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OPMERKELIJK De Smederijen Noordscheschut hebben 1325 euro beschikbaar
gesteld voor het initiatief om jamsessies te houden in dorpshuis De Cirkel.
Dit onder meer omdat het zal zorgen voor meer leven in de brouwerij.

Bert Marissen, Jan Coopmans en Roel Benjamins traden onlangs nog op tijdens de succesvolle Top2000-avond in De Cirkel.

Martin Schonewille

Buurmannen organiseren jamsessies
• Dorpshuis De Cirkel krijgt maandelijkse muziekavond
NOORDSCHESCHUT - Een nieuw initiatief voor muziekliefhebbers gaat donderdag 29 januari van start in dorpshuis De Cirkel. Die avond wordt een eerste jamsessie gehouden, die vervolgens maandelijks terug zal keren. Dit
op initiatief van de buurmannen Bert Marissen en Roel
Benjamins. Zij hebben voor de uitvoering van hun plan
1325 euro ontvangen van De Smederijen.
Nicole Donkervoort

'Dik tien jaar geleden kwam ik in
de Van Marieweg in Noordscheschut te wonen, naast Roel Benjamins. We hadden direct samen
een muzikale klik,' steekt Bert Marissen van wal. 'Zo'n drie jaar geleden is Roel begonnen met gitaarspelen en dat gaat hartstikke goed. Zelf speel ik ook gitaar

en een beetje mondharmonica.
Daarnaast zing ik. Al zo'n dertig
jaar speel ik samen met vriend
Jan Coopmans. Elke donderdagavond repeteren wij samen in
Alteveer. De laatste tijd was ook
Roel daarbij, ter voorbereiding op
de Top2000-avond in De Cirkel
waar wij gezamenlijk speelden.'
Roel en Bert kwamen op het
idee jamsessies te gaan organise-

ren. 'We weten dat er meer muzikanten zijn in Noordscheschut
die het waarschijnlijk leuk zullen vinden om regelmatig samen
te spelen. Muziek verbindt en
van samen jammen word je altijd beter. Het kan bovendien helpen om eventuele plankenkoorts
kwijt te raken.'
Omdat er materiaal nodig is om
de jamsessies te kunnen houden,
besloten de twee buurmannen
hun idee voor te leggen aan de
initiatiefgroep van De Smederijen. Eind november werd het plan
goedgekeurd, mede omdat de insteek is meer leven in de brouwerij te brengen in dorpshuis De
Cirkel. 'Nu kunnen we spulletjes
aan gaan schaffen. Denk bijvoorbeeld aan gitaar- en basverster-

kers en een cajon.' De jamsessies
vinden plaats op een vaste avond:
elke laatste donderdag van de
maand van 20.30 tot 24.00 uur.
'Iedereen die van muziek houdt
is welkom en kun je ook nog eens
muziek maken, dan ben je helemaal van harte welkom, want dan
kun je uiteraard deelnemen.'
Vijftig

Hoeveel muziekliefhebbers er
daadwerkelijk op af zullen komen, durft Marissen niet te zeggen. 'Wanneer het er vijftig zijn,
is dat prachtig, maar ook met tien
of twintig zijn we blij. De reacties
zijn in ieder geval positief. We
gaan het gewoon proberen.' Overigens zijn niet alleen inwoners
van Noordscheschut, maar ook
anderen uit de omgeving meer
dan welkom.

