
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUBADE & DODENHERDENKING 

Op Koningsdag waren onze leden in touw om muzikale 

omlijsting te geven aan de aubades in gemeente 

Molenlanden. Dit jaar waren Molenaarsgraaf-Brandwijk 

en Ottoland aan de beurt. We konden relatief lang 

uitslapen – in verband met Koningsnacht kwam dit voor 

sommige leden goed uit – want de 1e aubade op het 

terrein van Van Wijgerden Transport begon pas om 10:00 

uur. De tent zat goed vol en er werd hard meegezongen 

met de Oranjegezinde liederen. Hierna konden we 

redelijk op ons gemak naar Ottoland, waar de boeren, 

burgers en buitenlui zich hadden verzameld in het 

Dorpshuis, om de vorst eer te bewijzen. Hier werden 

weer dezelfde liederen ten gehore gebracht en ook weer 

goed meegezongen. Voor diegenen die dat wilden kon er 

een oranje tompouce gegeten worden of een 

oranjebittertje achterover geklokt worden. Voor 

diegenen die nog door gingen naar de ASVZ in 

Bleskensgraaf stonden er weer oranje tompouces te 

wachten. Al met al een feestelijk begin van Koningsdag. 

Een week later was de fanfare paraat op de begraafplaats 

van Molenaarsgraaf om tijdens de Dodenherdenking 

muziek te maken. Zoals gewoonlijk was dit weer een 

kleine race tegen de klok, maar zoals alle andere jaren is 

het ook in 2019 weer goed gekomen. Zowel het Wilhelmus 

en God Save the Queen zijn weer gespeeld, waarmee ook 

deze herdenking wederom waardig werd afgesloten.

 

 

Anjercollecte 

Maandagavond 21 mei mochten we weer de anjercollecte voor het Prins 

Bernhard Cultuurfonds begeleiden. Tijdens deze tocht door Brandwijk werden 

we uitstekend geholpen door leerlingen en familie. Hartelijk dank hiervoor!  

 

Daarnaast kregen we een ijsje van Dick de Leeuw, als blijk van waardering 

voor het benoemen tot erelid. Dick, bedankt voor de verkoeling! De 

uiteindelijke opbrengst was ca. 490 euro waarvan de helft naar de fanfare mag. 

Een heel mooie opbrengst! 
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RONDVAART OP DE GRAAFSTROOM 
Graafstrooms Fanfare doet haar naam eer aan 

 

Zaterdag 25 mei 2019 nam de fanfare haar naam erg 

letterlijk door op een vlot over de Graafstroom te varen. 

Eindelijk, want door het weer is het al een paar keer 

verschoven naar een andere datum. De rondvaart was ter 

ere van de afsluiting van het jubileumjaar en als blijk van 

waardering voor onze donateurs.  

Het weer zat erg goed mee en verschillende auto’s, 

fietsers en wandelaars hielden even stil toen ons vlot 

voorbij kwam. Ook de burgemeester kreeg nog een 

‘rondje’ van de zaak. Al met al was dit een heel leuke 

activiteit: wellicht smaakt dit naar meer?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daarna zijn we met GF Eropuit lekker uit eten geweest 

bij Proeflokaal Bregje te Ridderkerk. Dit was erg gezellig 

en zeer lekker. De opkomst voor zowel het vlot als het 

eten was geslaagd en we kunnen wel stellen dat het een 

hechte, gezellige groep is bij de fanfare.  

 

Hieronder zijn enkele foto’s te zien die een goede schets 

geven van de sfeer die dag. 
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OVERSTAP GEOPEND 
Nieuw onderkomen voor Graafstrooms Fanfare 

 

Op 17 mei 2019 is de Overstap 

feestelijk geopend. Vanaf heden zal 

het voormalige schoolgebouw dienst 

doen als verenigingsgebouw voor 

onder andere Graafstrooms Fanfare, 

streekkoor O&U, kinderkoor Jonge 

Klanken, muziekschool Peter Vogel 

en Met elkaar Voor elkaar. Oftewel, 

een hoop muzikale en creatieve 

clubs in een mooi gebouw. De 

afgelopen tijd is er veel tijd en 

energie gestoken in vooral het 

uitdenken van het plan en de 

verschillende afspraken onderling. 

Dankzij de inzet van iedereen die 

geholpen heeft (en met name de 

inzet van onze voorzitter!) is het 

uiteindelijk een heel mooi pand 

geworden, waar wij hopelijk (na de 

laatste aanpassingen) een plezierige 

oefenruimte hebben.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 

- Maandag 3 juni  ALV 

- Vrijdag 21 juni  Defilé Avondvierdaagse Gorinchem 

- Dinsdag 25 juni t/m      
Zaterdag 29 juni  Slaatjesactie 

- Zaterdag 13 juli  Zomerconcert 
 

 

 
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 

 

VERHUISBERICHT 

Wellicht vraag je jezelf af 

wanneer we gaan verhuizen. 

Dat is op dit moment nog niet 

bekend, maar we streven 

ernaar voor de zomervakantie 

over te gaan naar Brandwijk.  

 

Uiteraard is hier de nodige 

hulp gewenst, maar eerst 

moet de akoestiek in de 

oefenruimte worden aan-

gepast tot deze het gewenste 

niveau heeft bereikt. Zodra 

er meer bekend, is hoor je 

dat! 

 

 


