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ZATERDAG 15 DECEMBER 2018 VAN 19.00 TOT 21.00 UUR

WEEMOED BIJ DE LAATSTE BUREN BIJ KAARSLICHT

‘We hebben het met
alle Burenaren gedaan’
Commercieel hebben we nooit kunnen en willen zijn. Onze vergunning

De lütste keer?
Binde gek, er
kom vas wel iets
aanders!

Maar ge wit ut nie, er zijn misschien minse die nou zegge:
ophouwe gin sprake van! Zou
mooi zijn, mar zoals ik al zee:
ge wit ut nie! Ut programma
ies weer boordevol!

staat niet toe dat wij op straat Glühwein verkopen om de kas te vullen.
Ik wil iedereen bedanken voor zijn
of haar bijdrage voor de afgelopen
jaren. Inwoners die toch hun heilige
koe buiten Buren moesten plaatsen,
niet altijd van harte, maar uiteindelijk waren alle straten weer leeg. Ook
heel veel inwoners, die hun huizen en tuinen hadden versierd met
kaarsen. En natuurlijk alle locaties,
waar onze koren elk jaar weer onderdak kregen. Als laatste mijn medebestuursleden en vrijwilligers, die
er toch wel heel veel uren non-profit
hebben ingestoken.
Nog steeds hebben wij de hoop dat

Foto: William Hoogteyling

er inwoners zijn die het stokje van
ons over gaan nemen. En die hoop

De aankondiging liet er ruim drie maanden geleden geen misverstand over bestaan: in 2018 beleven we voor
het laatst Buren bij Kaarslicht zoals het de afgelopen zestien jaar is geweest.

is niet ongegrond, sinds heel kort
onderzoekt een groepje inwoners
de haalbaarheid om door te gaan!

Op zaterdagavond 15 december

en niet meer in het algemeen belang

mensen op af komen, jong en oud.

Mocht dat niet lukken, dan is dit he-

gaat voor de laatste keer de straat-

geregeld kan worden.

Ouderen waarderen de nostalgische

laas de laatste Buren bij Kaarslicht.

verlichting uit en gaan de kaarsen

Toch is Buren bij kaarslicht een eve-

sfeer, ouders met kinderen maken

aan. Overal zingen grote en kleine

nement waar nog steeds heel veel

er een gezinsuitje van.

Jan de Moree

koren en klinken harmonieorkesten. In het Buitenhuis worden verhalen verteld en wordt er op harpen

eerder gezegd: Buren bij Kaarslicht

Living statues staan stil
bij Buren bij Kaarslicht

gaat ten onder aan zijn eigen succes.

in de stad zijn een Boerinnetje,

gespeeld.
Weemoed dat het einde nadert,
maar ook teleurstelling. Ik heb het

Soeper
deluxe!

Schildknaap en Deftig Paartje te

Net zoals voorgaande jaren ver-

Succes

bewonderen. Als je een muntje

kopen de dames Maagje van de

Buren bij Kaarslicht gaat aan zijn ei-

geeft, komt het standbeeld tot

Graaf, Clazien van Dijk en Joke Vink

gen succes ten onder omdat we het

leven. Wat er dan gebeurt is een

weer de overheerlijke erwtensoep

parkeren niet meer kunnen bemen-

verrassing. Let goed op, want het

van Knobbout, in de winkel aan de

sen: te veel auto’s. Om het parkeren

duurt maar even en dan versteent

Voorstraat. De opbrengst is voor het

glad te laten verlopen, hebben we

hij of zij weer, om in stilte voor

Roosevelthuis in Doorn.

professionele hulp nodig. Dat kost

zich uit te staren.

geld dat Buren bij Kaarslicht niet
heeft. Toegang heffen voor ons eve-

Speellocaties:

nement zit er niet in, dat levert al-

• Peperstraat(t/o restaurant De

leen maar extra kosten op.

Prins) - Kapitein
• Rodeheldenstraat - Deftig

Ook het aan en uit doen van de

De Kapitein verwelkomt de be-

openbare verlichting moet flink

zoekers die via de Peperstraat bin-

• Kniphoek - Boerinnetje

voor worden betaald. Jammer dat

nenkomen. Op nog drie locaties

• Zoetendaal - Schildknaap

tegenwoordig alles zoveel geld kost

paartje

Dit joar komme er 5 minse die
mee gedoan hebbe oan World
Living Statues Festival in Arnhem:
lèvendige beelde festival met
minse ut de hele werelt. Deze
minse zijn twidde geworde! Ge kun
ze vainde in de Rooieheldestroat,
de Zutedoal, de Pèperstraat en…
de Kniphoek dog ik. Mar al sloade
me dood, ik wit het effe nie! En
aanders mok die map weer opzuke
en ze hebbe al 3 keer gebeld of ik
het stukkie kloar had. Kek effe
verder in deze krant, oke?
In het Marechausseemuseum tone
ze Willem van Oranje en Anna van
Egmond en hun hondje. De kleere
die ze oan hebbe zijn helemoal
van papier gemak dûr un wèreldberoemde kunstenares. Mot manjefiek zijn! Per keer moge er 50
minse naar binnen, adde te lang
mot wachte, kunde un wens in een
boom hange. Leuk bedog, nie?
De mooiste verhale worde dit joar
verteld in het Buitenhuis (winkel
Van den Hoven) en doar kunde lûstere naar harpspeulers. In de STMR
kom dit joar een flamenco zangeres, een gitaris en een percussionist. Bin benijd, nog nooit erder
gewies. Doar zijn ook 2 zangeresse
die wèl erder gewies zijn en zij
zinge ook vûr de opening op ût bordes. Het Kerkstroatje doet dit joar
ook mee, daor zinge en speule de
Drie Hoedjes, leuk! De dependance
is dit joar ôk vur ons, doar spul Just
M, groot orkes mit zangeresse.
Ik hè un bietje de veraanderinge en
zo deurgegeve . Ge kun alles vainde
in dit krantje. Stel da ût dit joar
toch de lûtste keer ies, dan bedank
ik iedereen harteluk vûr wagge hè
gedoan, vûr het kijke en ût geniete.
Heel, heel, heel Buure harteluk bedank!
Doe, misschien vur de lutste keer,
UTBUNDIG mee en versier de stroate mit alle kaarse die ge in huis
het, oke?
Liefs vur jullie allemaol, B.
(zeker wel blij hè, dagge dit nie
meer hoef te lèèze!)

Schitterend Buren in het
Marechausseemuseum

Navidad Flamenca
SPAANSE KLANKEN VERWARMEN BUREN

Hoog bezoek in het Marechausseemuseum! Willem van Oranje en zijn
eerste vrouw Anna van Egmond, gravin van Buren, zijn op bezoek.
Prachtig uitgelicht staan zij, samen
met hun hondje, opgesteld in de Burenkamer. Op 15 december mogen
deelnemers van Buren bij Kaarslicht
in groepjes van 50 personen naar
binnen door de hoofdpoort van het
Koninklijk Weeshuis om Willem en
Anna te komen bewonderen. In de
grote hal is de tentoonstelling Schit-

Exclusief tijdens Buren bij Kaartslicht: Theresa y Timen, een muzikaal
duo dat onvervalste Spaanse flamencomuziek ten gehore brengt.

terend Buren te zien: de hal is prachtig versierd, en op de lange tafel van
Willem en Anna staat het zilverglas
van het museum uitgestald. Wie

Terwijl Theresa haar zuivere

cos" (kerstliederen) en flamen-

even moet wachten voor hij naar

stem laat horen, wordt ze bege-

coliederen met kerst-gerelateer-

binnen mag kan buiten een hanger

leid door prachtig gitaarspel van

de teksten ter gehore.

maken voor in de wensboom: wat

Timen. In gevoelig samenspel

Speciaal voor deze gelegenheid

wens je voor jezelf en de familie en

brengen ze een combinatie van

worden ze begeleid door percus-

vrienden om je heen?

traditionale Spaanse "villanci-

sionist Arjen Slot.

Foto-carrousel Buren De molendeuren staan
wagenwijd voor u open!
Foto's van Huub Claessens zijn te zien bij Spijker&Co in de Peperstraat. Instagram.com/huubcs

De Prins Van Oranje ontvangt u graag tijdens Buren bij Kaarslicht. De
molen is van binnen vrolijk versierd met de leukste kerstversiering, en
beneden staat de traditionele reuzenboom.
De vrijwilligers verwennen u graag
met een glaasje warme chocolademelk of gluhwein, met daarbij allemaal lekkere molenproducten.
In de molenwinkel vindt u leuke
aanbiedingen, streekproducten en
bakproducten speciaal voor de
feestdagen. Vanaf de molen heeft
u een schitterend en uniek uitzicht
over het stadje. De entree is hele-

Molenwal. Bij voldoende wind ziet

maal gratis!

u onze molenwieken al van verre

Loop dus zeker even richting de

draaien.

Tijdens Buren Bij Kaarslicht
kunt u genieten van deze
optredens op verschillende
locaties in het stadje Buren:
Waar?
Wie, wat?
St. Lambertuskerk Blossom
Tiels
Mannenkoor
Hervormd
Kerkkoor
Markt
Whatever
Kerkstraat
To Believe
Weeshuisstraat
Burens Orkest
Bergstraat
Amicitia
Kniphoek
The BBC
Peperstraat
#11 architectuur en muziek
Achterbonenburg De Kerst
karaokeman
Jodenkerkplein
Wesley's
Beestenboel
Herenstraat
All 4 Fun
Buitenhuizenpoort Popkoor Mrs.
Robinson
Buitenhuizenpoort Heidi Janssen
vertelt verhalen
Zinder Harpen
Buitenhuizenpoort Sax4sax
saxofoonorkest
Effair
Kerkstraat
Drie Hoedjes
Weeshuiswal
Just M
Peperstraat
The Jingle
Ladies
Theresa
y Timen flamenco
Kornewal
Zanggroep In
Petto
Just Fabulous
Peperstraat
Living statue Kapitein
Rodeheldenstraat Living statue Deftig paartje
Kniphoek
Living statue Boerinnetje
Zoetendaal
Living statue Schildknaap
Centrum Buren
Burens
Straattheater
Historisch
Depot der Kon.
Marechaussee

Parkeren tijdens Buren bij Kaarslicht
De binnenstad is van 16.00 uur tot 22.00 uur afgesloten voor auto’s. Er geldt een
parkeerverbod in alle straten en pleinen. Dat geldt ook voor de Buitenhuizenpoort en de Buitenbuurt. De afsluiting van de stad is bij de Pannekoekenbakker
en voor de brug aan de Peperstraat.
Wij hopen op uw medewerking om ons binnenstadje autovrij te houden. Geen
auto’s in de straten draagt bij aan de unieke sfeer en, nog belangrijker, het is
noodzakelijk voor de veiligheid!
Het bestuur van Buren bij Kaarslicht vlnr: Jan de Moree, voorzitter • Bertie Harteman, koren en
optredens • Vincent van Genderen, publiciteit & media • Gé van Malsen, penningmeester •
Lorna de Vos, secretaris • Marijke Schenke-Bollongino, bestuurslid.
E-mail: info@burenbijkaarslicht.nl • Website: www.burenbijkaarslicht.nl
Secretariaat: Gasthuisstraat 8, Buren. Tel. 0344 – 576911
Foto: Cees Hoogteyling

De speellocaties zijn zaterdagavond
15 december te herkennen aan een
verlicht kerstboompje.

