Jaarverslag 2013

iedereen is bijzonder
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INLEIDING
Als we een top 3 zouden maken van de meest
bijzondere Jostiband-jaren sinds 1966 dan komt het
jaar 2013 daar zeker in te staan, en misschien zelfs wel
op de eerste plaats. Het eerste halfjaar kenmerkte zich
door 3 zeer uiteenlopende en uitdagende activiteiten:
concerten in Kiev, meedoen aan de Koningsvaart en
als kers op de taart het concert op het Vrijthof te
Maastricht. Geweldige gebeurtenissen waar u verder
in dit verslag uiteraard meer over kunt lezen. Door deze
activiteiten die zowel nationaal als internationaal heel
wat aandacht kregen heeft het Jostiband Orkest zich
nog meer op de kaart gezet, en kan men gerust stellen
dat het orkest een onderdeel is van de (Nederlandse)
maatschappij. En daar zijn niet alleen de orkestleden
trots op, maar ook de ouders, medewerkers en onze
organisatie Ipse de Bruggen. Het orkest heeft een
bepaalde uitstraling, deftig gezegd exposure, en
dat is mooi maar naast deze uistraling gaat het ook

om de inhoud waarbij we het doel nooit uit het oog
mogen, beter gezegd nooit moéten verliezen. Muziek
als vrijetijdsbesteding, het maken van muziek en het
bezig zijn met de verbreding en ontwikkeling van
de muzikale mogelijkheden! Al vanaf 1966 is dit de
doelstelling en vormt het een stevig baken om ons aan
vast te houden. Elke woensdagavond komen ruim 160
orkestleden naar het Dorpshuis van landgoed Hooge
Burch te Zwammerdam om te repeteren en te leren,
maar ook om vrienden te ontmoeten en in de pauze
gezellig met elkaar een kopje koffie te drinken. En
als we dan merken dat de leden hier nog steeds van
genieten, of het er nu bijvoorbeeld om gaat dat een
orkestlid een moeilijk stuk onder de knie krijgt, of dat
iemand nog steeds ongelooflijk veel plezier heeft als
‘Twee emmertjes water’ wordt gespeeld, dan mogen
we weten dat we nog steeds op de goede weg zijn
en gaan we vol vertrouwen de toekomst tegemoet!
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CONCERTEN
- De eerste concerten van 2013, op maandag 28 en dinsdag 29 januari, vonden plaats in Kiev (Oekraïne); verderop
in dit verslag leest u hier meer over.
- Vanwege het 30-jarig bestaan van Muziekvereniging Dice Musica uit Ter
Aar werd het Jostiband Orkest uitgenodigd om samen met hen dit jubileum
te vieren. Concertagenda’s werden op elkaar afgestemd en als datum werd
gekozen zaterdag 9 februari 2013. De locatie werd Sporthal De Vlinder, een
mooie sporthal waar we in oktober 2001 ook al eens een concert mochten
verzorgen. In een uitverkochte hal speelden beide orkesten ‘de pannen van
het dak’. Uiteraard werden ook een aantal nummers gezamenlijk uitgevoerd,
zoals ‘De klok van Arnemuiden’ en ‘Het kleine café aan de haven’. Van de
eerste tot de laatste minuut was het één groot feest! Als herinnering ontvingen
de orkestleden een mooie mok van Dice Musica welke tot op de dag van
vandaag nog steeds dankbaar wordt gebruikt.
- De weg naar Aalten kunnen we bijna dromen want voor de 4e keer
nodigde Dhr. Rutgers van de Stichting Culturele Kring Aalten ons
uit om op zaterdag 23 maart 2013 een concert te komen geven in
Activiteitencentrum, of beter gezegd, Streektheater De Pol. Eerdere
concerten vonden plaats in 1999, 2003 en 2009. Wederom was het
gelukt de zaal vol te krijgen en werd er met zeer veel plezier gemusiceerd.
En zoals bijna gebruikelijk is geworden ontvingen de orkestleden en
medewerkers als cadeautje een zakje paaseitjes. Ook deze keer had de
organisatie het weer prima voor elkaar. Op naar 5 x Aalten??
- Net zoals in 2010 vond Dhr. Lou Giesen van zalencentrum De Schakel te Reuver
het weer eens hoog tijd dat het orkest de provincie Limburg zou bezoeken.
Op zaterdag 13 april 2013 werd voor de tweede maal in dit zalencentrum een
concert gegeven, waarbij uiteraard het Limburgs Volkslied weer ten gehore
werd gebracht. We weten inmiddels dat Limburgers heel gastvrij zijn en ook
deze keer werden we bij aankomst getrakteerd op heerlijke Limburgse vlaai.
Voordat het orkest na het middagconcert huiswaarts keerde werd er nog een
warme maaltijd genuttigd. Aan goede verzorging en gezelligheid wederom
geen gebrek!!
- Op uitnodiging van Lions Club Ede werd er op zaterdag 25 mei 2013 een
concert gegeven in De Schuilplaats te Ede. De opbrengst van het concert wilde
de Lions Club besteden aan de voedselbank Ede, een mooi doel waar we graag
medewerking aan wilden verlenen. Om het concert extra glans te geven en
op deze manier meer op te halen voor het goede doel werd ook Wouter Vink
uitgenodigd. Wouter is bekend geworden door deelname aan de Voice of
Holland waarin hij de halve finale bereikte. Op woensdagavond 17 april kwam
Wouter naar de repetitie om kennis te maken met het orkest en de uit te voeren
nummers door te nemen. ‘Zo puur, zo vol overgave en zo dankbaar dat ik met
deze dames en heren het podium ga delen’ was de reactie van een enthousiaste
Wouter. Het gevolg was een prachtig concert voor een uitverkochte zaal.
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- Omdat Swifterbant in het jaar 2013 50 jaar bestaat nodigde Team -4 NAP ons in
2011 al uit om invulling te geven aan de festiviteiten omtrent dit jubileum. Als datum
werd gekozen zaterdagmiddag 22 juni 2013. Samen met de Dronter Piraten werd in
een volle tenthal met veel enthousiasme gezongen en gemusiceerd. Uiteraard werden
ook nu weer een aantal nummers gezamenlijk uitgevoerd. Als dank en herinnering
aan deze samenwerking ontvingen de orkestleden een piratenhoofdband en een
keycord. Voordat de reis naar Zwammerdam werd gemaakt kregen de orkestleden
ook nog een heerlijke puntzak patat aangeboden, welke met smaak werd genuttigd!
- Zaterdag 6 juli Vrijthof Maastricht. Zie verderop in dit verslag.
- Het lunchconcert wat we op donderdag 29 november 2007 verzorgde op
het bezoekers-plein in het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam
(vanwege het afscheid van cardiologe Mw. Guusje la Rivière) was zo’n
succes dat de AMC Personeelsvereniging/Evenementencommissie ons
graag nog een keer wilde laten optreden. Donderdag 12 september
2013 was het zover, en ook nu weer kunnen we terugkijken op een
zeer bijzonder concert. Veel patiënten, bezoekers, artsen en verplegend
personeel keken met verbazing én bewondering naar de verrichtingen van
het orkest. De orkestleden waren ook deze keer weer onder de indruk van
de concertlocatie en vonden het geweldig dat ze op zo’n bijzondere plek
een concert mochten geven. Zeker voor herhaling vatbaar!
- Dhr. Noordam uit Hoek van Holland is al jaren een groot fan van het
Jostiband Orkest en had als wens het orkest eens in zijn buurt te laten
concerteren. Zo gezegd, zo gedaan. Zaterdag 12 oktober 2013 was de
datum die gekozen werd om in Zalencentrum De Brug te ’s Gravenzande op
te treden. Vanwege de enorme belangstelling werd er zowel een middagals avondconcert gegeven. Tussen de 2 concerten in werd er een uitstekend
verzorgde maaltijd genuttigd. Het blijft elke keer weer prachtig om te zien
dat de orkestleden muziek maken wel leuk vinden, maar misschien zelfs
nog wel meer genieten van de catering! Na het avondconcert ontvingen
alle orkestleden als dank een prachtige bos bloemen.
- Samen met The Martin Mans Formation werd er op zaterdagmiddag 26
oktober 2013 een concert gegeven in de ons alom bekende Breepleinkerk
te Rotterdam. Door omstandigheden kon Martin Mans hierbij niet
aanwezig zijn maar had hij gezorgd voor een uitstekende vervanger, de
jonge getalenteerde Mark Brandwijk. Het plezier spatte er gelijk vanaf!
- Op zaterdag 9 november 2013 werd in de prachtige Grote Kerk van
Apeldoorn weer een galaconcert gegeven. Naast het Jostiband Orkest
verleende ook het Rijssens Mannenkoor, onder leiding van Freddy Veldkamp,
Martin Mans (orgel) en Jan Lenselink (piano) hun medewerking. Zojuist
genoemde namen zijn geen onbekenden voor het orkest, waardoor er weer
met veel plezier werd gemusiceerd. Het resultaat was een afwisselend en
mooi concert! Die avond werden er gelijk al plannen gesmeed voor verdere
samenwerking in o.a. 2014.
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- De laatste concerten van 2013 vonden dichtbij huis plaats, namelijk in de Ontmoetingskerk
te Bodegraven, waar we niet zo lang geleden (februari 2012) ook al een concert verzorgde.
Samen met projectkoor Anthem, onder leiding van Dirk Jan Warnaar, werden 2 sfeervolle
kerstconcerten ten gehore gebracht. De opbrengst van deze kerstconcerten was voor de Hand
in Hand Community, een Ghanese stichting, gerund door het Reeuwijkse artsenechtpaar Ab
en Jeannette van Galen. Zij leiden daar een unieke leefgemeenschap voor mensen met een
verstandelijke beperking. Doordat de concerten nagenoeg uitverkocht waren was het mogelijk
het mooie bedrag van € 4.000,00 te doneren aan bovengenoemde stichting.
KIEV OEKRAÏNE JANUARI 2013
In het najaar van 2012 ontving het orkest een definitieve uitnodiging om een tweetal concerten te verzorgen
in Kiev (Oekraïne). Arenda Vasylenko, een Nederlandse vrouw, getrouwd met Andrey Vasylenko, moeder van
4 kinderen waaronder een jongen met het Down syndroom, heeft in juni 2011 een repetitie van het Jostiband
Orkest bijgewoond. Sindsdien had zij de wens om de Jostiband in de Oekraïne te laten optreden zodat op deze
manier (positieve) aandacht zou komen voor mensen met een verstandelijke beperking. Door haar tomeloze inzet,
haar werkzaamheden voor de NGO Ukrainian Parents Organisation Down Syndrome én haar contacten met de
Nederlandse Ambassade en het Nederlandse bedrijfsleven lukte het haar het orkest naar Kiev te halen. Op zaterdag
26 januari was het zo ver…. Een groep van 50 orkestleden en begeleiding vertrok voor een 5-daagse reis naar Kiev.
Het eerste concert vond plaats op maandagavond 28 januari met als concertlocatie het prachtige concertgebouw
National Philharmonic. Daar verzorgde de Jostiband het traditionele Nieuwjaarsconcert voor de Nederlandse
Ambassade, die al vele succesvolle projecten steunde op het gebied van integratie, opvang en onderwijs van mensen
met een verstandelijke beperking. Het tweede concert vond een dag later plaats en was georganiseerd door de NGO
Ukrainian Parents Organisation Down Syndrome. De concertlocatie was het schitterende October Palace waar ca.
2.000 betrokkenen, overheidsvertegenwoordigers en familieleden van de doelgroep het orkest bezochten. Het
concert duurde ruim 2 uur en werd live op de Oekraïense televisie uitgezonden. Omroep Max was meegereisd om
verslag te doen van deze concerten en besteedde op 4 februari in het programma ‘Tijd voor Max’ aandacht aan
deze optredens. Met een groot aantal deelnemers waren we live bij deze uitzending aanwezig. De reacties in de
Oekraïne waren hartverwarmend, mensen wisten niet wat ze zagen…..ongeloof, ontroering, waardering! Ook bij
de orkestleden heeft de reis diepe indruk gemaakt. Ze waren enorm trots dat ze dit mochten doen en hopen dat
men in Oekraïne anders naar mensen met een verstandelijke beperking gaat kijken.

KONINGSVAART 30 APRIL 2013
Het verzoek krijgen om mee te werken aan de Koningsvaart op de historische dag 30 april 2013??? Daar zeg je toch geen
nee tegen? Omdat de Koningsvaart allerlei geledingen uit de maatschappij wilde vertegenwoordigen werd ook aan het
Jostiband Orkest gevraagd om mee te doen. Een eervol verzoek en een bijzondere uitdaging om een goed optreden neer
te zetten, want de concertlocatie was een schip…. En wat voor schip: 31 orkestleden waren te gast op de Bounty, een
prachtige twee-mast brigantijn (38 x 6,5 meter) die tot 1965 dienst deed als viskotter in de Noordzee. De instrumenten
werden overal op het schip neergezet: op het voordek, achterdek en zelfs boven op de stuurhut! Geweldig, maar ook
hilarisch om te zien hoe Patrick en Marco daar de klompjes bespeelden. Na het lange wachten (waarin we ons overigens
niet verveeld hebben omdat er zo veel te zien was op en om het IJ) kwam eindelijk de Koninklijke boot richting de
Bounty. Met verve werd ‘Twee emmertjes water halen’ voor de kersverse koning Willem-Alexander, Koningin Maxima en
de 3 prinsesjes gespeeld. Zij genoten zichtbaar van het optreden en bedankten ons hartelijk middels een warm applaus.
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GASTOPTREDEN VRIJTHOF MAASTRICHT
Februari 2013, een telefoontje van Pierre Rieu: ‘Zouden jullie bij één van onze Vrijthofconcerten’ onze gast willen
zijn en samen met het Johan Strauss Orkest een aantal nummers willen spelen? M’n vader belt je binnenkort terug
voor nadere details…’ Tja, dan valt er toch wel even een stilte…. André Rieu… Vrijthof…. 10.000 toeschouwers…...
Het moest nog wel geheim blijven want het voornemen was dat André als verrassing op een repetitie zou komen om
het nieuws aan de orkestleden persoonlijk te vertellen. Overweldigend waren de reacties toen André op woensdag
3 april de repetitie kwam bezoeken en het orkest uitnodigde voor één van de Vrijthofconcerten. Op donderdag 4
juli werden we in de studio van André verwacht om samen met het Johan Strauss Orkest en de solisten de nummers
te repeteren. De ontvangst was, net zoals in 2006, weer enorm hartelijk. Er moest keihard gewerkt worden, maar
de sfeer zat er goed in en kunnen we terugkijken op een geweldige dag! Zaterdagavond 6 juli was het dan zo ver:
tijdens de zwoelste zomeravond van 2013 betraden 40 orkestleden als echte sterren het gigantische podium om
samen met André Rieu en zijn orkest, ten overstaande van ruim 10.000 mensen, de Strauss Medley, Halleluja en
het Limburgs Volkslied ten gehore te brengen. Daarna mochten de orkestleden meezingen, klappen en dansen
bij de finalenummers van dit geweldige concert. Het was weer een eer en gigantische happening om met Rieu te
mogen samenwerken. De reden waarom André met het orkest wilde samenwerken is naar zijn zeggen voor 100
% uitgekomen: de wereld laten zien dat mensen met een verstandelijke beperking ook muziek kunnen maken en
daar, net zoals zijn eigen orkest, enorm veel plezier aan beleven. Gezien de vele lovende reacties uit binnen- én
buitenland kunnen we stellen dat dit zeer zeker is gelukt! Beelden van dit concert zijn te zien op de dvd André Rieu
& Friends, live in Maastricht (2013).

ANDERE AKTIVITEITEN
Open dag landgoed Hooge Burch
Het is al jarenlang een traditie dat op de derde zaterdag van maart de
zorg- en welzijnsorganisaties hun deuren voor het publiek openen
tijdens de landelijke Open Dag van de Zorg. Ook onze organisatie
Ipse de Bruggen doet elk jaar mee. Omdat we op 16 maart 2013
geen andere activiteiten hadden waren we in de gelegenheid om
deze keer weer mee te doen. Met 35 orkestleden hebben we de
hele dag in het Dorpshuis van landgoed Hooge Burch Zwammerdam
een openbare repetitie kunnen houden. Het thema van de Open
Dag 2013 was: ‘Ervaar onze zorg!’ Daar haakten we graag op in:
het publiek kon niet alleen luisteren maar had ook mogelijkheden
om met het orkest actief mee te doen. Velen maakten van deze
unieke kans gebruik en gaven heel eerlijk toe dat het alles behalve
meeviel om in de juiste toon en maat te blijven!
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Jubilarissen
Niet alleen orkestleden blijven jarenlang lid maar wie
eenmaal bij het Jostiband Orkest werkt gaat ook niet
zo gauw meer weg. Zo hadden we in 2013 twee
personeelsleden die hun 12 ½ jarig dienstverband
mochten vieren. In juli Amanda Vermeij en in oktober
Tineke Huijing- van Bergen. Uiteraard werden beide
collega’s, in aanwezigheid van alle orkestleden, van harte
gefeliciteerd met dit jubileum en ontvingen zij bloemen
en cadeaubonnen. Amanda en Tineke zijn elke woensdagavond en bij de concerten onze vaste krachten, om in en rond
het orkest hand- en spandiensten te verrichten. Daarnaast helpt Tineke elke woensdagmiddag bij het opbouwen van
het instrumentarium. Gouden krachten, die met veel enthousiasme en professionaliteit hun werkzaamheden uitvoeren.

Koninklijke onderscheiding
Onder andere ‘vanwege de uitzonderlijke bijdrage aan de maatschappelijke emancipatie van mensen met een
verstandelijke beperking door het Jostiband Orkest zowel nationaal als internationaal op de kaart te zetten’
werd ondergetekende op woensdag 16 oktober door Burgemeester Christiaan van der Kamp uit Bodegraven
gedecoreerd als Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
Totaal overdonderd en verrast! Uiteraard ben ik enorm
trots, vereerd en dankbaar voor deze onderscheiding
maar was ik blij dat ook de orkestleden uit handen
van de directie van Ipse de Bruggen een medaille
ontvingen en mijn broer Jan-Henk, uiteindelijk is hij
toch de reden dat ik bij het orkest ben blijven plakken,
het eerste exemplaar in ontvangst mocht nemen.

TENSLOTTE
Na het lezen van dit verslag kunt u zich waarschijnlijk goed voorstellen waarom het jaar 2013 een zeer bijzonder
jaar was. En natuurlijk is het leuk om met bekende mensen samen te werken, naar het buitenland te reizen of voor
de Koning en Koningin te mogen spelen en op deze manier veel aandacht te krijgen. Belangrijk is echter om met
beide benen op de grond te blijven staan, vast te blijven houden aan de doelstelling zoals deze in de inleiding is
omschreven en oog te blijven houden voor de méns in het orkest. Want iedereen is bijzonder!
Lyan Verburg

