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Vakantie!
Snel nog even een Forti voor we op vakantie gaan. Dit doet ons gezinnetje het
dichter bij huis, een camping aan de Ermelo’se Hei. En aangezien het slechte weer
toch echt wel opgebruikt is in de afgelopen maanden wordt het fantastisch.
De laatste Forti is eigenlijk nog niet eens zo lang geleden uitgebracht, maar we
hebben al weer zoveel gedaan.
Allereerst hebben we 2 weken geleden de sets verhuisd van het FB-Penthouse naar
de nieuwe Blub.
Hiervoor was het gelukkig niet nodig om een vrachtwagen te huren, want we hebben
het kunnen lopen. Beide locaties liggen vlak bij elkaar.
De Blub is eigenlijk hetzelfde gebleven (alhoewel de keuken iets groter is geworden),
maar ligt er (wel vers geverfd) fantastisch bij in het bos langs de Vliet aan het
Jaagpad.
Parkeerruimte is beter en ook de mogelijkheden om buiten te repeteren. Wel vlak
naast een Amateurtuindersvereniging, maar volgens ons valt de geluidsoverlast
reuze mee.
Wij danken in ieder geval FB-Korpsen hartelijk voor de mogelijkheid die wij hebben
gekregen om (bijna een half jaar) bij hun te repeteren.
We hebben in juni ook het Notuh-weekend gehad. Dit keer een weekend, want op
zaterdag hebben wij meegedaan aan de Notuh-Connectie. Een evenement om de
aandacht te vestigen op het daadwerkelijke Notuh-festival van zondag. Wij zijn
gestart bij Theater de Vaillant, midden in de Schilderswijk. Daar hebben we 20
minuten gespeeld en het publiek heeft zichtbaar genoten.
Ook een stuk verder op de brug bij het Om en Bij/Brouwersgracht en vervolgens
naast het Koorenhuis op de Prinsegracht hebben we lekker gespeeld met leuk
publiek.
Slot van de Connectie was naast de Grote Kerk, waar we een aantal nummers
hebben gespeeld en vervolgens nog 2 leden in het Projectorkest.
Ook de zondag, tijdens Ut Haags Notuh festival hebben we heerlijk gespeeld met
rijen dik publiek. Veel positieve reacties en een heerlijk gevoel. Kortom, een zeer
geslaagd Notuh-weekend.
Achter de schermen zijn wij ook druk bezig geweest. We hebben de
toekomstplannen met de leden gedeeld en we hebben er allemaal zin in. Er zijn
enkele werkgroepen zeer enthousiast gestart.
Veel informatie delen wie hier nog niet over, maar het wordt echt FF-fantastisZ!
Na de vakantie gaan we ook weer hard aan de slag. We beginnen met de
Housewarming-party van De Blub. Enkele weekends later
gaan we weer eens (zoals het er nu naar uit ziet) naar
Dweilfestival Poeldijk. De 25ste editie en we gaan er
zeker weer een FFeestje van maken.
Ik wens iedereen, mede namens mijn gezinnetje,
een fantastische zomervakantie toe.
En daarna weer snel aan de slag met FF AnderZ.
Geniet!
Patrick

En toen was het weer zover: een vraagje van ons (enige) redactielid van de
Forti. Of ik ‘even’ een stukje voor de aankomende Forti zou willen schrijven.
Tja, daar hoef ik natuurlijk niet lang over na te denken. Als Hans Gijsbertsen
je zoiets vraagt, dan kun je domweg gewoon niet weigeren.
Maar ja, dan komt het moeilijkste: waar over moet dat stukje gaan? Gelukkig
hebben we tegenwoordig de mogelijkheid om via Whats App berichtjes naar
elkaar te sturen. Zulks geschiedde dan ook. Ik stuurde Hans een berichtje
dat ik akkoord ging met het schrijven van een stukje, en stelde hem maar
gelijk de vraag waarover dit moest gaan.
Helaas kreeg ik niet meteen antwoord op mijn vraag, wat erin resulteerde dat
ik later die dag nogmaals een berichtje naar Hans stuurde met de vraag
waarover dit stukje mocht of moest gaan.
Gelukkig kreeg ik vrijwel direct na het verzenden van mijn vraag van Hans
antwoord: Het maakte hem niets uit waarover het moest gaan.
Oeps, daar zat ik ineens met de gebakken peren….. Ik zou niet weten waar
ik het over moest hebben.
Ongetwijfeld staan er in deze Forti verslagen over de diverse optredens die
we onlangs gedaan hebben.
En natuurlijk is deze Forti rijkelijk geïllustreerd door diverse mooi
vormgegeven foto’s. Daar lag in ieder geval geen kans voor mij.
Daarnaast zal er ook wel weer iemand geïnterviewd worden, dus mijn levens
verhaal hoef ik hier niet aan het papier toe te vertrouwen.
Tja, waar moet ik het dan over hebben? Over de afgelopen Europese
Kampioenschappen Voetbal (ha, lekker wat een hoop letters ), waar het
Nederlands Voetbal Elftal jammerlijk ontbrak? Nee, dat lijkt me niet. Of zal ik
een uitgebreid verslag maken over het Britse Referendum waarin de
inwoners van het eiland aan de andere kant van de Noordzee konden kiezen
tussen blijven of een vertrek uit de Europese Unie. Ook dat lijkt me geen
goed idee.
Ik zou het kunnen hebben over de invloed van muziek luisteren en
muziekbeoefening op de hersenen, maar ik kan er gevoeglijk vanuit gaan dat
dat een zeer taaie en ondoorgrondelijke stof is.
Al met al besef ik me nu terdege dat ik op dit moment al ruim een A4 papier
vol heb geschreven. Zonder dat bovenstaande van een hoog intellectueel
niveau is. Ook kan ik me niet voorstellen dat het amusant is (al is dat dan
een aanname)…
Voordat ik strandt in verder oeverloos geklets en gezwam, denk ik dat ik er
maar een eind aan ga breien.
Ik wens jullie allemaal het beste toe, en hoop op een heleboel muzikaal
plezier.
Groeten,
Arie.

Na een periode van 35 jaar, dat ik
penningmeester ben geweest, heb ik
besloten om het stokje over te dragen.
Mijn vader was voor mij penningmeester.
Toen hij door ziekte en
ziekenhuisopnamen problemen had met
zijn geheugen, heb ik al een gedeelte van
hem overgenomen. Ik hielp hem ook wel
met het jaarverslag. Na zijn overlijden heb
ik de taak helemaal overgenomen. Ik was
toen al een tijdje bestuurslid.
Eerst gewoon in een schriftje met
inkomsten en uitgaven per maand ingevuld.
Veel later kwam het computertijdperk. Een
simpel boekhoudprogramma gekocht. Voor
maar 15 gulden. Maar het werkte prima.
Eigenlijk tot nu aan toe.
Er is nu een waardige opvolger gevonden,
in Ron Jutte. En dan is het natuurlijk een
tijdstip om te kijken om het anders aan te
pakken.
Er is zoveel veranderd op het programmagebied en veel meer
mogelijkheden.
Ron is aardig bekend met de computer en mogelijkheden en heeft een
prachtig programma gevonden, waar zeer veel meer mogelijkheden in
zitten. Zelfs ledenadministratie etc etc.
De overdracht is intussen gebeurd.
Ik heb af en toe , nog wel even, oh ik moet even de betalingen nalopen.
Oh nee, dat hoeft nu niet meer.
Ik ben wel aangebleven als tweede penningmeester. Wat ook zijn
voordelen heeft, b.v. bij de inkopen voor het studieweekend.
Ik wens Ron heel veel succes in zijn nieuwe loopbaan.
Hans Gijsbertsen

Tijdens een gezellige repetitieavond bij de familie Jutte thuis, werd
erg gesproken over de toekomstplannen van FF Anderz.

WAAR

Notuhconnectie 2016
Op deze zaterdagmiddag mochten wij alvast een
voorproefje geven aan het Haags publiek van het
Haags Notuh Festival 2016.
Wij verzamelde ons bij het Valianttheater in de
Hobbemastraat waar wij een muntje kregen voor
een kop koffie? Thee of fris.
Om 14.00 uur gingen wij van start met onze eerste
Notuh, nadat we een paar nummers hadden
gespeeld gingen we lopend naar het volgende punt, waar we weer een paar
nummers ten gehore brachten.
Dit keer op de brug van de Brouwersgracht en het Om en Bij. Daar
aangekomen kreeg Johan tot zijn schrik van zijn vrienden een Haaspak aan
(het was zijn vrijgezellendag), dus mocht hij de rest van het optreden als
haasje zijn Notuh blazen.
Vervolgens speelde we ook op de Varkensmarkt een paar nummertjes.
Daarna gingen we richting het Nutshuis om daar ons complete setje te
spelen.
Toen we daar klaar waren gingen Patrick en Ik (Martin) ons klaar maken voor
het gelegenheidsorkest, en speelde daar een aantal oude nummers van het
Haags Notuh Festival.
Gedurende ons optreden liep er ook een fotograaf mee, die ruim 200 foto's
heeft gemaakt van ons, die u natuurlijk ook een paar in deze Forti kunt zien
en de rest op de site (hoop ik)
De volgende dag (zondag) was het dan zover het Haags Notuh Festival.
Een aantal leden waren daar al vroeg aanwezig ivm het mee helpen met de
organisatie en met het klaar maken van onze Promotiestand (weer terug van
weggeweest, na een flink aantal jaren).
Het weer was gelukkig lekker zonnig zodat er flink veel publiek was.
Na het optreden was er nog genoeg tijd over om van de andere muziek
groepen te genieten.
Rond half 6 was het Festival bijna ten einde toen het
Finale Concert begon van het Haags Notuh Festival
Orkest.
Ook daar was veel publiek bij aanwezig.
Kortom het was weer een leuk en gezellig dagje
uit met Streetband FFAnderz.
Met muzikale groeten sluit ik dit stukje af en zeg
ik tot de volgende keer.
Martin
Note
reactie:
Helaas
was dit
het laatste
Notuh
Festival!

Eindelijk was het zover.
De verhuizing van onze repetitieruimte is voltooid. Alleen de inrichting
moest nog gebeuren. Maar wij mochten op maandag 4 juli de setjes
verhuizen. En op maandag 11 juli was er de eerste repetitie, in een kale
ruimte. Gelukkig werkten de toiletten al wel. Gelegen langs de Vliet, rustig
tussen de bossen. Nou ja als wij er zijn is het natuurlijk niet meer rustig.
De periode hiervoor hebben we tijdelijk gerepeteerd in de Penthouse. De
repetitieruimte van de Federatieband.
4 Waar wij heel blij mee waren, dat zij ons hebben geholpen. Dus nog onze
dank daarvoor.

-

Naam?

Melody

Leeftijd?

17

Waar geboren?

Voorburg

Opleiding/school?

Kappersopleiding, ROC Mondriaan

Beroep?

Kapper

Vertel hier iets over

Ik ben nu nog in opleiding.
Als ik over een paar jaar,daarmee klaar ben,
wil ik de visagieopleiding doen, zodat ik een
all round kapper ben.

Hoe lang lid van de
band?

1 jaar

Hoe ben je bij de
band
gekomen?

Via mijn moeder

Heb je voor FF
Anderz al aan
muziek gedaan?

Ja, nu nog steeds.

Vertel er iets over

Ik speel al 8 jaar bij Victory. Eerst snare
gespeeld bij Jong Victory en nu trompet bij
Victory zelf. Sinds kort speel ik ook snare bij
showband 75.

Favoriete nummer

Dance with me tonight

Welk nummer vind je Jericho
niet leuk?

Wat voor nummer
zou je graag eens
spelen?

Cheerleader, Uptownfunk

Wat vind je de
leukste optredens?

festivals

Wat zou je graag
eens bij FF Anderz
willen doen?

Een keertje met het
slagwerk meedoen.

Hoe vind je het beleid Goed
van het bestuur?
Goed/redelijk/slecht

Wat eet je het liefst?

Kapsalon, natuurlijk haha

Wat is het smerigste
wat je ooit gegeten
hebt?

Boerenkool, spruiten

Wat drink je het
liefst?

Cola en sinaasappelsap

Wanneer was je voor
het eerst dronken?

Stiekem, mag ik nog niet drinken, maar
doe het wel haha. Maar dronken ben ik
nog nooit geweest.

Wat is je favoriete
dier?

Dolfijn

Waar ga je heen, bij
voorkeur, op
vakantie?

Amerika of
een warm land

Waarom?

Een warm land

Favoriete soort
muziek?

Van alles en
nog wat

Welk muzieknummer Kuikentje Piep
(niet van de band)
kun je niet meer
horen?
Wat vind je het
leukste tv
programma?

Talentenjachten

Wat lees je?

Mijn schoolboeken

Wat lees je op toilet?

Me whatsappjes

Heb je andere
hobby’s buiten de
band?

Afspreken/shoppen met vriendinnen

Hoe ontspan jij je in
je vrije tijd?

Door te slapen

Wat doe je als je
een ton wint?

Rijbewijs halen, geld geven aan familie

Wat voor kleding
draag je het liefst?

Joggingbroek of spijkerbroek met een
shirt

Favoriete
jaargetijde?

Zomer!

Waar kunnen ze je ’s Je kan me maar beter laten slapen.
nachts voor wakker
maken?
Hoe laat gaat de
wekker?

Door de weeks meestal tussen 7 en 8
uur.

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

Miijn telefoon pakken en facebook
checken.

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

Batman ft Superman

Wat is je het meest
dierbaar?

Mijn familie

Waar heb je een
hekel aan?

Vroeg opstaan

Wat zijn je
toekomstplannen?

Opleiding afronden
en gelukkig zijn.

Wie is de volgende
voor het interview?

Patricia

Donderdag, 7 juli '16
De dag van Johan en Claudia. Ze gaan elkaar het "ja" woord geven,
tenminste, gaan we wel vanuit.
Het begon op een maandagavond dat Johan tijdens de pauze helaas weg
moest. Wel gaf ons ( de rest van de band ) dat mooi de tijd, om even te
bespreken wie wel en niet zouden kunnen optreden eventueel.
Later, lees 2 weken voor deze mooie dag, werd er een FF Whap zonder
Johan aangemaakt. ( Sorry daarvoor nog Johan. Zijn geen roddels verspreid
hoor ;-) ) . Ineens bleken leden niet te kunnen, geen vrij te kunnen krijgen,
helaas. We hebben het nog erover gehad, om het s'avonds te doen, maar
dat was volgens Jeroen, geen slim idee. Dus werd het ‘s middags. Gelukkig
konden Yvonne en Patricia op het laatst nog mee, en waren we daar goed
bezet.
Daar eenmaal aangekomen, stond alles en iedereen al klaar. Patricia en ik
waren helaas wat laat, i.v.m. werk. Snel omkleden, en we konden het terrein
op.
Daar stond het mooie bruidspaar, dolgelukkig in de verte, te luisteren naar
alle lieve woorden en verhalen die verteld werden.
Tuurlijk zeiden ze: JA!
Nadat dat was afgelopen, was het onze beurt, om voor ze te mogen spelen.
Tuurlijk zagen ze dit wel aankomen, maar om hun gezichten zo te zien
stralen, terwijl wij voor ze staan te spelen, is zo verschrikkelijk mooi.
Na een paar nummers gespeeld te hebben, mocht Johan natuurlijk een liedje
kiezen. Eigenlijk werd het hem in de schoot geworpen, omdat we gehoord
hadden, dat hij hiervoor kon gaan kiezen, was het al snel duidelijk. Radar
Love.
Daarna zijn we gaan omkleden, hebben we de gelegenheid gehad om onze
cadeaus achter te laten, het bruidspaar incl. ouders e.d. te feliciteren. Wat
gedronken, en daarna weg gegaan.
Lieve Johan en Claudia.
Ik denk dat ik namens ons allemaal mag spreken, maar alsnog gefeliciteerd
met dit mooie huwelijk. Geniet van elk moment samen, en ik hoop jullie nog
lang samen bij ons te zien.
Xx Shirley.

Op zaterdag 14 mei is de opruimactie eindelijk gestart
van de berging.
Karin, Shirley en Hans G zijn begonnen aan het
uitzoeken , sorteren en noteren van de kleding van de
theatershows. Een vervolg hierop gaat komen met de
andere kleding van o.a. de pieten, kerstmannen en
diverse andere artikelen.
Het is gewoon handig om te weten wat we in voorraad
hebben, bij eventuele toekomstige aanschaf.

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

Halloo Fooks,
Soo ikku mach mu ferhaaltju weer doen innu juli
soomurnummur. Nau jaa somur hebbu we eiguleik niet
gehat. Maaru je weet mare noojt. Ikku ga alteit met mu
miepie naar seelant op de kemping..
Maaru ikku denku dattu ikke maarun laasminut ga boeku
naar ut suidu.
Maaru nau ofur jullie. Lekkur optredu gehat bei ut
haagsnootugvesival. Eers saterdach fanav ut
vajantteejaatur, so door ut weik. Effu swaaie op un brug
naar de konkuurentie.
Ja enne toen was die Joohan de klos. Sein friendu gafe
hem sun vreigesellufeesie. Hei wert in een koneinenpak
gehesu. En so kon ie de helu teit mee lopu. Laggu….
Julli hebbu bei de kerk ook nog effe lekkur getoetert. En
toen weer de folgundu dag. Leuk kraampie haddu jullie,
kennu soo op de haagse marrekt staan.
Jullie bennu ook weer verhuist. Weer naar de blup op un
anderu plaas. Moetu effe kookelen, waar dattu presies is
langs de fliet.
Afein eers mettu fakansie en dan weer lekkur aan de bak.
Optredus. Ennu ik las ook weer un
dwijlvestival. Leuk kom ikku met
miepie sekur kijku.
Feine holiedees!

Piet Krietiek

zaterdag
20-08-2016

houswarmingparty
"de blub"

zaterdag
10-09-2016

muziekdag Houtwijk
winkelcentrum Houtwijk

zondag
11-09-2016

dweilfestival
Poeldijk

zaterdag
08-10-2016

muziek and show
presentatie
sporthal Houtrust

vrijdag 21-10-2016
t/m
zondag 23-10-2016

studieweekend najaar
kampeerboerderij
Meerveld

zaterdag
12-11-2016

intocht sinterklaas
Scheveningen den haag

zondag
27-11-2016

de gepeperde noten
ministerie van SZW

zondag
18-12-2016

ooievaarspas evenement
Atrium stadhuis
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