar een paar daagjes, want we (of in ieder geval ik tijdens het schrijven) zitten in de
week voor kerst.
We hebben dit jaar weer een hoop mee gemaakt. Het aantal optredens viel wel mee, maar achter de
schermen zijn we druk bezig geweest.
Voor de zomervakantie hebben we eens een ander dweilfestival opgezocht, namelijk “Dollen tussen de
Bollen” in Noordwijkerhout. Een gezellig festival met een moordend goede concurrentie. We vielen niet in de
prijzen, maar hebben een fantastische dag gehad.
Ook Ut Haags Notûhfestival was weer een lekker evenement.
Na de vakantie zijn we aan de slag gegaan met de nieuwe kerstmuziek. Tot enkele jaren geleden hebben we
met “De Prettige Kerstband” in kerstmannenoutfit opgetreden. Doordat we niet helemaal tevreden waren over
het totaalproduct hebben we dit een aantal jaar niet gedaan.
Nu vonden we het weer tijd voor wat nieuws, maar zeker niet meer als kerstmannen. In Nederland staan we
daar niet bij stil, maar een kerstmannenband is (zeker voor buitenlanders) net zoiets als een sinterklazenband.
Er is tenslotte maar één kerstman.
Maar wat dan? De Dickensbands, echt passend in de gezellige kersttijd, schieten als paddenstoelen uit de
grond. En wij zouden geen FF AnderZ zijn als we niet iets echt anders willen hebben.
Zoals altijd werd er weer eens een domme kreet geroepen: kerstelfen! Alle goede ideeën bij FF AnderZ zijn
ontstaan door domweg allerlei kreten te roepen. De meest gekke opmerkingen blijken dan briljante ideeën te
zijn als je er wat verder bij door denkt.
Kerstelfen dus. Maar speurend over het internet kom je allerlei elfenpakken tegen, maar nou niet echt de
kwaliteit en uitstraling die we voor ogen hadden.
Uiteindelijk kwamen we bij een kerstfilm terecht met fantastische elfen. Onze vaste coupeuse had hier ook een
goed beeld bij en het idee werd verder uitgewerkt.
De grootste uitdaging was, naast het maken van de outfit, het bij elkaar zoeken van de juiste stoffen.
Alle stoffenbeursen en –markten in de regio zijn afgestruind en wederom flink wat gegoogled.
Langzamerhand werd alles aangevuld. Gestreepte panty’s vanuit de USA, elfen-oortjes vanuit China en de stof
gewoon uit Nederland.
Zo’n 3 maanden lang is Karin al haar vrije avonden (en vele dagen) bezig geweest om de pakken in elkaar te
zetten, gelukkig met veel hulp van Paulien.
Tot het laatste moment is het spannend geweest, maar het resultaat is er naar.
Maar je mag dan verschrikkelijk mooie pakken hebben, als je ze niet aan het publiek kan laten zien heb je er
nog niets aan. En sinds het studieweekend in oktober zijn we al met veel nieuwe (en oude) kerstnummers bezig
geweest. Ook die wil je ten gehore brengen.
Het is echter heel lastig om jezelf als kerstband te verkopen als je nog niets kan laten zien. Geen foto’s en geen
filmmateriaal.
We hadden voor onszelf één dag gesteld om op te treden. Uiteindelijk zijn we terecht gekomen bij De
Broodfabriek (voorheen Darling Market) in Rijswijk, waar 20 december de Neuzelbeurs werd gehouden. Een
prima locatie waar ook nog aardig wat publiek komt.
Wij hebben in De Broodfabriek de première beleefd van “Elfen AnderZ, de Prettige Kerstband”.
Het was weer een fantastische ervaring en we hebben vele complimenten gehad over de outfit en de hele
setting. Volgend jaar hebben we wat te verkopen!
Het kerstoptreden was belangrijk, maar daarnaast zijn we natuurlijk ook op stap geweest met pietenband “de
Gepeperde Noten”. Naast de Haagse intocht (waarbij we vanwege de storm niet echt de zee op zijn geweest)
hebben we ook weer in het Ministerie van SoZaWe opgetreden en voor het personeel van een grote AHvestiging.
Na deze themaperiode is het weer tijd om aan Streetband FF AnderZ te werken. We hebben weer grootse
plannen en moeten dus weer hard aan de slag.
2016 begint voor de vereniging al met een grote verandering, want wij gaan verhuizen. “De Blub”
waar wij nu repeteren, gaat opgepakt worden en wordt vanwege de aanleg van de Rotterdamse Baan,
geplaatst aan het Jaagpad, langs de Vliet.
In de tussentijd (zo’n 7 weken) zijn wij te gast van de FB-korpsen, waar wij zeer dankbaar voor zijn.
Uiteraard houden wij iedereen daar van op de hoogte, in nieuwe jaar.
Ik wens iedereen fijne kerstdagen en een FFantaZtisch 2016, met veel FF AnderZ!

Patrick

Hallo,
Ik (Paulien) ben het bestuur gaan
'versterken' per november 2015.
Ik hoop natuurlijk dat ik iets kan
bijdragen binnen het bestuur en
voor de leden: Ik ga me daar in
ieder geval voor inzetten!
De eerste vergadering heb ik inmiddels mogen
meemaken en dat viel helemaal niet tegen!
Wat ik precies ga doen, daar moeten we het nog verder
over hebben. Maar als dat bekend wordt horen jullie het
natuurlijk als eerste van mij!
Paulien

Wij ontvingen het droevige bericht dat Teun Rikkoert is overleden.
Teun is de man van ons oudlid Lotte en zwager van Bert.
Wij wensen Lotte, de kinderen en verdere familie heel veel steun
toe voor de komende tijd.
In die zelfde week kregen wij ook het bericht van overlijden van
Henk Opperhuizen.
Henk was jaren, in de vroegere tijd van Fortissimo, bekkenist bij
het slagwerk.
Wij wensen Adrie en de kinderen ook veel sterkte toe.

I.v.m. de aanleg van de Rotterdamse baan moet onze
repetitieruimte de Blub verplaatst worden.
Wij verhuizen met de Scoutinggroep Dorus Rijkers mee naar een
nieuwe locatie..
Onze nieuwe adres wordt Jaagpad 3 in Rijswijk.
Per 1 februari moet de Blub leeg zijn. Half maart kunnen wij
waarschijnlijk het pand weer betrekken.
In de tussentijd, kunnen wij onze setjes opslaan en ook repeteren
in de oefenruimte van de FB korpsen.
Waar wij ze natuurlijk uiterst dankbaar voor zijn.

.

Het is september. Na lang zoeken naar patronen en stof is het zover.
WE KUNNEN BEGINNEN!!!
Maar ja, patroon is lastig, klopt niet, maten zijn raar... Okee, ander
patroon. Ook die aanpassen, proefmodel maken. Ja, met
aanpassingen gaat het!
Nu het echte werk. Spannend moment, gaat het goed?
Ik (Paulien) help Karin waar ik helpen kan. Patroon op stof (even de
aantekeningen van het passen erbij: moest er nou bij gerekend worden
of juist iets eraf?)
Knippen, spelden: Ja ja, ik heb zelfs broeken in elkaar gezet en een
jasje (of waren het er meer, ik weet het niet eens meer).
Soms snapte ik er niks van hoe het nou zat. Karin iedere keer geduldig
uitleggen hoe het moest en ja hoor: Het kwam goed!! (Ik was een
snelle leerling hè Karin?)
Zal ik het verhaal van het ontstaan van de broeken vertellen?...
DE GEBOORTE...
Eigenlijk hadden we het moeten filmen: De stof van de broek lag op de
tafel. Daar moest de voering tegenover liggen, maar dan wel met de
'verkeerde' kant boven.
De bovenkant moest aan elkaar komen (met een opening van
ongeveer 10 centimeter). Als dat aan elkaar zat moesten de pijpen van
de broek op elkaar.
Dan de onderkant van de voering aan de onderkant van de stof aan
elkaar. Snapt iedereen het nog?
En dan komt het hoor: Via de opening boven pak je de binnenkant bij
de pijp beet en haal je dat allemaal naar buiten (probeer je het even
voor te stellen) en... DE BROEK IS GEBOREN!!

Nou, dit was mijn verhaal over de elfenpakken.
Ik wil alleen nog even kwijt dat ik heel veel bewondering voor Karin
heb. Elke vrije minuut die zij had heeft ze gebruikt om tot dit
fantastische resultaat te komen.
Een optreden niet meegedaan om maar verder te kunnen werken
aan deze mega klus.
Zelfs haar verjaardag niet gevierd om door te kunnen werken!!!
En natuurlijk ook grote bewondering voor de rest van het gezin! Al
die tijd niet aan tafel kunnen eten omdat die vol lag met
naaimachines en stof en alles wat daar nog bij komt. De hele
achterkamer overhoop.
Het resultaat: Dat mag er zijn!!! En
- gelukkig - de beloning voor dat
alles: We treden dit jaar in ieder
geval op 20 december als
Elfen AnderZ, de prettige
kerstband, op in de Broodfabriek
in Rijswijk! Het wordt een
fantastisch feestje!
Paulien

WELKE SCHOENEN WORDEN HET?

WAAR IS JOUW
PAKJE???

De elfen kennen een lange geschiedenis en bestaan al voor Sinterklaas, elfen
zijn hierdoor ouder dan de Kerstman. Ze ontstaan in Scandinavië uit de verhalen
over de gnomen.

Gnomen waren de beschermers van je huis en zeker in de decembermaanden
hielden ze de demonen op afstand. Alleen...gnomen waren niet alleen aardig,
wanneer ze vonden dat je niet vriendelijk genoeg tegen ze was dan werden het
gemene, wrede kwelgeesten. Een enkele boosaardige elf kon je zelfs een
verschrikkelijke nachtmerrie bezorgen. Gnomen en elfen hield je dus het best
maar te vriend. Ze zijn vooral actief in Scandinavië tijdens de Joel of
Midwinterfeesten. Wanneer je in die tijd tussen de huizen door zou lopen dan
stond er bij iedere deur waarschijnlijk een klein bord pap want daar zijn elfen dol
op.
Elfen zijn magisch, klein, mannelijk noch vrouwelijk, hebben puntoren en ze zijn
onsterfelijk. Er zijn IJslandse verhalen over hun afkomst. Soms worden ze gezien
als kinderen van Gryla en Leppaludi. Dit waren trollen en niet al te vriendelijke, ze
stalen kinderen en hadden ze zelfs op het menu staan! Dit echtpaar kreeg 13
kinderen en deze hadden veel van de (slechte) eigenschappen van hun ouders.
De broertjes worden de 'Jólasveinar' genoemd. In de loop van de jaren kregen de
kinderen een vriendelijker karakter, ze sarden de kleintjes niet meer en brengen
tot de dag van vandaag cadeautjes bij de IJslandse kinderen.

Welke afkomst de elfen ook hebben, rond het midden van de 19e eeuw worden
ze de helpers van de Kerstman. Dit is vooral te danken aan Scandinavische
schrijvers van rond die tijd. De naam gnoom verdwijnt en het meer vriendelijke
'kerstelf' wordt de naam voor de assistentjes in de kersttijd. De elfen helpen de
Kerstman met het maken van speelgoed, ze verzorgen de rendieren,
onderhouden de slee en lezen de verlanglijstjes van de kinderen. Hun rol
verschilt niet erg van de Zwarte Pieten van Sinterklaas
maar wel hun woonplaats.
Waar de Kerstman en zijn elfen wonen is een
groot geheim, waarschijnlijk niet
op de Noordpool, maar wel op een
koude plek. In Finland zijn
ze ervan overtuigd dat hij
in Lapland woont, helemaal
in het noorden van het land.
In Rovaniemi, een klein dorpje in Lapland
staat het huis van de Kerstman, zijn
elfen, mrs.Claus en de rendieren.

Win or lose, sink or swim
One thing is certain, we'll never give in
Side by side, hand in hand
We all stand together
Play the game, fight the fight
But what's the point on a beautiful night
Arm in arm, hand in hand
We all stand together
La la la la la la la la
Keeping us warm in the night
La la la la la la la la la la la
Walk in the light
You'll get it right
La la la la la la la la
Keeping us warm in the night
La la la la la la la la la la la
Walk in the light
You'll get it right
Win or lose, sink or swim
One thing is certain, we'll never give in
Side by side, hand in hand
We all stand together
WE ALL STAND TOGETHER
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Naam?

Jeroen van Niel

Leeftijd?

38

Waar geboren?

’s-Gravenhage

Vriend, vriendin,
vrouw, man

Vriendin

Naam van je
man/vrouw?

Diana

Vriend/vriendin?
Kinderen?

1, Femke

Opleiding/school?

MBO bedrijfsinformatiekunde

Beroep?

Magazijnchef MWM Benelux BV

Vertel hier iets over

Het bedrijf is een dochteronderneming van
Motorwerken Mannheim (MWM) en in 2011
overgenomen door het grote Caterpillar.
MWM bouwt gasmotoren welke samen met
een generator een WKK installatie vormen.
Wij, MWM Benelux, verkopen ze en sluiten
servicecontracten af voor het onderhoud.
Voornamelijk worden deze gebruikt in de
land en tuinbouwsector. (Westland, )

Hoe lang lid van de
band?

22 jaar +

Hoe ben je bij de
band
gekomen?

Via mijn vader

Wat doe je, of heb
je al eens
gedaan bij FF
Anderz?

Ik speel nu mee met de slagwerksectie.
Hiervoor Marimba/Xylofoon gespeel en los
slagwerk zoals snare/tenor

Heb je voor FF
Anderz al aan
muziek gedaan?

Ja, vanaf mijn 5e jaar blokfluitles en vanaf
mijn 7e jaar bij Liberté in Vlaardingen
(tegenwoordig de Haringkoppen)

Vertel er iets over

Favoriete nummer

Ik mocht niet bij Fortissimo (leeftijds
kwestie) maar wilde al heel graag
trommelen. Via mijn vaders collega van de
PTT bij Liberté gekomen waar al vanaf het
begin werd vermeld dat ik zou doorstromen
naar Fortissimo. Bij Liberté heb ik op latere
leeftijd achter het drumstel van de huisband
gezeten en verder alle
slagwerkinstrumenten bespeeld.
Alles met vol slagwerk

Waarom?

Omdat ik van slagwerk hou

Welk nummer vind je
niet leuk?

Nummers die we langer dan 2 jaar spelen

Waarom?

Omdat we ze langer dan 2 jaar spelen

Wat voor nummer
zou je graag eens
spelen?
Wat vind je de
leukste optredens?
En waarom?
Wat zou je graag
eens bij FF Anderz
willen doen?

Geen voorkeur

Buitenlandse. Lekker een
dagje weg met de club
Kweet niet

Hoe vind je het beleid Redelijk
van het bestuur?
Goed/redelijk/slecht
Wat zou je graag
eens met FF Anderz
willen doen?

Meer optreden voor publiek en veel theater
optredens met onze eigen shows

Wat eet je het liefst?

Hollandse prak

Wat is het smerigste
wat je ooit gegeten
hebt?

Gebakken appels

Wat drink je het
liefst?

Heineken

Wanneer was je voor
het eerst dronken?

Op mijn 16e

Wanneer voor het
laatst?

Gisteren…

Wat is je favoriete
dier?

Kat

Waar ga je heen, bij
voorkeur, op
vakantie?

Amerika of
een warm land

Waarom?

Amerika voor New York en de DCI
(Drumcorps International) optredens
Top 40 en DCI

Favoriete soort
muziek?
Welk muzieknummer
(niet van de band)
kun je niet meer
horen?

Het deuntje van het poppencircus van de
efteling

Wat vind je het
leukste tv
programma?

NCIS / NCIS L.A. / Hawai Five O

Wat lees je?

ANWB blad, Onderwatersport, KNRM
magazine

Wat lees je op toilet?

Niks

Heb je andere
hobby’s buiten de
band?

De Vlaardingse Reddingsbrigade. Zowel
bestuur als in de botencommissie voor
bewakingen

Met m’n dochter spelen, varen met de
boten van de reddingsbrigade of lekker lui
op de bank
Wat doe je als je een Verdelen en sparen
ton wint?
Hoe ontspan jij je in
je vrije tijd?

Wat voor kleding
draag je het liefst?

Spijkerbroek met t-shirt en afgetrapte
kisten

Favoriete jaargetijde? Zomer
Waar kunnen ze je ’s
nachts voor wakker
maken?

Heineken

Hoe laat gaat de
wekker?

06:00u

Wat doe je het eerst
als je ’s morgens
opstaat?

Plassen of waterkoker aanzetten

Wat is de laatste film
die je hebt gezien
(niet op tv)?

James bond (2 films geleden)

Welke beroemde
persoon zou je wel
eens willen
ontmoeten en
waarom?

Geen behoefte
aan

Wat is je het meest
dierbaar?

Mijn gezin

7,5

Waar heb je een
hekel aan?

Drukke, stuiterende personen

Wat zijn je
toekomstplannen?

Gezin verder opbouwen en kijken wat de
volgende dag me gaat brengen

Heb je tips of een
goede raad of heb je
iets op je hart, wat je
kwijt wil?

Niet dat ik weet

Wie is de volgende
voor het interview?

Melody

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

Met dank aan de fotografen.
Voor meer foto’s zie www.ffanderz.nl

Zaterdagochtend heeeeeeel vroeg gaat de wekker.

6 Yes vandaag mogen we weer met de Gepeperde Noten St. Nicolaas

gezelschap
houden op de boot. De wind gaat behoorlijk te keer, nou dat beloofd wat,
als we de zee opgaan. Na een kort ritje met Sous Piet kwamen we aan bij
de Uithof. Daar ging ik nadat ik mijn spullen had neer gezet op jacht naar
een bakkie koffie .Altijd lekker zo ‘s morgens vroeg. Oh ja en ook nog ff
een bammetje smeren voor tussen de middag. Was wel ff wachten op
elkaar op de boter en het beleg dan bammetje in zakje doen sticker er op
nog een laatste slok van de koffie en na een laatste check konden we op
weg naar de haven. Toen we bij de haven kwamen was de wind een stuk
heftiger, op de boot aan gekomen hoorde ik van een van de lakeien, dat
we niet de zee op gingen vanwege de storm. Ja dat leek me ook wel een
goed idee, want anders kwamen we aan met allemaal groene pieten en
een groene St. Nicolaas, en dat zou sneu zijn voor al die kinderen die op
ons staan te wachten in de haven en op de route. Al snel kwamen er 2
sleepboten aan die de boot in bedwang moesten houden. Zelfs in de
haven had de boot moeite om op koers te blijven. Al snel zette de eerste
pietenband de eerste noten in van De Stoomboot en al snel gingen we
met ze allen mee. Het was een gezellige boel aan boord ondanks dat we
lekker aan het schommelen waren op de golfjes in de haven. We zagen zo
af en toe een reddingsboot lekker door de branding heen varen en die
golfjes waren een flink stuk groter dan die in de haven, zo'n 2 a 3 meter
(denk ik) was toch wel blij dat we lekker in de haven aan het dobberen
waren en niet op volle zee!! Toen om ff half 12 gingen we langzaam
richten de binnenhaven waar we weer diverse boten tegen kwamen die
ons een klein stukje tegemoet waren gevaren. Bij de aanleg steiger/plaats
aan gekomen was het weer een kunstwerk om de boot netjes aan te
meren, maar dankzij de sleepboten en een kundige kapitein lukte het
prima. Toen de Sint met zijn lakeien van boord waren gegaan mochten de
pieten er ook af en gingen we naar de andere kant van de haven, waar de
stoet zou gaan starten. Na een goed half uurtje (waar we in dat half uurtje
ons bammetje en eventueel een sanitaire stop deden) gingen we
uiteindelijk op weg voor een lange tocht door Den Haag. De route was iets
ingekort (leek mij) maar was en blijft leuk om te doen zeker als je al die
blije kinder- (en ouders) gezichten ziet. Heel af en toe viel er een
druppeltje regen, maar dat mocht de pret niet drukken. Ook voor de
dorstige onder ons was er genoeg te drinken. En dat hadden we best wel
nodig zo af en toe, ook neem ik mijn petje af (als ik die had) voor het
slagwerk, die constant hun ding deden, terwijl wij zo af en toe een
blaaspauze hadden.
Uiteindelijk bereikten we ons eind doel n.l. het Centrum van ons Haagje.
En toen we onze bus richting haven hadden gevonden, reden we vrij snel
weer richting ons startpunt. Ondertussen was het aardig aan het regenen.
Dus heel snel inpakken en weer richting huis. Al met al een leuke en
vermoeiende dag.
TOT VOLGEND JAAR GROETJES VAN BARIPIET.

Vandaag hadden wij met
de Gepeperde Noten een
optreden bij het ministerie.
Gelukkig was dit een binnenoptreden, want het weer was weer niet best met al die slagregens en
harde wind.
Eenmaal binnen gekomen onder begeleiding van de
veiligheidsmensen (het is daar een doolhof als je de weg niet weet)
kregen we te horen waar we onze spullen kwijt konden en waar we
ons konden omkleden. De kamer waar we ons konden omkleden
was echt bloed heet. dus erg lang bleef je daar niet rond hangen.
Gelukkig was de kantine een stuk aangenamer waar de koffie en fris
al klaar stonden later werd daar ook onze lunch neergezet. In de
gangen waar we moesten spelen was het oppassen geblazen voor
de soesen want alleen op bepaalde plekken konden ze hun soes
rechtop houden. De gangen waren maar net iets boven de 2 meter.
Na een aantal optredens die onze Jeroen heeft gefilmd, met
tussendoor een lekkere lunch en met hapjes gemaakt door onze kok
Bert, was het tijd om de Sint uit te zwaaien.
Dat deden we in de grote hal waar de kinderen samen met hun
ouders weer naar huis gingen.
Een leuk en warm optreden is ook al weer voorbij,
ik zeg tot Volgend Jaar!
Groetjes van BariPiet
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Dat iedereen een
zeer Gelukkig en
Gezond en
Muzikaal 2016
krijgt, want
we hebben dit
jaar wel genoeg
verdriet gehad.
Martin

l
ie
vem
ensen
wijwens
enjullieee
nmooiekers
teneengezond
nieuwjaartoegro
etjesvanwessele
nvan
arie
………………………

Wij wensen
iedereen fijne
feestdagen en
vooral een heel
gezond 2016!! Xx

Voor iedereen een
mooie en gezellige
kerst en veel
muzikale inzichten
voor het komende
jaar.
Bep en Bert

Lieve FFamilie,
Wij wensen jullie allemaal een
heel gelukkig kerstfeest en een
gelukkig nieuwjaar!
Liefs, Peter en Patricia

Hans G

Ik wens alle leden
en FF AnderZ
vrienden fijne
feestdagen en
een gelukkig 2016

Diana, Femke en ik
wensen alle leden en
volgers van FF AnderZ
een gezond en
muzikaal 2016 toe.
Tevens hopen wij dat
alle gebeurtenissen in
2015 worden herdacht
zoals een ieder dat op
zijn manier het beste
doet.

Wij wensen je
stille nacht en
lekker zacht
naast ondergoed
ook nieuwe moed
een nieuw jaar
zonder ’t ouwe
twee ogen vol
vertrouwen
ja alles
wat zogenaamd
niet kan
daar wensen we je
het meeste van
Patrick, Karin en
Jordy

Halloo Fooks
Soo dar bennu we weer soo effu foor ut
niewujaar.
Jullie bennu weru lekkur besich gewees seg.
Natturleik weur zinturkklaas. Wattu unnu
kleru wint was ut op die boot seg. Gelukkich
dattu jullei nietu de see op mostu. Se kennu
wel un fimlpie fan forigu jaar draaje. Ut is
elk jaar ut selvdu. Ook op die kar. Maaru wel leuk tog.. Gelukkich
geen plezbuiju soalz vorigu jaar seg.
Nou toenu bei die ministerie van folksenzefoort. In ut nieuwu
gebau. So dattu siet er sjiek uit seg. Wassu weer leuk tog.
Ennu lachu un paar pietu warun plotzklapz kaal, fan de hardu
wint buitu.lachu. gelukkich geen kindurtjus er bei. Wat was ut un
pokku weer. Naar dat folgundu optredu van ut perzoneel van
Appie Hijn. Omkledu in de fragrwagu. toen naar binnu. Stampfol.
Lekkur gesellig. Offsgroon un paar pietu nietz meer sage in
ferbant met beslagu ramu…
Nou ennu dannu bennu jullie lekkur besig met de kerssebent.
Ennu niewu nummurs. Lekku hoor. Ennu dannu die meit fan fan
deik, goh seg die hep sittu naaje seg. Tof petju van Pietje af hoor.
Segg hoe ganu se jullie noemu…. Niet du bloe defuls maar de
kreen defuls hahaha. Maar ut gaat er tof uit sien. Ikku hep
stiekum effu gekeku in du brootvabriek. Jullie bennu weru
evveanders. Supur…
Seggu feine feesdagu en un goet uitijndu.
Pietje Krietiek

Nieuwjaarsborrel
Maandag
4 januari 2016
Vrijdag 1 t/m Studieweekend
zondag 3 april voorjaar
Kampeerboerderij Meerveld
2016
Zaterdag
21 mei 2016

Houswarming "De Blub"

Zaterdag
4 juni 2016

Optreden tijdens diner 100
jaar Scouting
(aanvraag)

Vrijdag 7 t/m
zondag 9
oktober 2016

Studieweekend najaar
Kampeerboerderij Meerveld

Zondag
27 november
2016

De Gepeperde Noten
Ministerie van SZW
(aanvraag)

