
Jaarverslag Samen Voorwaarts 2013 
 
Wij hebben weer een druk jaar achter de rug. Een jaar waarin de vereniging in transitie was. Naar een 
nieuw financieringsmodel en daarboven op het bericht dat de subsidie van de gemeente Hollands 
Kroon zou worden veranderd 
 
18 januari 2013 serenade voor Aukje Buurlage 
 
19 januari 2013 Hollandse Avond 
Op 19 januari waren wij vanaf een hele andere kant te zien tijdens onze Hollandse Benefietavond. 
We kunnen terug kijken op een geweldige gezellige avond met veel interactie vanuit het publiek en 
lekker eten. De avond heeft voor de fanfare € 1.500,- opgebracht. Daar zijn we natuurlijk heel erg blij 
mee. Het was voor ons eerst ook even wennen in onze nieuwe rol. We waren nu eigenlijk de 
achtergrond muziek. Ook na afloop bleef het nog geruime tijd gezellig in het voorcafé van de 
Vriendschap. Een aantal fanfare leden gingen nog spontaan een poosje verder in de vorm van een 
dweilorkest. 
 

 



 
 

 
 
3 februari 2013 serenade voor Piet en Mien Bruin-Praat 
 
 
 
 
 



10 februari 2013 Carnavalsoptocht Waarland 
Zondag 10 februari 2013, zoals al vele jaren gebruikelijk, was de fanfare aanwezig in Waarland tijdens 
de carnaval. 
Speciaal hiervoor hadden we 16 krakers ingestudeerd. Echte Carnavalsnummers zoals het Brabantse 
land en een Paard in de gang maar ook bijvoorbeeld het Kleine Café aan de Haven en Maak me gek. 
Het was erg koud. Dus van onze Carnavalskostuums was niet zo heel veel te zien vanwege de dikke 
jassen. Maar het was wederom weer erg gezellig. Het bleef gelukkig net een paar graden boven nul 
want als het vriest, kunnen we niet spelen omdat dan de instrumenten vast vriezen. Wij hopen dat u 
het heeft gewaardeerd dat Samen Voorwaarts in ieder geval van de partij was. 
Door het koude weer lieten andere muziekkorpsen het afweten, maar onze fanfare was paraat! 
 

 
 

 



3 Maart Feestelijke opening Markt 18 te Schagen 
Samen Voorwaarts was gevraagd deel te nemen om met een aantal orkesten vanuit alle 
windrichtingen naar Markt 18 te komen. Er werd gestart bij het Parkeerterrein van de Albert Heijn. We 
gingen richting het spoor en kwamen via de Gracht weer terug. 
Mooi om binnen te komen met zoveel publiek op het slotplein. 
Na de openingsshow van Karin Bloemen waren we nog even nodig voor een explosie van geluid. We 
hebben ons weer van onze beste kant laten zien. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Zaterdag 9 maart 2013 Voorjaarsconcert. 
Op 9 maart hield fanfare Samen Voorwaarts weer haar jaarlijkse donateurs concert. Met trots werd de 
nieuwe concertzaal annex gymzaal met podium in gebruik genomen. 
De avond werd geopend door onze voorzitter Harrie Buurlage waarna ook de voorzitter van het 
Dorpshuis Piet Rol enkele woorden tot de aanwezigen sprak. Het was hard werken zaterdag en de 
week daar voorafgaand om het Dorpshuis tijdig klaar te krijgen zodat het concert kon doorgaan. 
Doordat het podium aan de zaal vast zit en het orkest dus minder ruimte in beslag neemt op de vloer 
waren er enkele rijen stoelen extra neergezet. Daardoor was de zaal helaas niet volledig gevuld. Voor 
ons als Samen Voorwaarts heel goed om te zien dat er weer nieuwe gezichten in het publiek zaten. 
Wij zijn erg tevreden met het concert. De akoestiek van de nieuwe zaal is prachtig. Vooral het 
slagwerk komt er beter overheen. Uitermate trots zijn we op ons opleidingsorkest Juniorstars die de 
avond openden. Daan, Robin, Lisette, Lisa en Iris ondersteund door een aantal ervaren muzikanten 
brachten een mooie Five Continents en Band Beat. We zijn ontzettend trots op jullie. 
Samen Voorwaarts oogstte bewondering met de musicalmedley uit het momenteel zeer bekende 
Aspects of Love. Maar ook het bijzonder Nuovo Cinema Paradiso van Morricone, voorzien van de 
filmbeelden waren prachtig. Een hoofdrol was deze avond weggelegd voor Lynn Broxterman. Zij 
vertolkte op zeer gevoelige wijze een sopraansax solo in het stuk Oblivion van Astor Piazolla. Maar 
ook alle lof voor onze andere solisten Frank Blom op Trompet en Carina Hoekenga op Trombone in 
Three Bites of The Apple over New York. En een glansrol voor Jeanette Kager op Triangel in het stuk 
Antonin’s New World. 
Vanuit het publiek kwam de opmerking dat men niet wist dat  we zo’n mooi orkest hadden. Een mooier 
compliment bestaat er natuurlijk niet. 
Tijdens de pauze was er natuurlijk weer de verloting met prijzen beschikbaar gesteld door Slagerij 
Wever, Keurslagerij Broersen, Coen Bakker Deco, Garage De Waard en Lunch- en Tearoom 
Heerlijck. De bloemaankleding werd verzorgd door bloembinderij Pimpernel. Alle gulle gevers en 
natuurlijk ook al onze sponsoren hartelijk bedankt! 
 
16 maart 2013 optreden Dweilorkest tijdens Handbalwedstrijd VZV ZAP 
 
24 maart 2013 dweilorkest bij Open Huis Dorpshuis Waarland 
 
5 april 2013 opening nieuwe Brede School ’t Veld 
De nieuw gebouwde Brede School in ’t Veld is al een maand in gebruik, maar op vrijdag 5 april werd 
het gebouw officieel geopend. Het gebouw biedt plaats aan twee basisscholen en aan het dorpshuis, 
met gymzaal. De gymzaal wordt gebruikt door de fanfare als oefenruimte en heeft op zaterdag 9 maart 
dienst gedaan als locatie voor ons voorjaarsconcert. 
De officiële openingshandeling vond plaats door wethouder Jan Steven van Dijk, d.m.v. het gevelbord 
onthullen, gepaard gaande met oplaten van ballonnen door de schoolkinderen om 09.30 uur. Na 
enkele toespraken ginghet gezelschap naar het dorpshuis, voor de verdere feestelijkheden. 
Tijdens deze ontvangst in het dorpshuis speelde de fanfare enkele nummers. 
 
6 april 2013 serenade familie de Graaf-Jong 
 
16 april 2013 serenade familie Van Baar 
 
18 april 2013 serenade familie Dirk Poland 
 
30 april 2013 Koninginnedag optocht in Waarland 
Zoals al vele jaren gebruikelijk, liepen we ook dit jaar op 30 april, voorop bij de versierde skelters, 
fietsen, autopetjes en vrolijk uitgedoste kinderen door Waarland. 
Gelukkig was er een goede opkomst van muzikanten. 
3 slagwerkers en veel blazende leden van Samen Voorwaarts. 
Ook het weer werkte goed mee, weinig wind en een mooi zonnetje 
Bij de Sabinahof stonden veel inwoners gereed om ons te zien en te horen en na een rondje om het 
plantsoen werd het Wilhelmus gespeeld. Daarna weer verder door het dorp om te eindigen bij het 
speelplantsoen. Ook hier het Wilhelmus, bij het hijsen van onze nationale driekleur. 
Ook een hele bijzondere Koninginnedag. Een ingekort programma vanwege de troonswisseling. 
 
 
 



4 mei 2013 Ondersteuning muziekvereniging Zijpe bij Dodenherdenking in Petten en Callantsoog 
Op 4 mei, worden de gevallenen herdacht van de tweede wereldoorlog. Muziekvereniging Zijpe 
verleent dan muzikale medewerking op twee plaatsen in de gemeente Zijpe. 
Aan fanfare Samen Voorwaarts is verzocht om enige muzikale versterking te leveren. Een verzoek 
waaraan natuurlijk kan worden voldaan. Een aantal muzikanten gaan naar het kerkplein te 
Callantsoog en een aantal bij het Bellismonument te Petten. 
 
18 mei 2013 Serenade familie de Jong 
 
18 mei 2013 Serenade René Bakker 
 
20 mei 2013 Dweilorkest tijdens Pinksterkermis in ’t Veld 
Na het debuut van Samen Voorwaarts als Dweilorkest tijdens de kermis in ’t Veld. Waren wij tweede 
Pinksterdag opnieuw  “verhuurd” aan het kermiscommite in ’t Veld. Tijdens de Fiets en 
Skeelerwedstrijden trok Samen Voorwaarts als dweilorkest langs het parcours. Bijzonder was dat 
onze jonge Daan Blom op slagwerk zijn debuut had in dit gezelschap. Het publiek was zeker 
enthousiast dus voor herhaling vatbaar. 
Tijdens de Wielerronde van ’t Veld op 2

e
 pinksterdag, hebben we bij onze fanfare een primeur beleefd. 

Een echte “achterwaartse kleine trom drager” was in ons midden 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26 mei 2013 Dweilorkest optreden tijdens Open Huis Dorpshuis Harmonie in ’t Veld 
Het nieuwe dorpshuis te ’t Veld is al enige tijd in gebruik. 
Op 5 april was de feestelijke opening, waar we dan ook volop aanwezig waren als fanfare Samen 
Voorwaarts. 
Om het dorpshuis en de daarvan gebruikmakende verenigingen te promoten werd er op zondag 26 
mei een open dag gehouden. 
Dit was een groot succes. Ruim 300 personen bezochten de nieuwe locatie. Het dweilorkest was luid 
en duidelijk aanwezig en had ook veel belangstelling. 

 
 
Op het podium was het slagwerk opgesteld, de aanwezige jeugd kreeg onderricht van onze Mientje.  



 
 
7 juni 2013 Optocht inhalen van de avondvierdaagse Waarland 
Dit jaar hebben we voor het eerst muzikale medewerking verleend aan de avondvierdaagse, van ’t 
Veld/Waarland. 
Vanaf loonbedrijf Bruin voorop de enorme stoet lopers. Het was werkelijk een prachtig gezicht. Voorop 
de fanfare marcherend over de Veluweweg en de Kerkstraat en daarachter de 100-den lopers. 
 
8 juni 2013 Optreden tijdens de Rabo fietssponsortocht 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 juni 2013 Optreden Junior Stars tijdens Mini Den Das 
Ons opleidingsorkest heeft deelgenomen aan het Mini den Das festival te Winkel. 
Om een goed resultaat te behalen was er flink gerepeteerd. 
Er werd zelfs een extra eindrepetitie gehouden in huis bij Jeannet Kager. 

 

 
 
20 juni 2013 Serenade familie Groen 
 
21 juni 2013 Kremlin VIP concert Winkel 
Buitengewone muzikale midzomeravond 

 

Fanfare Samen Voorwaarts, de russische mezzosopraan Elena Syssojeva en het koor Amarilli hebben 

tijdens Midzomeravond een concert gegeven op de unieke locatie Klein Kremlin in Winkel. De 

combinatie van blazers, zangers en zangeressen en de Russische bouwwerken zorgden zowel bij de 

gasten als de uitvoerenden voor een hele bijzondere avond. 

 

De gasten konden na aankomst onder het genot van een warme drank en iets lekkers in de loggia 

genieten van de Russische liederen die door Amarilli gezongen werden vanaf het balkon van het grote 

bouwwerk. Daarna was het tijd voor een rondleiding op het terrein waarbij Ger Leegwater vertelde 

over de totstandkoming van zijn gebouwen en beelden. Bij het beeld van de grote vis (uit het verhaal 

van Jona) speelde een saxofoonensemble. In de houten toren kon geluisterd worden naar een 

trombonekwartet en in het grote bouwwerk klonken de klanken van een hoornkwartet.  

 

Vervolgens was het tijd voor een concert waarin Samen Voorwaarts, al zittend onder een prachtige 

boom, met het nummer Vitezny, waarna Elena het Wolgalied a capella liet horen. Daarna begeleidde 

de fanfare Elena bij de nummers Auf der Petersburger Landstrasse, Das einsame Glokchen, Waarom 

heb ik jou ontmoet en Zwarte Ogen. De fanfare speelde tussen deze nummers ook nog de stukken 

Skataco en The Second Waltz. De avond werd op het terrein afgesloten met het nummer Kalinka 

waarin zowel Elena, het koor als de fanfare zich lieten horen.  

 

Na dit alles verplaatste het gehele gezelschap zich naar het clubhuis van golfbaan Regthuys waar 

onder het genot van een drankje en een hapje nog lang werd nagenoten en -gesproken over deze 

speciale ervaring.  



 
 

 
 





23 juni 2013 Den Das Festival in ‘t Veld 
Zondag 23 juni 2013, was het de beurt aan Samen Voorwaarts om het den Das Festival te 
organiseren. 
De gedachte was om het op het buitenterrein te houden bij het nieuwe dorpshuis in ’t Veld. 
Helaas waren de weergoden ons niet gunstig gezind en werd op het laatste moment besloten om het 
binnen te doen. 
Snel de kleden op de grond in de gymzaal en daarop voldoende stoelen voor de orkestleden, alsmede 
ruim honderd stoelen voor publiek. Het complete slagwerk van Samen Voorwaarts op het podium. 
Voor elk orkest een ruimte om de instrumenten neer te zetten. Helaas is er dan geen inspeelruimte 
beschikbaar.  
Het publiek kon genieten van de afwisselende muziek die klonk in het dorpshuis. Kortom het was een 
zeer geslaagde middag. 
Na afloop bleef het nog lang onrustig bij de bar van het dorpshuis. 
 

 
 
24 juni 2013 Buitenconcert Maria Mater ‘t Veld 
1 juli 2013 Buitenconcert Sabinahof Waarland 
Zoals gebruikelijk de laatste jaren, geven we voordat we aan de zomervakantie beginnen twee 
zomeravondconcerten. 
Een bij Maria Mater en een bij de Sabinahof. 
Beide avonden konden de concerten gelukkig buiten plaats vinden. Buitenconcerten zijn een zeer 
leerzaam fenomeen. Je komt er n.l. achter dat behalve je instrument, muziek en lessenaar ook 
knijpers noodzakelijk zijn! 
In beide tehuizen zitten de bewoners in of voor de grote zaal en een aantal plaatselijke luisteraars op 
stoeltjes voor het orkest. De avonden beginnen met het optreden van onze jeugd. Het 
opleidingsorkest Junior Stars, aangevuld met twee ouderen en daarna een klein programma van het 
“groot orkest”. Na afloop werd ons koffie/thee aangeboden in de grote zaal. Heel bijzonder was dat de 
heer Jaap Danenberg ons zijn “verjaardagscadeau” overhandigde bij Sabinahof. Hij is een groot fan 
van de fanfare en had dan ook gevraagd aan zijn verjaardagsvisite om geld te geven voor onze 
vereniging. Het bedrag dat hij had ontvangen overhandigde Jaap Danenberg op 1 juli persoonlijk aan 
de fanfare. Het is een prachtig bedrag waar we ontzettend blij mee zijn. Speciaal voor Jaap 
Danenberg werd dan ook een mars gespeeld en natuurlijk het Lang Zal ze Leven. 
 
 



12 juli 2013 verkeersregelaars tijdens Badpop in Waarland 
Ook dit jaar was door de organisatie van het Waarlandse Badpop onze medewerking gevraagd om 
gedurende de avond en nacht de verkeersbegeleiding te doen. Dat betekent dat een aantal van onze 
leden al om 19.00 uur aanwezig waren bij het zwembad. 
Zij kregen een reflecterend hesje, een Badpoptrui en een zaklamp. Voor de verkeersinstructie hadden 
we al een aparte avond gehad. Mats Lantman had de algemene leiding en na de instructie werden de 
standplaatsen ingenomen. 
Sommige bleven tot 23.00 uur en een aantal bleef op zijn post tot 03.00 uur. Gelukkig waren de 
weergoden ons gunstig gezind. 
Het is prachtig om eerst alle feestgangers naar Badpop te zien gaan en dan nog veel feestelijker weer 
terug te zien komen. De leden van de fanfare zorgen dat het verkeer in goede banen wordt geleid en 
ontvangen een bedrag voor de kas 
                  

 
 
16 augustus 2013 Dweilorkest bij 10-jarig bestaan Timmerdorp Zijdewind. 
Wat een feest dat timmerdorp. En dat al weer 10 jaar. Tijd om Samen Voorwaarts uit te nodigen. Het 
dweilorkest ging de stoet kinderen vooruit van de speelweide richting de vlottenrace. De zelf 
getimmerde vlotten werden de ringsloot in gelaten en uiteraard werd er gestreden tegen elkaar. En dit 
alles onder begeleiding van de prachtige noten van ons feestorkest. 
 
28 augustus 2013 serenade opening zonneterras Sabinahof 



8 september 2013 Kermisoptocht Zijdewind. 
In de ochtend van 8 september was er een flinke regenbui. 
Gelukkig klaarde het tegen de middag op, de zon begon te schijnen en het werd een mooie middag. 
Een goede opkomst van muzikanten en een aardige hoeveelheid kinderen met versierde fietsen, 
karren en skelters vormden samen een leuke optocht. 
De start zoals gebruikelijk bij Maria Mater. 
Op het pleintje eerst wat inblazen, met enkele vrolijke nummertjes om de stemming erin te brengen. 
Vervolgens in optocht vanaf de Oranjelaan en door de Rijdersstraat naar Zijdewind.  
Twee muzikanten uit Winkel, Peter en Marieke Beers, waren aanwezig om de afwezige Mats en 
Marian Lantman te vervangen. 
Onze hartelijke dank hiervoor. 
Na afloop van de optocht ging de gehele groep nog even naar café de Vriendschap te ’t Veld voor het 
brengen van een serenade bij een dame die haar 90 jarige verjaardag vierde.

 

 
 
8 september 2013 Serenade 90

ste
 verjaardag buurvrouw van Frank Blom 

Wat kun je iemand geven die 90 jaar wordt? Juist een serenade van de fanfare cadeau namens alle 
buurtjes. 
 
21 september 2013 Serenade dubbel 50 jaar bruidsparen Bakker 
Een unieke gebeurtenis: 
Op zaterdag 21 september 2013, vond in de bewogen geschiedenis van de fanfare, een unieke 
gebeurtenis plaats. Een serenade bij twee bruidsparen! 
De broers Jan en Piet Bakker, naast elkaar wonend, vierden hun 50 jarige huwelijksfeest in een 
feesttent welke achter het huis van de beide families was opgesteld. 
 
22 september 2013 Serenade Nic en Trees zwagerman-Pater 
 
30 september 2013 Serenade bedrijfsbeëindiging loonbedrijf Bruin 
 
6 oktober 2013 Zijfestival ’t Veld 
 
11 oktober 2013 Serenade 50 jaar Maria Mater 
 



17 november 2013 Sinterklaas intocht Zijdewind 

 

 
 
 
Zoals gebruikelijk was de fanfare aanwezig bij het inhalen van Sint Nicolaas te Zijdewind. Dit jaar 
waren we geplaatst op een vrachtwagen en als gezeten op een podium speelden we, onder leiding 
van Frank Blom, de diverse Sinterklaas liedjes. 
Veelal meegezongen door de aanwezige jeugd. 
De Sint kwam met de boot en meerde af aan de kade van Droog. 
Na een toespraak ging het hele gezelschap naar het Dorpshuis te ’t Veld. In de gymzaal, werden de 
kinderen vermaakt door de Pieten en later mochten zij op twee lucht-springkussens zich verder 
uitleven. 
 
21 november 2013 Serenade Wil en Riet Groen 
 
22 november 2013 Midwoud Druiffestival 
Hieronder het verslag van Huub Robeerts jurylid bij het Druiffestival. 
 
Genoten van jullie optreden: 
Sterke punten zijn  Een mooie fanfareklank 
   Een goede balans in het orkest 
   Stemming in orkest is goed  
   Verzorgd optreden met mooi afwerking 
 
ATROPOS 
 
Goed begin, sfeer goed getroffen. Het geheel kan wat mij betreft zachter. 
Ritme mallet in het begin goed hoorbaar, naderhand minder duidelijk. 
• 13 Melodie kan meer legato 
• 18 Let op stemming 
• 36 Let op fp 



• 45 Mooie klank, goed van stemming – goede stemming 
• 62 Allegro mag wat mij betreft iets sneller 
• 130 Samenspel niet sluitend 
• 74 Melodie meer in éénen denken, meer legato-spel 
 Verder goede balans, dynamiek en klank 
• 247 Let op samenspel 
• 303 Sfeer goed getroffen. Geheel echter iets te sterk; zeker bij 315 
• 336 Let op samenspel tussen slagwerkinstrumenten. 
 Niet geheel sluitend 
• 379 Mag meer marcato gespeeld worden 
• 402 Lieflijker en zachter spelen komt de sfeer ten goede 
• 417 > iets minder scherp spelen, kan zonder gespeeld worden, aanzet niet sterker als  klank 
• 446 Slot kan transparanter gespeeld worden. Balans problemen. 
 Tempo iets langzamer beginnen. 
 
Conclusie 
 
Mooi en verzorgd optreden met oog voor muzikaliteit. 
Prachtige fanfareklank met een goede balans tussen de instrumenten. 
Stemming is prima in orde 
Goed samenspel 
Let op dynamiek de p (pianopassages) kunnen zachter. 
 
Huub Robeerts 

 
 
24 november 2013 Sinterklaas intocht Waarland 
 
30 november 2013 Serenade sponsor familie Koenis 
 
26 december 2013 Kerstkerkconcert op 2

e
 kerstdag. 

Op tweede kerstdag verzorgde fanfare Samen Voorwaarts weer de muzikale begeleiding van de 
viering in de Martinuskerk in ’t Veld. Wij vinden het altijd bijzonder om rondom kerst in de kerk te 
spelen. De akoestiek is prachtig en natuurlijk is ook kerstmuziek vaak klankvol en mooi om te spelen. 
We hadden dan ook weer een aantal mooie kerstliederen. De Medley de German Christmas gaf weer 
dat echte kerstgevoel. Maar ook het gevoelige I Will Follow Him uit de musical Sister Act en 
Everything I do van Brian Adams werden in stijl gebracht. 
Het was een goede luistertip zo net na het kerstonbijt en voor het tweede kerstdiner. En jaarlijks 
terugkerend. Dus schrijf de tweede kerstdag 2014 maar alvast in uw agenda. 
 



 
 

 
 
Dan komt ook weer het einde van het jaar in zicht. Een ontzettend druk jaar voor Samen Voorwaarts. 
Waarbij de teller inmiddels al op 42! Optredens staat. Een jaar ook waarin ons nieuwe dweilorkest 
werd opgericht. En natuurlijk het fanfare orkest en ons jeugdorkest Junior Stars weer acte de 
presence gaven. Bijzonder is dat veel mensen ons alleen maar kennen van de optredens langs de 
weg. Natuurlijk dit jaar voor het eerst de avondvierdaagse in Waarland aanvoeren was wel heel 



bijzonder. Maar ook ons normale concert repertoire van Pop, Rock, Klassiek, Musicals of inderdaad 
een lekkere mars is heerlijk om te horen. 
Een jaar waren in wij naar buiten traden d.m.v. De Hollands Avond, lekker Hollands eten met 
bijbehorende muziek van ons. En natuurlijk het bijzondere Kremlin concert op de unieke locatie het 
Nederlands Kremlin te Winkel. Waar Ger en Mientje ons bijzonder gastvrij hebben ontvangen. 
Nogmaals hartelijk dank. 
We speelden ons zelf letterlijk in de kijker. Met veel extra dontaties tot gevolg. 
Nogmaals ontzettend bedankt aan Jaap Danenberg die zijn verjaardagsvisite vroeg om als cadeau 
een gift voor de fanfare te geven waar hij al lang fan van is. De organisatie van Badpop in Waarland 
die ons behalve de afgesproken inzet voor de verkeersregelaars een wel heel bijzondere extra gift gaf. 
Gewoon omdat ze extra gedraaid hadden. Het Zijvestival die wat geld hadden over gehouden en dat 
graag aan de fanfare wilden geven. Allemaal ontzettend bedankt! Zonder jullie kunnen wij niet! 
 En natuurlijk ontzettend bedankt aan al onze vaste sponsoren en donateurs! Dankzij iedereen gaan 
wij er weer een vol jaar tegenaan. Ondanks dat subsidies steeds minder worden. Kunnen wij met de 
geweldige steun van de gemeenschap in ’t Veld, Zijdewind, Waarland en omstreken blijven bestaan. 
 


