
   

 

 

 

 

 

 

 

 

Onthulling Oorlogsmonument door Herman 

BRANDWIJK - Na weer lang 

wachten - 30 minuten o.i.d. had Stan 

ons te vroeg ingepland - liep men 

vanuit de kerk richting het 

monument. De vlaggen werden 

gehesen en Korinne speelde mooi het 

Taptoesignaal. 

Donkere wolken trokken over bij  

de Taptoe. In de minuut stilte vlogen 

twee vliegtuigen over, waaronder de 

Lancaster. Tijdens het spelen van 

het Wilhelmus en het Engels 

volkslied werden de paraplu’s 

opengeklapt om zo de geplande 

regen op te vangen. Tijdens het 

Engels volkslied kwamen de 

vliegtuigen weer terug. Heel mooi 

dat dit zo gelijk liep. 

Hierna werd het monument 

onthuld en kranzen en bloemen 

neergelegd. Op de site van het 

Kontakt kan je de beelden nog 

terugzien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OH OH CHERSO   
Groetjes van Rianne de Wit    

Hey allerleukste GF'ers en andere 

mensen die deze nieuwsbrief lezen! 

 

Hier een berichtje vanuit het 

(bijna) altijd zonnige Kreta ☀ 

Inmiddels alweer 10 weken geleden 

dat ik jullie voor het laatst zag en 

wat vliegt de tijd! Nog maar vier 

maanden en dan mag ik weer op 

maandagavond!  

 

Hoewel ik jullie natúúrlijk heel erg 

mis, heb ik gelukkig af en toe een 

plaatsvervangend orkestje wanneer 

ik aan een Grieks pleintje aan het 

eten ben, en dan moet ik zeggen 

dat wij echt héél goed zijn 

vergeleken met hen! 😁🎶.  

 

Ik ga het kort houden, want ondanks 

dat ik hier vakantie aan het vieren 

ben, moet er ook nog gewerkt 

worden he.   

 

Héél veel liefs en groetjes vanuit 

Chersooo! 
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Beste lezer, 
 
Voor je ligt de eerste uitgave van 
de nieuwe GF Nieuwsbrief. Deze 
nieuwsbrief is ter vervanging van 
het Fanfareblad, dat al jaren 
onlosmakelijk verbonden is aan de 
vereniging. Vanwege de kosten en 
moeite die gebonden zijn aan het 
maken van het Fanfareblad, is de 
beslissing genomen om voortaan 
een nieuwsbrief uit te geven.  
 
Uiteraard zullen we in deze 
nieuwsbrief, naast de belangrijke 
informatie, ook laten zien wat we 
gedaan hebben de laatste tijd, en 
dus hoe gezellig onze vereniging is. 
 
De inhoud van deze nieuwsbrief 
wordt, zoals het Fanfareblad, door 
onze leden zelf ingevuld. Mocht je 
zelf nog zaken hebben die je graag 
in de nieuwsbrief zou willen 
terugzien, neem dan gerust contact 
met mij op. 
 
Veel leesplezier, 
 
Stan van Diejen 
secretaris 

https://twitter.com/Bertbons/status/865901901010882560
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Agenda 

- Slaatjesactie 2017 - va. 28 juni wo. t/m za. 

- Zomerconcert 2017 – zaterdag 1 juli 

- Zomervakantie va. maandag 10 juli (start repetities en lessen op 21 augustus) 
 

 

ALGEMENE INFORMATIE 

Redactie    Verenigingskenmerken   Repetities 

Stan van Diejen   Graafstrooms Fanfare   GF repeteert iedere maandagavond: 

secretariaat@graafstroomsfanfare.nl  p/a Gijbelandsedijk 83   18:00 uur tot 19:30 uur - drumband 

tel: 06 3118 8426   2974 VE  BRANDWIJK   19:30 uur tot 21:15 uur - orkest 

www.graafstroomsfanfare.nl  KvK: 4032 1966    te Bleskensgraaf (Kerkstraat 8a) 

     IBAN: NL26 RABO 0342 7533 55 

 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Graafstrooms Fanfare. Voor informatie, vragen, op- en/of aanmerkingen over deze of 

inhoud van deze uitgave, gaarne contact opnemen met het secretariaat via mail: secretariaat@graafstroomsfanfare.nl 

Ingekomen post 

Graag willen wij Graafstrooms 
Fanfare en de Club van Honderd nog 
héél hartelijk bedanken voor de 
geweldige verrassing op de 
afscheidsavond! 
 

Jullie hebben ons enorm verrast met 
het geweldige optreden. 

Jan de Bruin willen we speciaal 
bedanken voor de hartelijke 
woorden. 

Het was geweldig! 

  

Hartelijke groeten,  
Els en Leo Kaptein 

 

GROET VAN ANNE 

 

Er vinden hier erg heftige en mooie dingen plaats. We 

wonen met 15 vrijwilligers, medici en psychologie-sociaal 

team (vanuit o.a. Iran, Amerika, Alaska, Engeland) in een 

huis. De voertaal is dus Engels.  Het voelt echt goed om 

hier te zijn en met elkaar de medische dienst en de 

activiteiten goed te doen. Ook samen met andere 

Internationale organisaties. We moeten ook gewoon zelf 

koken en het huis schoonmaken ☹😉 

 

 Anne Wöstmann is dit voorjaar naar de Middelandse Zee vertrokken om te helpen bij de vluchtelingenproblematiek 

die daar nog steeds zeer ernstig is. Via verhalen in de app en op Facebook houd ze ons op de hoogte van haar, veelal erg 

heftige, ervaringen. We wensen Anne heel veel succes en sterkte bij het goede werk in Griekenland. 

mailto:secretariaat@graafstroomsfanfare.nl

