Er zit weer muziek in
de Vordense koepel
De Muziekkoepel in Vorden leidde de
afgelopen 25 jaar een kwijnend bestaan.
Stond daar maar te staan. Werd vuil.
Brokkelde steeds verder af. Vordenaar
Harry Jansen (64) kon dat niet langer
aanzien en De Stichting Muziekkoepel
Vorden (SMV) werd opgericht. Zondag
wordt dat feit in en om de koepel gevierd
met - vanaf 14.00 uur - belangeloze
optredens van het Vordens Mannenkoor
en de Harmonie Vorden, door iedereen
gratis bij te wonen.
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e optredens zijn het startsein voor een broodnodige renovatie van de
koepel. ,,Op 1 januari 2016 moet de koepel weer picobello zijn’’, zegt
Jansen in zijn knusse woning aan de rand van Vorden. ,,Er is werk aan de
winkel, maar we gaan het redden.’’ Vooral het dak, het plafond en de vloer van
de koepel dienen te worden gepimpt. Renoveren kost geld. Jansen: ,,Wij hopen
op steun van de gemeente Bronckhorst. Zij kan veel betekenen met betrekking
tot middelen en materialen. Ik heb gemerkt dat de gemeente Bronckhorst
enthousiast is over onze plannen. Zij volgt de ontwikkelingen nauwgezet. Ik heb
volgende week een gesprek met de gemeente Bronckhorst over de renovatie
van de koepel.’’
Jansen en co proberen ook langs andere wegen middelen bij elkaar te krijgen
voor het werk aan de koepel. Mensen kunnen een vrijwillige bijdrage
deponeren in een als spaarvarken fungerende mini-koepel en SMV doet aan
fondsen- en sponsorwerving. Jansen is een optimist van het zuiverste water.
Gelooft in kansen, niet in problemen. ,,Begin 2016 staat de koepel er gelikt bij,
daar ben ik van overtuigd.’’

Jansen werd een tijd geleden gevraagd om iets te schrijven over de koepel voor
de Facebookpagina ‘Je bent een Vordenaar als...’. ,,Ik wandel graag en op een
dag liep ik naar de koepel, die staat in de hoek tussen de Enkweg, de Emmalaan
en de Julianalaan. Ik wist niet wat ik zag. Schrok me een hoedje. Er lag enorm
veel rommel in en om de koepel, onder andere achtergelaten door
hangjongeren. Bovendien zag het bouwwerk er slecht uit.’’
‘Het is een prachtig bouwwerk in een mooie omgeving. De koepel verdient
het om weer een ijkpunt te worden in ons mooie dorp’
Jansen vatte de koe meteen bij de horens. Hij mobiliseerde vijftien vrijwilligers,
met wie hij de omgeving van de koepel begin maart van dit jaar kuiste. De
rotzooi was weg. En blijft voorlopig ook weg. Jansen: ,,De mensen die rond de
koepel wonen ruimen regelmatig op, evenals de Vordense jeugd. Er is een
mentaliteitsverandering teweeg gebracht. Ik merk dat veel mensen mijn zorgen
delen. De koepel moet worden behouden en in ere worden hersteld. En dat
gaat - gelukkig - gauw gebeuren.’’
Jansen besloot een stichting op te richten. SMV werd op 18 augustus geboren.
Jansen is voorzitter en het driekoppige bestuur bestaat voorts uit Willemien
Klein Geltink (secretaris) en Pim van Zeeburg (penningmeester). SMV heeft een
helder doel voor ogen: in de Vordense Muziekkoepel moet maandelijks een
activiteit zijn. ,,Dat kan van alles zijn, als het maar laagdrempelig is’’, zegt
Jansen. ,,Een koor, iemand die een lezing houdt, akoestische of semiakoestische muziek... De koepel moet weer een begrip worden in Vorden. Het
is een prachtig bouwwerk in een mooie omgeving. De koepel verdient het om
weer een ijkpunt te worden in ons mooie dorp.’’

