
  

 

                            NIEUWSBRIEF   

                                     
    ORGEL EN KEYBOARDCLUB GELDERLAND 
     
 

                                                                                          
Van de voorzitter,      

  

Beste leden de vraag die bij je opkomt momenteel, is, hoe 

lang gaat deze bijzondere tijd nog duren. Het leven wordt 

voornamelijk bepaald door de Corona crises en de protest 

acties van de boeren. Wanneer je de krant open slaat of de TV 

aanzet, het gaat bijna nergens anders meer over. Daarbij komt 

dat op het moment van dit schrijven het aantal Corona 

besmettingen weer toeneemt. M.a.w. het blijft heel erg 

onzeker wanneer we onze clubavonden weer kunnen 

hervatten. Voorlopig hebben we in overleg met onze 

zaalhouder wel een workshopavond op 10 augustus a.s. 

vastgelegd. Er mogen dan maximaal 30 personen naar 

binnen. De opstelling van de tafels en stoelen zullen dusdanig 

worden dat we minimaal anderhalve meter van elkaar blijven. 

Of de eerstvolgende concertavond op 31 augustus a.s. en de 

volgende concertavonden doorgaan, is erg onzeker. Dit is 

natuurlijk afhankelijk van de ontwikkelingen. Het programma 

voor de tweede helft van dit jaar ligt klaar maar of we deze 

kunnen uitvoeren is een groot vraagteken. Ook onze 

workshopavonden voor dit jaar zijn praktisch ingevuld. 
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Het is al meer dan een half jaar geleden dat ik de laatste Nieuwsbrief heb geschreven en moet nu 

diep mijn geheugen graven wat onze laatste activiteiten zijn geweest. Uiteraard de 

jaarvergadering die heel vlot is verlopen en het optreden van onze leden Dirk de Wild en Ben 

van de Hoogen. Heel moedig van de heren om voor het eerst voor onze leden op te treden, 

vooral voor Dirk die nog niet zolang met keyboard spelen is begonnen. Heren het was bijzonder 

leuk en nog hartelijk dank hiervoor 

 

Ook de laatste concertavond met Wicky Reidinga kun je natuurlijk niet vergeten. 

 

 Wat een professional, wederom weer een prachtige muzikale avond. Een muzikant met heel 

veel ervaring die we zeer zeker nog eens zullen uitnodigen. Daarna hebben we geen 

clubavonden meer gehad, maar wel een aantal online workshopavonden o.l.v. ons bestuurslid 

Paul van Dijk. Een prachtig initiatief in deze moeilijke tijd om toch nog onderlinge contakten te 

blijven houden. Paul zal op een workshopavond nog eens uitleggen hoe je hieraan mee kunt 

doen, want vaak lijkt het ingewikkelde dan het in werkelijkheid is. U treft in deze Nieuwsbrief 

een voorlopige agenda en we hopen uiteraard dat deze vervelende tijd snel achter de rug is. 

Beste leden houdt u zoveel mogelijk aan de gestelde regels en blijf vooral gezond. 

 



  

 

 

 

 

 

 

Agenda 

10 augustus 2020 Workshop 

31 augustus 2020 DirkJan Ranzijn 

14 september 2020 Workshop 

28 september 2020 Peter Baartmans 

12 oktober 2020 Workshop 

26 oktober 2020 Theo van Eeuwijk 

9 november 2020 Workshop 

30 november 2020 Orkest Jersey 

Alle avonden beginnen om 20.00 uur in Sociaal Cultureel Centrum “De Maatjes” 

te Zevenaar, tenzij anders vermeld. Dit alles is onder voorbehoud i.v.m. de Corona crises. 

 

 

 

     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Optredens 

 

 

 

Maandag 31 augustus 2020 treedt voor u op DirkJan Ranzijn. Aanvang 20.00 uur(onder 

voorbehoud ) Raadpleeg de website van de O&K club. 

 

Maandag 28 september 2020 treedt voor u op Peter Baartmans. Aanvang 20.00 uur. 

(onder voorbehoud) Raadpleeg de website van de O&K club. 

 

 

Maandag 26 oktober 2020 treedt voor u op Theo van Eeuwijk. Aanvang 20.00 uur. 

(onder voorbehoud) Raadpleeg de website van de O&K club. 

 



  

 

Maandag 30 november 2020 treedt voor u op het Orkest Jersey. Aanvang 20.00 uur 

(onder voorbehoud) Raadpleeg de website van de O&K club. 

 

Beste leden gelet op de zeer onvoorspelbare tijd of de concertavonden wel of niet doorgaan, 

raadpleeg daarom regelmatig onze website. Hierop zal iedere keer bekend worden gemaakt of de 

workshop- of concertavond wel of niet doorgaat. 

 



  

 

 
 



  

 

 

 
 
 
 


