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De Story van de Chr.Muziekver.
Soli Deo Gloria"
HARFSEN.
Opgetekend door A.Siebrink, uit ervaringen, jaarverslagen
en met herinneringen van W.Ph.Pelgrum en G.W. Pelgrum
allen lid vanaf de oprichting 12 mei 1937.
1967
Een film aangeboden door de familie Prins die in het Nuisvelderbos woonden, werd op de
ledenvergadering vertoond, waarop S.D.G. te zien was, tijdens de serenade die voor het 55 jarige
huwelijksbruidspaar Prins werd gebracht, met het daaraan verbonden tuinfeest.
Was in 1966 nog een behoorlijk saldo in kas.
In 1967 moest op de ledenvergadering, door de Kascontrolecommissie worden vastgesteld
dat er nog 32 cent in de kas was en een banksaldo van ƒ 10,00. De oorzaak was de aankoop van
nieuwe trommels.
Ondanks dat, werd 1967 een belangrijke mijlpaal in de Story van S.D.G.
Door de penibele toestand van de kas, werd door Jan Pasman (slager) voorgesteld om een
Revue te houden. Ruim 50 medewerkende hadden deel aan de Non Stop Revue
"HARFSEN DÜT MÉT'
Onder regie van Jan Pasman die ook de teksten schreef met medewerking van Jan
Schoolderman en gestalte kreeg op vrijdag 31 maart en Zaterdag 1 april 1967.
Een daverend succes!!!
Extra voorstellingen moesten worden ingelast, op 4 en 5 april, terwijl op woensdagmiddag
5 april een speciale opvoering van "HARFSEN DUT MET", in overleg met het comité voor
Autobustochten voor bejaarden in Harfsen Kring van Dorth en het bestuur van de
Bejaardenvereniging "De Schakel" werd gegeven.
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Voor geïnteresseerden hieronder een compleet programma overzicht:
De gehele netto-opbrengst van deze revue was ten bate voor de nieuwe uniformen van Soli Deo Gloria!
Non - stop - reveu
HARFSEN DÜT MET
Muziek - zang – schets
Vrijdag 31 maart en zaterdag 1 april in zaal Buitenlust te Harfsen. Aanvang 7.30 uur
Zaal open 7 uur. Speciale bejaardenmiddag woensdag 5 april, aanvang half drie.
Voorverkoop van kaarten op dinsdag 28 maart 1967 In café Nijenhuis te Harfsen,
van 7-9 uur en eventueel aan de zaal.
Prijs der kaarten in voorverkoop ƒ 2,75, aan de zaal ƒ 3,-: bel. inbegrepen.
__________________________________________________________________________
Dit mag U niet missen
Uniek in Harfsen
± 50 mede spelenden
Prachtige decors
Waardevolle kostuums
Na afloop BAL
o.I.v. de Boerenkapel

In de pauze
VERLOTING
met schitterende waardevolle prijzen,
o.a transistor- radio's

============================================================================================
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PROGRAMMA
1
Goedenavond
2
Duo Levie
3
De handel
4
Met Tolhuis
5
De Harfsense politie
6
Wij, Zutpenaeren
5
De Harfsense politie
6
Wij, Zutphenaeren
7
???
8
De belastinginspecteur
9
30 jaar S.D.G.
10 Het bouwwerk
11 Duo Levie
12 De Harfsense ruilverkaveling
13 Zang
14 Dieks- goal
15 Wim Sonneveld
16 De klokke
17 De opera

Pauze

18
19
20

Dieks op de dansvloer
Duo Levie
Harfsen vroeger

21
22
23
24
25
26
27
28

Zang
Harfsen nu
De brulfte- neudiger
Jelle
De nieje burgemeester
Duo Levie
De brulfte
Adios

TECHNISCHE GEGEVENS
Decor - Dick van Putten
Kostuums - Kaiff, Zwolle
Grime - D. Boltjes, Almen
Technische leiding - G. Lensink
Geluid en verlichting - Fa. Vreeman
Revueorkest - o.l.v. mevr. Th van Dijk
Regie teksten - J. E. Pasman
Stencils - H. Plekkenpol
Algehele leiding - A. Siebrink
en J. E. Pasman
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Het aanvangs lied van "Harfsen Düt Met" werd door Jan kl. Teselink ingebracht:
Goedenavond beste mensen
Goedenavond fijn publiek
De revue geat nu beginnen
Maken schik en lacht met U
Ja, het is voor de muziek
Voor een uniform op straat
Want het is toch heus wel waar
Dat het zo niet langer gaat
Heel veel mensen hebben meer geld
Dan de muziekvereniging
Doe dus open als er wordt gebeld
En wees gul met 't bruine ding (knip)
Een nieuw pak voor iedere muzikant
Met een petje in de hand
Dat is wat de muziek zou wensen
Denk daar aan beste mensen.
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Wie het eerst onder de boom steet!
Och Dieks loop mar nit zo hard! Ie stoat nit onder de boom mar onder de pette.

Zoals in het vorige jaar al werd gememoreerd werd voor het 30 jubileum weer een actie
comité gevormd om de muzikanten in een uniform te steken.
Deze actie had weer succes, zodat op 12 mei 1967 tijdens het Jubileum concert in zaal
Buitenlust tussen het concert door, felicitaties gelegenheden waren. Eén en ander in overleg met
de Ceremoniemeester Albert Wissink. Hierbij was ook het schetsje "Jopie en de Jongens",
waarbij op humoristische wijze de uniformen officieel werden overgedragen.
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Hiermee kwam voor S.D.G. een probleem aan de orde, voor het in stand houden van de
uniformen. Verschillende suggesties waren hiervoor bijv. Eigen risico van ƒ 25.00 of statiegeld
heffen, enz. enz. Men kwam er niet uit. In elk geval S.D.G. zag geen kans om dit zelf in beheer te
houden.
Verschillende vergaderingen werden hieraan gewijd, waar uiteindelijk voor het oprichtten
van een Supporters vereniging werd gekozen.
In eerste instantie werden de volgende personen gevraagd: Jopie Schoolderman, Derk
Hulshof, Henne Wullink, Ben Dijkerman, Dirkje Wuestman-Schoneveld, Geurtje VreemanWillemsen, die samen de zorg voor de Uniformen op zich namen.
De eerste bepalingen kwamen al spoedig.
Een uniform werd verstrekt aan leden die een half jaar in orkest meespeelden, waar
iedereen het niet mee eens was. Het dragen van bretels werd aangeraden, om het afzakken van de
broek te voorkomen. Een Uniform dient correct gedragen te worden.
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Tamboers 1967: v.l.n.r. Henk Simmelink instr., Enny de Groot, Riki Oonk, Riki Bemelaar,
Rietje Wichers, Janny Zweers, Anny Pelgrum, Jenny Enderink, Liesje Nijman, Riki
Kolkman, Berend Vriezekolk,Achterste rij: Wim Kroeze, Dini Hoetink, Johanna Hoetink,
Riki Pelgrum,
Jan Heyink, Ans Schoolderman, Johannna Pelgrum, Henk Slettenhaar, Wim Bouwmeester,.
2e Pinksterdag 15 Mei 1967 gaven we een openingsconcert waarvoor we waren
aangezocht om dat te doen in de Schouwburg Orpheus te Apeldoorn, voor het Internationale
Jeugd Festival georganiseerd door de kring A.M.F. te Apeldoorn.
Op het programma stond o.a. de ouverture Kalief van Bagdad Boieldieu-Mol
De Zomerconcerten in de aangeboden nieuwe Uniformen werden gegeven op 11 juni te
Harfsen en op 18 juni in het openluchttheater te Almen, waaraan ook het Tamboercorps o.l.v.
Henk Simmelink, meewerkten.
Verder was S.D.G. present bij de optocht en het gezamenlijk concert, van de Kring
Lochem wat in Gorssel werd gehouden.
Hier ontbraken de corpsen uit NEEDE en GOOR die al van de kring Lochem hadden
afgehaakt met de reden dat ze in een ander regio verband wilden samenwerken.
Ook in 1967 was SDG weer 2 dagen bij het feest hoorbaar aanwezig
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Hier een paar sfeer kiekjes van de wedstrijd tussen Harfsen Noord en Zuid.
Het feestterrein is nog naast het Oude gebouw op Schooldermans weidje.

De opgave was zoveel mogelijk dasjes ophangen.
De winnaars hadden in een half uur ruim 800 dasjes opgehangen.

De traditionele kerstavond rondgang ontbrak ook dit jaar niet.
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Een extra halt werd dit keer ingelast bij Jan kl. Teselink aan huis die door ernstige
rugklachten aan bed gekluisterd was.
Een sfeervolle foto geeft hier een juist beeld hoe de kerstavonden gevuld werden met
fanfare klanken.

1968
De Winterconcerten waren op 3 februari te Harfsen in "Ons Gebouw" en 6 februari 1968
in "Ons Huis" te Almen, waarmee de laatste uitvoering in Almen, wegens geringe belangstelling,
werd ingeluid.
1 maart kwam op ons verzoek een deputatie van de radio N.C.R.V. om te luisteren naar
ons kunnen voor een optreden in hun rubriek Van en Voor Amateurs. Hierop kregen we een
negatief bericht. Of ze de kwaliteit van onze vereniging geen voldoende gaven of dat we niet bij
een Christelijke Bond waren aan gesloten vermeld de historie niet.
Dat het bezoek bij optredens tanende was kwam niet alleen bij SDG.voor.
Ook andere verenigingen met een uitvoering, hadden te kampen met het verschijnsel dat
steeds meer mensen thuis bij de Televisie uitzendingen en de warme kachel bleven zitten kijken.
Dit jaar werden geen grote gebeurtenissen gemeld, wel waren er voldoende gebruikelijke
serenades en medewerkingen.
1969
Dat de boog kan niet altijd gespannen staat, gold dit jaar weer niet voor de Christelijke
Muziekvereniging "Soli Deo Gloria" in 1969.
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De vele activiteiten waren het Kringfestival te Warnsveld en op 2e Pinksterdag
medewerking aan de grote optocht van vele Gymnastiekverenigingen uit Nederland ter
gelegenheid van het 50 jarig bestaan van de Chr. Gymnastiekvereniging in Zutphen.
Van S.D.G. werd door een N.C.R.V. verslaggever nog een bandopname gemaakt, waarvan
tijdens de sportuitzending op de radio nog iets te horen was.
In de Schouwburg te Lochem waar kerkdiensten werden gehouden door Ds. Schelhaas van
de gereformeerde kerk werkten verschillende keren, 4 klein koper blazers van SDG mee, om het
elektronisch orgel, bespeelt door Maarten de Groot, te helpen versterken.
Door de vele energie welke in de concourswerken waren gestopt, bleven in het jaar 1969
de Zomerconcerten achterwege maar wel een Taptoe op 5 juli.
De zustervereniging Juliana te Almen werd op 17 juni 1969 een serenade aangeboden ter
gelegenheid van hun 60 jarig bestaan.
De sportvereniging Harfsen ( S.V.H.) kreeg op 7 juni een verdiende serenade voor hun
Kampioenschap. 2 juli was de zangvereniging "Looft den Heer" aan de beurt die op 25 juni op het
zangconcours in Varsseveld een 1e prijs hadden behaald.
5 juli werd door S.D.G. met de tamboers een Taptoe gehouden op het Pastorie pleintje.
Met de gezamenlijke zusterverenigingen stond 12 juli 1969, ook S.D.G. weer paraat bij de
opening van het zwembad "De Boskoele" te Gorssel.

De tamboers wisten telkens weer een flink krentenbrood op passende wijze uit te delen.
In 1969 voor Edy van Ans en Johan van Schooten hiervoor het bewijs:
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Voor de bazaar gehouden op 9 mei 1969 ten gunste van de sporthal "Hoeflo" en mede
daardoor op 6 september 1969 geopend, wat mogelijk werd door de medewerking van de hele
gemeenschap van Harfsen was ook SDG met vrolijke muziek paraat.

Voor het eerst in de story van S.D.G. werd op 16 september 1969 een radio opname in Ons
Gebouw gemaakt door de RONO (Regionale Radio Noord Oost) welke op 8 oktober door de RONO werd
uitgezonden.

Het hoogtepunt van 1969 was de deelname aan het concours op 27 september te Groenlo,
waarin de Ere afdeling o.l.v. Dick Veldhuis met 100 punten een eerste prijs werd behaald. Dit
zeker dank aan de 14 extra repetities die hiervoor werden besteed.
Natuurlijk was de Muziekver. Juliana uit Almen aanwezig en vele belangstellenden die
werden vertegenwoordigd door het Plaatselijk Belang Harfsen Kring van Dorth.
9 oktober 1969 bracht de film Hoe het Reilde en Zeilde in Harfsen van 1956 weer zijn
geld op met twee voorstellingen.
Op het Kringfestival te Lochem dat 2 november 1969 plaats vond in de schouwburg,
werden de beide concours nummers weer uitgevoerd.
Of het de eerste keer was, vermeld de historie niet, maar in 1969 werd Sinterklaas door
toedoen van S.D.G. ditmaal feestelijk ingehaald.
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14 december 1969 trouwde Us Pelgrum met WIM Hofste waar ook de muzikanten van
SDG niet achterwege bleven gezien deze mooie foto.
Wim Varenbrink; Eefje Bleumink; Gert Jan kl.Lebbink; het Bruidspaar met bruidsmeisjes;
Dicky Meijer; Henny Jimmink; Bernarda Muil; Staande: Johan Dijkerman; Albert Siebrink;
Henk kl. Lebbink; Jan Willem Huurnink; Jan Willem Brummelman; Jan Siebrink; Jan kl.Teselink
Dick van Veldhuizen; Herman de Groot; Gert Pelgrum; Albert Heijnk; Roelof Pelgrum Gzn.
Wim Bouwmeester; Wim Pardijs.
Dan waren in 1969 medewerkingen aan de Paasdienst en Kerstdienst te Harfsen en aan het
door het "Interkerkelijk Evangelisatie comité" voorbereide Zangdienst in de GROTE KERK te
Deventer op 2e Paasdag.
Dit was de eerste medewerking van een lange reeks van Zangdiensten, waar nog steeds
met een tamelijke regelmaat op 2e Paasdag en 2e Kerstdag S.D.G. voor wordt gevraagd.
De gebruikelijke inhaal ceremonies waren er ook voor de laagste klassen van de O.L.
Beatrix school en het bejaarden uitstapje en de kerstavondrondgang.
Zelfs op 1e kerstdag waren enkele muzikanten zo vroeg uit de veren, om in het
Sanatorium 's morgens om 6 uur, de zang van de zusters met een passende begeleiding, te
voorzien.
1970
S.D.G. begon op 24 januari met haar Winteruitvoering, welke op het podium, voor deze
gelegenheid door de Supporters, trapsgewijs was opgebouwd, zodat iedereen de muzikanten goed
konden zien.
Dit kwam na de pauze goed uit, daar het programma werd gevuld met warme muziek uit
Mexico. Hiervan zijn veel foto's genomen doch ze kunnen hier niet allemaal worden getoond om
de eenvoudige reden dat ze niet werden ingeleverd om op te nemen in deze Story.
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De muzikanten waren hiervoor uitgedost met snorren(tjes) en met bijna net echte
Mexicaanse strohoeden op.
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Sorry!
De foto werd aangeleverd in de veronderstelling
dat dit Mexicaans concert in het jaar 1967 was.
Volgens de jaaroverzichten was het echt 1970
Hoe dan ook, deze vrolijke uitvoering is lang in
het geheugen blijven hangen.
Van de vele serenades die S.D.G. bracht, hierbij
een uitzondering om te noemen namelijk het echtpaar
G.J.M.Enserink van de "Huurne" welke 60 jaar getrouwd waren.
Door verschillende scholen en instellingen werd om een optreden van S.D.G. gevraagd.
Naast de gebruikelijke medewerkingen waren dat in 1970 voor de Mavo school te
Apeldoorn in de recreatiezaal van de A.T.S.; 20 oktober in de Leeuwerikweide te Zutphen en op
16 februari in het P.W.Janssen Ziekenhuis te Almen.
Een klein deel maakten wij van SDG uit (na een lang wachten voordat we konden
aansluiten) bij het grote Defilé van veel corpsen uit heel Nederland wat gehouden werd in
Utrecht, ter gelegenheid van het 60 jarig bestaan van de K.N.F. in 1970.
Een harde wind die om een hoek de weg inwaaide werd voor de vaandeldrager Berend
Vriezekolk een zware klus. Iedereen was het eens met de stelling dat we zeker niet gemist zouden
geweest en voor ons zeker niet voor herhaling op het lijstje zou komen.
30 April 1970 werd op
Koninginnedag een Lampionen optocht
gehouden, door de schoolkinderen van
Harfsen, waar S.D.G. de boventoon voerde,
compleet met gaslampen.
5 Mei 1970 bevrijdingsdag speelden
wij in de Pauze bij de voetbalwedstrijd S.V.
Almen tegen S.V. Harfsen op het terrein te
Almen.
←Vermoeiende Taptoes waren in
de mode, dus S.D.G. organiseerde er ook
weer een op 11 augustus.
Nu met medewerking van de
Chr.Muziekvereniging "Wilhelmina"
Klarenbeek en "Die Knabenkappelle aus
Creußen" Ober Frankenland,welke te gast
waren in Klarenbeek.
Deze taptoe werd herhaald op 14
augustus in Klarenbeek.
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Om de kas te spekken werd op donderdag 9 oktober 1969 de film "Hoe het reilde en
zeilde in Harfsen" weer gedraaid.
's Middags om half 4 voor de kinderen aangevuld met een Donald Duck film en 's avonds
2 voorstellingen om half 8 en om 9 uur.
Kaarten waren verkrijgbaar a ƒ 1.50 per stuk bij kapper Pardijs.
Kinderkaarten met de extra Donald Duck film voor ƒ 1.00
Alle voorstellingen waren uitverkocht zodat weer een aardig bedrag gestort kon worden in
de altijd lege kas van SDG.

Geen datum en geen aanduiding voor
deze foto bekend.
Mogelijk staan de tamboers klaar voor
een felicitatie bij een trouwerij of brengen
weer een zoveelste krintestoete
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Dit kan dus niet de oplossing zijn met de krintestoete die hier wordt aangeboden voor
Johanna Dijkerman-Pelgrum en Henk Dijkerman. Johanna staat namelijk op de vorige foto.
Aan het Kring-mars-festival te Holten, zette S.D.G. ook 17 oktober 1970 weer hun beste
beentje voor.
De zangvereniging "Looft den Heer" had 7 oktober 1970 weer een serenade verdient voor
hun behaalde eerste prijs.
Ook dit jaar werd afgesloten met de gebruikelijke medewerkingen.
1971
De winteruitvoering werd dit jaar vroeg gehouden waarvan hier als curiositeit weer een
afdruk is gemaakt. Uit zuinigheid werd het op een folio maat papier afgedrukt zodat het in tweeën
gedeeld kon worden. Hiervoor was het dan minder draaien aan de stencilmachine bij de
coöperatie en niet zoveel geknoei met de inkt uit tuben om bij te vullen.
Wie de trombone solo heeft gespeeld staat helaas niet in dit programma. Mogelijk dat het
Gerrit Jan Pelgrum was die later beroeps werd bij de Luchtnacht kapel.
Chr.Muziekvereniging
"Soli Deo Gloria"

Beschermheer: Mr.W. H. Fockema Andreae
Dirigent: Dick Veldhuis

HARFSEN

Tamboerinstructeur:Henk Semmelink
PROGRAMMA ten dienste Winteruitvoering 30 januari 1971.

1.
2.
3.
4.
5.

Jubileummars
Sam Vlessing
Welkomstwoord voorz..G.W.Pelgrum
Koraal uit Cantate 147
Joh.S.Bach
Halifax Ouverture
F.Ruelle
Un jour, un enfant Trombone solo
Stern-Hautvast

6 . Wildhorn mars
7.
8.

Max Leemann

Gospel Rhapsodie
Pi Scheffer
Jeugdleden spelen voor U:
BL0EMENLIED
MENUET
BEURTSPEL
MARS H.v.Lijnschooten

9.Optreden tamboers:
Regiment marsen v.Veluwen
The little scot
Veluwen
Tamboerwals
S.Egberts
Betoja
Laros
Avec Plasir
Scheider
Verwisselmars v.Veluwen
10. Rust met VERLOTING

11. Walk-Over mars
Ton Kotter
12. Teenagerfantasie
M.Leemann
13. Tiger Rag Vivace Evergreen
N.la Rocca-Pi Scheffer
14. James Last op Klompen W.Hautvast
15. Holy Faitli Negro Spirutal
16. Josua Koraal-Dixie

Ken Roccard

17. Spanysch Eyes
arr.W.Hautvast
18.Narzissus Nevin-Norbisratli
(Eerste uitvoering in Nederland
door' een fanfare orkest.)
19. Rimbalzello Boogie Woogie Abel
Jaroc.
20. Longstreet- Dixie swing Lex Abel
=========
Om te onthouden:
DINSDAGSAV0NDS muziekrepetitie
VRIJDAGSAVONDS tamboerrepetitie
ALLE DAGEN opgave voor Donateur
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Ds. A. van Leeuwen nam op 23 februari 1971 afscheid van de Ned. Herv. Gemeente te
Harfsen, waar de Chr. Muziekvereniging "Soli Deo Gloria" bij aanwezig was.
Van Bertus Vrielink, iemand die veel voor S.D.G. heeft betekend, werd afscheid genomen,
voordat hij op donderdag 18 maart 1971, na een langdurige ziekte in het St. Geertruiden
Ziekenhuis te Deventer is overleden.
Bij de begrafenis werden op het kerkhof 2 coupletten gespeeld van gezang 53 (Gezangen
bundel 1938).
Op bestuur voorstel werd besloten de repetitie bij aanvang en einde, het gesproken gebed
te vervangen met een koraal.
Na enkele jaren te hebben getobd zonder een vaste grote Tromslager kwam Wim Kroeze
van het tamboercorps tevens ook de trom roeren bij de afdeling Muziek.
Bij de vele optredens die S.D.G. steeds had, was dit jaar 1971 de zangbegeleiding op de
Gorsselse Heide, tijdens de gezamenlijke Kerkendag van alle kerken in de Burgerlijke Gemeente
van Gorssel.
Een bijzonderheid was hierbij, dat de uniformen werden getest op waterdichtheid. Het viel
mee, maar zwaar werden ze wel, de van zeer goede kwaliteit stof gemaakte uniformen.
7 April 1971 gaf S.D.G. weer een concert op het " Groot Graffel " te Warnsveld.
De activiteiten waren weer enorm in 1971.
Liefst 21 serenades werden gebracht; O.a. VIOS voor een 1e prijs en op 17 dec. 1971 werd
de jubilerende Hamac met marsje onthaald.
Door de SONMO (de overkoepelende landelijke organisatie van Muziekfederaties) werd
begonnen met Jeugdweekends in de Jeugdherberg "Alteveer" te Arnhem, waar van 15 tot 17 april
1971, ook een aantal jeugdleden van S.D.G. hun partijtje meebliezen.
Aansluitend moeten ook de Play-Inns worden genoemd, die met regelmaat werden
gehouden op verschillende plaatsen en meestal door enkele leden van S.D.G. werden bezocht.
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Op 30 april (koninginnedag) 1 mei, 7 en 8 mei 1971, was er
weer een revue "Harfsen dut met" wat alle 4 avonden vol bezet was.
De opbrengst was voor de Oranjevereniging en SDG.
Dit jaar werd de Taptoe in samenwerking met de
Muziekvereniging "Juliana" gehouden op 28 augustus te Harfsen en op
11 september gezamenlijk in de tuin van het P.W. Janssens
Sanatorium/Ziekenhuis te Almen.
Het door de van Kring Lochem uitgaande Marsfestival te
Gorssel en het Concertfestival te Barchem op 18 november in de
Groene Jager sloeg S.D.G. weer een goed figuur
.Bij de vele serenades dit jaar was op 19 juni ook een serenade
voor de S.V.H. ter gelegenheid van de opening van de nieuwe
kleedkamers, welke in record tijd door de leden van de Sportclub waren gebouwd.
1972
Het Jubileumjaar 1972 gonsde weer van activiteiten bij de Chr. Muziekvereniging
"Soli Deo Gloria" te Harfsen.
12 en 13 mei (juist 35 jaar na de oprichting) stond Harfsen in het teken van een
Muziekfestival, waar niet minder dan 13 corpsen aan deelnamen in zaal "Buitenlust".
3 juni 1972 deed S.D.G. samen met het Tamboercorps o.l.v. Henk Simmelink mee, aan het
Marsfestival te Lochem.
10 juni was er een mars door Harfsen, georganiseerd door de Sportvereniging Harfsen.
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Verder waren er de gebruikelijke optredens, waarbij de show in Klarenbeek op 24 mei
1972, samen met de Chr.Muz. Ver.Wilhelmina en het Duitse Jugendkappelle uit Gersthoven bij
Augsburg, weer iets bijzonders was.
Van de 11 serenades die in 1972 werden gebracht, hoorde ook die voor de Zangvereniging
"Looft den Heer" die een 1e prijs hadden behaald en ook een serenade voor de zustervereniging
"Juliana" te Almen, die eveneens een 1e prijs op een K.N.F. concours hadden behaald.
De taptoe die op 28 augustus 1972 te Harfsen werd gehouden kreeg de medewerking van
het Tamboer en Majorettenkorps uit Klarenbeek o.l.v. Maarten Groenendijk, die ook het
Jeugdcorps uit Creußen (Ober Franken) Duitsland hiervoor mee bracht.
Na intensieve studie was het op 28 oktober zover, om aan het K.N.F. concours te Silvolde
deel te nemen, in de ERE afdeling Fanfare. Waar eigenlijk niet op gerekend was, kwamen wij met
288 punten samen voor de beide nummers, hiermede in de VAANDEL afdeling terecht.
Bij thuiskomst stond de accordeonvereniging VIOS en zustervereniging "Juliana" Almen
ons op te wachten, voor de huldiging. Onder de vele belangstellenden was ook een afvaardiging
van het Gemeentebestuur van Gorssel.
De Boerenkapel mocht dit jaar weer optreden bij een feestelijk gebeurtenis ten huize van
de Beschermheer.
1973
Gerrit Pelgrum geeft de voorzitterhamer door aan Albert Siebrink
De Winteruitvoering op 10 maart 1973 was ongeveer de eerste activiteit van dat jaar.
Natuurlijk werden de concoursnummers uitgevoerd, waarmee niet aan alle aanwezigen
veel plezier werd gedaan. De muziek werd onbegrijpelijk voor de meeste toehoorders.
Op de ledenvergadering van 1973 stelde de voorzitter G.W. Pelgrum zich niet weer
herkiesbaar. Hij meende zich niet meer goed genoeg voor SDG te kunnen inzetten.
Dat was erg jammer want er voelde zich niemand geroepen om zijn plaats in te nemen.
Enige weken gingen voorbij zonder voorzitter wat bleek niet te kunnen
om de vereniging gaande te houden.
Na vele stemmingen en afwijzingen werd uiteindelijk na veel
aandringen, Albert Siebrink bereid gevonden, om het voorzitterschap op zich
te nemen daar zonder een aanspreekpunt de vereniging niet langer goed kon
functioneren.
Ook in 1973 werd S.D.G. overal weer bij gevraagd.
Om wat te noemen:Serenade bij de 25 jarige Sport Vereniging Harfsen; 23 April
Paaszondag in de Grote Kerk te Deventer; 1e Kerstdag kerkdienst te Harfsen; de traditionele
rondgang op Kerstavond;
Ook in Harfsen werden vele kilometers gemarcheerd o.a. bij de Palmpasenoptocht op 15
April en 30 April (Koninginnedag) en 26 Mei deelname aan het Marsfestijn bij Huize "de Voorst
en op 22 en 23 juni bij het School en Volksfeest.
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Op 16 juli haalden wij bij uitzondering de Bejaarden in vanaf de IJssel in Gorssel en
kregen de muzikanten van de Bejaardentocht vereniging een verfrissing aangeboden in Cafe de
"Houtwal" te Gorssel. Ook de schoolkinderen van klas 1 en 2 werden met muziek ingehaald.
27 oktober Muziekfestival in de recreatiezaal van "Groot Graffel" te Warnsveld
Waar lang van tevoren voor was gerepeteerd, was het op 4 september 1973 zover dat
S.D.G. Op de grammofoonplaat werd vastgelegd. De opname werd verzorgd door Mirasound uit
Wijhe met opname leider Ge Voskuilen. De foto's op de hoes werden genomen door Dick Pasman
uit Harfsen.

Opname leider Gé Voskuylen directeur van
de produktie : Mirasound. te Olst
Foto's werden gemaakt door Dick Pasman
van de slagerij Pasman Harfsen
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Deze foto werd gemaakt op het pastorie pleintje
Door de begrafenis van G. Kalfsterman,(slager) kon in "Ons Gebouw" niet eerder dan
nadat alle apparatuur om 6 uur was opgesteld begonnen worden met de opname.
Hierdoor werd gespeeld voor de opname, tot 's nachts half twee. Langer kon niet, want de
muzikanten werden te moe, ondanks de krachtige soep die Jan Pasman, uit zijn slagerij had laten
aanrukken. De volgende morgen werd om 11 uur weer aangevangen.
Het resultaat mocht er wezen. Er zal vast in Harfsen geen huis te vinden zijn, waar geen
grammofoonplaat "Music to Relax" van S.D.G. in de kast staat.
Van 23 tot 25 november 1973 deden weer 5 jeugdleden mee aan het Muzikale weekend in
Alteveer te Arnhem. Opgetogen kwamen ze weer terug!!!
Een grote verandering vond plaats voor de Gemeente Gorssel door het afscheid van
burgemeester Mr. J.O. Thate op 30 november 1973. Alle muziekvereniging uit de gemeente
brachten hem hierbij gezamenlijk voor het Gemeentehuis een serenade.
1974
Op dezelfde wijze werd de nieuwe burgemeester Mr. W.J.P. van Notten als verrassing een
serenade gebracht bij dienst intrede te Gorssel op 16 maart 1974.
Alle verenigingen met de gedachte "Subsidie" in hun achterhoofd!!
Zie hierover verder in 1984
Voor een volle zaal gaf S.D.G. op 23 maart 1974 weer een uitvoering in "Ons Gebouw" te
Harfsen.
Op 10 april werd door S.D.G. het Kring festival georganiseerd wat als groot evenement in
1974, plaats vond in zaal "Buitenlust" waaraan 5 orkesten deelnamen.
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Op 11 mei werd deelgenomen aan het marsfestival in Almen en in September oogsten
we in Laren op het festival lof met het nummer "Choral and Rock Out"van Ted Huggens.
De Dhr. Beumer uit Barchem Voorzitter.van de kring Lochem praatte op vakkundige
wijze aan elkaar zodat alles goed slaagde met daarbij een goede verloting waar de kas van de
Supporters de gelukkige werd.

Jenny Enderink trouwde met Gerrit
Ilbrink en daar hoort natuurlijk ook
een begeleiding bij door een
gelegenheid orkest van SDG.

Willem Ph. Pelgrum en Heintje Schoneveld die in April 12½ jaar getrouwd waren kregen
natuurlijk een extra serenade van hun Muziekvereniging.
Dit keer was er geen fotograaf aanwezig of was met wat anders bezig dan foto's maken!
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Voor het eerst ging S.D.G. in 1974 van 26 tot 30 juli op concert in het buitenland.

Door kontakten opgedaan bij de taptoe in 1972 nodigde de Knabenkappelle uit de Stadt
Creußen in Ober Frankenland S.D.G. uit om het Gregoriënfest bij hun te helpen opluisteren.
Naast het marcheren en concerteren, was er ook nog gelegenheid om met de kabelbaan
naar de hoogste top van het Fichtelgebergte te gaan en Grotten bij Pottenstein te bezichtigen.
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Om de reiskosten voor de onze leden zoveel mogelijk te beperken was van tevoren met
de leider van de Creußen
Jugendkapelle overeengekomen dat in
Pottenstein SDG nog een flink bedrag zou
innen voor hun medewerking door deel te
nemen aan de mars van de soldaten
kameradenverenigingen uit de kring
Pegnitz.
Hiermede was tevens een bezoek
aan één van de meest mooie plaatsjes in
het Frankenland met consumptie en gratis
entree aan Beren Grotten bij Pottenstein
inbegrepen.
Voor leden die wat bezwaar
hadden om hieraan mee te werken kon
worden uitgelegd dat het niets met
oorlogen te maken had doch een reünie
van soldaten kameraden vereniging betrof.
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1975
1975 werd ingezet met twee winteruitvoeringen te Harfsen. De oorzaak was gelegen in het
feit dat de film van Harfsen 1956 na de pauze werd vertoond.
Aan het Marsfestival op 31 mei te Holten werd door S.D.G. meegedaan.
Verder gebeurde er deze zomer erg weinig.
Er werd wel gerepeteerd voor nog een taptoe voor de gezamenlijke Taptoe welke was
gepland met de Muziekvereniging "Juliana" te Almen. Het kon echter niet doorgaan wegens te
weinig animo van beide corpsen.
Wel werden gezamenlijk met Juliana op 30 augustus 1975 in Wichmond 5 rondjes
gelopen voor de daar gehouden optocht.
Verder waren er naast de 8 serenades en kerkelijke medewerkingen o.a. in Harfsen en 2e
kerstdag te Deventer enz.enz. dit jaar geen uitspringende bijzonderheden.
1976
1976 Bruiste weer van activiteiten. Dat begon al met de uitvoering op zaterdag 21
februari, waar een echt Jeugdcorps aan mee werkte.
Aan de Play- Inn te Wilp namen ook verschillende leden deel, wat onder leiding van Piebe
Bakker, zeer leerzaam was.
Palmpasen werd weer gemarcheerd en 2e Paasdag werd weer de medewerking verleend
aan de Paaszangdienst te Deventer in de Grote Kerk. Het laatste is een steeds terugkerend element
in het bestaan van S.D.G.
Iets nieuws was het Gemeentelijke festival, wat bij toerbeurt van de verschillende corpsen
uit de Gemeente gehouden werd. Harfsen was in 1976 aan de beurt.
Op 13 mei werd dit gehouden in zaal "Buitenlust", waarbij de enige kritiek viel te
beluisteren, dat de zaal te klein was, om zoveel corpsen tegelijk te herbergen. Echter voor S.D.G.
was het een feestelijke avond, want het Tamboercorps showden hun nieuwe fleurige uniformen.
In samenwerking werd met Concordia uit Eefde werd 's avonds een mars gelopen door het dorp,
zodat iedereen kennis kon nemen van de in het nieuw gestoken Tamboercorps van S.D.G.
Voor de Kring Lochem deden wij mee aan de Marsshow in Gorssel. In stromende regen,
waar enkele corpsen bij afhaakten, liep S.D.G. de Show geheel uit, wat zeer veel waardering vond
van de Jury, welke meestal bij dergelijke gebeurtenissen aanwezig waren.
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Het Harfsensefeest werd gehouden op 25 en 26 juni onder tropische temperaturen.
Dit was echter nog niets, vergeleken bij de één uur durende Mars, op zaterdag 3 juli 1976
door het Zutphense Rondje, wat Wim Bouwmeester via via overeengekomen was met de
Middenstand in Zutphen.
Over warmte gesproken, hier werden alle records gebroken!!!
Daar S.D.G. van plan was, deel te nemen aan een concours, werden meerdere
buitengewone activiteiten, niet meer aangenomen.
Aanvankelijk werd er te weinig gestudeerd, zoals gewoonlijk, doch op het Kring Festival
dat gehouden werd op 19 Oktober te Barchem, kregen de muzikanten in de gaten dat het menens
moest worden. In de laatste 3 weken voor het concours werden bergen (muziek) werk verzet,
zodat op het zaalconcours te Haaksbergen 13 November 1976 met liefst 298 een 1e prijs werd
behaald + het Federatievaandel van de K.N.F.
Terug in Harfsen werd S.D.G. opgewacht, door de Tamboers van S.D.G. en grote schare
Supporters met de enveloppen en felicitaties.
In de kranten verscheen het volgende verslag:
GRANDIOOS SUCCES VOOR SDG HARFSEN.
Harfsen- Met niet te hoog gespannen verwachtingen, toog het Fanfare- orkest Soli Deo
Gloria uit Harfsen naar het concours te Haaksbergen.
Maar SDG won er de eerste prijs en een Vaandel.
SDG stond voor de niet geringe taak, uit te komen in de Vaandelafdeling en te trachten
een eerste prijs in de wacht te slepen. Vijf jaar gelden immers was SDG door het leveren van een
topprestatie in de hoogste afdeling gekomen van de KNF. en nu moest het trachten daar in te
blijven en indien mogelijk een vaandel te verwerven.
Het verplichte nummers was de Plechtige Ouverture van Gerard Boedijn en als vrije werk
had dirigent Dick Veldhuis uit Dieren het Divertimento van Otto Ketting gekozen.
Vooral dit laatste nummer baarde hem nogal zorgen, want ondanks langdurige oefening,
had hij er een hard hoofd in, dat hiervoor de verplichte 144 punten zouden worden behaald.
Een eerste prijs werd verleend wanneer een orkest minimaal 288 punten verdient, met die
restrictie, dat beide nummers worden gewaardeerd met 144 punten.
Het bleek dat Veldhuis een juist inzicht in de situatie had, want het verplichte nummer was
volgens de jury 153 waard. Ondanks het feit dat het orkest volgens zijn dirigent bij het vrije
nummer enkele muzikale bokjes had geschoten, bleek de jury toch 145 punten voor het tweede
nummer toe te kennen.
Begrijpelijk was, dat de 37 orkestleden hun vreugde niet op konden. Het vereiste aantal
punten voor de eerste prijs was met liefst 10 punten overschreden en dit wilde zeggen, dat de
vereniging een Federatie- Vaandel rijker werd.
Inderhaast werden familieleden en bekenden in Harfsen gebeld, zodat het orkest bij
thuiskomst niet alleen werd ontvangen door leden van het Tamboercorps, maar ook door vele
belangstellenden.
Spontaan werd in zaal Blokvoort een onofficiële receptie georganiseerd, zodat velen in de
gelegenheid waren het orkest met het behaalde resultaat te feliciteren.
Namens de Oranjevereniging sprak de voorzitter Alb. Wissink het orkest toe.
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Hij achtte het een grote eer voor een klein dorp als Harfsen om een Fanfareorkest te
bezitten, dat niet kans ziet de hoogste afdeling bij concoursen te bereiken, maar ook hierin te
blijven. Natuurlijk betrok hij in zijn hulde ook de dirigent Dick Veldhuis.
Namens het orkest dankte de voorzitter A. Siebrink, alle aanwezigen voor de vele giften
en de lovende woorden.
(Tot zover het Krantenbericht).
10 December 1976 werd voor dit behaalde succes een daverende feestavond gehouden,
wat wel verdiend was.
De dag erna werd een Solisten wedstrijd
gehouden in "Ons Gebouw" voor de kring
Lochem. Als juryleden traden op oud lid
G.J.Pelgrum ( rechts op de foto)
en C de Jong van de Luchtmachtkapel.
Van de weinige serenades die in 1976 van
S.D.G. werden verwacht, was het des te meer een
verrassing voor het kosters echtpaar Albert en
Toos Wissink bij de viering van hun 25 jarig
kosterschap.

