
Ter verbetering van de communicatie binnen onze vereniging is deze maandelijkse nieuwsbrief in het leven 
geroepen (functioneel, informatief, zonder veel franje). 

Agenda: 
Geplande optredens: 

Opties voor optredens:  
11 /12 Mei 2019  Jazz-festival Gorinchem 
22 juni 2019 BigBand on the Beach (bij Bigband Boxtel in Boxtel) 
Juni 2019  Maand van de amateur kunst in binnenstad Gorinchem 
Juli 2019 Publiekelijke zomeravond repetitie op de Grote Markt 
2020  Ballroom dancing optreden in Amsterdam 
2020  Bevrijdingsfestival in binnenstad Gorinchem 

Diversen: 
Maart 2019  Algemene ledenvergadering 
Juli 2019 Zomerstop BBQ (vakantie regio Midden vanaf 20-7) 

Verjaardagen: 
5 december 2018 Sinterklaas (geen repetitie) 

 
  

12 Jan 2019 eigen-huis concertje in de Bunker 
30 Mrt 2019 Best Jazz 2019 (bij Backyard BigBand in Best) 
28 Sep 2019 Big Music Cruise in Gorinchem 

BBG Nieuwsflits                December 2018 



Nieuws: 
• Op woensdag 5 december is er geen repetitie (ivm een verjaardag) 
• Anne Wöstmann is inmiddels geopereerd (operatie is geslaagd); ze wacht op uitslag 

van onderzoeken en een behandelplan en mist het musiceren op de woensdag avond 
enorm. @Anne: wij missen jou ook Anne; sterkte en beterschap! 

• Tromboniste Milly Kievit is inmiddels toegetreden tot onze Bigband familie (@Milly: 
heel wijs besluit, waar we erg blij mee zijn; hartelijk welkom!) 

• Toetsenist Johan Tol kon door privé omstandigheden tot nu toe niet komen, maar 
heeft nog steeds het plan om binnenkort een keer met onze bigband mee te komen 
spelen om te kijken hoe dit bevalt. 

• Afgelopen ma. 26-11 is de laatste Big Music Cruise geëvalueerd met Lingehaven/ 
Riveer; men was zeer tevreden en erg positief over de professionele uitstraling van 
het podium en optredende Big Bands. Ze willen voor volgend jaar graag als extra 
aanvulling een mobiele band voor in de binnenstad erbij, die de verbinding vormt 
tussen de Kriekenmarkt, Varkenmarkt en Buiten de Waterpoort … Ideeën hiervoor 
zijn WELKOM. 
We mogen in ieder geval (nu officieel) volgend jaar opnieuw het festival tijdens de 
boten- en camperbeurs verzorgen.  

• Voor het optreden op 12 januari zijn we in gesprek met Alex van der Stadt om voor 
Ruud Wijmans in te vallen. 

• In de maanden november en december repeteren we met 
opvallend relaxte leden dankzij de stoelmassages van Blue 
Massages. Er zijn al flink wat leden onder handen genomen, 
de overige belangstellenden komen in de komende weken 
aan de beurt. @Anja: dank voor deze heerlijke traktatie! 

• Vanaf 1 januari 2019 wordt de contributie aangepast naar €17,00 per maand ; 
wijziging van het bedrag gaat niet automatisch; dus een ieder moet zelf zorg dragen 
dat het aangepaste bedrag maandelijks wordt overgemaakt! 

• Elk lid mag 1x per jaar kosteloos gebruik maken van de Bunker 
 
 

Vanuit het bestuur (Nina, Evita, Sylvia, Ruud de B, Wil en Ruud M) 

ALVAST  
FIJNE FEESTDAGEN, 

 VEILIGE JAARWISSELING 
 EN  

EEN GEZOND EN MUZIKAAL 2019 
 

Vacatures: 
• Toetsenist 
• Trombonist 
• Trompettist  
• (deeltijd) bassist 
 



 

 
uit de oude doos (2014) 

 
 


