
   

 

 

 

 

 

 

 

 

Najaarsconcert 

Op zaterdag 9 november gaf Graafstrooms Fanfare haar 

najaarsconcert, voor het eerst in de Overstap in Brandwijk, in de 

ruimte van medehuurder MeVe. Het thema was deze keer “Op 

Vakantie”. In het gevarieerde programma van het orkest en de 

slagwerkgroep werd de luisteraar meegenomen naar tropische 

stranden en hoge bergtoppen en kon zich weer even in 

vakantiesferen wanen. 

Aan deze avond 

werd medewerking verleend door de slagwerkgroep van Kunst Na Arbeid 

uit Zegveld. De beide slagwerkgroepen speelden ook een nummer 

gezamenlijk. Ook de leerlingen van Graafstrooms Fanfare mochten een 

nummer meespelen met het orkest en dat deden ze heel knap! Al met 

al was dit een geslaagd concert met een goede opkomst.  

 

 

2019 is alweer bijna voorbij.. 

Het jaar is alweer bijna ten einde. Ook dit jaar was 

weer een druk maar gezellig jaar voor onze vereniging. 

De decembermaand is ook dit jaar weer druk met o.a. 

het inhalen van Sinterklaas in Molenaarsgraaf, het 

Lichtjesfeest in Papendrecht en natuurlijk de 

eindejaarsborrel na de repetitie.  
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NIEUWSBRIEF NR. 3 – 2019 

GRAAFSTROOMS FANFARE 

NAMENS LEDEN EN BESTUUR VAN GRAAFSTROOMS FANFARE:  

EEN PRETTIGE JAARWISSELING 

EN EEN GELUKKIG EN MUZIKAAL 

2020 GEWENST! 



 
nieuwsbrief nr. 3 – 2019 

 

niging op een snelle en makkelijke manier 

 

Graafstrooms Fanfare doet sinds een tijdje terug mee aan Sponsorkliks. Dit is een site waarop verenigingen, goede 

doelen etc. zich kunnen inschrijven om vervolgens bij een online bestelling een deel van de opbrengst te krijgen. Het 

werkt eigenlijk erg simpel: 

 

1. Ga naar www.sponsorkliks.com en zoek vervolgens voor te sponsoren doel Graafstrooms Fanfare op.  
2. Vervolgens kies je de winkel waarbij je een bestelling wilt plaatsen. Winkels die meedoen zijn o.a. 

 Bol.com 

 Coolblue 

 KLM 

 Thuisbezorgd 

 ANWB 

 En nog vele anderen. 
3. Je wordt vervolgens automatisch naar de site van de gekozen winkel gestuurd en je kunt een bestelling 

plaatsen.  
4. Dit kost niets meer dan anders: het kost jouzelf dus helemaal niets, maar levert GF wel iets extra’s op.  

 

Houd dit dus in je achterhoofd als je weer eens iets via Bol.com besteld. 😊  

 

 

 

 

Agenda 

Zaterdag 18 januari 2020  - Voorspeelmiddag en gezellige avond 

Maandag 3 februari 2020 - Algemene ledenvergadering 

Zaterdag 21 maart 2020 - Voorjaarsconcert in het Dorpshuis te Ottoland 

 

ALGEMENE INFORMATIE 

Redactie    Verenigingskenmerken   Repetities 

Stan van Diejen   Graafstrooms Fanfare   GF repeteert iedere maandagavond: 

secretariaat@graafstroomsfanfare.nl  ‘De Overstap’, Kerkweg 10   18:00 uur tot 19:30 uur - drumband 

tel: 06 3118 8426   2974 LH  BRANDWIJK   19:30 uur tot 21:15 uur - blaasorkest 

www.graafstroomsfanfare.nl  KvK: 4032 1966    in verenigingsgebouw De Overstap 

     IBAN: NL26 RABO 0342 7533 55 

 

http://www.sponsorkliks.com/
http://www.sponsorkliks.com

