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M AG A Z I N E

Veel verenigingen zijn op dit moment
op zoek naar uitbreiding.
En uiteraard is iedereen op zoek naar mensen die reeds een instrument kunnen
bespelen.
Mensen die een trompet, (ventiel)trombone, bariton of sousafoon kunnen en willen
bespelen.
En net als wij weten zij dat er heel veel mensen met dergelijke capaciteiten
rondlopen die op dit moment niet (meer) aan een vereniging verbonden zijn.
Tja, wat moet je dan, zoveel keuze en door de bomen het bos niet meer kunnen
zien.
Dan blijft er nog maar één mogelijkheid over. Je gaat op zoek naar wat anders.
Je gaat op zoek naar FF AnderZ!
Je kiest dan niet alleen voor een vereniging waar je muziek kunt maken, maar je
kiest ook voor lol, (muzikaal) plezier en een gezellige familie. En een
sportieve/stoere outfit.
En wat een geluk, want bij Streetband FF AnderZ hebben we dat allemaal én we
kunnen ook heel goed enkele nieuwe muzikanten gebruiken.
Reageer snel en kom eens vrijblijvend kijken en een praatje maken op de
maandagavond.
Ook zoeken wij donateurs die onze vereniging steunen!
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We zitten inmiddels in oktober. Deze keer een Forti redelijk snel na de vorige, die was in juli.
De zomervakantie zit er op en we hebben al een aantal activiteiten achter de rug.
Muziekdag Leyenburg op 5 september was het eerste optreden. Vorig jaar viel dit erg tegen,
maar er was beterschap beloofd. Meer verenigingen, dus betere aansluiting. Inderdaad was
er wat meer publiek, namelijk leden van het voorgaande korps. Jammer dat het tijdens het
eerste optreden regende, want dat zorgde helaas voor een wat meer ingetogen setje.
Gelukkig was het 2de optreden een stuk beter.
Het eerste weekend van oktober was weer voor ons halfjaarlijkse studieweekend.
Kampeerboerderij Meerveld in Uddel was onze thuislocatie voor 2 nachten en dagen. Hier
hebben we veel aandacht besteed aan kerstmuziek, want dit jaar gaan we weer een frisse
start maken met de Prettige Kerstband. Tijdens het studieweekend hebben we ook de
nieuwe naam van de kerstband bekend gemaakt, die spoedig aan het grote publiek
gepresenteerd gaat worden.
Op zaterdagavond zijn we gezellig naar een “all-you-can-eat” buffetrestaurant geweest. Het
was óf een nieuwe auto voor de secretaris, óf met z’n allen uit eten.
Tijdens de zondag hebben we ook aandacht besteed aan het “auditie-setje”. Zaterdag 10
oktober was het namelijk weer tijd voor dit jaarlijks terugkerend evenement, ook bekend als
“het Haags Muziek Festival” en minder bekend als de “Music and Show presentatie”, in
Sporthal Houtrust.
Tijdens dit evenement presenteerden alle Haagse drumfanfares (wij vallen nog steeds
binnen deze sectie) zich aan het Haags publiek (lees: eigen publiek). Deze keer niet alle
verenigingen, want Metro ontbrak.
Een leuke avond om weer alle bekenden uit het muziekwereldje te ontmoeten.
De komende repetities staan in het teken van de op komst zijnde Sinterklaas- en
Kerstoptredens.
Met de (zwarte!) Pietenband treden we in ieder geval 2 en wellicht ook meer keren op. Voor
de kerstband staan vooralsnog geen optredens geboekt, maar we gaan zeker een keer de
straat op.
Achter de schermen wordt op dit moment hard gewerkt aan de outfit voor de kerstband.
Eén geruststelling: we gaan niet als kerstmannen en zeker niet als Charles Dickens-stijl
orkestje. Heel sfeervol voor de tijd van het jaar, maar inmiddels al genoeg in de regio. Zoals
jullie van ons gewend zijn wordt het iets echt effe anders, maar absoluut sfeervol.
Eveneens achter de schermen wordt er hard gewerkt aan nieuwe straatsets. We willen
volgend jaar toch weer iets nieuws naar buiten brengen, dus dat moeten we goed
voorbereiden.
Over enkele maanden komt ook de kerst-Forti weer uit, dus zal ik in dit stukje niet al mijn
kruit verschieten.
Ik wil wel met twee oproepen eindigen:
Like onze Facebookpagina’s: https://www.facebook.com/streetband.ffanderz en
https://www.facebook.com/GepeperdeNoten.
Bezoek daarnaast onze sponsorpagina op http://www.ffanderz.nl. Koop uw spulletjes via
Sponsorkliks bij vele bekende webshops. De vereniging
kan daar een leuk zakcentje mee verdienen!
Tot snel!
Patrick van Dijk

In het weekend werd er driftig gebruik gemaakt
van de mobieltjes. Op een gegeven ogenblik
waren er 10 mensen die naar het schermpje
zaten te staren.
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WAREN
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SATÉ’S

Op zaterdagavond was er een
programma georganiseerd door de
Denktank.
Dan weer boven, dan weer beneden. Beneden gebrainstormd
eerst over de Kerstband en daarna over FF AnderZ. Iedereen kon
zijn ideeën spuien op kleine briefjes. Waarmee de Denktank aan
de slag gaat, voor de toekomst. Hilarische en leuke ideeën waren
erbij. Tenslotte werd ook uitleg gegeven over de nieuwe
Kerstband.
Achter de schermen, wordt enorm hard gewerkt aan deze nieuwe
outfit. Het beloofd, zoals ze van ons gewend zijn, weer iets heel
bijzonders te worden.
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Hallo Fooks,
Soo du blaatjus gannu weeru fallu en ikke mach
weer effu wat sgreiven in jullie klupblaatju.
Wattu un pokku weer was ut seg daar in leienburch.
Gelukkug wassur un afdakie waare jullie ondur konne
schuyilu. Maar ikku hep lekkur fan jullie musiekie kenne
genietu.
Enne jullie bennu weer lekkur op stuudiewiekunt gewees, daar innu
meerfelt. Lekkur met se allu wezu etu. Nau dar bennu wat sgranzers bei
seg, ja allus is daar so lekkur. Ikku bennu er wel us met mun miepie
gewees.
Lekkur die kersmusiekies. Dattu laast krissemis fan wam. Dattu sta ikku
alteit lekkur meeteblerre as ie weer komp op skeireedioo. Enne dan dat
alliwanrtvoorkrismus van die maraja karie. Ennu dannu nog fan
gosseefiliesiano feliesnaviedat of so. Jullie kenne er lekku tegu an. Enne
jullie krijgu niewu pakkies hoor ik. Bennu poepniesgierug.Enne nau
maaru hopu oppe optredus. Met de sind sittu Julie wel znoor. Weeru die
grotu optog in denhaagh ennu lekkur faru op see… en dannu ook nog
bei dattu ministeri. Die waru forigu jaar so entoesiast dattu jullie weru
mogu komme. Supur tog. Seg geniuet ur fan en ik bennu weer teruch in
ut kersnummur.
Pietje Krietiek

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.
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10 oktober 2015 ‘s avonds
Music and Show presentatie
Sporthal Houtrust
14 november 2015
Intocht Sinterklaas Scheveningen/Den Haag
28 november 2015
Pietenoptreden (aanvraag)
29 november 2015
Sinterklaasfeest Ministerie SZW
1-3 april 2016
Studieweekend Meerveld
8-10 oktober 2016
Studieweekend Meerveld
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2015-10-10

Brons

Bol.com

BESTEL
COMMISSIE
BEDRAG
103.26

2015-10 Totaal

1.74
1.74

2015-09-25

Zalando NL kleding

45.41

2.72

2015-09-22

Zooplus.nl verkoopZooplus

41.31

1.24

2015-09-14

HEMA NL Overig

12.00

0.41

2015-09 Totaal

4.37
Overig; Zilver
(boeken exc.

2015-08-11

Bol.com

2015-08-02

Zooplus.nl verkoopZooplus

2015-08-01

Bol.com

Zilver (boeken
exc. NL/FR talig)

29.56

0.36

41.31

1.24

41.31

1.40

2015-08 Totaal
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IN DECEMBER VERSCHIJNT
ER WEER EEN KERSTFORTI!
JuLLIE WENSEN VOOR DE KERSTDAGEN EN NIEUWJAAR
ZIJN VAN HARTE WELKOM. INDIEN MOGELIJK MET EEN
LEUKE FOTO OF AFBEELDING!

