
De geschiedenis 
van een Dorpsfanfare
De Fanfare Markelo viert dit jaar haar 80-jarige jubileum. Ter gelegenheid 
daarvan heeft Ari Blankenstijn een boek geschreven over de geschiedenis van 
de Fanfare. Na meer dan 5 jaar werk is er een indrukwekkend boek  
ontstaan, waarin de historie nauwgezet en op gevatte wijze wordt  
beschreven. Tevens bevat dit ruim 170 pagina’s dikke boek een  
ongelofelijke schat aan originele foto’s!

In het jubileumweekend, dat plaats zal vinden op 14 t/m 16 november,  
zal dit boek worden gepresenteerd. En wel tijdens het jubileumconcert 
op zaterdag 15 november, waar u van harte voor bent uitgenodigd.

De verkoopprijs van dit bijzondere boek is € 20,-. In de voorverkoop bie-
den wij het echter aan tegen een aantrekkelijke prijs van € 17,50. U krijgt 
een uniek boek in handen, waarmee u tevens de Fanfare ondersteund.

Het boek zal persoonlijk
bij u thuis worden 
bezorgd.

U kunt het boek alvast 
bestellen door op onze 
website aan te geven dat  
u belangstelling heeft, 
(www.fanfaremarkelo.
nl)  of het formulier op de 
achterkant van deze flyer 
invullen.

U zult hier geen 
spijt van krijgen!

VOORVERKOOP€20,-
€17,50



Door onderstaand formulier in te vullen, 
geeft u aan het boek ‘De geschiedenis van 
een Dorpsfanfare’ in de voorverkoop te  
bestellen voor de prijs van € 17,50.

Naam:

Straat:

Postcode:

Plaats:

Telefoonnummer:

Emailadres:

Dit formulier kunt u inleveren of opsturen 
naar onderstaand adres:
Post Fanfare Markelo,  Keppels 7, 7475GB  Markelo
E-mail penningmeester@fanfaremarkelo.nl

Geschiedenis van een Dorpsfanfare

D
e Fanfare Markelo bestaat 80 jaar in 2014. Ter gelegenheid hiervan, hebben we dit prachtige boek gemaakt. eicimus ipsanti 

beaque nuscia nonsedi simpore, tem idit, optae dendeliquia ium que es restecupis es magnati orecatur? Qui adisquo to 

vel idebitatem et, sit, quo occum evel id es ut laceptiam, ommod quatemp eratatis porio quam as et laute perior sequiam 

et acercilit venda dest as con pore odi cum ut quae res resequas mi, quis re niminiatem sequae maximus, as incte ipidem qui re 

venis aliquatem laturia erchil mi, ius desenis arum aut incit dolene veleneces et andam volorem nectium dellige nduciatur? Qui sit, 

sanis animus quid el ex erchill itisti quis erro et porunt.

Is sequae cor as idem alic tet repraep erruptam aut lantinv eniaspero cusa ium nobita deleniendam doluptati ut est, sinvenis conse-

quatur?

Ma de lam lautet laut volo odio cupta quaernat aut quo ommoluptam fuga. Eperiosa sum volori am, od molorent fugia nonsed quae 

pero quia voluptae omnimi, consenima siminim oluptat.

Les apis sum nis simagnimus restium eosapicit, explicipsunt ex et rempost, qui bere lab ipiciatquo omnimusam volectem hici Geschiedenis van 

een Dorpsfanfare
jaren ’50 > 43

42 > jaren ’50

Geldacties

Om de verenigingskas op peil te brengen en te houden zijn in de vijftiger jaren uiteenlopende acties ondernomen. Groot succes was het Paasbal, sinds 1953 jaarlijks op Tweede Paasdag. Het Paasbal was een combinatie van vermakelijkheden als oud-Hollandse spelen, een schiettent en bussen gooien en een dansmiddag en -avond begeleid door een dansorkest. Een populair bal, dat jaren een belangrijke financiële peiler onder de Fanfare vormde. De dansmuziek werd verzorgd door eigen leden. Dit orkestje wordt gezien als geboorte van huidig amusementsorkest de Grösmeijers. Het bal is zestien jaar gehouden, maar flopte in 1969. Het paste niet meer in het tijdsbeeld, het werd te duur en er was te weinig animo het langer te organiseren.

Lompenactie (later kledingactie)De start van een lompenactie in 1954 bleek al snel een gouden greep. De actie was in februari. Dat werd later maart/april en vanaf 1960 mei. De naam werd kledingactie, voor lompen waren niet langer afzetmogelijkheden. In het eerste jaar was het ‘batig saldo’ ƒ 1.300,00, voor die tijd heel veel geld. De lompen werden verkocht aan Geert en Aaltje van Schooten. Bekend is dat de onderhandelingen bij Dika van de Kruusweg gevoerd werden op het scherpst van de snede. Tot op de halve cent. De koop werd beklonken met een flinke hoeveelheid jenever. De heer Oplaat van de Coöperatieve Landbouwvereniging stelde een vrachtauto en weegbrug ter beschikking en ook de beschermvrouwe liet de rode roggebroodbus voorrijden. Albert Kamphuis was in die jaren actief als dorpsomroeper in Markelo. Vaak berichtte hij over het huisvuil dat op een andere dan de gebruikelijke dag zou worden opgehaald. Met een koperen bel kondigde hij zijn bezoek in de buurt aan. Vervolgens las hij zijn boodschap voor van papier. In het Fanfare archief is een 

kwitantie bewaard, waaruit blijkt dat Kamphuis de lompenac-tie aankondigde. Dat kostte normaalgesproken ƒ 5,00. Maar Kamphuis deed het voor niets: ‘voor het goede doel’ stond op de kwitantie. 

In dichtvorm
Later, in de jaren zestig werd de kledingactie vaak met een geluidswagen aangekondigd. Een dag voor de actie toerde de auto met speaker door het dorp. De omroeper bracht de actie in dichtvorm onder de aandacht: 

Met afgedankte kleren, kunt u de Fanfare eren.

Voor uw oude jassen, sokken en petten,kopen wij nieuwe trommen en trompetten.

Het buis van Bats wn ’n rok van Riek,De Fanfare krig morgen de hele kliek

Zet zaterdagmorgen uw lompen aan de wegen wij halen ze dan snel weer weg.

Koeien op hol 
Soms kondigde een trompettist of trombonist een actie aan in Markelo. Op een actiedag blies een trombonist van de Fanfare dusdanig hard op zijn instrument in buurtschap Stokkum, dat de koeien ervan op hol sloegen. Enkele vlogen dwars door de afrastering. Dit boerenerf kon men vanaf dat moment overslaan tijdens de actie. De Fanfare was hier even niet welkom. 

Foute advertentie
Later werd de inzameling aangekondigd met geluidswagens. In 1958 was de actie zeer geslaagd maar: “Op woensdag 19 

Overdracht van de eerste zak lompen aan voorzitter Derk Haan.v.l.n.r. onbekend meisje, Jan Pinkert, Henk Blankenstijn, Jacob v.d. Wolde (in deuropening), Marinus Kevelham, Derk Haan, Gerrit Vedders, Piet Legtenberg, Hendrik Pinkert, Jan Kuipers. De kinderen rechts vooraan zijn o.a. Dick en Bea Tuitert en Ari Blankenstijn.

belangstelling staat, heeft het vele jaren zonder vaandel moeten stellen. Nu echter zal hier verandering in komen, want het vaandel is hernieuwd. Alle behaalde en nog te behalen trofeeën kunnen nu weer een plaatsje krijgen op dit vaandel. Dat het met ere uitgedragen en gevoerd mag worden”.

Ererondje
Hierna onthulden de dames Voorderman en Lichtendahl het vaandel. Voorzitter Haan bedankte het vaandelcomité en ook het volk voor het initiatief. Na een driewerf hoera kwam vaan-deldrager Kooyman naar voren om het in ontvangst te nemen. De Fanfare maakte een ereronde door het dorp. Tijdens de 

rondgang werd gecollecteerd voor het Prins Bernhardfonds voor de Volksontwikkeling, Jeugdzaken, Kunst en Wetenschap. Later werd dat het Prins Bernhard cultuurfonds, beter bekend als de Anjeractie. Gecollecteerd wordt nog altijd voor dit fonds, de rondgang is verdwenen.

Aanbieding vaandel In ontvangstname hernieuwde vaandel op  29 juni 1954 op de stoep van het gemeentehuis. In lichte regenjas de voorzitter van de Fanfare Derk Haan. In het midden Mevr. De beaufort- Sikinghe en burgemeester de Beaufort. Links naast vaandel: Mevr. R Lichtendahl. Links naast vaandel Mevr. H. Voorderman-Wannink en Mevr. Egberdina Hendrika Kottenberg-Meenderink.


