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Het jaar is al weer bijna om, Kerst is bijna daar en wij zitten
aan het eind van de drukste tijd van het jaar.
In november en december 6 weekends achter elkaar aan
de slag. Met (tijdens het schrijven van dit stuk) nog 2
optredens te gaan spreken we van een zeer succesvolle
SinterKerst-periode.
Voor De Gepeperde Noten 2 vertrouwde optredens, de
intocht in Scheveningen/Den Haag en de
personeelsvereniging van het Ministerie van Sociale Zaken
en 2 nieuwe optredens, de intocht in Rijswijk en in de
Vruchtenbuurt. Alle optredens een succes, mede door het
stralende weer (met uitzondering van het Ministerie, want
dat was binnen). Zelfs zodanig succes dat een herhaling
voor volgend jaar al afgesproken is. Voorzichtig kunnen we
wel vermelden dat de sinterklaasperiode 2017 al is
volgeboekt.
En dan “Elfen AnderZ, de Prettige Kerstband”. Na de
primeur vorig jaar in de Broodfabriek hebben we dit jaar 3
optredens. Afgelopen zondag in Winkelcentrum In de
Bogaard te Rijswijk. Eén van de vele winkelcentra in de
regio die te maken heeft met leegstand van panden, maar
ze hadden het prima geregeld. Leuke reacties van publiek
én van de organisatie. Ook daar verwachten we zeker een
herhaling. Ze hadden al een goede ervaring met de
pietenband tijdens de intocht, maar dat was niet door het
winkelcentrum geregeld.
Komend weekend het Ooievaarsfestival. Hier staan wij
uiteraard om de kerstsfeer er goed in te houden, maar wij
zijn als vereniging ook acceptant van de Ooievaarspas.
Een festival waar vorig jaar ruim 6.000 bezoekers waren,
maar daar gaan we deze keer vast ruim overheen.
Tenslotte sluiten we het jaar af op 22 december tijdens het
kerstdiner op een school voor Speciaal onderwijs. Dat gaat
vast een feestje worden, want het is altijd een dankbaar
publiek.

Na de laatste Forti hebben we geen optredens meer
gehad. Wel het studieweekend in Kampeerboerderij
Meerveld, waar we weer ontzettend veel gedaan
hebben, en daarnaast veel repeteren. Uiteraard voor
Sinterklaas en Kerst, maar ook het reguliere werk.
Ook volgend jaar weer veel te doen. Nog niet veel
optredens op de agenda (buiten de
Sinterklaasperiode), maar dat komt in het begin van het
jaar meestal wel los.
Maar we hebben weer heel veel plannen. Daarvan zal
er nog niet veel snel zichtbaar zijn, maar zeker leuk om
naar uit te kijken.
Voor het zover is gaan we de feestdagen vieren. Kerst
en Oud-en-nieuw. Een tijd van te veel eten (en drinken,
maar dat is voor mij niet van toepassing), maar ook een
tijd van gezellig samen zijn met familie en/of vrienden.
Tenminste, dat wens ik iedereen toe, want we weten
ook wel dat het niet voor iedereen vanzelfsprekend is.
En uiteraard sluit ik, zeker voor de muzikanten af met
de volgende waarschuwing:
Voorzichtig met vuurwerk, want je hebt ook volgend
jaar je vingers en handjes weer nodig.
Prettige feestdagen!

Patrick

Vaarwel 2016,
Het jaar waarin FF AnderZ weer volop in
beweging was: Verhuizen vanuit “De Blub” naar
het “Penthouse” van de Federatieband. Later
weer verhuizen van het “Penthouse” naar de
nieuwe locatie van “De Blub”.
Een bijzonder studieweekend, waarin we een
dag lang een “Theater-workshop” kregen onder
leiding van Chris Champion. Vele leden hebben
in dat weekend een andere kant van zich leren
kennen. Daarnaast een verrassingsoptreden
voor het “heropenen” van onze
kampeerboerderij Meerveld. Later in het
studieweekend in oktober, werken aan de nu al
legendarische ‘Tent-act”.
Een optreden in de duinen, om zo de
wandelaars op te warmen voor hun
“Duinenmars”. Een weekendlang optreden in
het Centrum van Den Haag en nabij de Grote
Kerk. Voor wat nu blijkt het laatste “Haags Notûh
Festival”. En daar stonden we weer eens met
een P.R.-Stand. Oude tijden herleefden…
Ook bij andere optredens gaven we ons
visitekaartje af. Want vergeet ons optreden in
Poeldijk niet. Zonder enige pretenties
veroverden we de 3e plek. “Trots”!

En daar was de Sint weer. Vier weekenden lang
waren “De Gepeperde Noten”in de weer, om op
traditionele wijze het kinderfeest op te luisteren
met muziek, zang en dans.
Tenslotte komt binnenkort “Elfen AnderZ”, de
prettige Kerstband in actie. Hierin zijn we
groeiend en pionerend bezig. Ongetwijfeld weer
een succes.

Welkom 2017,
Een jaar waarin we weer keihard aan de slag
zullen gaan, om te blijven verrassen, vernieuwen
en inspireren. Met diverse optredens met FF
AnderZ, Elfen AnderZ en De Gepeperde Noten.
Daarnaast gaan we elke maandagavond (en
regelmatig een studiezondag) weer ons stinkende
best doen om nog beter, leuker en interessanter
te zijn voor ons geweldige publiek.
Namens het bestuur en alle leden van
FF AnderZ, wens ik U een gezond en
voorspoedig Nieuwjaar toe.

Arie Feijnenbuik.

NAAM?

PATRICIA VAN DER KOOIJ

LEEFTIJD?

24 JAAR

WAAR GEBOREN?

DEN HAAG

VRIEND?

OJA ZEKER!

NAAM VAN JE
VRIEND?

PETER

OPLEIDING/SCHOOL?

MBO-DIERENVERZORGING –
NAGELSTYLISTE – MASSEUSE

BEROEP?

NAGELSTYLISTE - MASSEUSE

VERTEL HIER IETS
OVER

IK WIL AL EEN TIJDJE GRAAG VOOR
MEZELF BEGINNEN, LEKKER TUTTEN
VIND IK HEERLIJK. IK BEN ER
ACHTER GEKOMEN, DAT FULLTIME
VOOR EEN BASS WERKEN NIETS IS
VOOR MIJ

HOE LANG LID VAN
DE BAND?

UHHH….9 JAAR.

HOE BEN JE BIJ DE
BAND
GEKOMEN?

IK KON ER NIET ONDER UITKOMEN,
MET OPA, PAPA, MAMA, ZUS, OOM,
TANTE, NEEFJE, NICHTJE (HAHA).

WAT DOE JE, OF HEB
JE AL EENS GEDAAN
BIJ
FF ANDERZ?

EERST SPEELDE IK FLUGABONE, NU
TROMPET.

HEB JE VOOR FF
ANDERZ AL AAN
MUZIEK GEDAAN?

NEE, DAAR WAS IK TE JONG VOOR.

FAVORIETE NUMMER

DANCE WITH ME TONIGHT.

WELK NUMMER VIND
JE NIET LEUK?

JERICHO (VERRASSING HÉ?)

WAT VOOR NUMMER
ZOU JE GRAAG EENS
SPELEN?

EEN AANTAL EIGENLIJK. MAAR
SAILING ZOU VOOR MIJ EEN EER
ZIJN.

WAT VIND JE DE
LEUKSTE
OPTREDENS?

POELDIJK!!!

WAT ZOU JE GRAAG
EENS BIJ FF ANDERZ
WILLEN DOEN?

IK ZOU GRAAG WAT NIEUWE
MUZIEK SPELEN EN EEN KEER
DRUMMEN LIJKT ME HEERLIJK.

HOE VIND JE HET
GOED.
BELEID VAN HET
BESTUUR?
GOED/REDELIJK/SLECHT

WAT EET JE HET
LIEFST?

IK BEN HEEL MAKKELIJK.

WAT IS HET SMERIGSTE
WAT JE OOIT GEGETEN
HEBT?

BLOEDWORST?

WAT DRINK JE HET
LIEFST?

COLA EN PEET ZIJN COCKTAILS.

WANNEER WAS JE
VOOR HET EERST
DRONKEN?

PAS GELEDEN…. 1 AUGUSTUS OP
DE BRUILOFT VAN MIJN TOEN
LEIDINGGEVENDE.

WANNEER VOOR HET
LAATST?

NOU….EEN PAAR WEKEN TERUG.

WAT IS JE FAVORIETE
DIER?

KONIJNTJES EN HONDEN.

WAAR GA JE HEEN, BIJ
VOORKEUR, OP
VAKANTIE?

LANDAL LES ETOILLE, LANDAL
LOMMERBERGEN

WAAROM?

IK HOU VAN DAT SOORT PARKEN.

FAVORIETE SOORT
MUZIEK?

TOP 40 EN IK BEN FAN
GEWORDEN VAN BRUCE
SPRINGSTEEN

WELK
MUZIEKNUMMER
(NIET VAN DE BAND)
KUN JE NIET MEER
HOREN?

GORDON –
KON IK MAAR EVEN BIJ JE ZIJN.
DOET MIJ HEEL ERG AAN PAPA
DENKEN!!

WAT VIND JE HET
LEUKSTE TV
PROGRAMMA?

SERIE PRETTY LITTLE LIARS. IK KIJK
WEINIG NORMALE TV.

WAT LEES JE?

MIJN THEORIEBOEK.

WAT LEES JE OP
TOILET?

DE VERJAARDAGSKALENDER –
FACEBOOK.

HEB JE ANDERE
HOBBY’S BUITEN DE
BAND?

LEKKER TUTTEN IN MIJN SALON.

HOE ONTSPAN JIJ JE
IN JE VRIJE TIJD?

PRETTY LITTLE LAIRS KIJKEN!! EN
NU ANDERE SERIES KIJKEN.

WAT ZOU JE DOEN
ALS JE EEN TON
WINT?

NOG EEN HUSKY, VRIENDIN VOOR
JADY ADOPTEREN.

WAT VOOR KLEDING
DRAAG JE HET
LIEFST?

EIGENLIJK EEN TOKKIE OUTFIT.
SHIRT, TRAININGSBROEK EN UGGS.

FAVORIETE
JAARGETIJDE?

HERFST-WINTER

WAAR KUNNEN ZE JE
’S NACHTS VOOR
WAKKER MAKEN?

DOE MAAR NIET…EIGEN VEILIGHEID.

HOE LAAT GAAT DE
WEKKER?

LIGT ERAAN HOE
LAAT PEET
MOET WERKEN.

WAT DOE JE HET
EERST ALS JE ’S
MORGENS OPSTAAT?

ZO WEINIG MOGELIJK, MAAR WEL
EVEN JADY UITLATEN.

WAT IS DE LAATSTE
FILM DIE JE HEBT
GEZIEN (NIET OP TV)?

SUICIDE SQUAD (ECHT EEN
AANRADER).

WELKE BEROEMDE
PERSOON ZOU JE
WEL EENS WILLEN
ONTMOETEN EN
WAAROM?

DOUTZEN KROES & SANDRA
BULLOCK. DAT VIND IK ECHTE
POWERVROUWEN. OH, DOE
CRISTIANO RONALDO OOK MAAR.
DIE IS ZO KNAP!

WAT IS JE HET MEEST MIJN GEZIN, VRIENDEN EN DIERTJES.
DIERBAAR?
WAAR HEB JE EEN
HEKEL AAN?

LEUGENAARS.

WAT ZIJN JE
MIJN EIGEN SALON OPENEN EN
TOEKOMSTPLANNEN? TROUWEN MET PEET.
HEB JE TIPS OF EEN
GOEDE RAAD OF HEB
JE IETS OP JE HART,
WAT JE KWIJT WIL?

IK HOU VAN JULLIE FFAMILIE!

WIE IS DE VOLGENDE
VOOR HET
INTERVIEW?

M’N SJENKIE MITCH

Lieve FFies wij wensen jullie
allemaal een fijne kerst en een heel
gelukkig en gezond nieuw jaar!
12 New chapters, 365 New chances.
Liefs, Patricia en Peter

“Ik wens jullie allemaal fijne kerstdagen
en een gezond en voorspoedig 2017”.
Jordy

Bert en Bep wensen alle leden
een gezellige Kerst en een
vredig en gezond 2017

Beste Lezer(s) van deze Forti
Graag willen wij jullie fijne
feestdagen en
een voorspoedig Nieuwjaar
toewensen.
Wessel en Arie Feijnenbuik.

Fijne Feestdagen
en een gezond
en muzikaal
2017

Hans

Wij wensen iedereen fijne
feestdagen en een Gelukkig en
Gezond Nieuwjaar !!

Happy 2017.
Dikke Kerst kus, Shirley

Ik wens iedereen hele
fijne feestdagen een
een gelukkig en gezond
2017. Op naar een jaar
waar we veel muzikale
dingen mogen bereiken.
Xx Melody =

Wij wensen iedereen
een gezond en een
zeer muzikaal 2017 toe
groetjes van
Martin en Sylvia

Op de vraag hiernaast zijn twee
reacties binnengekomen. Het
goede antwoord is: Jeroen had
op de groepsfoto geen jasje
aan. Deze is er in gefotoshopt.

Ergens in deze Forti is iets
bijzonders te zien. Wie
ziet het? Mail even door
aan
redactie.forti@ffanderz.nl

Bijzonderheidje Forti najaar 2016;
Bij het stukje van Arie staat een foto van Jeroen Pauw.
Met vriendelijke groet,
Patrick van Dijk
De Forti ziet er weer fantastisch uit.
Hierbij mijn bijzonderheden (zoals gevraagd in de quiz)
Joop drukt het verkeerde ventiel in.
De trompet van de Elf, is net zo groot als zijn linkerhand.
Onze tent is wit (niet oranje).
Het hoofd van Melody is gephotoshopt.
Het aanhalingsteken openen staat op zijn kop.
Zwarte kraagje onder FF Anderz shirt is niet zichtbaar.
Ron is eigenlijk rechtshandig.
Er bestaan geen rode en witte muzieknoten.
Er staat geen naam, maar een handtekening.
Dit is het rapport van 15:00 uur. Die hiervoor van 14:10 uur.
Er staan geen persoonsvormen (werkwoorden) in het commentaar.
Voor een half punt wordt eerst 0,5 gebruikt. Bij het optellen wordt 1/2 gebruikt.

Toon heet in het echt eigenlijk Antoon.
Ton heet in het echt eigenlijk Anton.
Het commentaar is met witte (of doorzichtige) inkt geschreven.
GRAPPIGE staat met hoofdletters.
Er staat een groepsfoto op, die óók op de volgende pagina staat.
Er staat een groepsfoto op, die óók op de vorige pagina staat.
Er zitten geen ventielen op de Flugabone.
Paulien heeft haar jurk nog aan.
Bij vraag 1 ontbreken de woorden: 'ben je'.
Het kopje is stiekem leeg.
Zwarte Piet bestaat wel.
Paulien draagt tegenwoordig lenzen.
De i van Forti staat op z'n kop.
De klok staat stil.
De laatste alinea begint met een spatie.
De moet eigenlijk the zijn (is Engels).
Er staat iemand in z'n onderbroek in de tent.
Ondanks het feit dat het een internationaal concours was, deden er geen
buitenlandse bands mee.
De bloemenkrans is niet echt.
Het was natuurlijk geen echte verrassing voor het bruidspaar.
Er blijken toch voldoende schoenen te zijn.
Zaterdagmiddag is één woord.
Peter heeft een gat in z'n broekzak.
In de eerste en tweede zin staat het woordje 'weer'.
Het ooievaarspas evenement is nog niet definitief.
Er is helemaal geen cd of dvd van dit optreden.
Patrick heeft een Flugabone in zijn hand.
JEROEN HAD GEEN JASJE BIJ DE FOTOSHOOT.
De kapper en WIFI zijn óók buiten.
Er staat een spatie tussen Bestel en het uitroepteken.
Marnix Rueb heeft deze tekening nooit kunnen maken. Hij is al enige jaren
overleden.
Het woord 'gelukkig' is goed gespeld.
Nieuwjaarswensen begint met een hoofdletter.
Correct Mail gaat nog analoog.
Johan is nu geen lid meer.
De naam op het straatnaambord is onleesbaar gemaakt.
Ik hoop dat ik het goed gedaan heb.
Groetjes,
Arie.

DE FOTO´S VAN DEZE OPTREDEN
STAAN ELDERS IN DE FORTI.
12 november 2016
OPTREDEN SCHEVENINGEN-DEN HAAG
Vandaag was het weer zover, we gaan weer gezellig met de Sint op de boot
richting Scheveningen, dat betekende dus vroeg verzamelen om ons in zwarte
pietjes te laten
Transformeren. Nadat we geschminkt waren en brood hadden gesmeerd voor de
middag
vertrokken we in colonne richting de haven waar we inscheepte op boot van
Sinterklaas.
Het weer was gelukkig niet te koud en het was ook droog wel wat wind.
Er werd volop gespeeld door alle pieten bands en ook de stoomfluit probeerde mee
te toeteren, wat pas lukte na een keer of 5. Het leek net of de toeter zware keelpijn
had (hihi)
Er waren volgens mij wat minder boten, die ons tegemoet vaarden, maar dat
mocht de pret niet drukken. Op de kades was het lekker druk met kinderen, ouders
en grootouders. Op de kade, waar de boot aanmeerde stond de burgemeester
samen met de ambassadeur van Spanje ons al op te wachten.
Terwijl de Sint verwelkomt werd door de burgemeester en ambassadeur werden wij
alvast doorverwezen naar de kade waar de optocht zou beginnen.
Bij onze inmiddels vertrouwde aanhanger van uitzendbureau Intro werden de
boterhammen genuttigd en maakte we ons klaar voor de rijtoer. Nadat wij op de
aanhanger stonden ging Dirk en Ron de steunstangen verstellen, zodat wij
voldoende ruimte hadden. Wij waren gelukkig vrij vooraan in de stoet dus hadden
we niet zoveel last van opstoppingen gedurende de rit. Onderweg kregen we veel
complimentjes over onze outfit, zowel kleding als kleur vonden ze leuk. Ook kregen
we onderweg weer een stukje worst van een bekende slager. Zo rond half 5 waren
we op het eindpunt en stapte in de bus die ons weer terug bracht naar het
beginpunt.
Kortom het was een leuke, maar vermoeiende dag.

19 november 2016
OPTREDEN OUD RIJSWIJK-IN DE BOOGAARD
Vandaag mochten we de intocht doen in Rijswijk. Het was gelukkig niet zo
vroeg verzamelen (half 8) bij de gemeente werf waar de koffie en oliebollen!! en
gevuld speculaas al stonden te wachten.
Nadat we ons weer hadden verkleed en geschminkt liepen we naar de (kleine)
boot waar we samen met de Sint opstapten. De rest van de strooipieten zaten
op de 2e (kleine) boot. Nadat we een stukje op de vliet hadden gevaren,
gevolgd door een schare kleine en grote fans, meerden we aan. Daar werd de
Sint verwelkomt door de burgemeester van Rijswijk. We liepen door Oud
Rijswijk naar de Herenstraat, waar we een rondtocht maakten en hier en daar
ook stil stonden, om te spelen, (ook lopend speelde we natuurlijk). Ook liepen
we de winkel binnen van een van de sponsors van de intocht, om daar een
nummertje te spelen en ook bij het podium speelden we een aantal nummers.
We kregen ook nog een goed verzorgde lunch aangeboden met broodje worst,
broodje ham, broodje kaas en drinken en als soort van toetje en mars of een
snicker. Na de lunch liepen we samen met de Sint richting de Bogaard, waar we
ook weer een uurtje het publiek vermaakt hebben met onze muziek. Uiteindelijk
waren we rond 4 uur klaar en ondanks dat we 2 trompettisten misten konden we
terug kijken op een zeer leuk en gezellig optreden.

26 november 2016
OPTREDEN VLIERBOOMSTRAAT
Vandaag mochten we de intocht doen in de vlierboomstraat. Dit keer mochten
we ons verzamelen in onze oude repetitieruimte in Loosduinen en wederom
konden we ietsje langer slapen omdat we pas om 8 uur hoefden te verzamelen.
In Loosduinen aangekomen stond de senseo al te pruttelen met dank aan
Hans en Diana. Om 10 uur reden we richting de vlierboomstraat. Waar we een
oude bekende tegen kwamen nl ome Antoon van de Maranto's, die met een
klein groepje majorette's samen met ons kluppie de optocht vergezelden. Het
was een kleine intocht die 2x een uurtje duurde, met een hoop selfie's met de
Sint en met de diverse pietjes. Was ook weer een
Leuk, maar kort optreden.

27 november 2016
OPTREDEN MINISTERIE SOZAWE
Wederom mochten we bij op het ministerie de Sint vergezellen, maar voordat
we het gebouw binnen mochten, werden we gecontroleerd, oftewel je moest je
ID of paspoort tonen, uiteraard is altijd eentje die hem had vergeten (ikke) hihi.
Gelukkig woon ik dichtbij, dus binnen 45 minuten was ik weer present. (Ik kwam
samen met de Sint aan). Ook hier was het weer, met het optreden een feestje
voor de kinderen en hun
ouders (en ook voor ons). De lunch was weer goed verzorgd, zoals altijd met
voldoende broodjes en beleg. Ook de gekookte eieren waren er weer. Toen
was het tijd om samen met de Sint de kinderen uit te zwaaien. Alleen dat
duurde ietsje langer dan normaal, omdat de kinderen eerst hun
cadeautje uit wilde pakken, voordat zij samen met hun ouders bij de uitgang
waren.
Toen was het tijd om weer richting huis te gaan. Sommige gingen nog ff
poedelen en een aantal besloot dat thuis te doen.

3 december 2016
OPTREDEN WEIMARSTRAAT
Vandaag dan het laatste optreden van de Gepeperde Noten, Het was wederom
verzamelen in de OBS, de Kleine Keizer, dit keer ietsje vroeger dan was
afgesproken, omdat we Karin (die vandaag jarig was) lang zal ze leven toe
wilde spelen. Helaas was dat niet geheel duidelijk voor mij en Bert. Ook dit keer
stond de koffie met taart op ons te wachten.
Toen we ons verzameld hadden bij het magazijn van Bokstein was het wachten
op de Sint en het paard. Toen de Sint was aangekomen klom hij op zijn paard
en konden we beginnen met onze intocht. Maar na het eerste nummer moesten
we stoppen omdat het paard niet gewend was om muziek achter zich te horen.
Dus wij voorop en de Sint achter ons. Toen we de weimarstraat 1x hadden
uitgelopen, ging de Sint van zijn paard en hadden we een kleine lunch pauze,
alleen waren er geen broodjes voor ons, oeps foutje!! Toen is Dirk gauw een
paar krentenbollen gaan halen, zodat we toch nog iets te eten hadden. Na de
pauze gingen we met de Sint de Weimarstraat lopend doorlopen, waar we ook
nog ff in de AH bij de kassa's een paar nummertjes speelden. Toen was het tijd
om weer richting het magazijn te lopen.
Het waren weer enerverende optredens voor de Gepeperde Noten.
Tot volgend jaar

Martin

11 december 2016
OPTREDEN RIJSWIJK IN DE BOOGAARD
Vandaag mochten we met elfenanderz in de Bogaard het publiek vermaken met
onze kerstmuziek.
Het was verzamelen in de Blub, om daar eerst de soesen en de setjes te
versieren. Ook wilden we nog de muziek een keer doorspelen, om goed
beslagen voor de dag te komen.
Na een klein uurtje reden we richting de Bogaard, om ons te melden bij de
vuurtoren, daar waren al de kerstman(op stelten) en kerstboompjes en anderen
figuren zich aan het opmaken/verkleden.
Voordat we een noot hadden gespeeld, moesten er eerst de nodige foto's
gemaakt worden die staan ook ergens in de forti. We hebben op diverse
plekken een aantal nummers gebracht aan het publiek, die er duidelijk van
genoten. Toen we op diverse plekken hadden gespeeld was het tijd om voor de
inwendige mens te zorgen. We kregen allemaal een tasje met een croissantje
en een baguette en een flesje drinken toppie!! In de pauze kregen van een
fotograaf een aantal foto’s uitgereikt, die hij had gemaakt tijdens de fotosessie,
ook die staan natuurlijk in de Forti.
Toen was het weer tijd om nog een rondje Bogaard te doen. Na een klein uurtje
waren we daarmee klaar en konden we terug kijken op een zeer leuk optreden.
Volgende week nog een optreden in het Atrium, maar dat verslag leest u
volgend jaar.

Martin

Met dank aan de fotografen: Casper
van der Ende, Danny van Dam en Tino
van Dam.

MET DANK AAN DE
FOTOGRAFEN ARIE EN DIRK

MET DANK AAN ALLE
FOTOGRAFEN.

vrijdag 07-04-2017
t/m
zondag 09-04-2017

studieweekend voorjaar
kampeerboerderij
Meerveld

vrijdag 06-10-2017
t/m
zondag 08-10-2017

studieweekend najaar
kampeerboerderij
Meerveld

zaterdag
18-11-2017

intocht Sinterklaas
(aanvraag)
Scheveningen/Den Haag

zaterdag
25-11-2017

zondag
26-11-2017

intocht Sinterklaas
(aanvraag)
Rijswijk
De Gepeperde Noten
ministerie van SZW
(aanvraag)

Zaterdag 3 december werd Karin 50 jaar. En we hadden
ook een optreden. Ze werd ’s morgens tijdens de
omkleedsessie verwelkomt met Lang zal ze leven en een
heerlijk Sara taart.

Beste Pietenbands
Wat hebben we genoten van al die stralende gezichten in
de haven en langs de straten! Meer dan 180.000 mensen
hebben de kou getrotseerd en stonden vol verwachting
langs de straten op Sinterklaas en zijn pieten te wachten.
Ook in de haven waren kinderen en ouders in grote getale
aanwezig om de pakjesboot 070 binnen te zien komen
varen.
Zoals ieder jaar werken er voor en achter de schermen
enorm veel mensen (vrijwillig) mee om van de intocht een
groot feest te maken.
Waar sommige volwassenen nog even moesten wennen
aan de Zwarte Piet 2.0 werd hij omarmd door kinderarmpjes
want hoe Zwarte Piet eruit ziet maakt voor een kindje
helemaal niet uit. Het gaat om het kinderfeest en dat
hebben we afgelopen zaterdag dan ook uitbundig gevierd.
We willen jullie heel hartelijk bedanken voor jullie inzet en
bijdrage we zijn enorm trots op wat we met z’n allen weer
hebben kunnen neerzetten!
Hopelijk hebben jullie er net zo van genoten als wij en
mogen we volgend jaar weer rekenen op jullie inzet.
Foto’s en video verslagen kun je vinden op onze
Facebookpagina
https://www.facebook.com/sinterklaasindenhaag/
Met vriendelijke groet,
Vanessa Bliemer

Beste muzikale vrienden
Wat hebben we gisteren een superleuke intocht met
elkaar beleefd.
Het was echt helemaal top.
De Zwiebels en Forum Hadriani waren oude bekende van
ons, en geheel nieuw voor ons de Gepeperde Noten.
Jullie deden het allemaal echt fantastisch en wij zijn erg
blij met jullie deelname aan onze intocht.
Volgend jaar is onze intocht op zaterdag 25 nov 2017.
Wij willen jullie er allemaal weer heel graag bij hebben.
Bij deze willen wij jullie dan ook allemaal weer
uitnodigen om er dan bij te zijn.
Als jullie een tip en of opmerkingen hebben waar wij als
organisatie iets aan hebben om het voor jullie beter te
regelen dan horen wij dat heel graag.
Vriendelijke groeten namens de organisatie intocht Sint
in Rijswijk
Ingrid Louman

Hallo Patrick,
Wij hebben ervan genoten en dan bedoel ik de
kinderen, ouders en organisatie…;-)
We hebben dit keer geen opmerkingen gekregen dat
het te luid was, dus dat ging prima.
De leuke uitdossing van de pieten en het dansen op
de muziek is zeer gewaardeerd.
De pietendiscussie mag er zijn, wij houden vast aan
de bruine kleur. Het kan hooguit betekenen dat we
ons feest niet meer op kantoor kunnen houden
maar dat we een externe locatie moeten zoeken.
En daar zijn jullie dan ook weer van harte welkom.
Reserveer dus maar vast: zondag 26 november
2017.
Gr. Jolanda
Ministerie SZW

FF AnderZ is een gezond draaiende vereniging.
Toch kijken we verder dan nu, want we willen blijven vernieuwen.
Vernieuwen houdt helaas ook "geld" in.
Als u FF AnderZ ook een warm hart toe draagt kunt u ons
financieel steunen.
Wij zijn op zoek naar sponsors waardoor het ons ook in de
toekomst mogelijk blijft om te vernieuwen.
STEUN ONS !!!
Op deze pagina werken wij met Sponsorkliks.
Zorg dat u het ook gebruikt en steun ons zo automatisch.
De keuze bij sponsorlinks is enorm, de winkel die u zoekt zit er
vast bij!
Voor elke bestelling via deze link ontvangen wij geld.
Zit er wat van je gading tussen: Klik en Bestel !
Dus... Klink op onderstaande banner of het sponsor-icon.op onze
website www.ffanderz.nl Het werkt echt, kijk maar naar de teller!

PUBLICATIE IN DE NIEUWSBRIEF VOOR DE
OOIEVAARSPASHOUDERS

Halloo Fooks,
Soo daaru bennu we weer soo foor de
feesdagu.
Wattu un drukku teit hebbu jullie gehat
seg. Eers dattu studieweekunt. Nau, dare
bennu lekkur lekur tekeer geaan seg. Allemaal jullie bestu
pakkie meegenomu. Nou jaa meeru jullie gekstu pakkie.
Hahaha. Afein jullie hebbu lekkut lol gehat, maru er is ooku
lekku gereepeteert.
Ennu dannu die sinturklaasoptredus. Wattu was ut kout op die
boot in sgrevenije seg. Ennu de togt wassu weer lang. Maru
wel gesellug.
Ennu wattu un mensu bei dattu optredu in reisweik. Eers bei ut
ouwu gedeeltu en toen naaru de boogaart. Jullie hebbu weeru
lkekku poloneisu gelopu. Wassu top jullie tesien. Pietju was tros
op jullie.
Ennu het hielt maaru niet op toen de flierboomstreaat met de
bekendu maarantoos. Leuk so te sien jullie zamenwerking.
Umnnu ome Antoon en tant Marga waru erru ook weer bei.
Ennu jullie ginguj maar door ut Ministeerie en de Weimarstraat,
waru de kindjus een beetje soek waru. Maar julloie maaktu er
wel un feesie fan. Dattu paart van Sinturklaas hat ut geloof ikku
niet so naar se sin. Maaru allu issu goet geaan. Lekkur de
Appie hein is en toeteru en de anderu winkuls en bars, De sind
kreegu er geen genoeg fan. Ennu maaru langs die
oliebollukraam lopu. En wattu rook dat lekkur, maar ja geenu
teit foor. Nau ennu toen waru de gupeepurde notu weer
fertrokku naar spanju. Tot folgent jaar. Nau jullie hebbu je bes
gedaan. Keik maar naar de briefu in desu voortie.Toen sag ikku
jullie met miepie in de boogaart als elvunandurs kersbent. Wattu
sien jullie er gaav uit seg. En lekkuru deuntjus. Plots sei ikku
tegu miepie. Kraig nau wat ut gaat sneewu. Stont die malloot
bovu met nepsnee te strooijen. Was weer un lekku optredu.
Dattu was ut foor desu keer. Veinu feesdagu en goet niewjaar.
Tottu folgunt jaar.
Piet 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.

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

