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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.

1986
Bij de leiding van S.D.G. is naast Bert Fransen en Harry Klaassen; Ton Kievit als leraar
voor de jeugdleden aangetrokken.
Het lidmaatschap van de MUG (Muziek uitleenbibliotheek Gelderland) wat de dure
aanschaf van muzieknoten drastisch verminderde, werd dit jaar een feit.
De Winteruitvoering werd op 31 januari 1986 gegeven, waar traditie geworden de
Supporters weer een flinke verloting hielden. Ook de jeugdleden lieten flink van zich horen.
Dat deden ze ook na de kerkdienst op 9 februari 1986, om ter gelegenheid van het 25
jarig bestaan van de N.H.Gemeente Harfsen, extra luister bij te zetten, met hun optreden in de
"koffiezaal" van Ons Gebouw.

Het grote orkest met het Tamboer en Lyracorps, lieten zich op zondag 25 mei, na de
kerkdienst weer horen met een Koffieconcert.
Het van de Kring Lochem uitgaande initiatief om 13 orkesten in 1 concert te Gorssel,
werd niet helemaal wat er van verwacht werd. Veel muzikanten lieten het afweten.
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De S.D.G. leden waren echter met recht verhinderd door het meewerken aan het
Harfsense feest, dat terzelfder tijd op 13 juni werd gehouden.
Op het Pastorie pleintje werd 8 juli 1986 het Zomerconcert gegeven, met prachtig
weer, maar met weinig publiek, wat zeker thuis onder de bomen genietend bleef liggen.
Bij het huwelijk op 15 mei 1986 van Bert en Annemarie Fransen, was S.D.G. samen
met de Harmonie uit Gorssel aanwezig, zowel in de kerk als bij de serenade in de zaal van
"Het Bonte Paard" Dijkerhoek.
Na in het begin van september slapeloze nachten van spanning van de secretaris Jan kl.
Teselink, die vergeten had om de drumband aan te melden voor het concours werd op het laatst
toch nog toestemming door het KNF gegeven om de drumband mee te laten doen op 6
september in Wierden en kon de hierdoor getergde secretaris weer rustig gaan slapen.
Gelukkig was
een 1e prijs met 292,5
punten en promotie
naar de 2e afdeling
Divisie de beloning
voor het Tamboer en
Lyra corps van S.D.G.
o.l.v. Harry Klaassen
op 6 september 1986 te
Wierden. Gespeeld
werd Tamboers
Battaant en de
Notenkrakers.
De Orginal Sauerlander Musikanten aus Ennepetal waren een paar dagen te gast in
Harfsen waarmee we samen een concert verzorgden op 11 oktober in Ons Gebouw.
De kranten schreven lovende woorden zoals "Verrassend concert van Soli Deo Gloria.
Voor de pauze werden door SDG o.a. de concours werken uitgevoerd.
De Sauerlander musikanten speelden na de Pauze boeiende werken zoals Die Tosseline
Serenade; Die Post im Wald en de Aambeeldpolka. Tot slot speelden beide orkesten samen de
Mars Militairy Escort.
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2 November was de accordeonvereniging V.I.O.S.weer aan de beurt om een serenade
van S.D.G. te ontvangen voor hun 1e prijs.
De SDG. Muzikanten lieten het er ook niet bij zitten na de uitsluiting van de
Vaandelafdeling.
Ze namen een wijs besluit terug te gaan naar de 1e afdeling Fanfare en behaalden o.l.v.
Bert Fransen ook een 1e prijs in deze afdeling op 8 november 1986 te Olst met de nummers
Kleine Suite voor Blaasorkest en Choral Variationen und Fuga en het hoogst aantal punten
over het 2 daagse concours in die afdeling.
In 1986 zijn meer dan 30 activiteiten door S.D.G. vervuld.
De meeste zijn reeds genoemd, doch de Kerst Inn te Gorssel enkele jaren achtereen,
optredens bij de Brinkgreven moeten aan de lange lijst worden toegevoegd.
Bingo avonden werden ook enkele jaren gehouden doch bleef de animo achter bij
hetgeen hiervoor in gedachten was. Mogelijk een reden om dit niet langer door te zetten.
De jaarlijkse Ontspannings/Feest avond voor leden-supporters met aanhang, werd ook
dit jaar weer gehouden, met ditmaal wel bijzondere bekendmaking in een Extra Paukenslag,
wat wij hier graag herhalen:
Van de 4 koppige Feestcommissie
Na het zeer uitvoerige artikel van één regel in de vorige PAUKENSLAG, weer enige
mededelingen.
In de 10 voorbereidende besprekingen is na veel stemmen, met steeds dezelfde uitslag 4 voor en
0 tegen, besloten om de gezellige avond van S.D.G. voor leden -aanhang en ander volk, evenals
voorgaande jaren ook nu weer op een avond te houden.
Als datum is gekozen de vrijdag voor 20 september.
Dat bleek volgens de Dikke van Dale: VRIJDAG 19 Sept.1986 te zijn. Een datum die U dus niet
mag vergeten.
Op de ochtend van deze vrijdag zal op alle vijf zenders van de radio, vóór het eerste
nieuwsbulletin gemeld worden, dat het dan 19 september is!!!!!!
Dat kan dus niet missen.
Wat het programma op die avond betreft, kunnen we op dit moment nog niets melden.
Op de volgende 15 voorbesprekingen, komt dit ongetwijfeld uitvoerig aan de orde.
Nadere informatie volgt!!
De vraag is nu of U eerst koffie krijgt aangeboden of meteen weer naar huis wordt gestuurd.
Met de heer Pelleboer zijn we nog in onderhandeling over het weer op die avond. Overwogen
wordt echter of weerman Hans de Jong een gunstiger bericht heeft.
Gezien de te verwachten grote toeloop, is tijdig opgeven voor dit evenement, gewenst!!
Want v o l is v o l !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Wij kunnen U nu reeds garanderen, dat degenen die een week van tevoren aanwezig is, van een
goede plaats verzekerd is.
Eventuele ernstige plooien in het gezicht dienen op de avond voor aanvang, glad gestreken te
zijn. Lange gezichten worden op de achterste rijen geplaatst.
Het nuttigen van meegebrachte dranken en etenswaren, kan niet worden toegestaan.
Schoeisel graag sportief, geen schaatsen of ski's.
Verder wordt gevraagd gebruikte briefjes van vijf gulden, die U toch misschien eerdaags wilt
uitgeven. Liefst gebundeld in bodjes van 10.
Eventueel zal hiervoor, indien nodig een container geplaatst worden in de Hal van "Ons
Gebouw".
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Nadere mededelingen over de gezellige avond?? verschijnen niet op het NOS journaal of in de
landelijke dagbladen, maar op het publicatiebord op het toneel. DUS KIJK DAAROP!!!
De kosten bedragen voor ieder tussen de 10 en 15 gulden.
Intekenlijst hangt op het toneel.
Namens de feestcommissie:
H.D.M.G. Klein-Huurietslag.

Bij alle activiteiten, zijn niet meegerekend de Portsmouth City Band, die voor de derde
keer Harfsen aandeden en een concert verzorgden bij de boerderij Ter Meulen aan de
Asserlerweg, waar in samenwerking met de 5 Standsorganisaties in Gorssel, die daar de finish
hielden voor de actie "Fiets en Bekijk wat".Hierdoor was veel belangstelling bij dit concert,
wat de moeite waard was.

In het verhaal van onze muziekvereniging SDG hoort het volgende zeker als
randverschijnsel te worden vermeld.
Wanneer een buitenlands orkest kwam overnachten werd daarvoor een concert
aanboden en meestal een uitstapje gemaakt waar een middageten aan was verbonden.
Voor de Portsmouth City Band werd een bezoek aan het Canadezen kerkhof met een
piston solo The Last Post ingelast en een optreden in het zorgcentrum De Diesenplas in Holten
waar het wat eten betrof steeds uitstekend was.
Voor een gevonden verloren Paspoort moest na de middag die even worden nagebracht
tot de grensovergang bij Nieuwe Schans. Hier zaten 2 jonge jongens in een café te wachten en
helemaal uit het balans. De verbinding vanaf Nieuwe Schans naar Rastede was slecht zodat er
niets anders opzat dan met hun door te rijden naar Rastede.
Dat werd nog een lange rit op een B weg met veel oponthoud. Als ware redders werden
we ontvangen en kregen een koningsmaal waar bijna alle muzikanten omheen stonden te
kijken. Daar moet je wel even aan wennen.
Een foto ter herinnering moest worden gemaakt en konden daarna over de nieuwe
autobaan via Osnabrück naar Harfsen waar we 's avonds om half twaalf weer arriveerden.
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Het
jarig
Jubileum

50
jaar van S.D.G. in 1987.

29 maart was het winterconcert o.l.v Bert Fransen en Harry Klaassen dat op
zondagmiddag 29 maart werd herhaald in het psychiatrisch ziekenhuis Brinkgreven te
Deventer. Opvallend waren 10 jeugdige muzikanten die The Holiday's voor trumpetters lieten
horen en Henk Slettenhaar als drummer met Wim Bouwmeester als blijde fietser met bel.
Ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan, werd door S.D.G. een Jubileum Paukenslag
uitgegeven. Deze werd geheel door de leden van S.D.G. verzorgd tot aan het in elkaar zetten
van het 68 tellende pagina's tellende programma boekje verlucht met foto's.
Dit boekje werd aan alle donateur en oud leden uitgereikt.
3 foto's van het in elkaar zetten van de ± 400 boekjes
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De omslag van het programma boekje, waarvan zeker nog een aantal in leven zijn:
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Naast de normale optredens, werd op 10 mei 1987 begonnen met een dankdienst in
"Ons Gebouw" waarin Ds. Frans Fockema Andreæ, voorging.
Het werd een Jubeldienst met aansluitend een Koffieconcert door velen beluisterd en
zeker op prijs gesteld, wat door oud-lid Herman Nijland werd verwoord.
Een grote receptie werd in Zaal De Wever gehouden op 16 mei 1987, waar als
ceremoniemeester Gerrit Klein Teselink fungeerde.
De accordeonvereniging VIOS bracht als eerste een serenade, waarna een lange rij
spreker een opwachting maakten.
Beschermheer Mr. W.H.Fockema Andreæ was de eerste spreker die mede namens de
burgerij nieuwe volautomatisch Pauken aanbood. Kosten ƒ 9500.=
De zustervereniging "Juliana" uit Almen bracht een vlotte serenade.
De heer Simmelink van het K.N.F. had het genoegen een Ere diploma uit te reiken voor
het in 1986 hoogste aantal punten in de 1e afdeling Fanfare over alle concoursen, behalen.
Tevens had hij voor het 50 jarig jubileum van S.D.G. een gedenkpenning de K.N.F.
voor de Christelijke Muziek vereniging "Soli Deo Gloria".
Een huldiging voor het 50 jarig lidmaatschap viel te deel aan de leden W.Ph.Pelgrum;
G.W.Pelgrum en A.Siebrink, met het opspelden van het Gouden ereteken.
Onder de vele feliciterenden was de Burgemeester van Notten met maar liefst twee
Wethouders.
Namens de N.H.Kerk Harfsen bood de heer G.J.Mombarg een abonnement aan , voor
bewerkingen van Geestelijke liederen.
Ook afgevaardigden van de N.H.Kerk uit Almen en Laren waren vertegenwoordigd.
Namens de partners van de S.D.G. leden werd bij monde van Gerrie Smale "t Stenvert"
muziekmappen aangeboden, welke bij optredens gebruikt kunnen worden.
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Jan van Ingen, direkteur van de Beatrix school, kwam ongewild achter het (lessenaar)
spreekgestoelte, om o.a. de V.V.V. fietsroute aan te bevelen, waarvan de eventuele opbrengst
ten goede zou komen aan S.D.G.
De Chr. Zangvereniging "Looft den Heer" kwam met een bijzondere serenade door op
de wijze van Falderie, faldera het volgende lied te zingen. Dit bracht leven in de grote receptie
door het refrein mee te laten zingen van de aanwezigen.

Ons Harfsen is een dorp met pit
daaraan werkt ieder mee
Maar dat er ook muziek in zit
Bewijst ons S.D.G.
Heel Harfsen is hier bij elkaar
en viert het feest nu mee
Want wie staat altijd voor ons klaar
ons Gouden S.D.G.

Een jubileum of een feest
ze zeggen nimmer nee
Een kerkdienst of het Harfsensefeest
't Is altijd S.D.G.
Draag SOLI DEO GLORIA
Uw naam met ere mee
Zo blijf nog menig jaar hierna
ons aller S.D.G.

Erelid Tinus Enserink haalde op waarheid berustende anekdoten van onder het stof te
voorschijn.
Joop Bleumink voorzitter van het Plaatselijk Belang liet in het persoontje Han Veldink,
gekleed in een mini S.D.G. uniform f.1600.= aanbieden namens de burgerij van Harfsen Kring
van Dorth.
Verrassend was de aanwezigheid van de oud dirigenten Jan v.d. Bos en Dick Veldhuis.
De Oranjevereniging werd vertegenwoordigd door de voorzitter Jan Fransen, waarna
nog een lange rij van vertegenwoordigers van Muziek en andere verenigingen volgden.
Tot slot sprak de voorzitter van S.D.G. Ab.Siebrink een dankwoord, waarin iedereen
werd betrokken en in het bijzonder de patiënten van het P.W.Janssen Ziekenhuis te Almen, die
voor ieder lid van S.D.G. een roos lieten uitreiken.
's Avonds werd een feestavond gehouden in zaal "De Wever", waar het allereerste
toneelstuk 'Jochum Hazepeper in Oliën en Vetten wat S.D.G.opvoerde, na 50 jaar voor een
volle zaal nog eens weer herhaald tot aller tevredenheid onder regie van Ali Leunk.
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Besloten werd de avond met een Jazzband waarin ook onze dirigent Bert Fransen een
groot aandeel in had, waarop gedanst kon worden.
Deze Luxe Band kon op het laatste nippertje nog door Bert Fransen worden opgeroepen
om in actie te komen, daar de Orginal Sauerlander Musikanten wegens ziekte moesten
afzeggen.
Resumerend een prachtige receptie/feestdag! Waarvan hier een grote foto reportage!
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Het Kringfestival was voor het 50 jarig Jubileum ook in Harfsen. Daarvoor kwamen
op zaterdagavond 23 mei "Kunstmin" Gorssel; Z.O.V. Zutphen; "Orpheus" Bathmen; "Juliana"
Almen en zeker "Apollo" Laren G voor naar Harfsen om in "Ons Gebouw" om met een zeer
gevarieerd programma te zorgen, voor een talrijk publiek.
Alsof het niet op kon, werd
onder auspiciën van het K.N.F. ook
op zaterdag 20 juni op het
voetbalveld nog een Mars-DrumShow Festival georganiseerd.
Jammer dat enkele Tamboer
en Lyra van muziekcorpsen
afzegden, zodat het geheel wat
magertjes werd.
Jury leden waren de heren
Camminga en Uiterweerd.
Wim Bouwmeester assisteert bij de prijs uitreiking
"Harfsens Belang" liet zich ook niet onbetuigd en liet in hetzelfde jaar een fotoboekje
verschijnen met de titel "Hoe Harfsen School in de Veldhoek groeide naar Kerkdorp Harfsen"
Het boekje werd om de nodige bekendheid te stimuleren aan de voorzitter van SDG
aangeboden tijdens een Braderie.Van de speech die werd gehouden hieronder een notitie.
Zaterdag 29 augustus 1987

Geheugen steuntje voor de speech bij de aanvaarding van bet eerste exemplaar van het boekje:
HOE "HARFSEN-SCHOOL"IN DE VELHOEK
GROEIDE NAAR KERKDORP "H AR F S E N".
Nu ik met het eerste exemplaar van dit Harfsenseboekje de omslag zie, moet ik zeggen, dat de
omslagfoto een alles zeggende afbeelding; is voor Harfsen.
De Harfsense TOL heeft namelijk in het verleden, veel te betekenen gehad in de geschiedenis van
Harfsen. 'K kan mij nog herinneren dat wij ongeveer 55 jaar geleden de laatste bewoners (de familie Jan
Woertman), met de platte wagen van Hendrik Schoolderman van dorp Harfsen naar de Tol hebben gebracht.
Dat was toen een heel spektakel voor de Harfsense kwajongens. Zo heeft de Tol altijd veel te betekenen
gehad.
In de boeken van de Achterhoekse schrijver, Herman van Velzen, komt ook de Harfsense Tol ter
sprake. Hij vertelt daarin, dat in het grijs verleden de Larense dokter op een morgen voor de Slagboom van
de TOL kwam en daar de vrouw van de tolgaarder aantrof.
Hij zegt; "Pó see, is Jan Willem d'r neet? Nee zeg de vrouw, Jan WilIem is nit zeek, mor ik hebbe
vannacht een kleinen 'ekregen en noe is hè sloap achter komm."
Dit is typerend voor Harfsen, want er is nu nog geen dokter in Harfsen dat is ontstaan bij de
Harfsense enk en volgens overleveringen van het Keltische woord "Oogsten" zou betekenen.
Dat kan wel kloppen, want de Harfsense Enk is altijd een oogstplaats geweest.
Het is dus niet vreemd dat op de uniformen van de muziek SDG, het embleem opgesierd is met een
korenschoof als symbool van het oogsten.
Hieraan wil ik graag verbinden, dat zolang SDG blijft bestaan, het plaatselijk Belang, met dit
prachtige fotoboek, zal blijven oogsten, want elke rechtgeaarde Harfsenaar, zal dit fotoboek in zijn bezit
willen hebben. Heel veel succes gewenst.
A.Siebrink
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Voorzitter Joop Bleumink bied het boekje aan namens het Plaatselijk Belang

Met een spiekbriefje op het boekje in de hand werd het boekje ten zeerste aanbevolen.
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Aan het MONSTER STERMARS tijdens de Harfsense Braderie op zaterdag 29
augustus 1987 werd deelgenomen door de Gorsselse Muziekverenigingen wat op een paar
oneffenheden liep prima. Het was volgens velen erg mooi, maar te kort!!
Om enig idee te krijgen hoe zo'n stermars van de 5 muziekverenigingen uit de Gemeente
Gorssel werd georganiseerd volgt hier het draaiboek:
Alle muziekverenigingen kregen de volgende schriftelijke instructies :
Concordia Eefde
parkeren
Bielderweg
Harmonie Gorssel
Oude Larenseweg
Juliana Almen
Nuisvelderbos
Kunstmin Gorssel
Bremweg
S.D.G. Harfsen
Ons Gebouw
Alle corpsen worden om 19u.30 verwacht op de aangegeven plaatsen
(Voor S.D.G. is dus "Ons Gebouw"de plaats van samenkomst om half acht. Wij starten vanaf
"Ons Gebouw"in marsformatie naar de Veldhoekweg, waar ook de andere corpsen samenkomen om
dan een reuzencorps samen te stellen, met alle corpsen achter elkaar samen.)
De Monstermars wordt als volgt uitgevoerd:
Tamboers/ Lyra enz. Van Concordia spelen en slaan af voor de gezamenlijke mars
"Fröh und Heiter
"Tamboers/ Lyra enz. Van Harmonie spelen en slaan af voor de gezamenlijke mars
"Over and Out"
Tamboers/ Lyra enz. Van Kunstmin spelen en slaan af voor de gezamenlijke mars
"Junioren"
Tamboers/ Lyra enz. van Soli Deo Gloria spelen en slaan af voor de gezamenlijke mars
"Stand By"
Mochten deze marsen niet toereikend zijn , dan weer in dezelfde volgorde van voren af aan.
Bij aankomst op het Pastoriepleintje naast de Braderie wordt o.l.v. Harry Klaassen staande gespeeld:
Tamboers enz.:
Starting Band
Alles samen
:
Royal Jubilee
Tamboers enz.:
Noblesse en Acenten park
Alles samen:
Jubilissimo
Op de plaats rust. Inrukken!!
Onder voortreffelijke begeleiding van de Rijkspolitie kon tamboer-maître het reuze korps door
Harfsen leiden. (stond in de krant) Dit kunststuk is later nooit weer herhaald. Het bleek dat met de
gezamenlijke uitvoerende mars het verschil met 1e corps wat voorop liep en het laatste corps de mars
een maat eerder uit had. Dus zo ongeveer wanneer een stoet auto's gaat rijden de laatste altijd sneller
moet om bij te kunnen blijven!

The Young Ambassadors Brass Band of Great Britain met standplaats Oxford o.l.v.
Frans Wolff, kwam op 18 september 1987 weer een geweldig mooi concert, met blaasmuziek
van de bovenste plank.
Zelfs de landelijke dagbladen waren op dit bijzondere concert evenement aanwezig en
gaven groot opgezette waardering recensies
Ons Gebouw was tot de laatste plaats bezet, waar een dankwoord op zijn plaats was,
voor de gastgezinnen voor de inkwartiering van de Engelse gasten.
Erg jammer dat dit het laatste optreden voor deze Band in Harfsen moest zijn.
De Band was namelijk aangevuld met andere muzikanten daar de vaste muzikanten van de
beroemde orkesten zoals Black Dyke/ Fodens Moter/ G.U.S.(Footwear) e.a. afwezig waren i.v.b. met
deelname aan het UK concours in de Royal Albert Hall in Londen.
Het volgende schrijven geeft de uitleg wat verzonden moest worden.
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Beste Frans en Janny,
Hierbij bijgevoegd enkele recensies uit de dagbladen van het Concert in Harfsen. Prachtig!
Meer dan jammer dat de meeste muzikanten van deze door jullie gevormde Brass Band
waarin de nodige inval krachten die nooit eerder hadden mee geweest naar het Buitenland zich
meer dan misdragen hebben tegenover onze goede gastgezinnen.
Zoals ik je telefonisch al vertelde dat verschillende muzikanten het presteerden om
's morgens meer dan dronken niet uit bed waren te branden of helemaal niet meer bij hun
gastgevers terug kwamen dan alleen de andere morgen hun koffer op te halen.
Nu blijkt dat er ook nog 5 muzikanten waren die het met zorg meegegeven lunchpakket het
gewoonweg over het dak tot in de dakgoot bij de gastgevers gooiden. Zoiets wordt in een kleine
gemeenschap zoals Harfsen wel doorverteld.
Het zal daarom voor onze vereniging moeilijk worden om in de toekomst nog weer
gastgezinnen voor jullie Engelse Band te vinden.
Wij betreuren dit zeer en zien op het ogenblik nog geen oplossing om eenvoudig een
gastmuziekvereniging binnen onze Harfsense grenzen te kunnen huisvesten. JAMMER.
Wij hopen echter dat onze vriendschap met de fam. Wolff blijft bestaan want met deze
kennis van zaken zullen jullie zeker een goede selectie voor de Brass Band in de toekomst in acht
nemen.
Groetend, als vanouds Riek en Ab Siebrink

Frans en Janny schreven privé aan ons, waaruit hier enkele zinsneden:
Jammer was wel dat enkele van onze jongelui buiten hun boekje gingen en het dan voor
anderen bederven. Nogmaals onze verontschuldigingen hiervoor en ik kan je verzekeren dat zo iets
niet weer voorvalt. Degelijk heb ik dit dan ook met betreffende doorgepraat.
De jongen van de Hendon Band uit Londen heeft je al gebeld dat hij z'n leren jasje in de
kerkzaal had laten liggen en dat hij het graag zo gauw mogelijk terug wilde.
Stuur het maar onder rembours naar hem. Enz.
met nogmaals hartelijk dank en hartelijke groeten van ons beide Janny en Frans
Ter geruststelling het jasje is opgezonden!

Tot slot van het Jubileumjaar werd door de Jubilerende vereniging op 17 oktober 1987
een gevarieerd concert gegeven, met zeer veel waardering, gemeten aan het applaus.
Als verrassing was er een optreden van oud tamboerleden die het nog niet verleerd
waren en o.l.v. van oud Tamboerinstructeur Henk Simmelink, snel wat hadden ingestudeerd.
Ook een verrassing was dat enkele leden met hun vrouwen van de Orginal Sauerlander
Muzikanten uit Ennepetal waren overgekomen, om alsnog een ets aan te bieden voor het 50
jarig Jubileum.
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De afgevaardigden uit Ennepetal Horst Gockel en Freddy König
Op 6 november 1987 werd weer een Bingo avond gehouden.
Goochem was de zet om alle medewerkers/ster hiervoor uit te nodigen en hun hierbij
alvast één gratis Bingo kaart aan te bieden.
Vooraf van de bingo avond werd; afscheid genomen van de Beschermheer Mr. W.H.
Fockema Andræ, die wegens omstandigheden en mede door zijn vertrek naar Zutphen, in het
vervolg als "gewoon" donateur de vereniging bleef steunen.

Als herinnering bij dit afscheid, werd hem een niet meer in gebruik zijnde trompet aangeboden, waarop
door Janneke Blankenbarg (Bloemisterij "De Winde") een mooi droogboeket was gecreëerd.
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FOCKEMA ANDREAE

"Allemansgeest"
Broekstraat 2
7217 SL Harfsen
Aan het Bestuur van de Chr.
Muziekvereniging
"Soli Deo Gloria"
HARFSEN
Waarde Vrienden,
Nu mijn Vrouw en ik binnenkort naar Zutphen
hopen te verhuizen acht ik het moment gekomen
om het beschermheerschap van Uw vereniging te
beëindigen. In dankbare herinnering aan de vele
jaren, waarin ik getuige mocht zijn van de opbloei
van S.D.G. en waarin het mij gelukkig mogelijk was
daaraan geldelijke steun te bieden, weet ik mij
thans beperkt in mogelijkheden om U bij te staan
en beperk mij daarom vanaf 1988 tot een eenvoudig
Donateurschap. Ik neem aan dat U voor mijn beslissing begrip zult hebben en van mijn blijvende
Vriendschap overtuigd wilt blijven.
Ik wens SOLI van harte alle goeds toe !

Met vriendelijke groet,
W.G. W.H.Fockema Andreæ

Nevenstaande werd in Paukenslag
8e jaargang nr. 6 Oktober 1988 afgedrukt.
De officiële aankondiging van onze
Beschermheer Mr. W.H. Fockema Andreæ
plaatsen wij, zodat alle leden op de hoogte
kunnen zijn met deze grote verandering, voor
onze S.D.G.
Graag willen wij hier noemen, dat naast de
geldelijke steun, ook vele grote plannen, met
zijn steun konden worden opgezet.
Recentelijk konden hierdoor de nieuwe
volautomatische Pauken worden gekocht.
Wij hebben hiermede de mogelijkheid, met
gepaste dank, aan onze beschermheer:
Mr. W.H. Fockema Andreæ
te denken. Want wanneer de Pauken in actie
komen ( zo heet ook dit mededelingen
blaadje) zal dit bij iedereen de aandacht
opvragen.
Ook in deze Paukenslag, willen wij onze
beschermheer Mr. W.H. Fockema Andreæ,
waarbij wij in één naam noemen, Mevrouw
Fockema Andreæ, heel hartelijk danken, voor
alle inzet voor onze Christelijke
Muziekvereniging "Soli Deo Gloria"en
twijfelen er niet aan, dat ze ook als Donateur
het beste met hun "S O L I "voor hebben, waar
ze meer dan 30 jaren zo nauw mee waren
verbonden.
H A R T E L IJ K D A N K ! ! !

Het kerstconcert dat weer gezamenlijk met de Zangvereniging "Looft den Heer"en een
kinderkoortje samengesteld door Aaltje Dijkerman en de accordeonvereniging "VIOS" werd
gehouden ditmaal aangevuld met declamatie van Dirkje Jansen (bakker).
Hiervan hebben veel erg genoten volgens de verslaggever.
Optredens bij de Kerst-inn werden verzorgd in het "Trefpunt" te Gorssel en eerder bij
de Brinkgreven en op de allerlaatste dag van 1987, de begeleiding van de Jeugddienst voor de
Ned. Hervormde Kerk te Harfsen in "Ons Gebouw",.
Hiermee kwam een eind aan de eerste 50 jaren geschiedenis van de Christelijke
Muziekvereniging "Soli Deo Gloria"
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1988
Wat tot nu nog nooit goed was gelukt, heeft dirigent Bert Fransen het voor elkaar
gekregen om de repetities precies om half 8 te beginnen.
Het ledental is dit jaar gedaald van 65 naar 64 leden. Onderverdeeld in 46 muziek en
18 leden bij de Tamboers en Lyra,s. In opleiding zijn 4 muzikanten en 2 tamboers.
Het repetities bezoek is redelijk tot goed te noemen.
Hierdoor kon op 19 maart een fraai Winterconcert in "Ons Gebouw"worden gegeven
waar flink wat belangstelling voor bestond.
Tijdens uitvoering werd van W.Ph. Pelgrum officieel afscheid genomen als werkend
lid en werd hij benoemd als ERE lid.
Een prachtige foto van het gehele corps werd hem als herinnering hiervoor
aangeboden.

Bijschrift bovenstaande foto 1989
v.l.n.r. liggend: Rietje Slettenhaar-Wichers; Magda Pater-de Groot; Dirrie Enderink-Kloppers; Wilma
Roeterdink; Anke ten Have.
Zittend: Erna GrootHulze-Kolkman; Annie Pasman-Pelgrum; Bertha Bielderman-Lansink; Johanna
Lansink; Mariska Braakhekke; Gea Boerman-Vrielink; Dirrie Huurnink; Willem Phillipus Pelgrum;
Gerda Brumnelman; Martine Lensink; Nandy Kaatman; Marieke Pelgrum; Monique Bouwmeester;
Dianne Varenbrink; Henk Enderink
1e rij staande: Dick van Veldhuizen; Rija Voortmnan; Gea Lensink; Gery Kaatman; Anita KleinHaar;
Arend Wuestman; Frits klein-Teselink; Benny Brummelman; Wim Bouwmeester
Henk Elkink; Henk Denneboom; Jan klein Teselink; Antoon Wuestman; Albert Siebrink; Johan
Dijkerman; Wim Beltman; Jan Willem Huurnink; Gerrit Pelgrum;
Laatste rij: Roelof Pelgrum; Gerrit Pasman; Han Lensink; Stefan Nijenhuis; Stefan Wuestman; Gerrit
Slagman; Jan Siebrink; Marcel klein Lebbink; Berend Vriezekolk; Henk Slettenhaar; Eugenie Taalvan der Schouw; Erik Beltman; Mini Rietman-Oonk; Herman de Groot; Henk klein Lebbink; Dick
Brummelman; Bert Fransen.(dirigent).
Ontbrekenden: Harmien Besselink-Nijland; Jan Smit; Jan Pasman; Wim Kroeze; Gerrie de Groot

Kerkelijke medewerking verleenden we op 2e Paasdag in de grote kerk te Deventer en
respectievelijk 14 en 21 augustus in Laren en Harfsen bij de openluchtdiensten.
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Hoogtepunten die vermeld moeten worden zijn; de Sponsormars.
Deze werd gehouden op 5 juni dus een dag na het Harfsensefeest.
Geweldig wat een spontaniteit met een mirakels goed succes.Elk lid had een persoonlijke
sponsor voor zich gewonnen voor één kwartje per ronde.
Gemarcheerd werd het rondje vanaf het Pastoriepleintje Bielderweg / Oude
Larenseweg/ Veldhoekweg/ Bremweg. Het was voor enige muzikanten wel een
uitputtingslag.
Zo waren er die niet wilden ophouden omdat de voorzitter als oudste lid dat mee
marcheerde en z'n rondjes bleef ronddraaien totdat hij door z'n vrouw tot orde werd geroepen
om te stoppen. Dat was wel het sein dat meerdere leden moesten afhaken en de sponsorloop
werd gestopt.
Natuurlijk hadden de Supporters hun tentje opgezet met oliebollen en diverse
spelletjes zoals ping pong, raden, blááázen enz. In totaal was er voor het Uniformenfonds ƒ
1620.10
Als afsluiting voor de grote vakantie werd op het Kampeerterrein bij Scholthof aan de
Wittendijk 5a de Schoolt het Zomerconcert gegeven.
Gerrit kl.Teselink en Jenny Braakhekke die als zangduo met SDG optraden met het
Tirolerlied "Rauschende Birken" deden hier flink hun best doch jammer was het dat de
microfoons het lieten afweten.
Ook de volksdans groep uit Harfsen deed volop mee en een bijzondere stoelendans
door de Schoolterbuurt werd door SDG begeleid..
Een Pannenkoeken smulpartij bracht het einde.
In de vakantietijd kon met een flink koperensemble op zondag 14 augustus in Laren en
op zondag 21 augustus te Harfsen aan een openlucht kerkdienst worden medegewerkt.
Van de Supporters kwam het bericht dat Reint Jan Reilink na jarenlang hieraan te
hebben deelgenomen zijn functie had overgedragen aan Gerrit Johan Denneboom aan de
Dennendijk 4.
Wat de Kring van Muziekverenigingen Lochem betreft was het dit jaar eigenlijk
knudde.
Het Kringfestival dat door SDG op 7 mei werd georganiseerd ging wel door, doch zonder
deelname van één van de Kringverenigingen. Door eigen initiatief kwamen op het festival de
korpsen Beatrix Lettele/ VIOS Hoenderloo/ en Eendracht Colmschate en uiteraard Soli Deo
Gloria.
Voor de jubilerende Chr. Harmonie muziek in Gorssel marcheerden we mee op 18 juni.
Het tijdstip waarop ze dat georganiseerd hadden was voor onze agrariërs niet gunstig te
noemen. Ook de keuze van de straten waar we doorkwamen waren geen trekpleister voor enig
publiek het bleef stil en verlaten
Niet onvermeld mag blijven dat het Tamboer/ Lyra corps`o.l.v. Harry Klaassen met
288½ punt een 1e prijs behaalden van het S.D.M. van het KNF op concours in Gorssel.
In 1988 bestond de Kleuterspeelzaal 5 jaar.
Dat werd gevierd met o.a. een ballonnen optocht. SDG kon niet achter blijven en
marcheerde daarom voorop mee en bracht daarna het bestuur een serenade.
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Ook marcheerde voor het eerst SDG in overleg met de winkeliersvereniging bij het
inhalen van Sinterklaas. Knullig was het dat we nog geen sinterklaas liedjes in ons repertoire
hadden.
Voor de Kerst Inn
georganiseerd door het UVV in het
"Trefpunt" te Gorssel werd door SDG
snel een koperensemble samengesteld
om de te zingen liederen te begeleiden
en een enkele kerstliederen
bewerkingen te laten horen en voldeed
voortreffelijk volgens de aanwezigen.
Natuurlijk waren we op
kerstavond weer present voor de traditionele Kerstavond rondgang.
1989
25 februari werd de winteruitvoering gehouden met een geanimeerd programma wat bij
het vele publiek goed in de smaak viel
Op de ledenvergadering van 7 maart werd officieel afscheid genomen van de secretaris
Jan klein Teselink, waarvoor Mini Rietman-Oonk z'n plaats innam.
De jaarlijkse Palmpasenoptocht werd weer met een steeds groeiend aantal
kinderen groter.
Naast de gebruikelijke medewerkingen en serenades mag niet onvermeld
blijven dat 6 april op 47 jarige leeftijd Wim Kroeze kwam te overlijden.
Ruim 30 jaar was hij een trouw lid en hanteerde hij zowel de bekkens als
de grote trom bij het orkest als tamboercorps van SDG.
Op 11 april vergezelde SDG geheel compleet Wim naar zijn laatste
rustplaats waar uit gezang 300 "Als de trompetten weerklinken" werd gespeeld.
Het geplande Kringfestival op 7 april waaraan de orkesten Concordia
Eefde; Cresendo Barchem; Kunst na Arbeid uit Ugchelen en SDG zouden
deelnemen kwam hierdoor te vervallen.
De drumband behaalde op zaterdag 22 april op het Proef Podium Concours te Rijssen
een 1e prijs met 244½ punten.
Natuurlijk stond de muziek van SDG 's avonds klaar om hun feestelijke binnen te
halen.
De traditionele rondgang en vlag hijsen was op 29 april waaraan gekoppeld dat de
Drumband met Lyra's aansluitend een optreden gaven voor de Anke Marjolein Stichting in
Lochem, wat daar zeer op prijs werd gesteld.
De opkomst bij de bestuursvergaderingen van de Kring Lochem waren beter dan de
opkomst bij Festivals en andere uitvoeringen.
Ter sprake kwam dat voor fanfare orkesten eigenlijk geen specifieke uitgaven werden
uitgegeven. Met een voortvarendheid waar niet aan werd geloofd gaven de Provinciale Staten
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van Gelderland een behoorlijk bedrag waar een arbeider een jaar lang voor zou moeten
werken om een Gelderse Componist een werk voor Fanfare orkest te schrijven.
De componist W. Brandse uit Harderwijk werd bereid gevonden om een Fanfare stuk
te schrijven. Dat werd de "Suite for Band" wat met een Ad Hoc orkest samengesteld uit
geheel SDG en aangevuld met muzikanten van Orpheus Bathmen /Cresendo Barchem/ Apollo
Laren op 20 mei in de schouwburg te Lochem zou worden uitgevoerd.
Liefst 4 extra repetities waren op 11, 12 en 20 mei ingelast, om o.l.v. Bert Fransen tot
een goede uitvoering te komen. Het lukte aardig tot genoegen van de componist die bij de
première aanwezig was.
Voor de pauze speelde SDG het programma vol en na de pauze trad het nog jonge
opgerichte Gelderse Fanfare Orkest o.l.v. Bart v/d. Brink uit Heerde op, om het bijzondere
concert af te sluiten.
Ook nu weer konden we constateren dat weinig muzikanten uit de kring Lochem de
moeite hadden genomen om zoiets mee te maken. De Suite hebben we echter nooit weer
gehoord.
Het concert duurde langer dan gedacht en zodoende was er geen tijd meer om de fam.
Koeslag in Laren een serenade te brengen voor hun 40 jarig huwelijk. Aan de voorzitter was
de eer weggelegd om dit weer goed te praten bij een persoonlijk bezoek aan het bruidspaar.
Dat de boog niet altijd gespannen stond bij SDG bleek bij de muzikale ontvangst voor de
Ouderen van Harfsen waar slechts 12 muzikanten voor aanwezig waren.
Het Gemeentelijk Kring Festival werd dit jaar in Almen gehouden ter gelegenheid van
de 80 jarige muziekver. Juliana aldaar. Begunstigd door mooi weer werd na een muzikale
rondgang door het dorp Almen van alle orkesten een mooi concert gegeven .
De accordeonvereniging VIOS was 9 juli weer aan de beurt een Serenade van ons te
ontvangen ter ere van de 1e prijs die ze behaalden op het Wereldmuziekconcours in Kerkrade.
Het zomerconcert werd voor de afwisseling dit jaar gehouden op de
Camping Harfsen nu "Zandputte".
Voor velen in Harfsen is "De Zandputte"tot 1970 al onbekend wat nu de naam is voor
Camping Harfsen.
Om de geschiedenis levendig te houden aan deze fantastische plek voor de jongens van toen uit Harfsen.
Speciaal voor hen die het interesseren hier een kleine opfrisser van de Zandputte 1930 – 1940.
Vroeger was op de plek waar nu de Camping is: wit/geel zand in meters dik te spitten.
Door de Gelderse Tramwegen werd vanaf de rails bij Bakkerij/maalderij Golstein een aftakking gemaakt
dwars over de lochemseweg naar de zandputte. Zo konden ze met Kiepwagens en lorries het zand hier weg halen
voor aanleg en onderhoud van de Trambanen.
Ook werd veel zand naar Deventer gehaald voor de bouw van een nieuwbouwwijk.
Op het laatst werd zo diep gegraven dat er een zeer grote diepe lange afgraving ontstond.
Natuurlijk kwam er water in te staan en 's winters wanneer het vroor, dan werd er door iedereen geschaatst.
Heel wat Harfsenaren hebben hier de kunst van schaatsen geleerd. De grote graspollen die boven het water bleven
uitsteken, moest men dan maar ontwijken. Voor beginners waren ze wel gemakkelijk. Je kon nog eens fatsoenlijk
op zo'n pol gaan staan, om niet direct onderuit te gaan.
's Zomers was de Zandputte na schooltijd vaak het toneel van stammenoorlogen. (Dorth/ Broek/ dorp Harfsen/
Koekoek en misschien wel meer maar ook waren er wel eens minder strijders) Dan werd er gevochten met lange
houten sabels. 't Jonges dat was nog eens een tijd.
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Maar als er toevallig lege kiepkarren op het zijspoor stonden, dan was de oorlog tussen de Old Shatterhands
en Winnetouw's gauw over. Dan moest gezamenlijk de wagens worden opgedrukt tot voorbij het wissel om dan
op het lange spoor, al hangend half staande aan de kiepkarren de lange helling af te suizen. Dat ging op het laatst
wel erg hard, zodat je er bijtijds moest afspringen, want meestal denderde de wagen op andere volle Kiepwagens
zodat de lege wel eens uit de rail knalde en dan moest je uit de buurt zijn. Levensgevaarlijk!!
Je vraagt je af hoe dat altijd goed is gegaan, de sabelhouwen niet meegerekend, want daar wist niemand iets
van en thuis werd natuurlijk niet verteld hoe die kneuzingen waren ontstaan.
Voor meer informatie zie op de bladzijden 19, 20 en 26 in het boekje
HOE ''HARFSEN-SCHOOL" IN DE VELDHOEK GROEIDE NAAR KERKDORP HARFSEN

Dat steeds gezocht moet worden naar middelen om de kas te spekken bleek op 26
augustus waar SDG aanwezig was met een 21e spel wat liefst ƒ 1468.= opbracht.
Op 1 oktober waren we al vroeg in Ennepetal om in het restaurant "Windgarten" te
worden ontvangen. Daarna was een rondrit door Ennepetal en heuvelachtige omgeving en om
12 uur weer in het restaurant voor een keurig verzorgde warme hap.
Met korte optocht waaraan meerdere orkesten deelnamen kwamen we in de grote
feesttent die opgesteld was voor de 3 daagse "Ernte Dank Fest".
Hier gaven enkele andere Duitse orkesten en SDG een concert o.l.v. Bert Fransen met
de drumband o.l.v. Harry Klaassen ter opluistering van het feestgebeuren dat in Voorde
(gedeelte van Ennepetal) werd gehouden. De Duitse pers berichtte hierover: Holländer eroberten
Herzen.
Speciaal was voor de vele plaatselijke verenigingen de mogelijkheid om een kraam op
te zetten om een graantje mee te pikken.
De Orginal Sauerlander Musikanten hadden het druk met een echte biertapperij waar
gretig gebruik van werd gemaakt door de vele feestbezoekers.
Het was voor veel SDG leden een nieuwe ervaring hoe ze werden ontvangen en de
algehele verzorging die meer dan prima in orde was. Moe en voldaan kwamen ze 's avonds
terug.
Hoewel in deze gehele story lang niet alle Serenades e.d. zijn genoemd zal een
uitzondering voor Gerrit en Betty Denneboom gerechtvaardigd zijn door de vele
ondersteuningen die ze aan SDG gaven om hen te noemen voor de serenade, die we daags na
het bezoek aan Ennepetal brachten, op 2 oktober bij hun 25 jarig huwelijk brachten.
Dit jaar werd Sinterklaas ingehaald maar nu met gepaste liederen en marsjes.
Nieuw was dit jaar dat een Jeugdgroep haar medewerking kon verlenen aan het
kerstfeest voor de Ouderen vereniging "De Schakel"in Ons Gebouw.
1990
Als je een geestelijk lied nodig hebt.
Vroeger ( voor 1990 ) waren er zoals nu nog geen uitgaven van alle Psalmen en alle
Gezangen.
De Christelijke Muziekverenigingen moesten zich behelpen met boekjes die door de Chr.
Noordelijke muziekbonden werden uitgegeven. waarin een beperkt aantal Psalmen en Gezangen.
In 1979 werd voor S.D.G. een lijst opgesteld uit die boekjes en de "Nieuwe Klanken" en het
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Liederenboekje no.I (er bestonden ook weinig gebruikte liederenboekjes II en III)
Als b.v. in een kerkdienst medewerking werd verleend moest meestal steeds 4 stemmig voor
alle instrumenten apart bijgeschreven worden (wat een hele klus was) kopieer machines waren er niet!
Door de Muziekuitgever (Jan de Haan) "Haske" werd met support van de Ned. Chr. Radio
Ver. NCRV. Ministerie van Wetenschap M.V.W.; Ned. Federatie Chr. Muziekbonden N.F.C.M vanaf
1990 met de uitgave van liefst 5 boeken begonnen waarin alle Psalmen en Gezangen zijn opgenomen.
Natuurlijk was SDG hiervoor een vaste afneemster.

De jeugd leden werden het 1ehalfjaar opgeleid door Ton Kievit die aangenomen was als
trompettist bij het Gelders Orkest en werd opgevolgd door Christa Hekkert uit Gorssel.
Het winterconcert werd o.l.v. Bert Fransen en instructeur Harry Klaassen gegeven op
vrijdagavond 8 februari in "Ons Gebouw"
In de pauze werden 12 leden die langer dan 25 jaar lid en Herman de Groot en Jan
Willem Huurnink gehuldigd voor hun 40 jaren als lid bij Soli Deo Gloria.

De heer Putman afgevaardigde van de Koninklijke Nederlandse Federatie voor
Harmonie en Fanfare gezelschappen die inmiddels de weg naar Harfsen goed wist te vinden
onderscheidde de jubilarissen
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Johan Dijkerman en Dick van Veldhuizen werden echter gehuldigd door de heer
Putman van het KNF voor hun 50 jarig lidmaatschap bij SDG.
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De dames Aaltje en Marietje deelden in de eer.

Het kringfestival wat op 6 april weer door SDG verzorgd waren de deelnemers
Kunstmin Gorssel o.l.v. Fred Liese; Jubal Wichmond o.l.v. Hans Wolters; Advendo Lochem
o.l.v. Hans Slijkhuis; en H.M.V. Holten onder aanvoering van Leendert Schouten.
Ons Gebouw stond wel bol van klanken, jammer bleef de totale publieke opkomst
gering.Dus meer muzikanten dan publiek.
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Het was een afspraak dat de FESTIVAL organiserende vereniging op de volgende
kringvergadering een verslag deed hoe het festival verlopen was.
Daar de animo van verschillende verenigingen tanende was om deel te nemen werd
onderstaand epistel voorgelezen op de kringvergadering met de nodige uitleg en aan alle
kringbestuurders getypt werd uitgedeeld wat ze ter harte konden nemen.
VERSLAG VOORJAARS MUZIEK FESTIVAL 6 APRIL 1990. te HARFSEN
Aanvankelijk liet het zich aanzien, dat er weinig animo bestond voor het Festival in Harfsen,
door de aangesloten Muziekverenigingen van de KRING-LOCHEM.
Eén orkest nl. ADVENDO Lochem, had de moeite genomen, om zich officieel aan te melden op
de daarvoor geëigende Kring- vergadering, terwijl van JUBAL Wichmond nog een nader bericht zou
worden doorgegeven.
Door het aanmelding tijdstip nog wat uit te stellen, werd door Jubal Wichmond en op de
valreep door KUNSTMIN Gorssel, hun medewerking toegezegd.
Om niet in het ongewisse te blijven van deelname, was door S.D.G. inmiddels aan de
muziekvereniging H.M.V. Holten de toezegging gedaan, dat hun deelname mogelijk was.
Hierdoor konden een verzoeken tot deelname van een Kringorkest 14 dagen na aanmelding
datum, niet meer gehonoreerd worden. Hiervoor was alle begrip aanwezig.
Hoewel terzijde van het Festival, willen wij stellen (ook voor andere organiserende
verenigingen), dat voor een Kring Festival vroegtijdige aanmelding een MUST is.
Hiermede krijgt de organiserende vereniging de kans om maatregelen te treffen.
PUBLICTEIT.
Rekening houdende met het feit dat de publieke belangstelling voor een Muziekfestival niet
overmatig is, werd door S.D.G. de publiciteit fors aangepakt.
Via het Gemeente blaadje DE GIDS werd de bevolking van de Gemeente Gorssel
geïnformeerd. Met enige moeite kregen wij in dagblad DD en GOC en misschien in ZD) (Dit werd niet
nagetrokken) op de valreep nog een plaatselijk bericht geplaatst.
1000 stuks Uitnodigingen met programma, werden uitgezet; t.w. 195 stuks ter aanmoediging
van de deelnemende orkestleden, welke zeker één repetitie van te voren in hun bezit waren; 680 stuks
werden huis aan huis verspreid in Harfsen & omgeving terwijl 60 stuks á passant aan mogelijke
bezoekers werden uitgereikt. De rest werden 's avonds aan de zaal uitgedeeld.
BEZOEK
Met deze moeite was de zaal van "Ons Gebouw" bij aanvang van het Festival vol, zodat velen
met een staanplaats genoegen moesten nemen. Hiermede was onze veronderstelling dat niet alle
genodigden zouden komen opdagen, weer (gelukkig) bewaarheid

Diegenen,die de moeite hadden genomen om het Festival te bezoeken, (jammer
genoeg bijna geen, niet deelnemende muzikanten) werden beloond met een muzikale avond
die door elk orkest, met op de punt van de stoel gezeten muzikanten, hun beste kunnen lieten
horen. Dat zal zeker terug te voeren zijn aan het feit dat er geen Jury aanwezig was, maar
daarvoor inplaats een zeer kritisch gehoor vanuit de Zaal) die tot aan het eind van het Festival
goed gevuld bleef met muzikanten en jammer genoeg weinig publiek.
RESUME
Een Festival waar door de muzikanten en misschien ook Dirigenten van elkaar veel te
genieten viel en ook wel te leren en mogelijk ook af te leren,werd geboden. Ondanks dat de muziek
door sommigen en mogelijk terecht, wat te luid overkwam in de zaal, waren er veel lovende woorden
voor S.D.G. te incasseren voor het mooie Festival, waaraan de deelnemende orkesten een groot
aandeel in hadden.
KOSTEN
Het kosten plaatje werd goed in de hand gehouden, zodat dit geheel voor rekening van S.D.G.
komt, terwijl de Supporters van S.D.G. met hun Loterij weer een Uniform bijeen wisten te sprokkelen.
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TOT SLOT word op verzoek van S.D.G. aan de Kluwerpers om een muziekcriticus te zenden
voor een verslag te doen geven, de plaatselijke correspondente opgezadeld en die kon een vreselijk
gecoupeerd stukje van haar mooie verslag terug vinden in het Deventer Dagblad en de
Geld.Overijssel Courant.

Aldus vastgesteld te Harfsen 8 april 1990

de Chr.Muziekver. S.D.G.

Om de kas te spekken werd eens een Slaatjes actie gehouden wat gezien het vele werk
de opbrengst wat tegenviel.
Naast de traditionele medewerkingen bij kerkdiensten, volksfeesten enz. enz. was
ditmaal het zomerconcert op de Camping "Vlinderhoeve"waarvoor flink wat belangstelling
bestond.

Wim Bouwmeester die z'n contacten via Motrac had in Zutphen wist voor een
behoorlijke vergoeding SDG mee te laten doen aan de Historische optocht te Zutphen.
Hoe warm het was konden ze lang navertellen.
Met het Harfsense feest
was het voor SDG weer beter te
doen.
Gekostumeerd deden ze
met succes mee aan de
traditionele optocht wat een
flinke prijs opbracht.

Herkenbaar zijn:
Ria Heyink; Hermi en
Jan kl.Teselink; Henk Elkink;
Benny Brummelman en als toeschouwster Toos Siebrink Kalfsterman
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De aanvoerder

en de Sjeik van Harfsen

Als voorbereiding op het muziekconcours speelden we met de "Harmonie" Gorssel in
het Trefpunt tijdens een theeconcert.
Het concours werd gehouden in Beuningen waar ons lid Henk kl. Lebbink met de OAD
bus feilloos op de goede plek bracht.
Gespeeld werd o.l.v. Karel v.d. Berge in de afd.uitmuntendheid de muziekwerken
Summer Fantasy en Kleine Speelmuziek wat samen met 275 punten een 2e prijs opleverde.
Jammer van de vele moeite die de leden hiervoor moesten opbrengen.
Vrienden maak je bij de Muziek was het motto van het Muziekfestival van JUBAL in
Wichmond. SDG deed dus ook mee.
Er werd goed gemusiceerd maar er was weinig publiek.
Een dirigenten wisseling vond plaats daar Bert Fransen in zijn geboorte plaats Holten
benoemd was. Zijn beslissing was mede oorzaak dat hij geen kans zag om SDG muzikaal op
een hoger plan te brengen.
Zijn plaats werd later ingenomen door Karel van de Berge uit Deventer.
Harry Klaassen bleef wel trouw aan de drum en lyra band van SDG.
1 december werd Sinterklaas ( ook wel Max Makkink genoemd) gezeten op een bang
paard voorzichtig ingehaald.
16 december het traditionele kerstconcert met de zang en VIOS.
Dit jaar werd nog de traditionele Kerstavond rondgang gemaakt.
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1991
In dit jaar A. Siebrink geeft de voorzittershamer door aan Mini Rietman- Oonk
Op 11 januari werd op waardige wijze afscheid genomen van dirigent Bert Fransen
waarbij hij een pennenset met inscriptie aangeboden kreeg.

De eerste winteruitvoering o.l.v. Karel van den Berge was op 8 februari wat sinds jaren
zeer slecht werd bezocht. Dat was niet vanwege de nieuwe dirigent.
De grote boosdoener was het winterweer met veel vers gevallen sneeuw.
Op 6 maart 1991 werd de jaarlijkse ledenvergadering gehouden. De Voorzitter gaf
aan zich niet meer beschikbaar te stellen en werd opgevolgd door Mini Rietman – Oonk.
Daar de Kring Lochem nog steeds in het slop zat bood S.D.G. aan het voorjaar
Kringfestival op Vrijdag 12 april weer te organiseren.
Het weer kon nu geen belemmering zijn.
Toch waren er meer muzikanten dan publiek in de zaal bij het Voorjaars-
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muziekfestival in zaal Buitenlust te Harfsen.
Na het openingswoord van de nieuwe voorzitster Mini Rietman – Oonk traden op de
muziekvereniging Juliana uit Almen. o.l.v. Henk Vruggink; S.D.G. o.l.v. K.v.d. Berge;
Z.O.V. Zutphen o.l.v. H.J. Scholten en als slot Concordia uit Eefde o.l.v Gerrit Kobus.
Op zondag 14 april was een concertmiddag in de Brinkgreven te Deventer wat bij de
bewoners kennelijk goed in hun smaak viel.
Waar SDG tot hiertoe nooit in heeft uitgeblonken was het marcherende musiceren.
Toch deden ze met behoorlijk succes mee aan het marsfestival wat werd georganiseerd
door "Orpheus"op 8 juni in Bathmen .
Bij het huwelijk van Dirrie Huurnink en Henk Koeslag kwam heel SDG in actie met de
drumband die een erehaag vormden bij het gemeentehuis te Lochem. Het orkest 's middags in
de kerkdienst te Laren en 's avonds een klinkende serenade door heel SDG.
Het zomerconcert werd dit jaar gehouden op de kampeerplaats van Scholthoft in de
Schoolt. De buurt had een sponsorloop georganiseerd en er werden pannenkoeken gebakken.
Het was een gezellige avond. Waar de opbrengst is gebleven vermeld de story niet.
Het najaar kringfestival werd dit jaar op 30 oktober georganiseerd door Concordia te
Eefde op 20 oktober in zaal de Uitrusting..
Een bijzondere gebeurtenis was de officiële ingebruikneming van de rotonde in dorp
Harfsen. Op verzoek van de Gemeente Gorssel gaf SDG ook daar acte presant.
De kerstavond rondgang bleef dit jaar beperkt tot het P.W.Janssen Ziekenhuis Almen
en dorp Almen en Harfsen.
1992
Zoals genoemd in het voorgaande jaren, waren ook dit jaar vele activiteiten.
Allereerst was de winteruitvoering op vrijdagavond 9 februari in "Ons Gebouw" o.l.
van Karen van de Berge en instructeur Harry Klaassen.
Het programma vermelde de opening met samenzang van Psalm 150
1. North Star Ouverture
John O'Reilly/R.Vievermanna
2. Antipon Wisselzang
Anton Bruckner/ J.F. Baumgartner
3. Summer Fantasy ( 3 delig)
Kees Schoonebeek
4. Kleine Speelmuziek
H. van Lijnschooten
5. Saxophoon Duo Irene GrootHulze en Eugenie Taal
6. Floriade Mars
Duroc
Tamboers & Lyra's
I. The Streetband
Rob Balfoort
II. Austrian Tune
Egberts/Smit
III. Variant
A.Van Veluwen
IV Little Bequine & Mambo Rob Balfoort
V. Take It Easy
David Lusci
VI. Melody Mix the American Way D. Lusoi
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Pauze
Niet vermeld stond dat Arend Wuestman voor 40 jaar lid van SDG en
Gerrit Slagman 50 jaar muzikant was.( bijgaande volgende foto's)
Verloting verzorgd door de Supporters S.D.G.
7. Twins
Jan Haderman
8. Trombone Contrast (trio)
H.L.Walters
Solisten Bennie Brummelman
Marcel kl.Lebbink
Frits klein Teselink
9. Glasnost
Dizzy Stratford
10. Memory
Andrew.L.Webber
11. Queen's Park Melody
Jacob de Haan
12. Stand By mars gezamenlijk met Tamboers
R. Beck

De heer Putman van het KNF was weer beschikbaar en kwam graag naar Harfsen om
de insignes uit te reiken.
Wim Wichers die meestal de bijzondere gebeurtenissen bij onze muziekvereniging
"Soli Deo Gloria" vastlegt maakte er ook dit keer weer een mooie reportage van waarvan hier
enkele foto's.
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Da. Bea van de Brink die van 1987 tot 1992 predikante in Harfsen was, brachten we na
haar afscheidsdienst een serenade wat toch tot de unieke activiteiten van SDG kan worden
gerekend.
Van de 7 serenades in dit jaar noemen we de bijzondere voor Mevr. v.d. Schalk die
eerder op de "Belter" woonde. Met buskosten vergoeding plus een behoorlijke gift liet ze ons
naar Wassenaar komen om voor haar 80e verjaardag een serenade te brengen.

47
De serenade voor het lid Ria Heyink die op 19 november met Wim Tuitert trouwde,
waar we voor het eerst een nummer speelden wat niet op de marslessenaar paste.
Het was The Young Verdi in een arr Parker.
Aan de gevraagde en nodige optochten werd door SDG als van ouds weer voldoende
aandacht geschonken.
Voor het Paasvuur op het land van Korenblik " 't Heuvel " begeleide SDG voor de
eerste keer ± 200 kinderen met brandende fakkels wat zo lekker kan stinken.
Dan waren de ballonnen optochten op 2 januari en 29 december vriendelijker.
Openluchtdiensten in Laren en Harfsen en bij een Ballonvaart op de Brinkgreven te
Deventer en een concert in het Spittaal Ziekenhuis zonder data werden ook vermeld.
Een benefit concert voor de Muziekvereniging Concordia die hun bezittingen waren
kwijt geraakt door de grote brand die de grote zaal van Café –Restaurant de Uitrusting te Eefde
geheel verwoeste.
De Leute kapel die weer in het leven was geroepen kwam ook in 1992 weer aan de
beurt op de beurs van de winkeliersvereniging Harfsen.
Zoals eerder vermeld was in 1992 het de laatste keer dat een Kerstavond rondgang
werd gemaakt.
Doordat het P.W. Janssen in Almen was verhuisd naar Colmschate en ook dat steeds
minder naar de kerstliederen werd geluisterd doordat de T.V. bij de mensen de overhand had.
Samen werd met VIOS en de Zangvereniging een Kerstconcert gegeven.
Ook nu weer, zeker weten dat lang niet alles is genoemd.
1993
Roelof Pelgrum neemt de voorzittershamer over van Mini Rietman - Oonk
Het jaar waar Roelof Pelgrum de voorzittershamer overnam wegens
het door zich niet herkiesbaar te stellen van Mini Rietman-Oonk.
Ook dit jaar waren er voldoende activiteiten, waarvan enkele
uitschieters genoemd:
Begonnen werd met muziek maken op de NJ receptie van Harfsen
Plaatselijk Belang
Voor een 100 jarige man op de BrinkGreven te Deventer. Die vond het prachtig
ondanks dat hij het helemaal niets kon horen applaudisseerde hij na elk nummertje dat we
speelden.

48
26 februari was het winterconcert in Ons Gebouw wat nu de onder de titel SDG

In première
o.l.v Karel v.d. Berge en Harry Klaassen werd gepresenteerd.
Het programma bestond uit vlotte nummers zoals Fanfare and Flourishes van James
Curnow en Petite suite Europeene van André Waignein. Enkele stukken van Jacob de Haan
zoals La Storia en Crazy music the air, werden ook door de volle zaal enthousiast begroet.
Hierna was het de beurt aan de jeugdleden o.l.v. Christel Hekkert die hun best deden.
De tamboer en malletband o.l.v. Harry Klaassen waren onder meer met Marching
Percussion van H. Smit en The Entertainer van N.S. Miedema ook zeer succesvol. Henri
Slettenhaar kreeg nog een ovatie omdat hij het enige jeugdlid is bij deze band.
Na de Pauze brak het spektakel echt los met Show, dans en muziek. Men waande zich
in Broadway met muziek uit James Bond; Flash Dance;Dances with Wolves enz.
Als extra was er voor Derkje Wuestman, Henne Wullink, Ben Dijkerman en Gerrit kl.
Teselink met een bloemetje voor hun 25 jarig Supporterschap.
Tot slot klonk het "Tot ziens mensen, tot ziens!!"

Ook nu was de heer Putman van de KNFM weer aanwezig om Wim Beltman en Jan
klein Teselink met een insigne en de bijbehorende Oorkonde voor 40 jaar trouwe leden van
SDG te decoreren.
Al met al het was een prima uitvoering. Iedereen was enthousiast behalve de
penningmeester. De kosten waren nogal uit de hand gelopen.
De Zangvereniging Looft den Heer vierde op 20 maart haar 60 jarig bestaan waar een
serenade op zijn plaats was.
De fanfare gaf in verzorgingshuis Huize de Ehze een concert waar de Mallet ontbrak
wegens ruimtegebrek.
Gezamenlijk trokken ze weer op met de Palmpasen optocht en met ruim 200 kinderen
met een fakkeloptocht naar het Paasvuur bij Korenblik van 't Heuvel.
In mei was een drukke serenade maand t.w. voor het echtpaar Derk Jan WuestmanLeentje Koeleman aan de Lendenweg te Laren G 60 jaar getrouwd;
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Voor Piet en Mini Rietman 25 jaar getrouwd en voor Gerrie en Herbert Wichers die aan
de Jufferdijk woonden en op 21 mei gingen trouwen.
Het Steunpunt "De Veldhoek" voor ouderen in Harfsen werd op 15 oktober officieel
geopend en daar was natuurlijk SDG ook bij aanwezig.
In november kreeg Gerritje de Groot- Horstman een serenade voor haar 90e verjaardag.
En zeer verdiende voor haar als één van onze trouwste supporters.
20 november werd na vele groep en extra repetities deelgenomen aan het concours te
Beuningen o.l.v. Karel van den Berge.
In een steenkoude sportzaal van de Tinnengieter werd een 2e prijs behaald, wat een
koude douche was, doch in Ons Gebouw na een gezellig samenzijn ging men warm naar huis.
Tijdens de opvolgende repetitie hield Karel van de Berge een nabeschouwen over het
concours waarin hij zich liet ontvallen aan het kunnen van zichzelf begon te twijfelen.
Gezien de meningen in het verslag hierover in een bestuursvergadering is het mogelijk
dat hij daarmee de kiem legde voor zijn enige jaren later abrupte ontslagname.
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De Drumband begon de krentenbroden met 3 stuks tegelijk uit te delen waarvan we met
deze foto zeker weten dat lang niet alles is vermeld.

Een geslaagd openluchtconcert melde de kranten maar met té weinig publiek.Mogelijk
door de harde wind dat als de boosdoener hiervoor werd genoemd.
Na het openingswoord van de vz. Roelof Pelgrum, die vooral de supportersvereniging
van SDG bedankte en de muzikanten uit Bathmen welkom heette begon het geslaagde concert
Orpheus speelde o.l.v. Wout Eshuis en SDG o.l.v. Karel v.d. Berge.
Nieuw voor Harfsen was dat Orpheus hun majorettes o.l.v. Marieke Brilman liet
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optreden op klanken van de Orpheus drumband gedirigeerd door Erik Kolkman.
De Drum en Malletband o.l.v. Harry Klaassen droegen met "Marching Percussion en
"Wheels for Bells" een niet te versmaden steentje bij.
Als klapstuk werd het concert werd toch een succes met het samenvoegen van beide
corpsen wat interessante nummers liet horen.
Sinterklaas kwam ook weer met de muziek van SDG mee en met de kerst waren er ook
weer de nodige activiteiten.
Natuurlijk werden er ook weer oliebollen van SSDG.
Zo had December ook weer voldoende bezigheden en de traditionele optredens
1994
Het jaar werd begonnen met het opluisteren van de NJ receptie die het Plaatselijk
Belang "Harfsen Kr. Van Dorth" in zaal Buitenlust hield.
Christa Grootentraast Hekkert die ondertussen getrouwd was werd vervangen door
Willem Jan Jolink uit Zutphen terwijl Martine Lensink de blokfluitgroep onder haar hoede
heeft genomen.
De winteruitvoering werd ditmaal op 25 februari 1994 en voorlopig voor het laatst
gehouden in ''Ons Gebouw" met het motto TOPPOP
Hiervan het volgende programma overzicht:
Begonnen werd met
Gezang 255 vers 1 en 3.
Ere zij aan God de vader
Ere zij aan God de zoon
Eer de heilge geest de trooster
De drie-eenge in zijn troon
Halleluja, halleluja
De drie-eenge in zijn troon
Ere zij de Heer der englen
Ere zij de Heer der kerk
Ere aan de Heer der volken
Aard'-en hemel looft uw werk
Halleluja, halleluja
Looft de Koning heel zijn kerk

Opening door de voorzitter Roelof Pelgrum Gwzn..
Rondo

arr. Jan de Haan/Perzel

Sequensen: Expositie Jan de Haan
Variatie Rondo
Romance
Finale
Holy, Holy, Holy
arr. JamesCurnow
Componist John Bacchus Dykes

52
Suite over Valeriusliederen Jan de Haan
Intrada
Selectie
Intermezzo
Finale
Teamwork mars

Wim Lazeroms

JEUGDORKEST o.l.v. Christel Grootentraast
Speelt voor u: Intrada/ Rondedans/ Dream
PAUZE met grote verloting

Na de Pauze
TOPPOP
o.l.v.

Karel van den Berge
Harry Klaassen
Christel Grootentraast
Verder werkten aan deze avond mee:
Ladyspeaker : Bea Oonk
Zangeres: Marjan Dijkerman
Disk- Jockey: Edwin Gotink
Gitaar: Bert Boverhof
Geluid: Gerrit en/ of Dick de Groot
Kleding: Dirri Koeslag en Magda Pater
En natuurlijk Soli Deo Gloria

Wij bedanken het publiek voor de komst en belangstelling en nodigen u van harte uit
voor volgend jaar maar dan waarschijnlijk in sportzaal "Hoeflo"
SSDG bedankt voor het verzorgen van de verloting
en Piet en Minie voor het verzorgen van de Pauze
BEDANKT EN WEL THUIS
oooooooooooooOOOOOOOOOOOOOOooooooooooooooooo
30 april hielden we weer de rondgang door het dorp Harfsen en meteen een optreden in
de Brinkgreve te Deventer.
De "Leute kapel" werd van stal gehaald om in het P.W. Janssen in Deventer te spelen.
Serenades waren dit jaar niet op één hand te tellen.
Het Zomerconcert werd gehouden op het schoolplein van de Beatrixschool waar ook
het eindpunt was van de 14e fiets vieravonden. Met mooi weer en een Barbecue was het een
pracht avond.
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Foto's zonder commentaar!

In augustus werd voor alle leden door dames- leden onder aanvoering van Diny
Nyenhuis met een naaiatelier aan de Bremweg, keurige blauwe Giletjes gemaakt.
De september feesten in Ruurlo"Reurle neugt oe" waaraan dit jaar ook SDG tegen
vergoeding werd meedeed, zou bijna de vergoeding te niet worden gedaan door de harde wind
die het Vaandel parten zou spelen, ware het niet dat de vaandeldrager Berend Vriezekolk uit
Okkenbroek kans zag met het vaandel te manoeuvreren zodat de wind hierop geen spel had.
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4 Oktober was het 50 jaar huwelijksfeest van Riek en Albert Siebrink de aanleiding om
in HRC Langenbarg in Laren een serenade te brengen.

Ze speelden als verrassing voor de echtgenote Christ Aujourd'hui nous appelle het
koraal wat ze op 4 Okt. 95 hoorden en in Canada de mooiste en grootste Kathedral St. Anne
De Beaupré in de staat Qubec wordt genoemd.
Nog een serenade door gezamenlijke met de Muziekverenigingen uit Geesteren waar
Karel dirigent was en uit Bathmen waar Bea lid was van Orpheus, op hun trouwdag 14 oktober
in een hotel bij Bussloo.
Rest nog de verdere activiteiten te vervullen in december waarbij de oliebollen verkoop
ook dit jaar ons niet in de steek liet met ƒ 2700.= opbrengst.
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1995
De leiding heeft weinig veranderingen. Alleen werd voor saxofoon en
blokfluitopleiding Linda Arholdes aangenomen.
Op voorstel van dirigent Karel van de Berge werd voor het
eerst dit jaar onze jaarlijkse winteruitvoering gehouden in de
sportzaal "Hoeflo" met het thema 50 jaar bevrijding.
Dit gaf veel werk om de zaal om te toveren tot concertzaal.
Op foto zijn leden bezig met de opbouw van een podium.
Vloerbedekking en stoelen moesten worden gehaald.
Aan het geheel werkten de Zangvereniging Looft den Heer
en als figuranten kinderen van school en gymnastiek.
SDG kreeg met deze inzet de sportzaal bomvol.
De manier waarmee Bea v.d. Berge de te spelen nummers van tekst voorzag 'sleurde' de
oudere mensen terug naar de oorlogsjaren.
Zonder die teksten zou de jongere generatie een idee kunnen krijgen dat het zo erg
allemaal niet was in die oorlog, omdat de meeste (film) muziek heerlijk in de oren klinkt.
Zoals "Soldaat van Oranje"; The Longest Day" en de Arnhem mars van A.E. Kelly.
'Give us Peace' met prima solowerk van Monique Bouwmeester en Martine Lensink en
de thema muziek van Schindlers list. Muziek van Glenn Miller ontbrak niet op het programma.
Met het lied 'Land van hope en glorie' kreeg de zangvereniging (die aan dit concert haar
medewerking gaf) het moeilijk om zich te laten horen waardoor er een maatverschil ontstond.
Jeugdleden deden ook mee in dit concert o.l.v. Martine Lensink met 6 fluitisten en
Willem Jan Jolink liet het kunnen van SDG jeugdorkestje horen.
De Malletband was deze avond extra goed op dreef wat met het melodieuze slagwerk
bekende nummers o.l.v. Harry Klaassen ten gehore bracht.
Het beviel goed en besloten werd dit volgende keer weer hier het concert te houden.
Ons Erelid W.Ph. Pelgrum werd 90 jaar en kreeg een Serenade in de Aanleg te Almen.

5 mei was een herdenkingsfeest voor de hele gem. Gorssel waar alle verenigingen die
wat ten gehore konden brengen aanwezig waren in de grote feesttent op een weide in de buurt
van de café restaurant "De Zessprong"te Joppe.
Vooraf hadden alle 5 muziekcorpsen een mars te lopen door één voor hun aangewezen
dorpen. Zo was SDG aangewezen in Epse te marcheren.
Dit was uitgedacht door het feestcomité die zeker geen flauw idee hadden wat ze de
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muzikanten hiermee aandeden om eerst een eind te marcheren om dan met een rotgang naar
de Feesttent te gaan om daar weer op te treden.
6 juni speelde SDG voor de bewoners van De Hoge Weide in Lochem.
Dat SDG wel een flinke plaats inneemt in het plaatselijk gebeuren blijkt dat in de
maand juli liefst 3x het uniform moest worden aangetrokken.
De 1e keer voor de 50 jarige Oranje vereniging Harfsen Kr.v. Dorth.
Het zal wel een heropgerichte Oranjevereniging zijn geweest daar Albert Siebrink in 1938 al
een Oorkonde van de Oranjevereniging Harfsen kreeg voor de bekendmaking van de geboorte van
Prinses Beatrix . Getekend door de voorzitter A.H. Terink en mede ondertekend door Alb. Besselink
"Plumpe" secretaris en Teunis Smeenk van " 't Esterholt"

De 2e keer Het zomerconcert met de fiets vieravonden en de 3e keer voor de fam.
Meyer die 25 jaar getrouw en de het vrachtbedrijf liefst 100 jaar bestond.
In het HCR Exelse Molen werd in november door Apollo Laren het kring festival
georganiseerd waar o.a. Barchem hun 2 concours nummers uit probeerden en SDG om niet te
pochen wel de hoogste ogen gooiden met hun programma.
15 sept. Was gezelligheid avond georganiseerd door de Supporterver met een oriëntatie
tocht met auto's en in Ons Gebouw was het nog een tijdje gezellig bij elkaar te zijn.
Vraag niet hoe het kan SDG verleende ook haar medewerking aan de jubilerende
Zangvereniging van Diepenveen in de plaatselijke Kerk.
1996
Roelof Pelgrum geeft de voorzittershamer over aan Jan Siebrink
In 1996 waar Roelof Pelgrum de voorzittershamer in de
jaarvergadering met vele malen stemmen na vier jaar voorzitter te zijn
geweest deze kon overdragen aan Jan Siebrink
Voor Harry Klaassen die geen kans meer zag de jeugd op te
leiden werd hiervoor Erik Broeke aangetrokken .
De winter uitvoering werd ook in Maart weer in Hoeflo
gehouden. Nu met het motto "De Klokke Rond" en om het
aantrekkelijk te maken waren de 3 vrouwluu ( Dika Wullink, Mini ten Have en Dirkje Jansen)
uit Harfsen bereid enkele schetsjes te doen.
Hoogtepunt was deze avond dat door de Supporters vereniging van SDG een
geheel nieuw Vaandel werd aangeboden. (foto ontbreekt.)
29 maart vertrok burgemeester Notten met pensioen en kreeg van de gezamenlijke
muziekverenigingen een uitzwaai serenade.
1e paasdag 7 april was er weer de fakkeloptocht naar het Paasvuur, waar steeds meer
belangstelling voor was.
Naast de gebruikelijke serenades hier en daar kreeg de 50 jarig accordeon vereniging
VIOS een klinkende serenade.
De binnenkomst van de bejaardentocht vond dit jaar voor de 50e keer plaats.
Hiervoor nam SDG het initiatief om een extra serenade te geven op het podium in zaal
van Buitenlust voor deze gelegenheid.
De kring van muziekverenigingen in de Gemeente Gorssel organiseerde op 6 juni het 5
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in 1 concert te Almen.
6 juli was als opluistering voor de Gehandicapten toertocht een gedeelte (wat vroeger de
Leute heette) van SDG aanwezig bij Meyer Expeditie bedrijf aan de Schepersweg.
Daar voor de keuze van het te spelen opening gezang bij de repetitie geen richtdraad
aanwezig was, werd op voorstel van Ab. Siebrink een lijst samengesteld waarop een passend
koraal aansluitend op het kerkelijk jaar vooraan het begin van de repetitie; voor de Pauze een
mars naar keuze door een lid en tot slot een koraal werd vermeld als afsluiting van de repetitie.
In de kerstnachtdienst heeft SDG dit keer hun medewerking verleend daar de
gebruikelijke rondgang op kerstavond niet meer plaatsvond.
Oliebollen bleef SSDG met medewerking van SDG bakken bij Aaltje Dijkerman aan de
lochemseweg. Het bracht weer ruim ƒ 3000.= op.

