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Ereleden
Activiteiten:
• 19 december 20.00 uur
Sfeervol Kerstconcert in de
Martinuskerk - optredens van
All Directions, The Bruce
Selection en De Vriendschapskring
• 1 januari 2009, 17-19 uur
Nieuwjaarsreceptie in het
clubgebouw van
de Vriendschapskring
• Juni 2009 Musical Hester in

Dit verenigingsjaar is pas enkele maanden oud, maar er is
al weer zoveel gebeurd!
Al bij de eerste “openbare”
activiteit, het optreden bij de
opening van de kermis, moet
het u zijn opgevallen: de
groep meisjes die altijd met
batons daar aanwezig is, had
nu een ander soort optreden:
het is nu een dansgroep geworden. Verderop in deze
Bombardon daarover meer.
Ook de leiding van de meisjes
is nu in andere handen gekomen. Elly Bol-Cozijnsen en

haar rechterhand Carolien
Tonsbeek-Swart hebben na
vele jaren het stokje overgedragen.
Carolien was vrijwel haar hele
leven lid van de vereniging en
Elly heeft ruim 25 jaar geweldig veel betekend, niet alleen
voor de majorettes maar ook
als bestuurslid, waarbij ze
vaak de ideeën aanbracht
voor de organisatie van allerlei activiteiten.
Als blijk van waardering voor
haar inspanningen is aan Elly

daarom tijdens een gezellig
feestje het erelidmaatschap van
de vereniging verleend.
Ook is er nog familiefeestje
geweest bij de familie Spoor,
t.g.v. het 50-jarig huwelijk van
de ouders. De vereniging heeft
daar met het orkest en de slagwerkers een serenade gebracht
en de onderstaande unieke
foto kon worden geschoten: de
vier andere ereleden op een rij:
Door Souverijn, Pat Spoor,
Sjaak van Heumen en Piet
Torsing.

Wijk bij Duurstede

Gezellige Feestdagen en een
gezond 2009!
Leden en bestuur van de
Vriendschapskring wensen u hierbij gezellig
feestdagen en een gezond en muzikaal 2009.

Graag willen we u uitnodigen op de nieuwjaarsreceptie in ons gezellige
clubgebouw. We hopen
daar weer veel bekenden
te begroeten om na te
praten over het afgelopen jaar en nieuwe
plannen te maken voor
de komende tijd!

Dansgroep Vriendschapskring volop in beweging
Na de zomervakantie zijn we
met de majorettes een andere
weg ingeslagen. De batons zijn
ingeleverd en we hebben
Chantal Schouten en Sarina
Groeneveld bereid gevonden
deze nieuwe dansweg met de
meisjes te gaan.
Het groepje groeide snel uit
tot wel 13 meisjes. Bij de
opening van de kermis in oktober hebben deze meiden al
een spetterend optreden
gegeven.
We gaan ook dansworkshops

geven. Zo’n workshop duurt
6 tot 8 weken en iedereen kan
zich hiervoor opgeven, of je
nu lid bent of niet. In iedere
workshop wordt een ander
soort moderne dans geleerd.
De workshops staan onder
leiding van Renate Moespot,
danslerares van de muziekschool in Bussum.
En . . . . we gaan samen met
de Joseph Lokin school een
dansproject doen. Het wordt
een samenwerking tussen de
fanfare en al de kinderen van

de school, die uiteraard gaan
dansen. De choreografie gaat
verzorgd worden door een
heuse choreograaf, de heer
Anne Bos, die een stuk gaat
bedenken speciaal voor de
Vriendschapskring en de Joseph Lokinschool.
Rond Pasen 2009 komt hier
een uitvoering van, waar u
tezijnertijd voor uitgenodigd
gaat worden.
U ziet, niet alleen instrumentaal, maar ook dansend timmert
de Vriendschapskring aan de
weg.
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De Vriendschapskring en de gifmengster !?
Fanfarekorps De Vriendschapskring
zit midden in een actieve periode.
Deelname aan het Druiffestival in
Midwoud is zojuist achter de rug; het
vizier is nu gericht op het kerstconcert van 19 dec. a.s. in samenwerking
met All Directions en de Bruce Selection. Komend voorjaar volgt een
dansproject in samenwerking met de
Joseph Lokinschool. Hierna gaat het
fanfareorkest zijn horizon verbreden
met medewerking aan het theaterspektakel Hester in Wijk bij Duurstede. Deze productie is gebaseerd op
het leven van de gifmengster Hester
Rebecca Nepping (1774-1812).
Verantwoordelijk voor het ontstaan
van deze theaterproductie is Stichting
De Inrichting, waar ondergetekende
deel van uitmaakt. Eén van de doelstellingen van deze stichting is het
opzetten van culturele projecten.
De eerste ideeën voor Hester stonden al reeds in 2002. Een inwoonster
uit Wijk bij Duurstede stuitte bij het
ruimen van de boedel uit het huis
van haar overleden moeder op een
reeks artikelen en kopieën van processtukken. Juist op deze plek heeft
het huis van Hester gestaan. Zo
kwam men vanuit de stichting in
contact met het Rijksarchief in Haarlem. Conservator Annabel Meddens
had al reeds in 1998 een historisch
artikel geschreven over Hester Rebecca Nepping.
Van hieruit komt het nodige materiaal naar boven en in oktober 2005
krijgt Hiekelien van den Herik, net

afgestudeerd als toneelschrijver aan
de Hogeschool voor de Kunsten
Utrecht, de opdracht om een theaterstuk te schrijven. Januari 2007 is de
eerste volledige versie gereed, Stichting De Inrichting kan nu aan de
verdere voorbereidingen werken.
André van Zwieten begint muziek te
componeren en komt uit op een
muzikaal idioom die zeer geschikt
blijkt te zijn voor een fanfareorkest.
In het voorjaar 2008 wordt De
Vriendschapskring gevraagd of zij
bereid zijn mee te werken aan Hester.
Een positieve reactie zet ondergetekende aan het arrangeren. Tegelijkertijd vinden de eerste audities
plaats voor de hoofdrollen en brengt
de stichting ongeveer maandelijks een
nieuwsbrief uit met de titel Het
Schavot. (Hester was de eerste persoon in Nederland die met behulp
van de guillotine werd veroordeeld).
Op 20 september jl. werd de officiële
start gemaakt met de repetities met
een Hester openingsdag in Wijk bij
Duurstede. Ten overstaan van de
complete cast heeft De Vriendschapskring een klein concert gegeven met
o.m. de Hester Ouverture. Twee
weken later vond er een Hester presentatie plaats in Ankeveen voor de
achterban van de orkestleden.
De inhoud van het verhaal komt in
het kort neer op het volgende: een
bijna klassiek verhaal van ontrouw en
overspel waarin uiteindelijk vergiftiging van de medemens moet leiden tot de oplossing van problemen.

Sinterklaasintocht
Sinterklaas heeft weer een geweldig
feest gevierd in Ankeveen, maar dit
jaar ging zijn aankomst wel gepaard
met een groot raadsel. Onder grote
belangstelling van het ontvangstcomité, veel kinderen, ouders, burgemeester en fanfare kwam Sint niet opda-

Het stuk opent met de aankomende
veroordeling van Hester, haar minnaar Gerrit en de medeplichtige dienstmeid Adriana. De cel waarin
Hester zich nu bevindt is de rode
draad in het hele verhaal. Behalve
Hester zelf is ook steeds een 11 jarig
Hesje in de cel aanwezig. Zij is alleen
voor Hester zichtbaar en eigenlijk is
zij het geweten van Hester. Vanuit
hier worden d.m.v. flashbacks delen
uit het leven van Hester naar voren
gebracht, met als vraag hoe het allemaal zo heeft kunnen komen.

De
muziek in
deze productie
bestaat uit
19 delen
met in
totaal 56
minuten muziek, bestaande een Ouverture, koor- en solistenbegeleidingen en orkestrale intermezzi. De
opvoeringen vinden plaats op 2
mogelijk 3 weekenden juni 2009 in
Wijk bij Duurstede. Op elke voorstellingsdag zal er een bus reizen van
Ankeveen naar Wijk bij Duurstede.
U kunt het orkest vergezellen naar
deze theaterproductie. Wanneer er
meer details over kaartverkoop bekend zijn, wordt u hier over ingelicht.
U bent van harte uitgenodigd.
Ronald de Haan

Kerstconcert
gen. Pieten kwamen van alle kanten
aan, met allerlei middelen van vervoer, maar Sint bleef spoorloos. Tot
bleek dat hij een dutje deed in de
kerk, waar hij een heerlijke slaapplaats had ingericht: hij was al die
tijd al in Ankeveen!

Op vrijdagavond 19 december zal er
een sfeervol kerstconcert plaatsvinden in de Martinuskerk: het (bijna)
40-jarige koor All Directions, de
Vriendschapskring en The Bruce
Selection hebben een heel afwisselend programma voor u in petto.
Ieder van de verenigingen zal afzonderlijk optreden, maar ook zullen
sommige stukken gezamenlijk worden uitgevoerd. Spektakel!?
U bent van harte uitgenodigd. Kaarten kosten 7,50 euro per persoon,
verkrijgbaar via Francis de Kwant,
voorzitter van All Directions!
06 - 2332 5441
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Meeting Mallets!
De slagwerkers van Ankeveen zijn in
oktober afgereisd naar Harskamp op
de Veluwe en hebben daar gerepeteerd met de slagwerkgroepen uit
Otterlo en Harskamp om repertoire
in te studeren voor een aantal
gezamenlijke concerten.
De bedoeling is dat de gezamenlijke
drumbands een concertrepertoire
instuderen en dit dan tijde
ns de jaarconcerten van de verschillende verenigingen gaan uitvoeren,
waarmee er dan zo’n 35 man slagwerk op het podium staat. De bewuste zaterdag in oktober werd aandacht besteed aan het ongestemde
repertoire en de repetitie werd afgesloten met het gezamenlijk nuttigen van een maaltijd (nou ja, patat
met iets erbij).
Een volgende repetitie staat gepland
voor januari en dan komt ook de
vereniging uit Voorthuizen
meerepeteren en gaan we met
melodisch slagwerk aan de slag. Dit
houdt in dat er naast het gebruikelijke slagwerk ook gebruik gemaakt

wordt van klokkenspellen, xylofoons,
marimba’s, vibrafoon, piano, gitaar
en vier pauken.
Speciaal voor het project is een medley gearrangeerd met bekende melodieen die normaal in de Efteling te
horen zijn. De bedoeling is het project af te sluiten met een gezamenlijk
concert in de Efteling. Een principe
afspraak daarvoor is al gemaakt, een
datum is nog niet vastgesteld.
“Onze jongens” vinden het overigens erg leuk, al was het maar vanwege het feit dat er bij de andere
drumbands een overschot aan meiden te vinden is. Er wordt al druk via
MSN en Hyves contact onderhouden
en de nieuwsgierigheid naar de meiden die ze nog niet hebben gezien
wordt danig op de proef gesteld.
In december repeteert de melodiegroep al een aantal keren om alles in
de grondverf te zetten. De eerstvolgende gezamenlijke repetitie zal
plaatsvinden in Voorthuizen, waarbij
voor de pauze het gestemde en ongestemde slagwerk apart repeteert en

Nieuwe danscursus - Show en musical!
Op 7 januari 2009 zal een nieuwe
danscursus starten. Ook deze tweede
cursus staat ook weer onder leiding
van Renate Moespot, danslerares van
de muziekschool in Bussum. De
nieuwe lessen zullen show en musical
als onderwerp hebben.
Voor niet-leden bedragen de kosten
3 euro per les, de cursus zal uit 7
lessen bestaan. De kosten moeten

vooraf worden voldaan.
Ben je al lid van de vereniging, dan
ga je automatisch door met wekelijks
dansen. Ben je nog geen lid (en dat
geldt dus ook voor niet-leden die al
aan de eerste cursus hebben meegedaan), dan kun je je aanmelden bij
Tiny Beemsterboer - Koster, tel. 035
- 656 1507.

na de pauze alles bij elkaar wordt
gezet.
Het repertoire bestaat uit zo’n 45
minuten muziek waaronder de
klassiekers: Swing It, Bongo Mania,
Variant, Bass en Tmars. Daarna volgen de melodiewerken met titels als:
IO, The Moon and the Giant, Copacabana, De Efteling, Do Re Mi,
Swing March en nog enkele andere
werken.
Binnenkort ziet U onze sterren
Bruno, Kevin, Koen, Joey, Nick en
Marc optreden op een voor Ankeveen unieke manier. Slagwerkmuziek
zoals het ook kan klinken.
Om “ons” te kunnen beluisteren zal
er een stukje gereden moeten
worden, de eerste twee zaterdagen
van April zitten we in Otterlo en
Voorthuizen. De datum voor het
optreden in Ankeveen is nog niet
bekend, simpelweg omdat het orkest
tot aan de grote vakantie nog druk is
met een musical!
Marc Gouswaart
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Studieweekend
Afgelopen september was er een
studieweekend voor het orkest, ter
voorbereiding op het Druiffestival.
Tijdens dit festival speelt de vereniging een kort programma van meerdere muziekstukken. De keuze van
de stukken is vrij, dus daarmee kan
een duidelijke indruk worden gegeven van het karakter van de vereniging. Een van de te spelen stukken
wordt echter aangeduid als “te beoordelen”, en daar wordt dan door een
jurylid bijna maat voor maat commentaar op geleverd.

boot werd een mooie zonnige
zaterdagmiddag doorgebracht.
Het borreluur in de avond
werd opgeluisterd met livemuziek van het Ankeveens
Saxofoon Collectief, saxofonisten uit de vereniging die ook
een eigen programma hadden
samengesteld. Geen geroutineerde professionals, dat bleek
wel (het verkeerde muziekstuk
stond op de lessenaar, verkeerde bril
gepakt, de verkeerde saxofoon werd
opgepakt) maar nadat deze obstakels

Het studieweekend vond plaats in het
clubgebouw van de ijsclub in Ankeveen, een prachtige lokatie om een
weekend midden in de natuur door te
brengen. Omdat studeren in het
weekend niet een full-time baan is
(tenslotte moet het wel een hobby
blijven) was er tijd genoeg om ook de
persoonlijke banden wat te verstevigen. Met activiteiten als een toertocht
per roeiboot, kano of in een fluister-

waren overwonnen werd er muziek
gemaakt die goed in de smaak viel!
Op de zondag werd een concertje
gegeven voor fans die echte
die-hards bleken te zijn. Achteraf waren kaplaarzen de
aanbevolen dress-code, want
heftige regenval had de toegang tot het ijsclubgebouw in
een echte blubberbaan veranderd.
Al met al een prima weekend
met veel plezier voor de muzikanten en hun achterban!

Oproepjes
Begin december was het de eerste
keer dat het oud-papier door de
Vriendschapskring werd opgehaald
met andere wagens, speciaal geschikt
voor papiercontainers. Het gebruik
van de containers is voor degenen die
het papier ophalen een stuk prettiger
werken dan voorheen, kartonnen
dozen en andere verpakkingen die
met de hand in de wagen moesten
worden getild. Wij willen de bewoners van het dorp bedanken voor de
medewerking aan deze verandering.
Wilt u ook de komende keren s.v.p.
de container vroeg aan de straat zetten? Dit omdat de te volgen route
voor het ophalen nog niet helemaal is
uitgekristalliseerd.

De penningmeester van de Vriendschapskring wil u hierbij vragen om,
indien dat nog niet is gebeurd, toch
s.v.p. de donateursbijdrage 2008 over
te maken. Dergelijke (ook kleine!)
bijdragen aan de kas zijn altijd erg
welkom. Tenslotte kunt u als Ankeveners er dan weer op rekenen dat de
vereniging bij diverse activiteiten
(denk aan de carnavalsoptocht, koninginnedag, kermis) een vrolijke
noot laat horen. En u kunt als donateur gratis naar het jaarconcert van
de vereniging!
Bent u nog geen donateur en u wilt
dat wel worden? Doet u dan even een
briefje in de bus bij het clubgebouw?

Zoals veel verenigingen heeft ook de
Vriendschapskring moeite met het in
stand houden van het ledenaantal.
Met name bij het orkest is het van
belang om zoveel mogelijk muzikanten te hebben, zodat stemmen en
klanken goed kunnen worden verdeeld. Daarom een vraagje aan ieder
die muziek wil maken: ben je al een
ervaren blazer of een beginner, informeer dan eens naar de mogelijkheden
om muziek te maken binnen de
Vriendschapskring. Samen muziek
maken is namelijk geweldig!
Inlichtingen: Tiny Beemsterboer Koster, tel. 035 - 656 1507.

