
De Stille Fanfare 

en het mysterie van de verdwenen Baton
een weergaloos verhaal voor jong en oud over vriendschap, verlies en daadkracht

Lustrumeditie!

Nu met extra 

fanfare-

spaarplaatjes





Een eerste lustrum, dus de Stille Fanfare pakt eens flink uit!
De Stille Fanfare is hét korps dat in stilte marcheert. Opgericht in 2007, maar met een heuse CD officieel van start gegaan in 2008. Inmiddels zijn we vijf jaar en de nodige optredens verder. Ook 

internationaal is de Stille Fanfare geen onbekende meer. Festivals in Frankrijk, België, Oostenrijk, Denemarken en Duitsland weten inmiddels van het bestaan van dit bijzondere korps. 

Voor de Stille Fanfare zijn tradities erg belangrijk. Onze co-producent Theater de Lieve Vrouw in Amersfoort kan hierover meepraten. Sinds 2008 organiseren wij hier jaarlijks op 1 januari onze 

nieuwjaarsreceptie in samenwerking met dit prachtige theater. Op iedere nieuwjaarsreceptie is tot op heden, naast de vertrouwde bitterbal naar keuze, een uniek Stille Fanfare collectoritem 

gepresenteerd. Hieronder vindt u een overzicht:

-2008: presentatie van de eerste CD van de Stille Fanfare ‘Voorwaartsch!’

-2009: presentatie van de documentaire dvd ‘Een dag uit het leven van...’

-2010: presentatie van de soft erotische garagekalender van de Stille Fanfare + CD ‘The best of...’ + de eigen Stille Fanfare geurlijn.

-2011: presentatie van de nieuwe gebreide lingerielijn ‘eindelijk uitgebreid’ + CD ‘Voorwaartsch! hop...’

-2012: presentatie van het kookboek van de Stille Fanfare ‘koken in crisistijd’ + CD ‘Voorwaartsch! unplugged...’

Al die jaren viel er voor de ware liefhebber van de Stille Fanfare absoluut een en ander te verzamelen. In 2013 is er reden voor een feestje, want dan bestaat de Stille Fanfare maar liefst vijf jaar! 

En onze trouwe fans, de ware verzamelaars, willen we dit lustrum tegemoet komen met heuze alba. In gelimiteerde oplage verschijnt dit jaar de box ‘The Boxxx’ met daarin alle nummers uit ons 

brede repertoire uit de afgelopen vijf jaar. En daarnaast, u heeft het inmiddels in handen, een echt Stille Fanfare-plaatjes-verzamelalbum.  Dit unieke album bestaat uit twee delen. Allereerst de 

spannende beeldroman van ‘de Stille Fanfare en het mysterie van de verdwenen baton’;  een weergaloos verhaal voor jong en oud over vriendschap, verlies en daadkracht. En in het tweede deel een 

unieke spaarmodule welke, mits volledig, een prachtig overzicht geeft van de diverse fanfareleden uit de afgelopen vijf jaar. Spaar daarom nu alle 24 plaatjes en maak dit unieke verzamelalbum* 

compleet. Wij wensen u veel lees- en spaarplezier!

Het management.

“Stilte iS alS een rivier, die zich SplitSt om een Steen heen”
                                                                                                                                                                     [Markies Generaal, 1989, TilburG]

*bij aanSchaf van dit verzamelalbum ontvangt u vijf gratiS plaatjeS in een unieke meeneemverpakking. de andere plaatjeS zijn in loSSe zakjeS te koop. elk zakje bevat vijf plaatjeS.



We vinden onze vrinden van de Stille Fanfare op 
weg naar een optreden

Iedereen 
klaar?

We gaan nu
optreden zonder Janneke, daar-
na moeten we allemaal op zoek

naar de dief

zo, we zijn er 
jongens

Dit wordt 
vast weer een 
puik optre-

den

Oh 
nee, het 
stokje is 
kwijt!!!

Als Janneke
haar stokje niet terug vindt, moet 

ze uit de fanfare!

Kijk, de 
dief heeft 

een schoen 
verloren!

Nee,
wacht!

Ik kan 
mijn baton 
niet vinden 

grmbl... Hij is vast 
gestolen

Dat zal Igor, de bal-
lenkoning van Amers-

foort wel gedaan 
hebben

Waarom moet
mij dit nou over-

komen?

Eeke is oplettend... ...maar de Markies Generaal beslist.



En de fanfare vertrekt zonder Janneke...

Ondertussen op het politiebureau...

En de zoektocht naar de baton begon...

Na het optreden, in het oergezellige café van Thea-
ter De Lieve Vrouw drinkt het korps wat na.

Een baton,
we zoeken een 

baton!

Dus u bent op zoek 
naar een batondief met 

maar één schoen?!

Boehoe
boehoe

Zullen we nu 
allemaal gaan 
zoeken? Aub?!

Vertel op ballenkoning, heb-
ben jullie de baton gejat?

Eh, nee

Wie is
die gek!!!

Nee, maar ze 
hebben wel 
hele goede 

patat.

Goed, Snackbar Sjors
heeft de baton dus ook niet

En niet 
duur!

Ja
Hier had uw advertentie kunnen staan!



Bij res-
taurant de 
Vereeniging 
proeft Ron 
alvast de 
ovenheer-
lijke soep 
voor.

Wat zeg je Niels? 
Heeft de politie mis-

schien iemand gevon-
den?! Ja

Ja
Ik heb een ge-

tuige gevonden!

Vertel ons
alles mens, wie 

was het?

Ik weet het 
niet, ik denk dat het één van hun is.

Op het bureau leidt agent Coen de 4 verdachten voor Dan stormt Eeke het politiebureau binnen...

Als ik de dief te
grazen heb, dan zal hij 

er van lusten!

Janneke laat het er niet bij zitten en gaat alleen op 
onderzoek uit

Meisje, wist je dat ik naast agent ook tekst-
schrijver en dagvoorzitter ben. Kijk maar 

eens op coenenco.nl

Echt 
waar?

Herkent iemand van jullie
een mogelijke verdachte?

Ja, maar welke
oude vrouw?



Ja

Maar Eeke is oplettend...

Het korps zet de achtervolging in... Maar dan...

De echte dief 
had maar één 

schoen,
remember!!!

Grijp
de dief.

Ineens zet één van de verdachten het op een lopen!

Oh nee,
ze is veel
te snel.

Hier!
Pak aan!

Haha,
ik heb jullie baton
en jullie zullen mij

nooit krijgen! 

Stik,
ik ben er
vandoor!

Op zoek naar advertentieruimte?
Bel 06 24661298



Later, 
in de 
gevan-
genis.

Maar dan ineens!

Maar Janneke beslist snel en duidelijk...

Zo vertel nu maar 
eens waarom je 
de baton gestolen 
hebt!

NEE!!!
Dat mag je 

niet!!!

Haha!
Mis!

Oei, ik
ben er bij!

Ik wilde 
gewoon graag 
majorette zijn, 
maar ik mag niet 
bij een fanfare, 

dus ik mocht ook 
geen baton. Dus 
toen heb ik hem 
maar gestolen. 

Mag ik mis-
schien bij 

jullie 
fanfare?

Kijk het 
zit zo. Ik 

ben eigenlijk 
helemaal geen 

majorette



Hahahahaha-
hahahaha!

Ja

Jongens, 
we hebben 

over 5 minuten 
een optreden

Dat
redden we

nooit!

... en zo kreeg 
ik dus mijn ba-
ton weer terug.

Ik houd dit 
tempo niet bij 

jongens

Einde

Maar ineens dringt de tijd door tot onze vrinden.

In rap tempo wordt de bus uitgeladen...

Iedereen 
klaar?

Schiet op!

En het korps vervolgde zijn weg alsof er nooit iets 
was gebeurd

Wisten jullie dat 
De Observant hierachter een 

unieke vergaderlocatie
is in Amersfoort?

Snel
naar de

bus!



S P A A R P A G I N A

Plak hier het plaatje 
van de 

Tromdrager

Plak hier het plaatje 
van de 

Majorette

Plak hier het plaatje 
van de 

Majorette II

Plak hier het plaatje 
van de 

Trompettist

Plak hier het plaatje 
van de 
Kolbak

Plak hier het plaatje 
van de 

Maître-tambour

Plak hier het plaatje 
van de 

Trombonist

Plak hier het plaatje 
van de 

Tubaspeelster

Plak hier de plaatjes van de Stille Fanfare



S P A A R P A G I N APlak hier de plaatjes van de Stille Fanfare

Plak hier het plaatje 
van de 

Waldhoornist II

Plak hier het plaatje 
van de 

Tromdraagster

Plak hier het plaatje 
van de 

Tubaspeelster II

Plak hier het plaatje 
van de 

Klarinettist

Plak hier het plaatje 
van de 

Triangelier

Plak hier het plaatje 
van de 

Waldhoornist

Plak hier het plaatje 
van de 

Sousafonist

Plak hier het plaatje 
van de 

Tubaspeler



S P A A R P A G I N APlak hier de plaatjes van de Stille Fanfare

Plak hier het plaatje 
van de 

Tubaspeler IV

Plak hier het plaatje 
van de 

Klarinettiste

Plak hier het plaatje 
van het 

Korps (I)

Plak hier het plaatje 
vanhet 

Korps (II)

Plak hier het plaatje 
van de 

Tubaspeler II

Plak hier het plaatje 
van de 

Klarinettist II

Plak hier het plaatje 
van de 

Klarinettist III

Plak hier het plaatje 
van de 

Tubaspeler III



S P A A R P A G I N A

De Stille Fanfare 

en het mysterie van de verdwenen Baton

werd mede mogelijk gemaakt door:

snackbar sjors

de ballenkoning van amersfoort



De Observant geeft meer...

Kerstcursus kerstman haken
Natuurlijk heeft u uw haaksetje in orde: haaknaald nr 2 en een stopnaald. In ons voorbeeld gaan we uit van de traditionele kleuren van de garen.  Rood, zwart, geel, wit en roze voor de huid. Maar gaat u gerust uit uw dak en probeer 

allerlei andere kleuren naar hartelust uit. Bent u er klaar voor? Daar gaan we:

Toer 1: maak met de draad in de huidskleur een ring van 6v. Toer 2: haak 2v in elke v (12). Toer 3: haak 2v in elke 2e v (18). Toer 4: haak 18v. Toer 5: haak 1v, * 2v in de volgende v, 2v*. Herhaal * tot * tot het einde van de toer en eindig 

met 1v (24). Toer 6 t/m 8: haak 24 v. Toer 9: maak 6 minderingen (18). Toer 10: maak 6 minderingen (12). Neem nu de rode draad. Toer 11: haak 2v in elke 2e v (18). Toer 12: haak 1v, * 2v in de volgende v, 2v*. Herhaal * tot *, tot het einde 

van de toer en eindig met 1v (24). Toer 13: haak 24v. Toer 14: haak 2v in elke 4e v (30). Toer 15: haak 2v, * 2v in de volgende v, 4 v. * Herhaal * tot * tot het einde van de toer en eindig met met 2 v (36). Toer 16 t/m 18. Haak 36v. Toer 19: 

maak 6 minderingen. Dit doe je door elke 5e en 6e v samen te haken. 

(30). Toer 20: maak 6 minderingen. Dit doe je door elke 4e en 5e v 

samen te haken (24). Vul het hoofdje met de vulling. Toer 21: maak 

6 minderingen. Dit doe je door elke 3e en 4e v samen te haken (18). 

Toer 22: maak 6 minderingen. Dit doe je door elke 2e en 3e v samen 

te haken (12). Vult het lijfje op met de vulling. Haal de draad door de 

laatste 6v en trek de draad aan. 

U heeft nu uw basiskerstman klaar. Neemt u nog gerust een glas 

bubbels, want nu komt het leukste. U kan nu het lijfje versieren. 

U kan er echt uw eigen kerstman van maken en uw kerstboom 

mee opsieren.

De mooiste kerstman 
wordt tentoongesteld in 
De Observant

Een echt zelf gehaakte kerstman: die mag toch in uw 
kerstboom! Volg de instructie en geniet van uw resultaat.

Prettige feestdagen.

Walrick, Marije, Benjamin, Carmen, Joost,  
Monique, Linda, Linsey, Ineke, Cora, Cas.

StadhuiSplein 7 3811 lM aMerSfoort www.obServant.nl

[ BETAALDE ADVERTENTIE ]





 

www.stillefanfare.nl


