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Wat hebben we uitgekeken naar het jaar 2020.
Een zeer grote mijlpaal in ons bestaan, 100 jaar! Dat is niet niks.
We zullen ons jubileum dan ook uitbundig vieren.
In het jaar 1920 zijn enkele enthousiaste mensen opgestaan om na
‘Harpe Davids’ een fanfare op te richten. Vanaf de beginfase was mijn opa
Jan de Koning erbij. Het lidmaatschap van Ons Genoegen is via de
familielijn 65 jaar geleden bij mij aangekomen. Nog steeds, na alle jaren
van ups en downs, voel ik me zeer thuis bij deze warme club, die met de
jaren is uitgebreid met drumband, majorettes, pretorkest ‘ZWUP’ en
Egerländerkapel ‘Die Heitere Kapelle’. Dit alles is niet meer weg te denken
binnen Ons Genoegen. Het grootste gedeelte van de 100 jaar ben ik er
dus bij geweest. Het aantal acties dat we in die tijd hebben ondernomen
om financieel het hoofd boven water te houden en het instrumentarium
in stand te kunnen houden, is niet mis.
Van oliebollenverkoop tot nu de oud ijzeracties (de laatste jaren twee
keer per jaar). Ons Genoegen staat bekend om een scala van activiteiten.
Tobbedansen op de gracht, oktoberfeesten, schijt je rijk, concoursen,
festivals, Montfoorts kwartet, een heuse grammofoonplaat. Het is te veel
om op te noemen, wat wij met zijn allen hebben georganiseerd.
En als je het programma voor dit feestjaar ziet, is het weer enorm wat
wij als Ons Genoegen aan de Montfoortse gemeenschap gaan brengen.
De Play Inn voor de jeugd, een concert met orkesten uit de regio,
Maestro met Montfoortse prominenten die onze fanfare gaan proberen te
leiden, The Voice of Montfoort, het Oktoberfest, de lopende actie voor het
oud ijzer, een reünie met oud leden, een kerstconcert en volgend jaar
Pasen ‘The Passion’ van, voor en door Montfoort.
Ik kijk hier erg naar uit en met mij ook de leden, bestuur en de organisatie
van de activiteiten. Wij hopen dan ook op de steun van de inwoners van
Montfoort en regio om onze activiteiten te bezoeken.
U bent allen zeer welkom.
Jan de Koning, voorzitter.

gemeente

Montfoort

Het is mij een genoegen om de
Koninklijk erkende muziekvereniging
Ons Genoegen van harte te feliciteren
met het bereiken van de respectabele
leeftijd van 100 jaar!
Een eeuw muzikale kwaliteit in
Montfoort, een prachtige mijlpaal!
Op 7 april 1920 is de fanfare opgericht, maar Ons Genoegen
heeft zich de afgelopen eeuw ontwikkeld tot een multimuzikale vereniging met maar liefst acht onderdelen. Zij heeft
zich aangepast aan de tijdgeesten en laat hiermee zien dat zij
met beide benen volop in de samenleving staat. Bij reguliere
activiteiten en evenementen zoals Koningsdag, de intocht van
Sinterklaas, de avondvierdaagse of Dodenherdenking is
Ons Genoegen altijd van de partij. De muziek is daarbij altijd
een (ver)bindend middel, op maat afgestemd op de activiteit.
Plezier staat bij de vereniging voorop; muziek in een open en
gezellige sfeer toegankelijk maken voor jong en oud.
Dat plezier zie je eraan af en is heel aanstekelijk.
Net als vele andere verenigingen drijft Ons Genoegen voor een
groot deel op de inzet van vrijwilligers. Zonder hen zou het een
stuk lastiger zijn geweest om het eeuwfeest te halen.
Echt iets om heel trots op te zijn!
Bij een (bijzonder) jubileum hoort uiteraard een jubileumkrant.
In deze krant leest u wat Ons Genoegen in 2020 allemaal in
petto heeft. Neemt u van mij aan, er gaat dit jaar bijna geen
week voorbij zonder dat Ons Genoegen van zich zal laten horen.
Lees op uw gemak of er iets van uw gading bij zit en bezoek
één of meer van de activiteiten. Want hoewel zij op de eerste
plaats muziek voor zichzelf maken, willen ze natuurlijk ook dat
zoveel mogelijk mensen hiervan kunnen genieten.
Ik wens Ons Genoegen van harte een prachtig jubileumjaar toe.
Op naar de volgende 100 jaar!
Burgemeester Petra van Hartskamp-de Jong

100 jaar 'Ons Genoegen'
bedankt zijn hoofdsponsor

B&M
ICT Advies en Ondersteuning
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Onderdelen van Ons Genoegen
Fanfareorkest
Het Fanfareorkest is de basis van
Muziekvereniging Ons Genoegen en al 100 jaar
het muzikale visitekaartje van Montfoort.
Het orkest bestaat uit ongeveer 35 enthousiaste
amateur-muzikanten. Als fanfare geven wij
serenades en spelen we op Koningsdag.
Bij avondvierdaagsen en als orkest geven we
binnen en buiten concerten. Wilt u een feest,
jubileum of enige andere activiteit opluisteren
met een muzikale serenade van een compleet
fanfareorkest: wij doen het!
Het orkest speelt verschillende muziekgenres.
Zo houden we afwisseling in de muziek die we
spelen en waarnaar u kunt luisteren op een van
de vele momenten dat we naar buiten treden.
Het fanfareorkest repeteert elke
woensdagavond en staat onder de deskundige
leiding van Harry Tazelaar.

Slagwerkgroep
De focus van de slagwerkgroep is ongestemd
slagwerk. De tamboers lopen bij de straatoptredens voor het orkest uit en spelen
afwisselend met de melodische klanken
van het orkest om hun slagwerkmarsen
ten gehore te brengen.
Naast het tamboerswerk op straat
(snare-, tenortrom, overslag en bekkens)
is er ook ruimte voor meer andere
slagwerkinstrumenten voor concertoptredens.
Denk aan bongo’s, conga’s, vibra slap, barchimes, maracas, tamboerijn, claves en cabasa.
De slagwerkgroep repeteert elke dinsdagavond
en staat onder de deskundige leiding van
Adrie van Werd.

Twirl & Dance
Bij Muziekvereniging Ons Genoegen spreken
we het woord “majorette” (bijna) niet meer uit.
Het imago van majorette wordt als oubollig
ervaren en de traditionele combinatie van
showdans, exerceren, ballet en twirlen wordt
langs alle kanten voorbijgestoken door veel
hippere dansvormen zoals streetdance en
hiphop. Het roer moest om zodat we met een
moderner aanbod in de vraag naar dans
kunnen blijven voorzien.
Behalve het twirlen met een baton/pompons
worden ook de moderne dansvormen
streetdance en hiphop ingebouwd.
Bij showuitvoeringen wordt naast de baton en
de pompons ook gebruik gemaakt van de
lichtbatons, linten en paraplu’s.
Voor de fanfare uit op straat marcheren, blijven
we doen, maar is zeker geen verplichting!
Onder de deskundige en enthousiaste leiding
van instructrice Ria van de Spek wordt elke
dinsdagavond lesgegeven.

ZWUP
ZWUP staat voor
Zuid West Utrechtse
Pretkapel.
Onze pretkapel is
opgericht in 1980.
Er wordt ongedwongen
muziek gemaakt op onofficiële gelegenheden
zoals sportevenementen, kampioenschappen,
verjaardagsfeestjes, serenades en natuurlijk
carnaval.
Met gepaste trots zijn we alweer acht jaar
de Hofkapel van de eveneens jubilerende
Carnavalsvereniging Les Boutonniers!
De pretkapel bestaat uit een hechte groep
van ruim twintig muzikanten waarvan er altijd
minimaal twaalf aanwezig zijn voor een
optreden. De muziek die gespeeld wordt
bestaat uit veelal Nederlandstalige meezingers.
Het repertoire bestaat inmiddels uit meer dan
200 nummers. Wij kunnen ons aanpassen aan
elke gelegenheid.
De ZWUP staat onder de muzikale leiding van
Jan de Koning en repeteert elke vrijdagavond.

Die Heitere Kapelle
Die Heitere Kapelle is opgericht in 1985 door
een aantal muzikanten van Muziekvereniging
Ons Genoegen. Het repertoire bestaat onder
meer uit Egerländer en Tsjechische muziek.
Ook de bekende Tiroler après ski klanken zijn
een onderdeel van hun repertoire met walsen
en foxtrot ritmes. Die Heitere Kapelle bestaat
uit een groep van ongeveer achttien
muzikanten.
Die Heitere Kapelle speelt veel op Tiroler
festivals en organiseert elk jaar een eigen
Oktoberfest met Livemuziek van diverse
kapellen. Die Heitere Kapelle staat onder de
muzikale leiding van John van den Bosch!
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AMV (Algemene Muzikale Vorming)

Leerlingen slagwerkgroep

AMV is een beginnerscursus. Je maakt kennis
met de basis van het noten lezen. Daarnaast
wordt veel aandacht besteed aan het leren
luisteren naar muziek, het spelenderwijs leren
omgaan met ritmes en het oefenen van het
gehoor. Deze aspecten behoren tot de
belangrijkste elementen van de muzikale
vorming. Je leert tevens blokfluit spelen.
Samen met andere leerlingen kun je al snel
melodietjes spelen op de blokfluit, samen zijn
jullie de ‘Fluitmajoren’. Je volgt deze cursus
gedurende vier maanden. Na vier maanden kun
je ervoor kiezen om verder te gaan op een
muziekinstrument. Dat kan zowel een
blaasinstrument als een slagwerkinstrument
zijn. Middels veelal eigen docenten krijg je
wekelijks les om het instrument onder de knie
te krijgen. Dat vergt wat doorzettingsvermogen
maar al snel kun je meespelen in een van de
leerlingenorkesten. Dat maakt muziek maken
nou zo mooi, samen spelen!

Nadat meerdere leerlingen, na de AMV-cursus,
hadden gekozen voor slagwerk en een periode
les hebben gekregen op de trommel, is er in
september 2015 gestart met de leerlingen
drumband. Ook voor slagwerkleerlingen is er
dus al snel de mogelijkheid om samen muziek
te maken! De leerlingen drumband heeft zijn
debuut gemaakt tijdens Kids in Concert in
november 2015 maar ook tijdens Koningsdag
2016 hebben ze op straat laten horen wat ze
hebben geleerd. En hoe!

Leerlingenorkest
Voor leerlingen die binnen Ons Genoegen
worden opgeleid is er al snel de mogelijkheid
om samen te spelen in een leerlingenorkest.
Zo wordt de stap naar het ‘grote’ orkest kleiner
gemaakt en leren de leerlingen naar elkaar
luisteren en met elkaar musiceren.
Maar bovenal is muziek maken in een orkest of
bandje natuurlijk veel leuker dan muziek maken
in je eentje. Onderzoeken hebben bewezen dat
muziek maken een positieve invloed heeft op
de intelligentie en de sociale vaardigheden van
kinderen. Kinderen die muziek beoefenen
kunnen zich beter concentreren en hebben
minder leerproblemen dan zij die dat niet doen.
Gezamenlijk musiceren is ook nog eens goed
voor de ontwikkeling van sociale vaardigheden
zoals samenwerken en rekening houden met
elkaar. Naast gezellig muziek maken met elkaar
wordt er ook gewerkt naar uitvoeringen.
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Jeugd Play Inn
zaterdag 14 maart
Op zaterdag 14 maart organiseren we
hét evenement voor alle jeugdleden
van Ons Genoegen en (het liefst 100)
muzikale jeugdmuzikanten uit de
omgeving. Op deze dag houden wij
namelijk onze Jeugd Play Inn!
Jeugd tussen 8 en 18 jaar oud kan deelnemen
aan deze fantastische muzikale middag.
Aangezien Ons Genoegen een leerlingenorkest
heeft en ook een leerlingen drumband, laten
we beide secties meedoen aan deze Play Inn.

Onze oud-dirigente Elivera van Sloten zal deze
dag het orkest leiden en de slagwerkgroep
staat onder leiding van onze drum-instructeur
Adrie van Werd.
Al enige tijd zijn we bezig met het benaderen
van verenigingen uit omliggende steden om
daar te vertellen over ons jubileum en onze
Play Inn. We hebben al een flink aantal
aanmeldingen vanuit zusterverenigingen

ontvangen. Beginners en gevorderden kunnen
deelnemen. Als je toonladders met drie kruisen
en mollen beheerst gaat het zeker lukken.
Mocht je tot en met twee komen dan is het nog
steeds te doen. Je ontvangt de stukken vooraf
voor jouw instrument op jouw niveau.
Er kan dus vooraf al wat geoefend worden.
Voor deze dag hebben we muziek uitgezocht
die voor de jeugd aantrekkelijk is en waar een
uitdaging in zit. We zullen per sectie enkele
stukken gaan instuderen. Ook gaan we een
gezamenlijk muziekstuk ten gehore te brengen.
De dag start om ongeveer 10.00 uur en eindigt
om 16.30 uur in het Atrium van het Antoniushof
met een concert voor familie, vrienden en

natuurlijk iedereen die van muziek houdt.
Ben je muziekliefhebber?
Kom vooral kijken naar dit gratis concert om te
zien wat de talentvolle jeugd van Montfoort en
omstreken te bieden heeft!
Als klap op de vuurpijl is deze dag
-inclusief een heerlijke lunch- voor alle
deelnemers geheel gratis, speciaal omdat
onze vereniging 100 jaar bestaat!
Dus heb je je nog niet aangemeld maar speel je
wel een blaasinstrument of ben je slagwerker:
twijfel niet en meld je snel aan via onze website,
het kan nog tot en met vrijdag 13 maart.
www.onsgenoegen-montfoort.nl
of mail naar playinnOG@hotmail.com

Oud IJzer inzamelingen
zaterdag 28 maart en zaterdag 31 oktober
Ook dit jubileumjaar organiseert
Muziekvereniging Ons Genoegen
weer twee grote oud ijzer
inzamelingsacties.
Deze actie levert direct geld op voor Ons Genoegen en
wordt gebruikt om nieuwe instrumenten aan te kunnen
schaffen. Oud ijzer verandert dus op deze manier in mooie
nieuwe instrumenten!
Rob Den Houdijker van Den Houdijker Sloopwerken & Metaalhandel uit
Montfoort zal een grote container plaatsen op het Pastoor Spaanplein.
Vanaf 09.00 tot 13.30 uur kan iedereen hier zijn ijzer inleveren.
Te denken valt aan ijzer plaatmateriaal en oude machines maar ook
fietsen, brommers, grasmaaiers, hekwerken, archiefkasten enz.
Niet alleen ijzer is welkom, computers, beeldschermen, televisies,
wasmachines, drogers en vaatwasmachines ook. Eigenlijk heeft elk soort
elektrisch apparaat metaalwaarde. Door de stijgende vraag naar
grondstoffen is het belangrijk dat we steeds meer gaan recyclen, aldus
Rob den Houdijker. Goed voor het milieu en goed voor de vereniging.
De apparatuur hoeft niet meer te werken.
Koelkasten en vriezers mogen i.v.m. gassen helaas niet in de container!

Naast inleveren op het Pastoor Spaanplein komen we het binnen
Montfoort en Linschoten ook graag bij u ophalen.
Tussen 09.00 en 13.30 uur rijden we aan bij mensen die zich vooraf
hebben opgegeven door even te bellen met Jan de Koning: 0348-419209.
E-mailen kan ook naar info@onsgenoegen-montfoort.nl
Twijfelt u of uw ‘afval’ ook in de container kan, bel of mail dan ook gerust!
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Bedrijfskleding
die hygiënisch blijft.
Altijd.

Bedrijfseconomisch advies
Administratieve dienstverlening
Belastingzaken
Startersbegeleiding
Steenovenweg 12
3417 XR Montfoort
E th.de.jong@fintax.biz

vendrig.nl

0348-473855
M 06-53739066
www.fintax.biz
T
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Onze 100e verjaardag
dinsdag 7 april
Dinsdag 7 april 2020 vieren we onze
100e verjaardag! Wie jarig is trakteert.
Daarom verzorgen we een rondgang
met de gehele fanfare door de straten
van Montfoort voor Montfoort!
Marcherend, met majorettes, drumband en
fanfareorkest zoals u dat van ons gewend bent!
Kom kijken en luisteren, moedig ons aan of
loop gezellig een stukje mee.
De rondgang begint op het Pastoor Spaanplein
om 19.30 uur en we zullen omstreeks 20.30 uur
weer terugkeren bij onze thuishaven,
‘De Notenbalk’ aan het Pastoor Spaanplein.

Al meer dan 25 jaar een vertrouwd adres
Verkoop en repara�e van alle merken
PC’s en laptops
(Ook gebruikte PC’s en laptops)
Vaartkade Zuidzijde 14
3461CK Linschoten
Tel. 0348-460342
Rijnstraat 43
3441BP Woerden
Tel. 0348-483225

feliciteert
‘Ons Genoegen’
met het
1
-jarig bestaan!

WWW.VERWEIJ-COMPUTERS.NL

Verhoef Techniek BV
Tasveld 9 - 3417 XS Montfoort
T: 0348-474257
E: info@verhoeftechniek.nl

Schakel- en besturingspanelen

Hoogstraat 44, Montfoort • 0348 47 13 32
www.vanwijngaardeninterieur.nl
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Samenwerkingsconcert
zaterdag 18 april
100 Jaar Ons Genoegen willen wij muzikaal vieren
met onze zusterverenigingen waarmee we de afgelopen
jaren regelmatig onze muziek, in de vorm van een
samenwerkingsconcert, ten gehore hebben gebracht.
Hiervoor hebben wij Linfano uit Linschoten,
Crescendo uit Lopik, St. Carolus uit Montfoort
en Onderling Genoegen uit Benschop uitgenodigd
om met ons deze 100 jaar muzikaal te beleven.

Op zaterdag 18 april kunt u vanaf 12.45 uur
genieten van dit unieke samenwerkingsconcert.
Vianen Slim in gevels (Willeskop 30, 3417 MD Montfoort) heeft een groot
gedeelte van hun ruimte beschikbaar gesteld zodat er ook daadwerkelijk
met alle vijf verenigingen tegelijk kan worden geopend en afgesloten.
Dat belooft een spectaculair samenspel te worden!
De mars Colonel Bogey, bekend van de film ‘The bridge over the River Kwai’
en tevens de mars die gecomponeerd is in ons oprichtingsjaar 1920, zal de
aftrap zijn voor deze muzikale reis door de tijd. Achtereenvolgens komen er
vijf verenigingen in actie die muziek spelen uit een bepaalde periode.
Muziekvereniging Ons Genoegen trapt af met muziek van 1920 tot 1950.
Alle muziekgenres komen deze middag aan bod!
Ook de slagwerkgroep en Ons Genoegen Twirl & Dance komen in actie.
Muziek en show, te leuk om thuis te blijven!
U bent van harte welkom om te komen kijken en luisteren! Natuurlijk is er
een drankje en een hapje verkrijgbaar gedurende deze middag.
De muzikaliteit begint om 12.45 uur
en eindigt ongeveer rond 17.30 uur
met een ‘Grande Finale’,
van alle deelnemende verenigingen!

Programma
1920 tot 1950
Fanfareorkest Ons Genoegen - 12.45 uur
Het Fanfareorkest is de basis van Muziekvereniging Ons Genoegen en dus
al 100 jaar het muzikale visitekaartje van Montfoort. Het orkest bestaat
uit ongeveer 35 enthousiaste amateur-muzikanten en speelt verschillende
genres muziek. Kiezen we de ene keer voor de authentieke fanfarestukken
doen we een andere keer weer een populair genre.
Het fanfareorkest repeteert elke woensdagavond onder de deskundige
leiding van Harry Tazelaar.

1940 tot 1970
Harmonie Sint Carolus - 14.00 uur
Muziekvereniging Sint Carolus is letterlijk de buur-vereniging van
Ons Genoegen. Samen muziek maken en de inwoners van Montfoort
(en andere toehoorders) laten genieten van muziek is onze passie en het
mooiste tijdverdrijf dat er is.
We zijn vereerd het jubileum van Ons Genoegen mee te mogen vieren.
Met veel plezier levert onze harmonie onder leiding van Teake Sikkema
een bijdrage aan het jubileumconcert.

1960 tot 1980
Fanfareorkest Crescendo -15.40 uur
Al 115 jaar maken de muzikanten van muziekvereniging Crescendo
muziek in de gemeente Lopik.
De laatste jaren staat dirigent Cees Trappenburg voor het orkest.
Meerdere muzikanten spelen ook bij de Draadnagels.
De Draadnagels verzorgen muziek op straat.
Muziekvereniging Crescendo is niet weg te denken uit Lopik.

Tel

Naam

Het evenemententerrein van VIANEN SLIM IN GEVELS
is vrij toegankelijk en biedt ruime parkeergelegenheid.
Met de fiets is de locatie ook goed bereikbaar.

0001
Lotnummer
………………………………...…
………………………………………
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“Schijt je Rijk”

keurig verdeeld in net
Een weiland wordt wille
loten zijn verkocht. Op
zoveel vakken als dat er
laten we een koe
zaterdag 28 november 2020
n valt. Het vak waar de
prijze
de
in
bepalen wie er
ht komen wint € 200,eerste uitwerpselen terec
en ook € 35,- of € 15,De omliggende vakken winn
Totaal aantal loten 2000

0
€ 15,00 € 35,00 € 15,0
0
35,0
€
,00
200
€
€ 35,00

0
€ 15,00 € 35,00 € 15,0

nlijk bericht, over de uitslag
Winnaars krijgen persoo

Prijs per lot: € 2,50

eerd.
kan niet worden gecorrespond

Schijt je Rijk
‘Schijt je Rijk’ is een loterij waarbij u kans maakt op een
mooie geldprijs en welke tegelijkertijd de vereniging de
financiële middelen geeft om verschillende evenementen
uit te kunnen voeren.

Chris Gottenbos

1980 tot 2000
Fanfareorkest Linfano - 14.50 uur
Muziekvereniging Linfano is op 10 november
1964 opgericht door een aantal leden uit het
dorp Linschoten. De naam LINFANO is afgeleid
van LINschotens FANfare Orkest. Linfano vierde
in 1999 hun 50-jarig jubileum!
Het fanfareorkest staat sinds 2018 onder
leiding van Olaf Schipper.

Boer Hans stelt een stuk weiland ter beschikking voor de trekking
van deze loterij. Het weiland wordt willekeurig verdeeld in net zoveel
vakken als dat er loten zijn verkocht (maximaal 2000).
Elk vak correspondeert dus met een lotnummer.
Op zaterdag 10 oktober 2020 laten we een koe bepalen wie er in
de prijzen valt. Helaas is op de loten een verkeerde trekkingsdatum
geplaatst, de trekking is dus eerder en iedereen is welkom om te
komen kijken hoe de koe zijn werk doet.
De koe wordt losgelaten en het vak waar de eerste uitwerpselen
terecht komen wint € 200,De omliggende vakken winnen ook € 35,- of € 15,Loten worden verkocht voor € 2,50 per stuk tijdens alle
activiteiten van Ons Genoegen. Helpt u mee?

Bekijk het maar
www.cgfoto.nl

2000 tot 2020
Harmonie Onderling Genoegen - 16.30 uur
Muziekvereniging Onderling Genoegen
bestaat inmiddels 94 jaar en is een begrip
als het gaat om muziek in Benschop.
Begonnen als dorpsfanfare in 1925
is Onderling Genoegen uitgegroeid
tot een harmonie met slagwerkgroep.
De Harmonie uit Benschop staat onder
leiding van dirigent Cas van der Horst.

CG Advertenties 99x138.indd 1

21-01-2020 13:58
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Wilt u extra inkomsten voor uw clubkas?
Kijk op onze website voor de acties.

interbanket.nl
Adv Interbanket-Muziekvereniging Ons genoegen.indd 1

25-02-20 08:30

Dumaco Montfoort is dé specialist in laswerk:
“Elke dag is anders, je kunt écht een verschil maken”
Dumaco is al jarenlang dé specialist in plaatbewerking. De verschillende
vestigingen van het bedrijf hebben zo elk hun specialisatie.
In Montfoort richt die specialisatie zich vooral op het (robot)laswerk.
Vanuit een prachtig pand op Bedrijventerrein IJsselveld werken échte
vakmensen elke dag aan prachtige projecten.
Dumaco is in de loop der jaren uitgegroeid tot de grootste plaatwerker
van de Benelux, zowel qua aantal machines en technologieën als qua
locaties en medewerkers. Dat biedt prachtige kansen voor het
personeel. “Omdat we de grootste speler zijn op gebied van
plaatbewerking in de Benelux, werken we altijd met de nieuwste
technologieën. Onze werknemers lopen voorop in de branche en
hebben altijd het beste materiaal ter beschikking. Dat spreekt binnen
de plaatwerkindustrie echt tot de verbeelding”, vertelt Angélique
Sprenkels, HR-manager bij Dumaco Montfoort.

Heb je interesse in het bedrijf Dumaco?
Ga dan naar www.dumaco.nl.
Meer weten over de openstaande vacatures in Montfoort?
Bezoek dan www.dumaco.nl/plaats/montfoort.

De locatie in Montfoort is gespecialiseerd in (robot)laswerk
“Voor alle werkzaamheden rond (robot)laswerk zijn wij de specialist
in de Benelux. We werken met het nieuwste materiaal. Bijna dagelijks
komen we voor nieuwe uitdagingen te staan, waar we met het team
van uitstekende professionals altijd weer een oplossing weten te
vinden. Elke dag is anders, je kunt bij Dumaco Montfoort écht een
verschil maken”, legt Sprenkels uit.

Werknemers bij Dumaco Montfoort hebben een zeer
afwisselende baan

Naast goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, biedt het
bedrijf het personeel bovendien volop ontplooiings- en carrièrekansen.
“ Zo kunnen werknemers doorgroeien naar een hogere functie, maar
bovenal blijven ze op die manier uitgedaagd. Een prachtig bedrijf om
voor te werken dus. En dat behoort ook zeker tot de mogelijkheden,
want Dumaco heeft meerdere vacatures openstaan voor de locatie in
Montfoort. Zo zoekt Dumaco een Tekenaar / Werkvoorbereider, een
Calculator / Verkoper, een CNC draaier / frezer en een
Meewerkend Voorman Verspaning. “We zoeken mensen met een
technische achtergrond, die heel leergierig zijn en er veel waarde aan
hechten om vakwerk af te leveren. Wij zullen nieuwe werknemers met
open armen ontvangen, zodat we samen het verschil kunnen maken.”
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Wij feliciteren ‘Ons Genoegen’ met hun 100-jarig jubileum
Wilt u op de hoogte blijven van al onze activiteiten,
kijk dan op www.winkeleninmontfoort.nl

Montfoort 4 en 5 mei
Traditiegetrouw verzorgen de muziekverenigingen
Sint Carolus en Ons Genoegen om de beurt de muzikale
omlijsting van de dodenherdenking op 4 mei.
In 2020 is Ons Genoegen aan de beurt om de herdenkingplechtigheid te verzorgen. We doen dat uiteraard met
passende gedragen muziek, respect en trots!
De last post wordt gespeeld door onze vaste eerste trompettist
Martin Schrijvershof. Naast de gebruikelijke muzikale begeleiding
zal het fanfareorkest onder leiding van Harry Tazelaar ook het
prachtige muziekstuk Hymn to the Fallen spelen.

Op 5 mei vieren we 75 jaar vrijheid. De invulling is nog niet helemaal
bekend of beter gezegd nog een beetje een verrassing maar dat we
muzikaal iets toevoegen op deze dag is duidelijk. Samen met tal van
Montfoortse verenigingen en organisaties gaan we 75 jaar bevrijding een
bijzonder tintje meegeven. Het belooft een dag van ceremoniële
elementen en plezier te worden! Houd de nieuwsberichten in de gaten!
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100 jaar Ons Genoegen ...
De jaren 70

Een bezoek aan het Nationaal Archief in
Den Haag maakt duidelijk dat de wortels van
Muziekvereniging Ons Genoegen eigenlijk al
voor de oprichtingsdatum zijn gaan groeien.
Al sinds 1909 zijn er berichten en foto’s terug
te vinden van een groep genaamd
‘Harpe Davids’.

Muziekvereniging Ons Genoegen is opgericht
op 7 april 1920 en is dus een voortzetting van
de reeds bestaande muziekvereniging
‘Harpe Davids’, die tijdens de Eerste
Wereldoorlog werd opgeheven. Op 7 april 1920
werd de eerste Algemene Ledenvergadering
gehouden om de statuten vast te stellen.
Door deze bij het Ministerie van Justitie te
deponeren werd de vereniging Koninklijk
goedgekeurd en verkreeg de vereniging haar
rechtspersoonlijkheid. Van de periode 1920 tot
1945 is van Ons Genoegen helaas weinig
bekend omdat alle notulen en dergelijke in de
Tweede wereldoorlog verloren zijn gegaan.
Dirigenten die Ons Genoegen in deze periode
hebben geleid zijn o.a. meester Visser (hoofd
van de openbare school), de heer Rietschel en
de heer Gert Hol. Destijds was Ons Genoegen
zeer succesvol op de zogenaamde ‘wilde’
concoursen. Uniformen waren er toen niet.
Wel kwam er in 1933 enige uniformiteit in de
kleding; een lichtbruine pet met een gouden
band. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden
alle activiteiten van Ons Genoegen
noodgedwongen gestaakt. De instrumenten
werden opgeborgen bij diverse adressen.

Direct na de oorlog kwamen de muzikanten op
7 juni 1945 weer bij elkaar. Het eerste optreden
na de heroprichting was een serenade op
15 december 1945. De eerste uitvoeringen van
het herrezen Ons Genoegen werden gehouden
op 9 en 16 februari 1946 onder leiding van
dirigent G. Hol. Het eerste concours waaraan
werd deelgenomen was op 17 juli 1947 te
Nieuwerbrug aan den IJssel. Uit de opbrengst
van een op 30 en 31 juli 1948 gehouden
Nationaal Concours werden de eerste
uniformen aangekocht. De inmiddels gevormde
drumband ging op 15 mei 1957 voor het eerst
op concours. Op 21 november 1959 werden de
nieuwe instrumenten (lage stemming) in het
bijzijn van burgemeester Monchen en
erevoorzitter H. van den Brink feestelijk
overhandigd. Deze instrumenten konden

worden aangekocht mede door een lening ter
grootte van 8400 gulden bij de Boerenleenbank
te Montfoort. Een groot kapitaal voor die tijd.
Vanwege de naweeën van een ernstig
bromfietsongeluk bedankte de heer G. Hol als
dirigent van Ons Genoegen. De naam van deze
uitstekende muzikant en -dirigent zal
onverbrekelijk verbonden blijven aan
Ons Genoegen.

De jaren 60
De heer Hol werd op 2 april 1960 opgevolgd
door de heer J. van Amstel. Op 4 juni 1962 werd
Ons Genoegen lid van de Koninklijke
Nederlandse Federatie van Harmonie en
Fanfaregezelschappen. Het eerste federatieve
concours waaraan Ons Genoegen deelnam was
op 14 september 1963 gehouden in de
concertzaal van Paleis het Loo te Apeldoorn.
Tot ieders verrassing werd in de afdeling
uitmuntendheid een eerste prijs op dit zwaar
beoordeelde concours behaald.
In 1964 werd de gestaag groeiende drumband
in kleurige nieuwe uniformen gestoken.
In 1965 volgde de heer J. Veerman de heer
J. van Amstel op als dirigent van Ons Genoegen.
Het was een gedenkwaardig jaar voor
Ons Genoegen omdat er een grote unieke
verloting werd gehouden met als eerste prijs
een echte auto ter waarde van 4.740 gulden.
Mede uit de opbrengst van deze geslaagde
verloting werden er in 1966 fraaie nieuwe
uniformen voor het orkest aangeschaft.
Op 30 april 1968 werd een majorettekorps
opgericht. Een van de vele hoogtepunten was
de ontvangst van de schoolband uit Canada
op zaterdag 20 juli 1968.

In 1970 werd het 50-jarig bestaan op grootse
wijze gevierd door middel van een feestweek.
De muzikale prestaties van orkest en drumband
werden op een langspeelplaat vastgelegd.
Een van de grootste attracties van deze
feestweek was de Veronica drive-inn show.
Nog nooit vertoond in Montfoort en omgeving.
Een week van feest voor alle mensen in
Montfoort als dank voor hun steun aan
Ons Genoegen. Het 50-jarig bestaan kreeg nog
meer glans door de prachtige eerste prijs met
315 punten op het concours te Wamel op
3 oktober 1970 in de afdeling uitmuntendheid
die het orkest behaalde.

De langverwachte promotie naar de ere
afdeling vond plaats op 20 november 1971
op het concours te Wolvega waar het orkest
met 296 punten een eerste prijs met promotie
behaalde. Groot feest!
De periode 1965 tot 1975 wordt door velen
gezien als de gouden periode van
Ons Genoegen. Prachtige resultaten van
drumband, majorettes en orkest op vele
concoursen en festivals. De uitvoeringen, met
na de pauze toneel, werden drukbezocht en
hooggewaardeerd. Jammer genoeg kreeg
Ons Genoegen eind jaren 70 te maken met een
moeilijke periode. Dirigenten, instructeurs en
bestuur volgden elkaar snel op en het
ledenbestand liep drastisch terug.
Gelukkig waren er mensen die hun schouders er
onder zetten en bleven geloven in het
voortbestaan van hun Ons Genoegen.

De jaren 80
Door de inzet van leden en bestuur kroop
Ons Genoegen langzaam uit het dal omhoog.
In dit jaar wordt ZWUP opgericht, Janine de
Bruin, dochter van 1 van de oprichters Jan de
Bruin verzint de naam en een pretkapel is
geboren!
Op bescheiden wijze werd in het jaar 1980 door
middel van diverse festiviteiten het 60-jarig
bestaan gevierd. Hoogtepunt was de reünie van
oud leden. In het feestjaar werden tevens
nieuwe uniformen aangeschaft. Dankzij diverse
acties, zoals het Montfoortse tobbedansen
welke drie jaar achter elkaar werd
georganiseerd, vanuit heel Nederland kwamen
deelnemers voor dit ludieke spel bekend van de
TROS. Montfoort maakte kennis met het
'Sjoffelen' wat betekent dat je met een soort
reuzenschoenen over het water kon lopen met
twee peddels. Maar maakte ook kennis met de
creatieve kunstwerken, waarmee sommigen in
vijf seconden een einde maakten aan weken
lang opbouwwerk.
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... het was Ons 'n Genoegen!

In 1981 werd ‘De Notenbalk’ officieel het
clubgebouw van Ons Genoegen aan het
Pastoor Spaanplein. Saskia Smit verzon de
naam voor het gebouw en mocht de officiële
opening verrichten.
In november 1984 werd door enkele
enthousiaste muzikanten uit het orkest een
Tiroler kapel opgericht, ‘Die Heitere Kapelle’.
De nieuwe tambour instructeur H. van
Veenendaal (in 1985) en de nieuwe dirigent
Frank Samsom (in 1986) deden hun intrede.
Het 65-jarig bestaan in 1985 werd met de
nodige festiviteiten gevierd. Mede door de
inbreng van een enthousiast bestuur, onder
leiding van een bekwame en enthousiaste
dirigent, tambour instructeur en majorette
instructrice groeide het ledenbestand explosief
en werden de prestaties beter. In 1987 nam het
tamboer en lyrakorps deel aan het Federatief
Concours te Ooy en behaalde een fraaie eerste
prijs met promotie naar de tweede afdeling.
In 1988 ging ook het orkest na vele jaren weer
op concours. Op 20 oktober 1988 werd in
Middelburg een eerste prijs behaald met
promotie naar de tweede afdeling.

Een van de hoogtepunten van het jaar 1988
was een optreden van de gehele vereniging in
het Ponypark Slagharen waar Ons Genoegen
een uitstekende indruk achterliet. Begin 1989
ontving Ons Genoegen het verheugende bericht
dat zij gezien het gehaalde resultaat op het
concours te Middelburg mocht deelnemen aan
het topconcours van de basisklasse op 17 juni
te Deventer. Aan dit concours namen de drie
beste muziekverenigingen uit de derde, tweede
en eerste afdelingen, deel. Ons Genoegen
behaalde met 150 punten een eerste prijs en
eindigde als derde korps van de dag. Het jaar
1989 stond mede in het teken van een muzikale
prestatieloop op 1 juli. In de stromende regen
werd er door de hele vereniging 20 kilometer
gemarcheerd met als doel geld te verdienen
voor de aanschaf van nieuwe instrumenten
voor de drumband en het orkest.

De jaren 90
Het jaar 1990 werd geopend op 6 januari met
een nieuwjaarsconcert op initiatief van de
Jagerfanfare Nieuw Leven uit Kamerik en
uitgevoerd samen met muziekvereniging Kunst

na Arbeid uit Zegveld en Muziekvereniging
Ons Genoegen uit Montfoort. Dit initiatief zou
de daarop volgende jaren worden herhaald.
Het gehele jaar stond uiteraard in het teken
van het 70-jarig jubileum van Ons Genoegen.
Er werden diverse festivals georganiseerd, een
Tiroler festival, een drumband en majorette
festival en een muziekfestival. Maar ook een
braderie, een fietspuzzeltocht, een jeugd dag en
een fotowedstrijd. Precies op 7 april, de
officiële oprichtingsdatum, gaf Ons Genoegen
haar (jubileum) jaaruitvoering. Voor het eerst in
de geschiedenis van Ons Genoegen bracht een
“pijper echtpaar” (doedelzakken) uit de
vereniging samen met de drumband de
pijpermars nummer 2 ten gehore.

Door de drumband en Tiroler Kapel en het
Fanfareorkest werd er, op hoog niveau en met
veel succes, deelgenomen aan concoursen en
festivals. Na 6 jaar de fanfare van
Ons Genoegen te hebben geleid nam dirigent
Frank Samsom afscheid en werd opgevolgd
door Ties Wagensveld. Onze majorettes deden
in 1992 examen voor het A-diploma en met
succes. Buiten deze muzikale en showprestaties
bleef Ons Genoegen actief in het organiseren
van haar jaarlijkse activiteiten
(o.a. rommelmarkten, bingo’s, kaartavonden,
kledingacties) met het doel het financiële hoofd
boven water te kunnen houden. In 1994 werd
afscheid genomen van de dirigent van de
fanfare Ties Wagensveld die werd opgevolgd
door Fred Boelhouwer. In 1995 was ons 75-jarig
jubileum waar we onze eerste gooi deden naar
een wereldrecord marsen blazen.
Met 165 marsen kwamen we in het Guiness
Book of World Records. Op 12 april 1997 werd
Jan de Koning benoemd tot erelid van
muziekvereniging Ons Genoegen.

De jaren 2000
Ons Genoegen bestond in 2000 80 jaar.
Er werden diverse festiviteiten georganiseerd.
Het wereldrecord marsen spelen werd
verbroken. We speelden 198 marsen achter
elkaar. In 2001 wordt grotendeels een nieuw
bestuur gekozen welke in 2002 met veel
nieuwe wetgeving en gemeenteregels te maken
kregen. Ze hadden de handen vol aan
het aanvragen van een gebruiksvergunning,
exploitatievergunning, het voldoen aan de
drank- en horecawet, de hoogte van de huur en
onze huisvesting. Alles uiteindelijk met een
positieve uitkomst.
In 2002 wordt Rudolph Weges aangesteld als
dirigent van het fanfareorkest. Hij neemt
daarmee het stokje over van Fred Boelhouwer.
In 2003 ging het orkest op concours in
Valkenswaard. We werden in de eerste afdeling
ingedeeld en haalden de eerste prijs.

De stille hoop van de voorzitter en dirigent
werd werkelijkheid. In 2003 ging de
drum-malletband op concours in Schoonhoven.
Er werd samengewerkt met de malletband van
Linfano. De samenwerking leidde tot een eerste
prijs. De drumband is in de afgelopen jaren
uitgegroeid tot een malletband en kon met
deze melodische instrumenten ook meer
herkenbare muziek uitvoeren.
Dit waren de laatste officiële concoursen waar
we als vereniging aan hebben deelgenomen.
We kozen er vanaf dat moment voor om onze
tijd en energie meer te besteden aan het vaker
wisselen van muziek op de lessenaar en ons toe
te leggen op meer herkenbare muziek.
Om muzikaal ontspannen te repeteren en bij
uitvoeringen onze kwaliteiten te tonen.
Onze dirigent Rudolph werd in 2007 afgelost
door Baukje Wolters. Baukje bleef bij het
fanfareorkest tot 2010. In 2009 nam Jan de
Koning na 25 jaar afscheid als muzikaal leider
van ‘Die Heitere Kapelle’. Met een speciaal
daarvoor gecomponeerde mars ‘Abschied von
Konig’ werd door vele oud leden een speciale
dank uitgesproken en de ode gemusiceerd.
Han Arfman nam het stokje over van Jan.

De jaren 2010
Vanaf deze periode krijgt Ons Genoegen een
duidelijke structuur. Ons Genoegen is weer
klaar voor de toekomst. Een bestuur met een
duidelijke missie; meer leden en een duidelijk
AMV-programma. De Fluitmajoren zijn geboren.
Nog steeds is een groot gedeelte van de
lichting van die tijd nog actief bij
Ons Genoegen! Er werden beleidsplannen
gemaakt die af en toe de aanleiding waren
voor meningsverschillen. De gemoederen liepen
soms hoog op. In 2010 start Peter Nijland als
dirigent van het fanfareorkest. Na twee jaar
moesten we helaas al weer afscheid nemen.
Gelukkig vonden we nieuwe energie in de
jeugdige Elivera van Sloten welke het orkest
van eind 2011 tot en met 2017 heeft geleid.
In 2011 organiseren we voor het eerst Kids in
Concert en in 2013 ‘The Voice of Montfoort’.
In 2015 wint de ZWUP het blaaskapellen
festival in Odijk. In dat jaar startten we ook
met de ‘Oud IJzer acties’ welke we sindsdien
2 keer per jaar organiseren. In 2015 vierden we
met een feestavond 95 jaar Ons Genoegen.
Ook het jaar dat we voor het eerst het
Oktoberfest in het Park gaan hielden in
combinatie met een dweilorkestenfest en
‘Pret in het Park’. In dat jaar stopt dirigent
Han Arfman bij ‘Die Heitere Kapelle’. ‘
Die Heitere’ was na zijn vertrek even niet zo
vrolijk als de naam doet vermoeden. Na een
pauze van ongeveer een jaar wordt er weer
opgestart onder leiding van John van den
Bosch. In 2016 verzorgt de gehele fanfare een
optreden in de Efteling. In 2018 neemt Harry
Tazelaar de leiding over het fanfareorkest op
zich In dat jaar wordt ook Riet Smit benoemd
tot Lid van verdienste. In 2019 namen we
afscheid van slagwerkinstructeur Jaap van
Gelder. Hij koos voor meer vrije tijd na ruim
25 jaar dirigeren. Adrie van de Werd volgde
hem op! Ook in 2019 wordt Jan de Bruin
benoemd tot erelid van Ons Genoegen. En dan
is het 2020. Ons Genoegen bestaat 100 jaar.
De start van een uniek feestjaar!
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de Geest
Loodgietersbedrijf

www.kostersgoederen.com

Hoogstraat 34 - 3417 HC Montfoort
Tel.
0348-471262 b.g.g. 0348-472283
E-mail: info@degeestloodgieters.nl

info@kostersgoederenhandel.com
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Spijkerbroeken van goede kwaliteit

Jongeneel

Montfoort

Tasveld 30 | 0 3 4 8 - 4 7 1 9 0 9

w w w. h u b o . n l / m o n t f o o r t

Olaf Selderbeek
SPECIALIST IN E-BIKES
DEALER VAN:
DEALER
VAN:
GAZELLE, MULTICYCLE, CORTINA,
VELO DE
DE VILLE
VILLE EN DUTCH-ID
VICTORIA
VELO

ÉN WIJ HEBBEN SLEUTELSERVICE
Hoogstraat 27 - 3417 HA Montfoort
0348-471280

www.profileselderbeek.nl

Nu in prijs verlaagd!

Of bel ons op
0348-471371
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Activiteiten

Woensdag 15 juli 2020

Buitenconcert

K4

K4

K4

K1

Zaterdag 3 oktober

Oktoberfest

Zaterdag 13 juni 2020

K3

Zaterdag 31 oktober

Oud IJzeractie

K2

The Voice of Montfoort The Battle

Zaterdag 27 juni 2020

Zaterdag 23 mei

K3

Zaterdag 21 november

K4

Zaterdag 19 december

Kerst Concert

K3

K1

Dinsdag 5 mei

Zaterdag 27 maart 2021

The Passion Montfoort

Maandag 4 mei

Dodenherdenking

K4

K1

Koningsdag

Maandag 27 april 2020

2021

Bevrijdingsdag

Zaterdag 18 april 2020

Samenwerkingsconcert

Matinee op het plein

K2
Maestro Concert

Woensdag 03 juni 2020

The Voice of Montfoort auditie

Zaterdag 28 maart 2020

Oud IJzer Actie

K3

K2

K1

Rondgang door Montfoort
Dinsdag 07 april 2020

Jeugd Play-Inn

Zaterdag 14 maart 2020

The Voice of Montfoort The Final

2020

Ons Genoegen
100 jaar!
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PROFIPACK, DAT KLINKT
ALS MUZIEK IN MIJN OREN.
Verpakkingsmaterialen voor iedereen die wat
in te pakken, verzenden of te beschermen heeft!

Nijverheidsweg 18C • Harmelen • creatiefkasteel.nl

• SCHUIMLETTERS.NL •
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Podium voor de jeugd en
zaterdag 23 mei
reünie & receptie

Op 23 mei staat er een grote tent
van STAM op het Pastoor Spaanplein.
Deze dag staat in het teken van alle
onderdelen van Ons Genoegen
maar vooral van 100 jaar
herinneringen ophalen.
In de ochtend is het podium voor
onze jeugdmuzikanten die solistisch
iets willen laten horen.

Podium
voor de jeugd
Ieder jeugdlid kan muzikaal iets ten
gehore brengen voor het publiek.
Altijd spannend om alleen of wellicht met z’n
tweeën een muziekstuk ten gehore te brengen
waarbij de ogen vol op je gericht zijn.
Begeleiding van bv een cd is natuurlijk mogelijk.
We hopen dat de jeugd op deze manier ook
went aan een solistisch optreden zonder
podiumangst.
Het maakt niet uit welk instrument er wordt
bespeeld. Zowel slagwerkers als blazers,
alles kan en alles mag tijdens dit evenement.
Voor iedereen dus een verrassing wie er op het
podium komt en wat ze gaan spelen.

Vanaf 13.00 uur wordt er een reünie gehouden voor iedereen die Ons Genoegen
een warm hart toedraagt. Iedereen is welkom, maar in het bijzonder hierbij een
oproep aan alle oud-leden van Ons Genoegen om gezellig langs te komen.
De middag wordt zo ingedeeld dat u het optreden van uw favoriete onderdeel kunt bekijken of
beluisteren en daarna ook nog met de huidige leden in gesprek kunt gaan.
Een mooie middag om elkaar te ontmoeten, bij te praten en herinneringen op te halen.
De reünie is vrij toegankelijk en voor iedere bezoeker is er een klein aandenken.
Tijdens de reünie komen de volgende onderdelen van Ons Genoegen in actie:

13.00 tot 13.30 uur
13.40 tot 14.00 uur
14.10 tot 14.30 uur
14.40 tot 15.10 uur
15.20 tot 15.50 uur

Het Fanfareorkest
Ons Genoegen Twirl & Dance
ZWUP
De Slagwerkgroep
Die Heitere Kapelle

Fijn als u even laat weten als u komt. Aanmelden voor de reünie kan op onze website
www.onsgenoegen-montfoort.nl of door een email te sturen aan info@onsgenoegen-montfoort.nl
Natuurlijk is aanmelden via facebook ook mogelijk: @onsgenoegenmontfoort.

Iedereen is welkom. Aanvang 10.00 uur,
de koffie staat klaar.

Ons Genoegen
Museum
Op deze dag kunt u ook een kijkje nemen
in het speciaal ingerichte ‘Ons Genoegen
Museum’, Plein 5 (de ruimte grenzend aan
de Notenbalk) van Ons Genoegen.
Oude instrumenten, nog oudere uniformen,
wellicht (on)herkenbare attributen en heel veel
foto’s! Op het grote scherm worden continue
verschillende beelden van weleer vertoont.
Zeker voor oud leden een feest van herkenning.
Maar natuurlijk ook voor de jeugd van
tegenwoordig leuk om te zien hoe het er
verschillende decennia geleden aan
toe ging bij een muziekvereniging.

Geheugenstick
Enthousiast geworden van de foto’s?
Wij kunnen u een mooie geheugenstick
aanbieden met meer dan 250 foto’s
door de jaren heen, een unieke collectie
van goed bewaarde beelden!
De geheugenstick met foto’s kost
door een bijdrage van de sponsor
(B&M - ICT Advies en Ondersteuning)
slechts € 5,-

Jubileumreceptie
Tussen 16.00 en 17.00 uur is voor iedereen de mogelijkheid
de jarige vereniging te feliciteren tijdens de Jubileumreceptie.
Natuurlijk is er een drankje en een hapje voor alle bezoekers!
Aansluitend is er voor iedereen, die dit vooraf heeft aangegeven,
de mogelijkheid om deel te nemen aan de grote Stadsbarbecue.
Deelnemen kan door op onze website het aanwezigheidsformulier in te vullen.
De barbecue kost € 12,50 per persoon. U krijgt daarvoor een vlees- of vegetarisch
pakket welke u zelf kunt bereiden op een van de barbecues.
Tijdens en ook nog lang na de barbecue is er live muziek en live entertainment
om alle bezoekers te vermaken.
Tot 23.00 uur vieren we 100 jaar Ons Genoegen met leden, oud-leden en genodigden!
Let op: Vanaf vrijdag 22 mei geld op het gehele Pastoor Spaanplein een
parkeerverbod. Zondag 24 mei zal in de middag de grote tent weer
worden afgebroken.
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Kwaliteitszorg bij u in de buurt!
(HKZ-ISO gecertificeerd)

IJsselveld 21 • Montfoort
0348 - 41 11 77
www.de-ijsselhoeve.nl

•
•
•
•
•
•
•

Gespecialiseerde fysiotherapie
Medische training
Dry Needling
Revalidatie na ziekenhuisopname
Echo
Shockwave
Pilates- en ontspanningslessen

Ook ’s avonds en in het weekend!
Hofplein 12 • 3417 JN Montfoort • 0348 - 476840
ron.haanschoten@adfys-montfoort.nl

W. van Schaik Dranken
Heeswijk 145, 3417 GP Montfoort

0348-471458

• Verhuur van tapinstallaties
• Partybenodigdheden
• Biercontainers
voor grote evenementen

www.schaik-dranken.nl
Slijterij-Wijnhandel

W . van Schaik

www.slijterijvanschaik.nl

timmer- en onderhoudswerk

GEFELICITEERD MET HET
www.adfys-montfoort.nl
100-JARIG
JUBILEUM
Krekenburg 40
3417 MH Montfoort
0348-474042
info@bvandamtimmerwerk.nl

ERKEND SLOTENSPECIALIST

Ad van Rooijen
STERK IN
ONDERHOUDSWERK
feliciteert Ons Genoegen
met hun 100-jarig bestaan

www.verschoormakelaardij.nl
• Hypotheken
• Makelaardij
• Verzekeringen
Hoogstraat 10-12 Montfoort

0348- 471823
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Huidige directies Ons Genoegen
Dirigent Harry Tazelaar
is sinds januari 2018 de vaste
dirigent van het fanfareorkest
van Ons Genoegen.
Harry geeft ook leiding
aan Muziekvereniging KNA
te Nieuwpoort en aan
Muziekvereniging Excelsior
te Bergambacht.
Hij was in vaste dienst bij
Holland Symfonia (voorheen
Nederlands Balletorkest) als trombonist / bastrombonist en is
naast beroepsmuzikant ook stemcoach.
“Ik wil muzikanten motiveren en stimuleren. Daarbij iedereen dezelfde
richting op laten gaan. Zodat het geheel groter is dan de som der delen.
Een gezellige en open sfeer is een voorwaarde voor goede prestaties.
Belangrijk vind ik het verder om muzikanten achter de noten te laten
kijken. Elk goed muziekstuk is mijns inziens een verhaal dat de moeite
waard is om verteld te worden”.

Slagwerkinstructeur
Adrie van Werd
is in 2019 de vaste instructeur
van de slagwerkgroep
geworden.
Hij is een bekende professionele
slagwerker die vele originele
slagwerk-composities op zijn
naam heeft staan.
De slagwerkgroep brengt
regelmatig stukken ten gehore
die Adrie van Werd zelf heeft
gecomponeerd.
Bovenal is hij een verbinder. Weet de verschillen in niveaus en leeftijden
zo samen te smelten dat er één grote groep slagwerkers ontstaat die met
veel plezier samen werkt naar uitvoeringen en straatoptredens.
Voor iedereen is er plek!
Adrie geeft naast de groepsrepetities ook één-op-één-lessen.

Twirl & Dance instructrice
Ria van de Spek
is een zeer gedreven
vakkundige Twirl-instructrice.
Met veel energie geeft ze leiding
aan de kleine groep Twirlers.
De leden van de groep vinden het
superleuk! Zelf dansen in elkaar
zetten, muziek samenvoegen tot
een geweldige twirl- en dansshow;
Ria kan het allemaal en weet
bovendien alle meiden zover te krijgen dat iedereen voor goud gaat.

Lessen
Naast deze professionele dirigenten werken we bij Ons Genoegen met
vrijwillige kundige muzikanten die de muziek overbrengen op leerlingen.
Zo kunnen we de kosten van de lesgelden laag houden en leiden we
leerlingen op tot minimaal het landelijk muziekdiploma A.
Dat deze beproefde methode ook echt werkt kunt u horen bij
uitvoeringen van de beide leerlingenorkesten!
Maar inmiddels zijn er al veel leerlingen geen leerling meer en spelen ze
prima hun partij mee in het ‘grote’ orkest of slagwerkgroep.
De lessen worden verzorgd door: Ruud de Groot, Jan de Bruin,
Jan de Koning, Martin Schrijvershof, Betty Schrijvershof,
Monique Huizenga, Ilse Kolfschoten en Daniëlle Beer.

Donateur worden?
Bent u niet geïnteresseerd in het bespelen van een instrument of in het
beoefenen van de majorette- en twirlsport, maar draagt u onze vereniging
wel een warm hart toe, geeft u zich dan op als donateur van onze
vereniging. Voor minimaal € 10,00 per jaar houden wij u op de hoogte
van het wel en wee van onze vereniging en ontvangt u ieder jaar een
uitnodiging voor onze jaarlijkse muziek- en showuitvoering. Nog mooier
zou het zijn als we in ons 100e levensjaar ook 100 leden zouden hebben,
een steunend lid telt ook mee! Voor € 17,- per maand bent u lid van
Ons Genoegen en bent u ook altijd op de hoogte van al onze activiteiten.

Donateur worden:
Voor één van de volgende bedragen kunt u donateur worden van Muziekvereniging Ons Genoegen.
Het aangegeven bedrag wordt jaarlijks in de maand maart geïnd. U ontvangt hiervoor een nota.
U wordt als donateur op de hoogte gehouden van de vereniging middels nieuwsbrieven en u
ontvangt een uitnodiging voor de jaaruitvoering.
s.v.p. aanvinken wat van toepassing is

autobedrijf
Verhoef

Steenovenweg 5
3417 XR Montfoort
0348 473286

AANMELDING

o€ 10,00 per jaar o€ 15,00 per jaar Anders: o€ ____ ,00 per jaar
Naam

: ______________________________

Adres

: ______________________________

E-mail

: ______________________________

Datum
: ______________________________
U kunt deze strook in de brievenbus doen bij:
S. van der Meulen, Godfried van Rhenenlaan 18, Montfoort
M. Kolfschoten, Anne Franklaan 56, Montfoort
U kunt zich ook aanmelden op onze website. (kies in het menu ‘Donateur worden’)
www.onsgenoegen-montfoort.nl
Een eenmalig gift kan natuurlijk ook op:
NL72 RABO 0134 6029 43 t.n.v. Muziekvereniging Ons Genoegen Montfoort.
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The Voice of Montfoort
woensdag 3 juni - zaterdag 13 juni en zaterdag 27 juni
Weet u het nog? Niek de Geest
ontroerde in 2013 de hele zaal met
zijn vertolking van het nummer
‘I Will Always Love You’.
Hij won daarmee ‘The Voice of
Montfoort’ Hij werd in één klap een
bekende Montfoorter!
In 2020 gaan we voor de tweede keer op zoek
naar hét zangtalent van Montfoort.
Durf jij met een live orkest op te treden
voor een groot publiek en ben je tussen
de 6 en maximaal 12 jaar oud?
Geef je dan op en doe mee aan deze
spannende wedstrijd!
Wie weet win jij wel een ballonvaart van Japhi
ballonvaarten uit Oudewater, een zanglespakket
van Saja Katte of toegangskaartjes voor
superleuke pretparken in Nederland!

Woensdag 3 juni - auditieronde
Locatie: Aula van het scholencomplex
Howiblo / Hobbitstee /
Graafjan van Montfoort school
vanaf 14.00 uur
Iedereen die in de gemeente Montfoort woont
in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar, kan zich
inschrijven. We hebben een vakkundige jury.
De jury gaat, op de bekende draaistoelen,
bepalen wie er in aanmerking komen voor een
ticket naar ‘The Battle’! Twee van de drie
juryleden zijn beschikbaar als coach.
Iedere deelnemer krijgt een minuut de tijd om
de jury te overtuigen. Je zingt elk nummer dat
je maar wil. Solo en a capella (dat betekent
alleen en zonder begeleiding van muziek).
Als er minimaal één coach omdraait ga je
voorlopig door naar de ‘The Battle’ en wordt
diegene jouw coach. Draaien beide coaches
van de jury om dan mag je één van de twee
coaches uitzoeken. De coach gaat je begeleiden
om hopelijk zo de volgende ronde door te
komen! Samen bepalen jullie wanneer er tijd is

opname welke je kunt vinden op de website
van Ons Genoegen. Ook songteksten vind je
daar. Aan alles is gedacht! Jouw coach helpt je
te bepalen welk liedje het beste bij jou past en
bepaalt ook met wie je een duet gaat zingen.
De jury heeft de moeilijke taak om van elk team
één deelnemer af te laten vallen.

Zaterdag 27 juni - The Final!

om te oefenen. Een coach krijgt maximaal vier
kandidaten. Zit een coach ‘vol’, dan is deze niet
meer kiesbaar voor de kandidaten. Zijn beide
coaches ‘vol’ dan kan een coach er voor kiezen
iemand toe te voegen aan zijn team maar dan
moet iemand anders afvallen. De andere coach
kan dan de ‘afgevallen’ kandidaat opnemen in
zijn team als hij dat zou willen. Maar ook daar
mogen maar vier kandidaten in totaal blijven.
Je bent dus pas zeker van een plek in de
The Battle als de laatste auditie is geweest.
De auditieronde is vrij toegankelijk voor
iedereen die wil komen kijken en luisteren.

Zaterdag 13 juni - The Battle!
Locatie: St. Josephgebouw vanaf 20.00 uur
Bij ‘The Battle’ gaan acht deelnemers de strijd
met elkaar aan. Van elk team van vier deelnemers
gaat er één persoon afvallen, waardoor er zes
deelnemers overblijven voor ‘The Final’.
Hier neem je natuurlijk al je familie en vrienden
mee naar toe om jou aan te moedigen!
In ‘The Battle’ zing je met versterkingsapparatuur
(microfoon) en zing je mee met een geluids-

Locatie: St Josephgebouw vanaf 20.00 uur
In totaal zijn er zes deelnemers doorgedrongen
tot de finale van ‘The Voice of Montfoort’.
Alle finalisten worden met luxe auto’s thuis
opgehaald en worden bij het St. Joseph op de
rode loper onthaald. Via camerabeelden laten
we binnen in de zaal zien hoe ze als sterren
aankomen en als echte sterren op de rode loper
worden geïnterviewd.
Je zingt hier met versterkingsapparatuur
en met een live orkest, het Fanfareorkest van
Ons Genoegen. Dat wordt echt fantastisch!
Ook voor ‘The Final’ vind je alle muziek en
teksten op de website!
Aan het eind van de avond weten we wie
zichzelf ‘The Voice of Montfoort’ mag noemen.
Als iedereen één keer heeft gezongen bepaalt
de jury welke drie kandidaten doorgaan om
nog een optreden te verzorgen, vervolgens
worden daarna de nummers 1, 2 en 3 bepaald.

Stem van het publiek
Het publiek heeft ook een stem tijdens de finale!
Publieksjury en deskundige jury wegen 50/50
mee voor de eindbeoordeling. Zorg dus dat je
voldoende fans meeneemt naar de finale!

AANKOOP - VERKOOP - TAXATIES - VERHUUR

Vanwege ons 20-jarig bestaan:
speciaal verkooptarief!

Roelse Makelaardij MONTFOORT
Hoogstraat 13
3417 HA MONTFOORT
0348 - 40 01 14
montfoort@roelsemakelaardij.nl

Roelse Makelaardij LOPIK
Binnenhof 1
3411 AX LOPIK
0348 - 55 00 55
lopik@roelsemakelaardij.nl

W W W. R O E L S E M A K E L A A R D I J. N L
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Torres Blues
Torres Blues was van plan om als jurylid en coach op te gaan
treden bij ‘The Voice of Montfoort’.
Kort voor het ter perse gaan van deze jubileumkrant heeft hij
het leven los moeten laten.
Super enthousiast en vol energie wilde Torres deze uitdaging
aangaan, het mocht helaas niet zo zijn.

De juryleden en coaches

THE VOICE
of

MONTFOORT
Auditieronde woensdag 03 juni

The Battle zaterdag 13 juni

The Final zaterdag 27 juni

Jurylid Saja Katte
Saja kennen we nog van de editie 2013.
Destijds was zij actief in de meidengroep
SWAY (een trio bestaande uit Aïcha Gill,
Saja Katte en Janice Blok).
Na hun deelname aan X-Factor werden
de drie meiden van SWAY de vaste
achtergrondzangeressen van hun coach
Angela Groothuizen. Op 21 maart 2013
kwam hun single ‘Stop And Stare’ uit.
Momenteel werkt Saja als ‘backing vocal’ met verschillende artiesten
zoals Ladies of Soul, Berget Lewis, Glennis Grace, Jennie Lena en vele
anderen. Daarnaast richt ze zich vooral op het coachen van mensen die
graag beter willen worden met zingen en vooral ook willen ‘durven’
zingen. Saja zegt, “ik ga een ‘solocarrière’ zeker niet uit de weg, maar
voor nu ligt mijn focus vooral bij de Backing Vocals en Coaching”.

Coach en jurylid
Piet Rutges

Kijk voor alle
informatie op:

www.onsgenoegen-montfoort.nl

Piet Rutges is geboren en getogen in
Montfoort. Op de lagere school had Piet
al interesse in muziek maken. Samen met
buurjongen Ries de Mooij zongen ze
‘Where is the Tiger’ en ‘Banjo Boy’ van
Jan en Kjeld. De naam van die band was
volgens Ries ‘De Nozempjes’. Dat moet
rond 1960 geweest zijn. “Mijn eerste
band was in 1966 ‘The Statues’. Daarna
vanaf 1974 ‘The Rackets’. Een aantal jaren ‘Midlife Sound’ gevolgd door
‘Voices’. En nu alweer bijna 15 jaar in ‘Stage Fright’. Piet speelt, naast
zingen, graag gitaar en toetsen. “Muziek maken is plezier!’, volgens Piet.
“Dus daar ga ik zeker op letten als jurylid. Ik wens alle deelnemers aan
The Voice of Montfoort heel veel succes en vooral plezier”.

Coach en jurylid
Paul van der Zandt
Paul werkt bij Triodos Bank.
Hij speelde als jonge jongen bij een
fanfare. Weet dus hoe het er bij een
fanfare aan toe gaat! Hij dirigeert,
zingt, acteert, speelt basgitaar en
componeert waardoor hij bijvoorbeeld
tijdens de afgelopen carnavalsmis een
mooie samenwerking tot stand bracht
tussen de ZWUP en het zangkoor (New Generation). Het nummer ‘Maak
het waar’, volledig gearrangeerd door Paul, werd door de ZWUP begeleid.
Paul heeft zijn hart altijd aan de muziek verpand. Hij speelt en zingt al sinds
zijn 14de in diverse bandjes en twee jaar geleden was hij nog te zien in
de rol van Kajafas in de rockopera Jesus Christ Superstar in Oudewater.
Ook is hij al heel wat jaartjes de vaste dirigent van zangkoor
‘New Generation’ in Montfoort.
Paul is een zangcoach met een dijk aan ervaring!

JAPHI BALLONVAARTEN
www.japhibv.nl
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UW FEEST, ONZE LOCATIE

KLEINE EN GROTE
GEZELSCHAPPEN

KOM LANGS VOOR DE
MOGELIJKHEDEN

Hoogstraat 36, Montfoort
0348-474004 www.oudestadHuis.nl

Buitenconcert
woensdag 15 juli

Tasveld 5 - 3417 XS MONTFOORT
0348-472434
www.plusautoschade.nl

Heeswijk 40 - 3417 GR Montfoort - 0348-471804
www.bamonde.nl - info@bamonde.nl

In het jubileumjaar laten we van ons horen tijdens een
midzomeravondconcert.
Woensdag 15 juli vanaf 19.30 uur zullen we in nauwe
samenwerking met Restaurant Het Oude Stadhuis
een concert met herkenbare muziek ten gehore brengen
en verzorgt Het Oude Stadhuis een drankje en een hapje
tijdens het concert. U bent van harte welkom, plaatsen op
het terras zijn niet onbeperkt beschikbaar dus wees op tijd!

Sinds 1977 bloemist in
Montfoort Trouwstad

@AHmontfoort

Pedro Jooren training en advies

Peperstraat 12
3417 JB Montfoort
T 0348 - 473377
info@voorhoutbloemkunst.nl
www.voorhoutbloemkunst.nl
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Leen Noorlander
“Plezier is onze grootste drijfveer!”
Leen Noorlander is lid van
Ons Genoegen sinds 1 januari 1981
en met zijn respectabele leeftijd van
79 jaar het oudste spelende lid van
Ons Genoegen. Leen is geboren in
Haastrecht als molenaarszoon en
getogen in de molen van Haastrecht.
Zijn muzikale loopbaan is hij begonnen
bij Harmonie Concordia in Haastrecht
op de klarinet. Een instrument dat hij
nu nog bespeelt bij zijn favoriete
clubje, ‘Die Heitere Kapelle’.

Leen herinnert zich nog de watersnoodramp
van 1953, op de 2e verdieping van de molen
was het zeer onstuimig en de molen danste op
de wind, de molen ging letterlijk heen en weer.
Trillen in je bed! De volgende dag bleek dat het
water tot aan de rand van de dijk stond. Nog
net droge voeten in dit gedeelte van Nederland.
In Zeeland bleek dat later wel anders te zijn.
Muziek maken zat in de familie. Moeder zei
altijd: “Ga maar muziek maken, dat kun je
tenminste je hele leven blijven doen. Als een
blaasinstrument niet meer lukt kun je altijd nog
de grote trom doen bijvoorbeeld”. Stoppen met
muziek maken is dus niet aan de orde.
“Natuurlijk zou ik deze mijlpaal kunnen
aangrijpen om te stoppen, maar ik vind het nog
veel te leuk! Of jullie moeten me niet meer
willen natuurlijk, dan stap ik op hoor”.
Uiteraard sturen we bij Ons Genoegen helemaal
niemand weg, plezier is onze grootste drijfveer!
Als manager bij Gouda Vuurvast, een
steenfabriek met een matrijzenmakerij, gaf
Leen jarenlang leiding aan een groot team.
“Ik hoefde niet te werken hoor, had alleen een
controlerende taak”. Dankzij de goede
contacten aldaar (Leen was ook de voorzitter
van de personeelsvereniging) kon Ons Genoegen
bijvoorbeeld bij elke rommelmarkt de
overgebleven spullen in de perscontainer doen.
Dat scheelde weer kosten van het afvoeren.
De vrolijke Egerländer muziek maakt Leen blij
maar ook van een stukje klassieke muziek kan
Leen genieten. Mozart is favoriet. Ook daar
hoor je vrolijkheid in terug.

Leen heeft als motto: ‘Sociaal werk loont’.
“Zonder muziek en mijn vrijwillige inzet bij
bijvoorbeeld de voetbalvereniging was ik al
lang dood geweest”. De muziekkeuze is door
de jaren heen wel wat veranderd maar de
afwisseling is mooi. De samenstelling van het
orkest is natuurlijk ook veranderd. Vanuit de
beginperiode zijn Ab de Kruijff, Jan de Koning,
Lok Bos en John van den Bosch de mannen die
er ook nu nog steeds of weer zijn.
Leen, getrouwd geweest, prijst zich gelukkig
met twee mooie dochters, twee kleinkinderen
en een achterkleinkind. Hij is inmiddels al wel
28 jaar alleen. Hij heeft nooit de behoefte
gehad om weer opnieuw te beginnen. Heeft
zich vol overgave gestort op de vele vrijwillige
functies die hij met passie en energie heeft
uitgevoerd. Ook bij Ons Genoegen is Leen een
aantal jaren secretaris geweest in het bestuur.
“Het gaat nu wel wat gestructureerder dan
toen hoor”.

“Mijn kinderen speelden geen instrument maar
deden wel mee met de majorettes”.
Leen herinnert zich nog goed dat zijn dochters
mee liepen op straat en dat een agent net wat
te dicht langs de weg stond te kijken.
De baton van zijn dochter belandde precies op
een plekje waar een man deze niet wil hebben.
“Mooie tijden”, lacht Leen. Broer Han en Leen
speelden wel allebei op een muziekinstrument
maar vrijwel nooit samen. Samen met broer Jan
deelt Leen de passie om molens op schaal na te
maken. Molens van 1 meter hoog maar ook een
molen van 3 meter hoog is wel eens gemaakt.

In het fanfareorkest speelt Leen de bariton
saxofoon. In het verleden heeft hij ook de
sopraan saxofoon, de tenor saxofoon en zelfs
de sousafoon bij pretkapel ZWUP gespeeld!
Toentertijd nog als hofkapel van
carnavalsvereniging ‘De Brugzichters’.
Leen past zich altijd aan. Kwam je ergens een
instrument te kort maakte Leen een overstap.
“Het allermooiste wat ik heb meegemaakt bij
Ons Genoegen was de deelname aan de
Hoofdstad Operette, ‘Im Weissen Rössl’.
Als vereniging verdienden we daar een mooi
bedrag mee voor kleding en instrumenten.
Maar het was vooral fantastisch om mee te
maken. Een busreis naar Lubon (Polen) staat
ook hoog op de lijst van mooie herinneringen.
Wat een feest! Piet de Koning die bij de ingang
van de bus een flinke wind liet terwijl
burgemeester de Jong er vlak achter stond.
En Bert Wijnen die zijn bril na lang zoeken
gesmolten terug vond in het kampvuur”,
schaterde Leen. Muziek en gezelligheid
(lees biertje drinken) gaan altijd gepaard”.
“Concoursen was ik ook altijd een voorstander
van. Echt een prestatie leveren en je uiterste
best doen om een goede score te behalen.
Dat is ook de reden dat ik bij Ons Genoegen
terecht ben gekomen, een invalbeurt voor een
concours en daarna ben ik nooit meer
weggegaan. Destijds had ik een seizoenkaart
bij Feyenoord en werd er op de woensdag
Europees voetbal gespeeld. Zelfs dat kon me
niet weerhouden om bij Ons Genoegen te
blijven spelen”.
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Oktoberfest
zaterdag 3 oktober
Op zaterdag 3 oktober zal er weer een Oktoberfest worden
gehouden. Menig hart gaat gelijk al wat sneller kloppen!
Het Oktoberfest werd de afgelopen vijf jaren georganiseerd in het
stadspark van Montfoort in combinatie met ‘Oktoberpret in het Park’.
De zaterdag was het de beurt aan de Egerländerkapellen en de zondag
aan de dweilorkesten en kinderen.
Van de afgelopen vijf jaar is de zondag Oktoberpret helaas al drie keer
volledig in het water gevallen! Helemaal niet leuk voor de kinderen die
staan te popelen om te springen en klauteren. Financieel natuurlijk ook
niet voor de organiserende partijen. Gelukkig zijn we niet letterlijk kopje
onder gegaan vooral door de fantastische hulp van vele trouwe
sponsoren. Maar het is wel tijd voor een andere opzet.

Het Oktoberfest op de eerste zaterdag van oktober
blijft bestaan!
We organiseren het Oktoberfest dit jaar voor de 26e keer,
maar we kiezen wel voor een locatie waarvan we zeker zijn dat het er
lekker warm en droog is. We gaan ons uiterste best doen om het
St. Joseph-gebouw om te toveren tot een echte Oostenrijkse Bierstube.
Inderdaad, je hoeft niet naar Duitsland voor een echt authentiek feest.
Dat kan ook gewoon in Montfoort! Tsjechische en Oostenrijkse sferen
zonder een lange reis!

Vanaf 15.00 uur is de zaal open om vanaf 15.30 af te trappen met het
eerste orkest op het podium. Daarna volgt een continu programma van
acht kapellen die de muziek zullen verzorgen.
Zoals u gewend bent zijn er natuurlijk ook volop mogelijkheden voor een
heerlijk broodje bal, braadworsten enzovoorts.
U hoeft dus helemaal niet naar huis!
Voor de vele muzikanten die meewerken aan het Oktoberfest
is er maar één ding belangrijk…. U!
Publiek om voor te spelen, om te vermaken en te ontroeren.
Dat is voor elke muzikant voldoende om zijn uiterste best te doen.
Kom kijken, luisteren, eventueel een dansje wagen en genieten van de
muzikale hoogstandjes en gezellige sfeer. Dat mag in Dirndls en
Lederhosen, maar is uiteraard niet verplicht!

management

facility

interim

facilitair management | interim management
huisvestingsadvies | facilitaire inkoop | projectverhuizingen
Michel de Groot

www.lanivo.nl

Bierviltjes-sponsoren
Wij zijn trots zijn op twee sponsors die Ons Genoegen
een warm hart toedragen ...

LS Metaal en Lanivo!
Mede dankzij hun financiële duw in de rug
kunnen we onze jubileumactiviteiten starten
en kunnen we tegelijkertijd onze festiviteiten opfleuren
met deze kleurrijke bierviltjes.
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Maestro Concert
zaterdag 21 november
De jaaruitvoering van Ons Genoegen is een vast begrip in de regio,
gegarandeerd een goed bezocht evenement in Montfoort.
De jaaruitvoering vindt zoals altijd plaats in het Sint Joseph-gebouw.
U zult versteld staan van de vele facetten van de vereniging en de technische
hoogstandjes van de veelal jeugdige dansers en muzikanten.
De optredens worden extra krachtig door beeldondersteuning op een groot scherm.
Ook onze jubilarissen worden deze avond gehuldigd.
Burgemeester Petra van Hartskamp spelt de versierselen op bij de jubilerende leden.

Dit jaar voegen we aan het programma wat elementen
van het bekende televisieprogramma Maestro toe.

De prominenten
Drie prominente Montfoorters hebben we bereid gevonden
om als kandidaten te strijden om de ‘Gouden Baton’ en om
wie zich Maestro 2020 van Montfoort mag noemen natuurlijk.

Leendert Scheel (manager van
‘de Wereld van Theater’)

Andre Brugmans
(Prins Carnaval en
tevens voorzitter van
‘Les Boutonniers’),

en Bert Jansen
(oud-burgemeester
van Montfoort).
We gebruiken een groot scherm om aan het publiek de gezichten en
handen van de dirigenten te kunnen laten zien. De drie kandidaten
mogen proberen het orkest in goede banen te leiden door op de bok te
gaan staan. Niet voordat ze eerst een stoomcursus dirigeren van onze
dirigent Harry Tazelaar hebben gekregen. Het zal blijken dat het leiden
van een fanfareorkest nog niet zo makkelijk is als menigeen zal denken!

Een jury bestaande uit drie oud dirigenten van Ons Genoegen
(Arend van de Knaap, Frank Samson en Peter Nijland)
zullen de prestaties van commentaar en cijfers voorzien.
Ook het publiek heeft een stem in deze wedstrijd.
Uiteindelijk komt daar een winnaar uit
die met de Gouden Baton naar huis gaat.

Toegang gratis.
Zaal open 19.00 uur, aanvang 19.30 uur!

De jury
Arend van de Knaap
Arend van de Knaap komt nog
regelmatig in actie als invaldirigent en
bespeelt ook de trompet nog in een
seniorenorkest. Als trompettist speelde
hij met ‘Die Heitere Kapelle’ in 1965
mee met het eerste Tiroler Festival.
Zowel als dirigent en als muzikant een
graag geziene gast bij Ons Genoegen.
Naast dirigent en muzikant heeft
Arend ook ervaring in het jureren.
Ruim veertien jaar mocht hij bij paardenshows de paarden beoordelen
die op muziek hun kunsten vertoonden. Ervaring genoeg dus!
Arend was dirigent van Ons Genoegen in de periode 1984 - 1986

Frank Samsom:
Chef-dirigent van het Politie Orkest
Noord-Nederland (PONN).
Het orkest bestaat uit 46 muzikanten
en heeft een fanfare-bezetting.
Veel muzikanten van het PONN zijn in
dienst bij de politiekorpsen Drenthe,
Friesland of Groningen. Deze drie
politiekorpsen vormen, na de invoering
van de Nationale Politie, samen de
Eenheid Noord-Nederland. De overige
PONN-muzikanten zijn oud-politiemensen of hebben een andere (arbeids)
relatie met of in de politieorganisatie. Naast een goed gekozen repertoire,
een professionele werkwijze en een gedegen presentatie, zijn enthousiasme
en musiceer-plezier de belangrijkste kernmerken van het orkest.
Frank was dirigent van Ons Genoegen in de periode 1987 - 1992

Peter Nijland
Peter, bedrijfsleider bij Heiploeg
Seafood B.V., was een aantal jaren
geleden de vaste dirigent van het
fanfareorkest van Ons Genoegen.
Peter reisde voor zijn werk het hele
land door en kon regelen dat hij op de
woensdagen in Midden Nederland
werkte. Vandaar dat deze echte Fries
een paar jaar het fanfareorkest heeft
geleid. Na de repetitie altijd weer
‘even’ 2 uurtjes terug naar huis rijden. Maar met de wisseling van baan
moest Peter natuurlijk een andere keuze maken.
Hij is nu dichter bij huis dirigent van een harmonieorkest in Winschoten.
Tevens leidt Peter een koperensemble, speelt euphonium in een fanfareorkest en valt her en der in waar nodig.
Peter was dirigent van Ons Genoegen in de periode 2010 -2012

Pagina 26 - Jubileumkrant Muziekvereniging Ons Genoegen

Kerstconcert
zaterdag 19 december
De jarige muziekvereniging Ons Genoegen is door
‘Theaterkoor Marcello’ uitgenodigd om op zaterdag
19 december een gezamenlijk concert uit te voeren
in de RK-kerk H. Johannes de Doper.
Het is een hele tijd geleden dat Ons Genoegen in de Rooms Katholieke Kerk
met het fanfareorkest heeft opgetreden. Natuurlijk zijn we enthousiast en
gaan we een mooi optreden verzorgen in de kerk met zijn unieke akoestiek.
Naast enkele gezamenlijke stukken zullen we ook afzonderlijk het publiek
laten genieten van sfeervolle arrangementen en een vleugje theater!
De oecumenische gemeenschap zal het concert voorzien van een
passende omlijsting.
Theaterkoor Marcello is een enthousiast gemengd koor, dynamisch en
ambitieus. Graag verrast het koor het publiek met musical medleys,
modern klassieke, populaire en wereldmuziek.
Bovendien vermaken zij hun toeschouwers met een vleugje theater.
Theaterkoor Marcello werd in 1996 opgericht door Michiel Rozendal.
Het doel is om met een kleine groep liefhebbers te musiceren op een
hoogstaand niveau.

Wim van Geelen
Momenteel bestaat het koor uit elf dames en vier heren verdeeld over vier
stemgroepen. De muzikale leiding is in handen van dirigente Monique Appels.
In het najaar van 2021 is het koor
van plan om haar 25-jarig jubileum
te vieren door middel van een concert.
Meer informatie kun je vinden op
www.theaterkoormarcello.nl

Aanvang van het samenwerkingsconcert is 19.30 uur.
De kerk is open vanaf 19.00 uur.

‘The Passion Montfoort’
zaterdag 27 maart 2021
Op een heel bijzondere manier viert
Ons Genoegen het 100-jarig bestaan.
Mét en voor alle inwoners van de
gemeente Montfoort organiseren wij
ter afsluiting van alle activiteiten
‘The Passion Montfoort’.
Het is een mega klus om dit te organiseren,
waarbij we samenwerking heel belangrijk vinden.
De verbinding met de kerken, de gemeente,
de verschillende verenigingen en stichtingen in
Montfoort zorgt dat het echt een evenement
van en door de samenleving wordt.

Onze uitwerking is gebaseerd op het concept
van ‘The Passion’, die jaarlijks te zien is op
Witte Donderdag bij de EO.
Wij starten de processie met het verlichte kruis
door de binnenstad van Montfoort en eindigen
op een centrale plek in Montfoort.
Het verhaal over de laatste dagen van Jezus
wordt in een modern jasje verteld.
Het orkest van Ons Genoegen zal de
nummers begeleiden, gecombineerd met
andere muzikale ondersteuning.
Wij hebben Paul van der Zandt aangetrokken

De projectgroep; Sonja Kolfschoten, Desiree van der Meulen, Paul van der Zandt,
John van den Bosch, Michel de Groot, Robert Visser, Sikke van der Meulen.

'Deelnemers en
steun gezocht voor
uitvoering van
The Passion Montfoort’
als regisseur. Paul heeft als jonge jongen bij een
fanfare gespeeld. Daarnaast kan hij zingen en
acteren en tevens muziek schrijven en arrangeren.
Hij is op dit moment dirigent van het koor
‘New Generation’ in Montfoort.
Inmiddels zijn wij gestart met het artistieke
deel en de planning. Wij willen graag zangers,
zangeressen en acteurs uit Montfoort en
Linschoten aan dit evenement verbinden.
In april lees je in de krant en op onze
social media hoe je auditie kunt doen voor
een rol in ‘The Passion Montfoort’.
Om dit evenement te organiseren is
(veel) geld nodig. U kunt ons helpen
door middel van sponsoring,
een vrijwillige donatie of acties.
U kunt bij ons terecht via de site
www.thepassionmontfoort.nl en middels
e-mail via thepassionmontfoort@outlook.com.
Geldelijke bijdragen kunt u doneren via
bankrekeningnummer:
NL18 RABO 0347 2616 71
t.n.v. The Passion Montfoort
Als projectgroep gaan wij voor goud!
Wij hopen op veel enthousiasme en
ondersteuning!
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The Passion Montfoort

The Passion Montfoort is het evenement dat op 27 maart 2021 plaatsvindt.
Het verhaal over de laatste dagen van Jezus wordt verteld in een modern jasje.
Een processie door de binnenstad van Montfoort met een groot verlicht kruis,
waarbij mensen kunnen aansluiten bij de processie of gewoon kunnen kijken.
De processie eindigt op het Hofplein en daar wordt het verhaal verteld over
de laatste dagen van Jezus.
Het orkest van muziekvereniging Ons Genoegen zal samen met één of meerdere
koren en diverse leadzangers en zangeressen uit Montfoort & Linschoten het
verhaal vertellen door middel van moderne muziek.
Iedere geloofsgemeenschap kijkt op zijn eigen wijze naar de woorden zoals ze in
de bijbel opgeschreven staan. The Passion Montfoort wordt geregisseerd,
georganiseerd en gefaciliteerd door muziekvereniging Ons Genoegen.
Wij vinden dat dit een evenement is van en door de inwoners van Montfoort
& Linschoten. Betrokkenheid in de vorm van meelopen in de processie, kijken
naar de processie, kijken en luisteren naar het verhaal van de laatste dagen van
Jezus of een actieve deelname als artiest, koor of als vrijwilliger om het
evenement te organiseren zijn voorbeelden om het samen te beleven.
Het is een verhaal van liefde, saamhorigheid en opoffering. Dit biedt ruimte
die door de gehele gemeenschap gedragen kan worden. Wij organiseren dit
evenement met de gemeenschap samen, een vorm van verbroedering,
samenzijn.
The Passion Montfoort organiseren voor de gemeente Montfoort betekent voor
én door de inwoners van Montfoort & Linschoten. De gemeente Montfoort heeft
een overwegend gelovig karakter en wij verwachten dat The Passion Montfoort
goed past bij de behoefte van de inwoners van Montfoort & Linschoten.
Om dit evenement te organiseren is (veel) geld nodig. Wij zullen daarom ook
gerichte activiteiten organiseren om The Passion Montfoort te kunnen
bekostigen. Dit kan zijn in de vorm van sponsoring, een vrijwillige donatie, acties
of anderszins.
Website:
Email:
Bankrekeningnummer:

www.thepassionmontfoort.nl
thepassionmontfoort@outlook.com
NL18RABO0347261671 t.n.v. The Passion Montfoort
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