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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.
1997
Het jaar van SDG 60e bestaan.
Om te beginnen SDG deed op vrijdagavond 14 februari mee aan het kringfestival dat
georganiseerd werd door Apollo Laren in de grote zaal van H.C.R. De Exelse Molen.
Hiermee was de toon gezet voor de bekendmaking voor alle activiteiten rond het 60
jarig jubileum.
O.a. met een interview voor in de krant waar drie van de nog levenden oprichters aan
het woord kwamen waarbij een bijzondere grote foto werd afgedrukt.
Dit werd meteen de inleiding voor het Jubileumconcert op 14 maart werd gehouden.
Op 11 mei werd een kerkdienst geleid door Ds Dick
Keuning die predikant was van 1950 tot 1958 in Harfsen.

Na deze
Jubileumdienst
werd door fotograaf
Wim Wichers uit Harfsen de
grote foto gemaakt van alle
mensen die bij SDG
betrokken waren.
12 mei werd een
tentoonstelling en receptie
gehouden in zaal de Wever
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Niet onvermeld mag blijven dat de supportersclub zich ook danig gingen roeren getuige
de brief die aan alle ingezetenen werd bezorgd.

1937-*

60

*- 1997

Soli Deo Gloria
Harfsen
Beste Muziekliefhebbers,
Onze muziekvereniging Soli Deo Gloria herdenkt op 12 mei aanstaande dat het 60 jaar geleden werd opgericht
Al die 60 jaar hebben we vaak een beroep hun gedaan om diverse activiteiten in Harfsen en omstreken muzikale
luister bij te zetten. Zoals het medewerking verlenen aan o.a.kerkdiensten, Oranjefeesten, serenade 's en diverse
jubilea. We kunnen niet zonder muziekvereniging.
Ter gelegenheid van dit diamanten jubileum, zouden we als supportersclub van S.D.G. een geschenk aan willen
bieden
Er is behoefte aan nieuwe instrumenten. Maar de aanschafprijs hiervan is verschrikkelijk hoog. Namelijk 2
trompetten a ƒ 3.500.- + 2 baritons á ƒ 7000.- + 1 vibrafoon a ƒ 5000.-.

Daarom willen we aan allen, die onze muziekvereniging een war, hart toe dragen een financiële
bijdrage vragen.
Het zou toch fantastisch zijn om namens de Harfsense bevolking deze instrumenten aan te kunnen bieden op de
receptie 12 mei a.s.
We hebben hiervoor bij de Rabobank een rek. nr. geopend waarop u uw bijdrage kunt storten.

Om het u gemakkelijk te maken vindt u bij deze brief een accept girokaart.
Bij voorbaat dank voor uw steun

Supportersclub S.D.G.
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Harfsen, Op 14 maart was de sportzaal van Hoeflo goed gevuld bij het
jubileumconcert van de zestig jarige "Soli Deo Gloria".
Anders dan voorgaande jaren was dat door de vele extra kosten nu entree voor moest
worden betaald.

Enkele zinsneden uit de GOC krant overgenomen:
Schitterend Jubileumconcert SOLI DEO GLORIA.
De voorzitter Jan Siebrink begon zijn openingswoord met een de kernachtige uitspraak
"Het is geen passie, het is een roeping" "Soli Deo Gloria investeert in vorming van jonge
musici. Dit waren geen holle woorden daar het concert ook anders dan anders werd geopend
door een saxofoonorkest van SDG, waarna de jeugdleden aan bod kwamen.
Bijzonder was het door jeugdleden gevormde malletbandje. Zij brachten enkele vlotte
nummers ten gehore die door Erik ten Broeke geschreven waren.
Een keur van nummers werd door de Fanfare en Malletband uitgevoerd terwijl
ondertussen een geweldig grote diamant omhoog werd gehesen en bleef de hele avond boven
de muzikanten s c h i t t e r e n.

Tijdens de receptie werd het ere lid W.Ph.Pelgrum; G.W. Pelgrum en A.Siebrink
die vanaf de oprichting lid waren gehuldigd en ook benoemd werden tot ere leden.
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Een extra grote foto werd in de krant geplaatst van Wim Bouwmeester de Tamboermaître/ Paukenist en alles wat met muziek te maken heeft tot zelfs het bespelen van een
aanbeeld bij de Ambachtspolka.
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Nog meer jubilarissen.
Ter ere van het 60 jarig bestaan kwam het 55 leden tellende Senioren orkest van Oost
Veluwe en IJsselstreek, waar ook leden van SDG aan deelnemen, op woensdagmiddag 14 mei
om een populair concert te geven voor ouderen en andere belangstellenden in Ons Gebouw.
Voor het 60 jarig jubileum kreeg SDG een massaal "5 in 1"concert toegewezen.
Vanaf verschillende locatie kwamen uit de hele gemeente Gorssel de corpsen Juliana
Almen; Concordia Eefde; De Harmonie Eefde Gorssel; Kunstmin Gorssel met een stermars
naar het plein naast de Sporthal "Hoeflo".
De leden van S.D.G. hadden ondertussen alles klaar gezet met aanwijzingen voor de
verschillende divisies zodat om precies 20.00 uur het massale orkest o.l.v. dirigent Karel van
de Berge aan de uitvoering kon beginnen.
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Regelmatig nemen leden aan muziek examens georganiseerd door de KNF. Een wel
zeer bijzonder examen werd afgelegd door de klein koper blazers v.l.n.r.Diane Bouwmeester,
Henk Denneboom en Martine Lensink die alle drie volledig slaagden en daarna samen een trio
vormden wat werd begeleid door SDG in Ons Gebouw.

Het Gelders Fanfare Orkest o.l.v.Tijmen Botma concerteerde in Hoeflo ter ere van het
de jubilerende SDG. Voor veel fanfare liefhebbers.
Een extra activiteit was het verzorgen van vrolijke muziek op de 3 daagse beurs van de
Middenstand van Harfsen. Hiervoor was SDG opgesplitst in 3 groepen zodat steeds een
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verse groep het werk kon overnemen. Natuurlijk was de opbrengst voor de kas!
Als altijd was SDG bij het Harfsensefeest aanwezig.
Dit keer ter ere van het 60 jarig bestaan vrolijk uitgedost met ballonnen wat wel een
heel bijzondere outfit was.
De Tamboer en Mallet groep had wel een heel aparte manier bedacht om in de optocht
furore te maken.

Een unieke serenade werd op donderdag 10 juli gebracht aan het Gerrit Pelgrum. Op
deze dag werd hij 80 jaar en nog steeds meespelend lid, tevens medeoprichter van SDG en
erelid in spé! Dat het warm was 'schitterde' in de avondzon op de rood aangelopen gezichten
van de muzikanten. Dertig jaar geleden toen hij nog voorzitter was van SDG waren de
muzikanten ook aanwezig want voor zo'n speciale gelegenheid halen de muzikanten graag hun
instrumenten tevoorschijn al is het in de zomerstop.
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In 2 November was een Try out concert in Hoeflo als warming up voor het concours
in Eibergen met medewerking Kunstmin en Orpheus.
15 november werd op het concours in Eibergen na alle extra repetities en veel moeite
een 2e prijs gehaald met 78,6 punt.in de afdeling Uitmuntendheid.
Dirigent Karel van de Berge had nogal moeite met dit feit en liet tijdens de opvolgende
repetitie in zijn opmerking betreffende het concours dat hij nu aan zich zelf begon te twijfelen.
De gezelligheidsavond had er niet onder te lijden want die werd druk bezocht. Het
bestuur had de leden naar het padvindershuis in Eefde gestuurd en na afloop van de spelletjes
allemaal naar het Chinees restaurant Quarte Brass.
De optocht in Ruurlo werd niet overgeslagen en evenmin de medewerking aan de kerst
zangdienst op de 2e kerstdag in de Grote/of Lebuïnus Kerk te Deventer

1998
De leiding is nog steeds o.l.v. Karel v.d.Berge en de Malletband Harry Klaassen.
De jeugd heeft onderwijs voor koper van Jan Willem Jolink de Malletband van Erik
Broeke en Linda Arnoldes geeft les aan blokfluit leerlingen.
Door de nieuwe afdeling blokfluiten wijzigt het aantal leden van SDG regelmatig door
grote toeloop en afgaande leerlingen die het blokfluit spelen toch niet zo gemakkelijk afging
dan ze dachten te doen.
20 maart werd de winteruitvoering gehouden en ondanks dat er ditmaal weer entree
werd geheven was er een flink aantal bezoekers.
21 maart werd Berend Vriezekolk nu wonende in Okkenbroek die jarenlang als
Vaandel drager bij SDG was een serenade gebracht bij zijn 65e verjaardag.
5 juni werd Harfsen I kampioen en daar werd een serenade voor gebracht.
16 juni speelde Mallet band bij het P.W.Jansen verzorgcentrum in Colmschate en de
Veldhoek muzikanten lieten vrolijke klanken horen bij de Hamac Run op 27 juni.
Zoals ieder jaar regelmatig moeite wordt gedaan om een hechte band met jeugd op te
bouwen door b.v. een gezellig uitje of feestavondje.
Dit jaar werd op 15 augustus gepunterd in Giethoorn en als besluit werd met enkele
oudere leden het heerlijk barbecuen bij Dennenboom aan de Dennendijk. Het was een
gezellige dag maar wel vermoeiend.
Het Kringconcert werd op 15 oktober gehouden in Hoeflo waar Orpheus Bathmen;
Advendo Lochem; Juliana Almen; en SDG zelf hun kunnen lieten horen.
Om niet in herhalingen te vervallen met serenades, kringfestivals, Sinterklaas , kerk
enz. noemen we hier alleen de gezellige lange optocht lampionnenoptocht voor de 20 jarige
Peuterspeelzaal. De verlichting voor de muziek was geregeld met gaslampen.
Om een idee te geven wat SDG zoal deed hier de vermelding dat de leden in dit jaar
liefst 31 keer het uniform moesten aantrekken voor een optreden
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1999
In de leiding van SDG is dit jaar nogal wat verandert.
Karel van den Berge nam als dirigent nogal abrupt ontslag en werd opgevolgd door
dirigent Susan van Opstal.
Linda Arnoldus die les gaf aan blokfluiters en Saxofoon leerlingen werd opgevolgd
door Jeroen Kraaij voor Saxofoons en Elly Meulenbrugge nam de fluiters onder haar hoede.
5 Januari was het officiële afscheid van Karel van den Berge die een bierpakket kreeg
aangeboden en zijn vrouw Bea een boeket bloemen.
Het NJ concert werd dit jaar op 10 januari voor de allerlaatste keer o.l.v. K.v.d. Berge
weer samen gegeven met VIOS en de Zangvereniging in Buitenlust.
Op 12 januari was de eerste repetitie met Susan van Opstal.
Zij kreeg meteen de moeilijke taak om in korte termijn op 17 maart een alleszins
aantrekkelijk winterconcert door SDG te laten uitvoeren.
Met het thema "The Best Off" bleek uit de reacties die door het muziekminnende
publiek en de pers werden gegeven dat ze daarin goed geslaagd was.
De nieuwe garage van Henk en Riekje Slettenhaar ging ook aan SDG niet ongemerkt
voorbij door een met volledige bezetting hun een serenade aan te bieden op 3 april 1999.
Na de Palmpasenoptocht waren we op 1e Paasdag present bij het paasvuur bij
Korenblik aan de Belterweg en 2e Paasdag speelden was het weer onze beurt in de Grote Kerk
te Deventer.
De bejaarden werden op 1 juni ingehaald en 11 en 12 juni was het voor SDG ook weer
aantreden bij het Harfsensefeest

Zo te zien loopt SDG niet altijd voorop met de optocht
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De Leutekapel nu omgedoopt tot "Veldhoek muzikanten" gaven op 19 juni weer hun
medewerking aan de Hamac run voor gehandicapten waarvan de start weer bij Meyer was.
De Malletband nam 26 juni deel aan de Streetparade in Bunsschoten op 26 juni en de
fanfare soleerde hierdoor bij jubilerende Sportvereniging op het voetbalveld
Het zomerconcert kon met gunstig weer gehouden worden bij het eindpunt HOEFLO
van de fietsvierdaagse.
Mini Rietman had SDG al wel vaker horen spelen maar niet zoals op 15 augustus toen
ze na de kerkdienst waarin ze gehuldigd werd een serenade kreeg ter gelegenheid van haar 25
jarig kosteres jubileum.
Dat SDG zich niet laat kennen bleek 11 september door met zeer warm weer de optocht
mee te lopen in Ruurlo en daarna 's avonds ook no 2 serenade bracht aan 40 jaar getrouwde
paren Muileman en Wesseldijk.
Wat niet in elk jaar wordt vermeld is dat regelmatig een feestavond in het jaar voor
leden en aanhorige werd gehouden. In 1999 was hiervoor in Borculo een smokkeltocht.
Sinterklaas ( Wim Makkink Nieuw Eschede) kwam dit jaar in motor met zijspan wat een
vermelding waard is daar de oude baas nog steeds niet goed durfde op een paard te zitten.
Op de Middenstand kerstmarkt had SDG een stand waar liefhebbers tegen betaling
door op een instrument te blazen konden tonen wie de langste adem had.
Serenades waren er dit jaar ook weer voldoende om te besluiten met de laatste van dit
jaar op 20 december was voor het 25 jarige huwelijk van ons lid Roelof en Hermien Pelgrum.
De Kerstnachtdienst Harfsen en de Kerstzangdienst te Deventer was de afsluiting.
Of het belangrijk is om te vermelden maar dit jaar werden voor het eerst de Oliebollen
gebakken met behulp van een thermometer.
2000
Na een rustig begin in het millennium jaar is te noemen de serenade aan ons Erelid
Willem Philippus Pelgrum voor zijn 95e verjaardag.
Het winterconcert werd goed bezocht op 17 maart in Hoeflo met het thema

"Zap mee met SDG" .
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Roelof Pelgrum; Herman de Groot en Jan Willem Huurnink werden tijdens deze
uitvoering gedecoreerd met het 50 jarig insigne.

Ook voor Berend Vriezekolk sinds mensenheugenis Vaandeldrager bij SDG

Iedereen was tevreden over de uitvoering hoewel door onvolledige repetities die
hiervoor vooraf gingen het toch wel veel beter had gekund.
Met dia's bekend van TV uitzendingen die op een groot scherm werden getoond werd
een aangepast muziekstuk gespeeld.
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Bij nader beschouwing van de dia's bleek dat filmscènes waren nagebootst.
Op de ledenvergadering die van 27 maart werd door het aftreden
van Jan Siebrink na de nodige stemmingen Henk Dennenboom Gzn.
gekozen als nieuwe voorzitter die het als een uitdaging zag om dit voor de
vereniging te mogen zijn.
Wat wel eerder plaats vond doch niet werd vermeld in voorgaande
verslagen is dat een klein koperorkestje (nu met de naam Veldhoekmuzikanten) hun medewerking verleenden aan een kerkdienst op 1e paasdag gehouden voor
bewoners van het Hungerink in Eefde.
*Gerrit Pelgrum medeoprichter van SDG en oud voorzitter overleed op 25 april.
Met de gehele vereniging werd een erehaag gevormd op het kerkhof en speelde het
orkest het lied 'Veilig in Jezus armen'
Alle regelmatige optredens werden in het verslag van 2000 genotuleerd.
Met het noemen volstaan we hier met het theeconcert in Hoeflo samen met de
Zangvereniging "Looft den Heer"en de accordeonvereniging V.I.O.S. die een uitzondering
vormde daar het ten bate van de Vuurwerkramp in Enschede was.
Ondanks de nodige publicatie die hiervoor was gemaakt viel het aantal bezoekers
tegen. Het geheel was echt de moeite waard door de afwisselingen die het concert ten gehore
bracht door telkens een andere samenvoeging van orkesten te creëren.
Nog een nieuw fenomeen was de medewerking die de Veldhoekmuzikanten gaven bij
de finish van de skeelers die meededen op 4 juni aan de Wheels in nature.
Het Harfsensefeest was weer één van de onderdelen en een optreden van de Veldhoekmuzikanten op 28 juni in het P.W.Janssen te Colmschate kwam ook weer in de picture
Nieuw was dit jaar op zondag 2 juli dat bij de medewerking van de openluchtdienst op
het weidje bij FockemaAndræ alle leerlingen een orkestje vormden en o.l.v. Susan van Opstal
hun kunnen lieten horen.
Voor de 20e keer organiseerde de VVN (Veilig Verkeer Nederland) nu omgedoopt tot
3VO de fietsvierdaagse. Dit was aanleiding om tijdens het zomerconcert die daar aansluitend
werd gehouden een 3x Lang zullen ze leven te spelen.
29 juli konden de Veldhoek- muzikanten hun instrumenten weer voor de dag halen om
op verzoek van Hermie & Werner hun 12½ jarig huwelijk op te vrolijken.
Optochten 9 september in Ruurlo en Bokbierdag 7 oktober in Zutphen wat een zeer
lange mars werd zal vele muzikanten blijven heugen.
Wat ook zal blijven heugen is het Studie/gezellig weekend in Ennepetal.
In overleg met de voorzitter Horst Gockel van de Orginal Sauerlander musikanten
aldaar konden we overnachten in de Jeugherberg aldaar.
Met de OAD bus bestuurd door ons lid Henk kl. Lebbink kwamen we voor de middag
op zaterdag 14 oktober in Enneptal.
Waarom dit uitgebreid gemeld?.
Het was een kunststuk om met de dubbeldekker bus, waar een paar muzikanten voor de
bus uitliepen om te kijken of over het kleine weggetje met vele korte bochten en met
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laaghangende takken van bomen door te rijden tot aan de Jeugdherberg.
Het middag eten was bij leden van de Sauerlander muzikanten waarna het orkest o.l.v.
Susan van Opstal en de Malletband ol.v. Harry Klaassen een concert gaf op het markt plein.
Het was wat fris op het plein en de organisatie liep aanvankelijk wat stroef omdat er
geen stoelen beschikbaar waren. Horst Gockel regelde even met de Hotel houder.
Met dank aan Dick Brummelman die met zijn nieuwe digitale fototoestel mooie
plaatjes maakte is het een mooi aandenken van de dit waarde volle weekend.

14

15

16

17

18
Als rustpunt lijken deze 2 foto's een goed moment te memoreren dat de serenade
vermeld in het jaarverslag op 24 november bij Siebrink deze voor het echtpaar W.J. Siebrink
en T.J. Siebrink– Kalfsterman aan de lochemseweg die 50 jaar getrouwd was.

Of het weekend in Ennepetal geholpen heeft?
Wat de laatste jaren steeds niet lukte werd dit jaar op 25 november in de Prickerhal te
Eibergen o.l.v. Susan van Opstal omgezet in een gelukken.
Namelijk met een gemiddelde van 82,42 punten wat een 1e plaats in de afdeling
Fanfare Uitmuntendheid betekende
Het verplichte werk Return kreeg 81,67 en het keuzewerk Ross Roy 83,17 punt als
waardering van de jury.
Bij binnenkomst van Harfsen werden de verheugende muzikanten en hun dirigent bij
Ons Gebouw opgewacht met een serenade van de Malletband.
Gespeecht werd o.a. door afgevaardigden van V.I.O.S en Plaatselijk belang terwijl de
Supporters aan elke muzikant een mooie roos uitreikten waarna nog gezellig werd nagepraat
over het verloop van het concours.
Het verslag van 2000 vermeld verder dat in dat jaar 23 keer het uniform moest worden
aangetrokken.
Op de valreep van het jaar werd op 30 december moest nog een serenade worden
gebracht aan Herman en Ria de Groot- Radstake.
De bestelde oliebollen waren de vorig dag al bezorgd.
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2001
Dit jaar trof ons land en speciaal de boeren met een Mond en Klauwzeer Crisis.
Het is hier niet de plaats alle consequenties hierover te vermelden, daar in de
geschiedenis dit voldoende bekendheid heeft en zal blijven krijgen.
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De winteruitvoering op 16 maart met het Thema KLEUR wat nog net voordat de
MKZ crises uitbrak in de geheel gevulde Sporthal "Hoeflo" werd gehouden.
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Jubilarissen waren Wim Bouwmeester 40 en Gerrit Pasman met 43 jaar lid van SDG.
Traditie getrouw was na de winteruitvoering de jaarvergadering die gehouden werd op
20 maart. Naast de gebruikelijke agenda punten was er een punt dat de aandacht verdient.
Bij nalezen van de statuten bleek dat deze al enkele jaren waren verlopen, zodat men
meende een nieuw statuut te moeten opstellen. De meningen waren hierop wat verdeeld doch
met enig overleg werd besloten het doel van de vereniging gemeld in artikel 5 niet te wijzigen.
Hierdoor bleef de grondslag van de vereniging behouden wat in een vereniging die de
naam Christelijk in het vaandel heeft niet mag en kan ontbreken
Na deze winteruitvoering brak de MKZ uit waardoor ook muziekrepetities werden
afgelast evenals de Palmpasenoptocht en het Paasvuur.
Zelfs de Koninginnedag werd niet gevierd.
Wel werd nog door een gehavend SDG orkest meegewerkt op 16 april aan de
Paasdienst in de Grote kerk te Deventer.
Ook de jubileumviering van "Ons Gebouw"die gepland stond voor 11,12 en 13 mei
ging niet door daar men het nog te gevaarlijk vond om het door te laten gaan.
Het werd verschoven naar 28,29 en 30 september.
Het "Harfsense Kring van Dorth" School en Volksfeest wat doorgang kon vinden na de
MKZ crisis werd gehouden op 8 en 9 juni was weer één van de grote bijdragen van SDG .
Zaterdag 16 juni kwamen de Veldhoek muzikanten weer in actie bij de Hamacrun bij
de firma Meyer aan de Schepersweg.
Zondag 17 juni was SDG paraat voor de buiten kerkdienst op het veld naar
FockemaAndreæ waarna het Jeudorkest van SDG hun kunnen ten beste gaven.
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Voor de bewoners van het P.W. Jansen Verpleeghuis in Colmschate bracht de
Malletband een concert op 3 juli. Het zomerconcert dat met de afsluiting op 19 juli van de 4
avonden fietsers werd gegeven bij de school kon nog net voor een regenbui worden gegeven.
Het jubileum gebeuren van het 40 jaar NH. Kerk Harfsen en het 50 jaar "Ons Gebouw"
Harfsen wat zoals al vermeld door de MKZ van 11 - 13 mei worden verplaatst naar 29 –30
september.Natuurlijk was daar Malletband op 29 september aanwezig met veel andere
verenigingen aanwezig om het geheel een feestelijke gebeurtenis te laten zijn.
Soli Deo Gloria werkte hier mee in de op 30 september gehouden Jubileumkerkdienst.
De NH Kerk Harfsen heeft voor deze gebeurtenissen een boekje laten verschijnen die
wel in alle Harfsense gezinnen aanwezig zal zijn.
Weinig aandacht is in deze hele Story gegeven aan gezelligheid avonden en uitstapjes
tussendoor voor leden en speciale uitjes voor Jeugdleden.
Voor alle dergelijke avonden die er zijn geweest hier dus een vermelding van de
Gezellige avond in Ons Gebouw met een barbecue
Die Orginaler Sauerlander Musikanten aus Ennepetal/Voerde kwamen op zondag 7
oktober naar Harfsen voor een uitwisseling concert.
Hun plan om een weekend te komen kon geen doorgang vinden daar meerdere van hun
leden geen kans zagen om dan mee te kunnen.
Met veel pech aan de autobus, die zelfs vervangen moest worden bij het Dolfinarium
wat ze eerst bezochten in Harderwijk. Met een vervangende andere bus kwamen ze behoorlijk
wat te laat voor het concert dat ze samen met SDG zouden verzorgen.
Desondanks heeft SDG voor het niet talrijke publiek door extra nummers in te lassen
dit opgevangen om daarna toch nog de Sauerlanders een leuk concertje te kunnen laten geven.
Hoe dan ook, de contacten met dit orkest werden hierdoor weer verstevigd.
11 November kwamen de ouderen weer terug van hun jaarlijkse reisje dat ditmaal door
de MKZ crisus ook later in het jaar werd gemaakt. SDG was ook nu aanwezig met muziek.
De Malletband van Harfsen kreeg op 17 november weer meer bekendheid door in
Vorden met de muziekvereniging Sursum Corda te helpen samen Sinterklaas in te halen.
Op 27 november overleed Wim Tuitert. Zijn vrouw Ria speelt hoorn en ze verzorgden
voor SDG de aansprakelijkheid verzekering. Het was voor hem en zijn gezin een lange
lijdensweg geweest en na alle hoop en chemokuren was het niet meer mogelijk om beter te
worden.
Het bestuur en meerdere leden zijn naar de condoleance dan wel naar de begrafenis in
Bathmen.
SDG orkest gaf 8 december samen met Orpheus in de "Uitvlog" een najaarsconcert.
Van het weinige publiek was de algemene opinie dat SDG o.l.v. Susan van Opstal ze
een prettig en goed in het gehoor liggend programma hadden geboden.
Op het randje van 2001 naar 2002 gaf Jeroen Kraay aan dat hij wilde stoppen met les
geven aan de saxofoon leerlingen
Met POLS (Persoonlijk Overleg Leiding SDG) werd een nieuwe uitdrukking in de
verslagen van SDG aan de woordenschat toegevoegd.
Het verslag van 2001 eindigde met een memoram voor Johan Dijkerman.
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Op Vrijdag 9 februari 2001 overleed Johan Dijkerman op 76 jarige leeftijd.
Hij was lid van 1940 tot 1998 en heeft meerdere functies bekleed in het bestuur van de
Harfsense accordeonvereniging VIOS. Hij was een echt vereniging mens.
Wegens zware astma moest hij helaas stoppen met muziek maken in verenigingsverband, maar thuis heeft hij (op dokters advies) nog doorgeblazen tot het echt niet meer kon.
Bestuursleden en meerdere leden zijn naar de condoleance dan wel naar de uitvaart
plechtigheid geweest.
2002
De winteruitvoering was op 15 maart waarvan ditmaal het thema "Stel je voor..." was
en een afdruk bij het programma blaadje met de koppen van alle leden en medewerkende die
de prijsvraag vormde wie = wie.
Alles van het jaar 2002 is nog niet genoemd
daar het jaar bij het samenstellen van deze CD nog niet voorbij is
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1
2
2.
3.
4.
6.
7.
8.
9.
10.
11
12.
13.
14.
15.
16.
17.
16.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Henk Denneboorn
Ellen Wuestman
Femke Bluemink
Karin Enderink
Koen Enderink
Jan Heyink
Judith Besselink
Janneke Braakhekke
Marleen Muilerman
Frank Hazelaar
Elke Schoneveld
Ingrid Enderink
Toos Brummelman
Lian Brinkman
Iris Brummelman
Peter Zoetbrood
Hendrik Wichers
Henri Marsman
Gerrit Slagman
Lars Wuestman
Erik Smale
Timo Visschers
Sanne Bluemink
Wim Bouwmeester
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26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39
40
41
42
43
44
45.
46.
47.
48.

Rietje Slettenhaar
Daan Enderink
Elly Meulenbrugge
Rija Voortman
Ria Tuitert
Albert Siebrink
Riky Lensink
Thymen Wilgenhof
Bart Braakhekke
Ben Dijkerrnan
Herman de Groot
Mignon Wuestman
Bennie Brumrnelman
Roelof Pelgrum
Jurgen Heijink
Frank Kalfsterman
Paula Voortman
Hermi Timmerije
Anke ten Have
Jan Siebrink
Wim Beltman
Wim Veeneman
Patrick Klumper
Gea Boerman
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49.Thomas Blankenberg
50.Yvonne Wuestman
51.Rikie Klumper
52.Mini Rietman
53.Esther Enderink
54.Susan van Opstal
55.Mirjam Beltman
56.Arend Wuestman
57.Frank Enderink
58.Dirrie Enderink
59.Wilma Roekevisch
60.Annie Wesseldijk
61.Rick Heijink
62.Nena Keessen63. Henk Enderink
64. Diane Bouwmeester
65. Freek Veeneman
66. Piet Rietman
67. Henk Elkink
68. Harry Klaassen
69. Gerry Wichers
70. Esther Dommerholt
71. Heidi Ruiterkamp
72. Gery Kaatman
73. Bart Kalfsterman
74. Christa Hulsdouw
75. Jelmer Wilgenhof

76. Johanna Lansink
77. Magda Pater
78. Mariska Kalfsterman
79.Henk slettenhaar
80 Erna Groot Huize
81 Jan Klein Teselink
82 Gerrit Pasman
83 Sharon Wassink
84 Gerrit Denneboom
85 Martine Lensink
86 Dirrie Koeslag
87 Henk Klein Lebbink
88 Dick Brummelman
89 Berend Vriezekolk
90 Sjoerd Enderink
91 Annie Pasman
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In dit tekstvak had eigenlijk ook een huldiging foto van Arend Wuestman voor zijn
50 jarig lidmaatschap moeten staan. Arend had jarenlang zitting in het bestuur van
SDG en was meerdere jaren penningmeester. Andere functies die voor S.D.G. van
belang waren vervulde hij steeds plichtgetrouw.
Helaas kon hij op dit concert niet meespelen wegens het overlijden van zijn neef en
vriend Jan Wuestman die ook sinds kort zijn buurman weer was geworden in het
Nuisvelderbos.
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De 3 prijswinnaars die de juiste namen wisten in te vullen van "Stel je voor...............".
Erna Vonkeman; Gerritje Besselink en Jan Klumper werden door vice voorzitster Martine
Lensink van SDG op 28 maart beloond met een aardige attentie.

De geschiedenis blijft doorgaan.
Iedereen die dat wil, kan eenvoudig elk jaar belangrijke punten
uit de komende jaarverslagen toevoegen of laten toevoegen.
Ook verbeteringen of aanvullingen kunnen worden gemaakt.
't Is maar wat je zelf wilt.

