
BBG Nieuwsflits           September 2019 
 
Ter verbetering van de communicatie binnen onze vereniging is deze maandelijkse nieuwsbrief in het leven 
geroepen (functioneel, informatief, zonder veel franje). 

Agenda: 

 
Opties voor optredens:  

Jan/Feb 2020 BigBand Gorcum Friends concert 
Begin mei 2020  Bevrijdingsfestival in binnenstad Gorinchem 

 
Verjaardagen: 

6-9-2019 Karin Buitendijk 
17-9-2019 Manu Luijten  
17-9-2019 Raymond de Weerdt  
29-9-2019 Alco den Besten  

  

Za.28 Sep 2019 Big Music Cruise in Gorinchem 
Za. 5 Okt 2019 Blast! Bigband festival in Sliedrecht 



Nieuws: 
• Big Music Cruise (BMC) op 28 september; de line-up is inmiddels bekend en het 

speelschema vind je natuurlijk op de website www.bigmusiccuise.nl. Als bijlage van 
deze nieuwsbrief wordt ook de info-update toegevoegd, die alle andere bands 
inmiddels ook gekregen hebben. Een laatste info-update voor onze eigen band volgt 
in een aparte email in de laatste week voor BMC 2019. 

• Op zaterdag 5 oktober spelen we op het Blast! Big Band Festival in Sliedrecht van 
18:00 uur tot 19:00 uur. Nadere informatie volgt later. 

• Helaas heeft Raymond de Weerdt aangegeven dat hij geen plezier meer heeft in het 
spelen bij onze bigband en dat hij, per direct, stopt. Jammer; we zullen, deze 
trompettist van het eerste uur, zeker missen. Bedankt voor je inzet en muzikale 
inbreng, Raymond! 

• Trompettist Daan de Zwart is weer terug en heeft alweer een aantal repetities mee 
gespeeld. Het voelt weer als vanouds om hem in ons midden te hebben. Welkom 
terug, Daan! 

• Jos Bergwerff (eind juli, herseninfarct), is alweer aan de betere hand. Hij heeft geen 
uitval, maar moet nog kalmpjes aan doen en rust houden, dus het duurt nog even 
voor hij ons weer kan begeleiden op zijn bas. Sterkte en een voorspoedig herstel, Jos! 

• Petra van de Weerd, de nieuwe bassiste, heeft al paar repetities mee gedaan! De 
bedoeling is om, zowel de repetities als optredens, samen met Jos af te wisselen. 
Maar doordat Jos nu even tijd nodig heeft om te herstellen, draait Petra nu direct 
fulltime mee met repeteren voor ons optreden op BMC. Welkom Petra, fijn dat je er 
bij bent. 

• Alt saxofoniste Anne Wöstmann heeft inmiddels alle chemo behandelingen en 
bestralingen achter de rug. Ze hoopt zo snel mogelijk het sax spelen weer op te 
kunnen pakken. Het is nog niet bekend wanneer ze weer bij ons aan kan schuiven. 

• Kandidaat pianiste Lianne Ladage heeft voor de vakantie aangegeven dat ze het toch 
niet ziet zitten om in onze bigband mee te spelen en is dus toch afgehaakt. Jammer 
maar helaas ; we moeten dus verder blijven zoeken.  

• Bevrijdingsfestival in 2020; er wordt nog steeds geïnventariseerd of er voldoende 
animo is voor dit evenement. Na BMC 2019 zal daar een besluit over genomen 
moeten worden. 

• Dansfestijn in 2020 gaat niet door ; ik krijg geen contact meer met de organisator van 
het evenement en ga er vanuit dat het hele evenement niet meer door gaat of dat er 
geen belangstelling meer is voor een optreden van onze bigband tijdens het 
evenement 

• Tegenwoordig starten we strak om 20:15 met de repetities. Dus zorg dat je om 20:00 
uur (of eerder) in de zaal bent om je stoel, muziekstandaard en bladmuziek klaar te 
zetten, je instrument uit te pakken en alvast even in te spelen. 

• Sommige bestuursbesluiten worden vast gelegd in beleidsnotities. Deze zullen we 
vooralsnog verzamelen en onderaan deze nieuwsbrief toevoegen, zodat je deze altijd 
terug kunt lezen. 

Vacatures: 
• Toetsenist 
• Trombonist 
• Trompettist  

  



Beleidsnotities: 
 
20190130 - De repetities gaan ALTIJD door (ook bij een lage opkomst), tenzij vooraf middels 
de nieuwsbrief is vermeld dat er geen repetitie is (zoals bijvoorbeeld de kerst- of zomer-
vakantie). 
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