
   

 

 

 

 

 

 

 

 

Zomerconcert en afsluiting seizoen  

Zaterdag  23 juni jl. hield  Graafstrooms Fanfare haar 

afsluitende zomerconcert. Dit zomerconcert werd, zoals 

de traditie voorschrijft, gehouden op het kerkplein in 

Bleskensgraaf.  Dit was een typisch gezamenlijk concert 

te noemen, daar naast fanfare en drumband ook zowel 

de slagwerk- als de blazersleerlingen van zich lieten 

horen. Het was wederom er mooi weer tijdens het 

optreden en de opkomst was goed. Al met al dus weer 

een geslaagd zomers concert.  

 

Na het concert was het tijd om met de vereniging het 

seizoen af  te sluiten. Dit werd deze keer niet gedaan met 

een barbecue, maar met een borrel. Veel leden hadden 

iets lekkers gemaakt of meegenomen en niemand kwam 

iets te kort. De sfeer zat er goed in en dit was dan ook 

een leuke manier om het seizoen af te sluiten. 

 

Overigens was het seizoen nog niet geheel ten einde. Zo 

stond de slaatjesactie en nog  enkele repetities op de 

planning, maar het is nooit verkeerd om alvast even 

vooruit te blikken 😊 

 

Serenade Rotterdam 

Op 15 augustus 2018 ontving het secretariaat een 

telefoontje. Een dame belde om te vragen of de fanfare 

haar zus muzikaal wilde verrassen. Deze werd namelijk 

60 jaar oud, en het leek haar een leuk plan als er een 

fanfare door de straat zou lopen, en dan als verrassing 

een deuntje zou spelen op de stoep van de jarige.   

Dit optreden zou dan plaatsvinden in Kralingen, 

Rotterdam. Nu is dat niet zo ver, maar toch valt het niet 

binnen het reguliere speelgebied van de vereniging. Erg 

leuk dat we ook opgemerkt worden buiten de 

Alblasserwaard. Tegelijkertijd is het misschien ook wel 

treurig, dat schijnbaar onze fanfare nog één van de 

weinige overgebleven traditionele verenigingen is. 

Hoe dan ook, de fanfare liet zich niet kennen en 

zaterdagmorgen  8 september liepen we musicerend door 

de nog slapende buitenwijken. De omwonenden, 

zichtbaar  verbaasd en verheugd door de verrassing – ze 

hadden al duidelijk lang geen fanfare meer gezien – 

kwamen voor de ramen en op straat, vaak nog in pyjama 

of badjas. Erg leuk om zo de mensen wakker te maken.  

Toen we stilhielden voor de jarige, deze was ook nog 

gekleed in badjas, was deze ook zichtbaar verrast. Na 

enkele deuntjes gespeeld te hebben werden we 

uitgenodigd voor een bak koffie en een gebakje. Het was, 

ondanks de vroegte, toch een leuk optreden en zowel wij 

als de toehoorders hebben weer genoten. 
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INHALEN SENIORENVERENIGING 
Busje komt zo…    

 

Het was een optreden uit den 

ouden doosch: het inhalen van de 

seniorenvereniging die terugkwam 

van een daagje uit. Ooit was dit 

jaarlijkse kost voor Graafstrooms 

Fanfare. De bus met ouderen kwam 

dan terug van het uitje en de fanfare 

stond dan al klaar, te wachten op het 

seintje. Het seintje was destijds een 

hele klus. Als men op de Vuilendam 

de bus voorbij zag rijden, belde men 

naar de Nieuwe Dam, waar dan 

vervolgens iemand naar buiten rende 

om de fanfare in te lichten. 

Tegenwoordig gaat dat een stuk 

makkelijker, zij het wel zonder een 

stukje charme: Nu werd er namelijk 

gewoon een belletje gepleegd naar 

één van de fanfare-leden door 

iemand die in de bus zit: “We rijden 

nu bij de Put!”, waarna de fanfare 

alle tijd had om zich goed op te 

stellen bij het terrein van 

Montapacking.  

Toen de bus naderde, liep de 

fanfare de weg op: onder muzikale 

begeleiding begaf de stoet zich 

richting de Nieuwe Dam. Aldaar 

stapten de ouderen uit de bus en 

kregen ze nog een toegift van de 

fanfare. Ook hier werd goed op 

gereageerd: later kwam van de 

voorzitter van de stichting nog een 

dankmailtje, waarin met lof over het 

optreden gesproken werd. 

 

VLOT VAREN 
 
Deze ruimte was eigenlijk gereserveerd om een kort verslag te doen van het vlot varen op 22 
september. De bedoeling was om die dag al varend op een vlot muzikaal dank te zeggen aan onze 
donateurs en leden van de club van 100 voor hun steun aan Graafstrooms Fanfare. Tevens wilden we 
hiermee ons jubileumjaar af sluiten, want komende week worden we al weer 91 jaar oud. Helaas zat 
het weer ons niet mee en hebben we dit evenement moeten aflasten! 
Maar niet getreurd, we houden het gewoon nog tegoed en laten het weten, zodra er een nieuwe 
datum geprikt is. En daarna volgt natuurlijk ook een echt verslag van het vlot varen. 
 

 

 

 

 

Agenda 

- 27 oktober 2018 – zaterdag  Lampionnenoptocht Molenaarsgraaf 

- November   Pietenband te Duinrell (exacte data volgen nog) 

- 15 december 2018 - zaterdag Kerstconcert te Bleskensgraaf 

- December   Lichtjesfeest te Papendrecht (exacte datum volgt nog) 
 

 

 

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 - blaasorkest 

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

     IBAN: NL26 RABO 0342 7533 55 

 


