
  

 

                            NIEUWSBRIEF   

                                     
    ORGEL EN KEYBOARDCLUB GELDERLAND 
     
 

                                                                                          
Van de voorzitter,      

 Eindelijk is het weer zover dat we weer een keyboard avond 

kunnen organiseren, mits natuurlijk het aantal besmettingen 

met de Deltavariant niet uit de hand gaat lopen. Ik hoop dat ik 

u allen binnenkort weer mag ontmoeten en iedereen gezond is 

gebleven. 

Het bestuur is inmiddels weer bij elkaar geweest om een 

aantal zaken door te spreken. We hebben besloten de 

Algemene Jaarvergadering door te schuiven naar januari 

2022. De contributie voor het jaar 2022 is vastgesteld op €. 

30,-. Voor nieuwe leden geldt natuurlijk het bedrag van €. 

50,-.Het bedrag van €. 30,- is gebaseerd op het feit dat we in 

verband met de Corona regels een aantal keren moeten 

uitwijken naar een grotere zaal met meer huurkosten. 

Tevens willen we met de concertavonden een start maken om 

leden van buiten Gelderland de mogelijkheid te bieden om 

via Live Stream mee te kunnen kijken. Hiermee hopen we dat 

we daarmee meerdere keyboard spelers kunnen benaderen die 
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van ver moeten komen. Dit biedt dan voor hen tevens de mogelijkheid om lid te worden van 

onze club. 

Het programma voor dit jaar is momenteel voor de helft ingevuld en kunt u hieronder lezen. 

Voor de maanden oktober en november 2021 zijn we volop bezig. Blijf voorlopig regelmatig 

onze website raadplegen om te zien waar de concertavonden worden gegeven. Voor de 

workshop avonden blijft het onze lokatie in Zevenaar. 

Beste leden het zal zeker weer even wennen zijn om de keyboardavonden te komen bezoeken, 

maar stel ons niet teleur en komt allen de 30ste augustus naar Toldijk. 

Wij zorgen er voor dat een ieder op een veilige 1 ½ meter afstand van elkaar kan zitten. 

Ook op onze workshopavond van 9 augustus a.s. bent u natuurlijk van harte welkom en gelden 

dezelfde regels. 

Het bestuur heeft haar best gedaan om de komende muziekavonden te organiseren, dus komt 

allen!!!!!!!! 

N.B. Ik stel u hierbij op de hoogte dat ons v.m. lid Johan Haanappel uit Doesburg een paar 

maanden geleden is overleden. Johan is bijna 86 jaar geworden. Hij was al enige tijd geen lid 

meer maar wel heel lang een erg trouw lid geweest van onze club. Zijn vrouw heeft mij gebeld 

nadat hij was gecremeerd. 

 

 

 

Maandag 30 augustus 2021 treedt voor u op Dirkjan Ranzijn. Aanvang 20.00 uur.        

Lokatie café restaurant “Den Bremer”in Toldijk. (Zutphen Emmerikseweg 37) 

DirkJan  behoeft nauwelijks nog te worden voorgesteld. Ieder jaar komt hij trouw in augustus met zijn moeder naar 

onze club om ons weer een prachtig repertoire te laten horen. Ook hij heeft natuurlijk een hele moeilijke periode 

achter de rug. Praktisch geen optredens en dus voor een beroepsmuzikant ook geen inkomsten. DirkJan gooit, v.w.b. 

zijn optredens,  het roer enigszins om. De bedoeling is dat hij zich weer volledig op Europa gaat storten en met name 

Nederland en minder naar Engeland. Hij gaat samenwerkingen aan met diverse kunstenaars, vocalisten, variété 

artiesten enz. Om flexibeler te zijn en beter inzetbaar, wil hij voor dit soort optredens kleiner gaan werken. Voor dit 

kleinere werk schaft hij een Böhm keyboard aan, Voor de grotere solo concerten  zal hij uiteraard z’n grote Böhm 

Sempra meenemen.  

Binnenkort komt er ook een professioneel gemaakte USB stick van hem uit waarop 5 CD albums en  ook zijn 

allernieuwste plaat “Silver”op staat  Wij hopen u allen de 30ste augustus te ontmoeten en wensen u alvast een 

hele fijne muzikale avond. 

 

 

 



  

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

Maandag 27 september 2021 treedt voor ons op Theo van Eeuwijk uit Schijndel> Aanvang 
20.00 uur  
 
 
Enige tijd geleden kreeg ik een uitnodiging om voor de Orgel &  
Keyboardclub Gelderland te komen spelen. Een uitnodiging die ik met  
genoegen stand wil doen. 
Mijn naam is Theo van Eeuwijk (59 jaar) en ik woon in het Brabantse  
Schijndel. Ik ben geboren en getogen in het Gelderse Velddriel. 
We hadden bij ons thuis vroeger een muzikaal gezin. Mijn vader was  
dirigent van 4 muziekkorpsen en ook mijn 4 broers en mijn 4 zussen  
maakten allemaal muziek. Echter, ik ben de enige die nog actief muziek  
maakt.  
Toen ik 8 jaar was ben ik gestart met orgel en kreeg ik les van Lex de Vries 
uit Utrecht. Na een kleine 1,5 jaar kwam de directeur van de muziekschool 
bij ons thuis en adviseerde een piano aan te schaffen. En zo geschiedde.  
Een prachtige gloednieuwe Feurich piano pronkte bij ons in de huiskamer.  
Ik kreeg les van Peter van Korlaar en Jos Wielakker en vorderde behoorlijk.  
Toen ik een jaar of 18 was kwam ik in mijn eerste band terecht, de band  
van John de Bever (bekend van “Ik krijg die lach niet van mijn gezicht”) en  
enkele jaren later ben ik professionele bands gaan spelen en hebben we in 
vele zalen en discotheken in Nederland, Duitsland, België en Engeland  
gespeeld. 
In die tijd hebben we ook vaak Nederlandse artiesten begeleid waaronder, 
Albert West, Donna Lynton, Frank & Mirella, Imca Marina, Corry Konings en  
vele anderen. Het was een mooie tijd. In deze glorietijd was het niet eens  
vreemd dat we maar liefst 265 optredens per jaar hadden, iets waar  
tegenwoordig veel bands van dromen.  
Vervolgens, toen mijn oudste dochter geboren werd, ben ik gestopt. Enkele 
jaren later heb ik een acteursopleiding gedaan en ben ik dus gaan acteren  
met komische typetjes maar ook meegespeeld in diverse series zoals  
Koekeloeren van NOS schooltelevisie, Zwarte Hand van RVU en Flikken  
Maastricht. Ik sta ook in het theater met een leuke muziekvoorstelling  
samen met Bart Krijnen.  
Vandaag de dag speel ik solo. Ik gebruik hiervoor een Tyros 5, een  
geweldig instrument. Kortom, “muziek is mijn hartslag”. 
In het dagelijkse leven heb ik diverse managementfuncties gehad waarvan 
18 jaar als bedrijfsleider bij Packs, een koeriersorganisatie. Sinds 1 juni dit  



  

 

jaar werk ik als chauffeur/planner bij een koeriersbedrijf. Ik ben het een  
beetje rustiger aan gaan doen en werk momenteel 32 uur per week.  
Vroeger waren het soms wel 70 uur per week. 
Mocht u graag mij beter leren kennen of meer over mij willen weten kunt u 
mij toevoegen op Facebook via de volgende link,  
www.facebook.com/theovaneeuwijk  
. 
 Ik kijk er naar uit om op 27 september bij jullie een leuke avond te komen  
verzorgen en hoop jullie dan allemaal te mogen begroeten. Graag tot dan! 
Muzikale groeten, 
Theo van Eeuwijk 
 

NB . De lokatie waar dit optreden zal plaatsvinden zal op een later tijdstip bekend worden 
gemaakt. Dit uiteraard i.v.m. de Corona regels. 
 

 

 

     

     

 

 

 

 

   



  

 

 

 

Agenda 

 

9 augustus 2021  Workshop 

Workshop maandag 9 augustus 2021 . Lokatie “De Maatjes”Zevenaar. Aanvang 20.00uur 

Kees Koning zal u deze avond laten zien hoe je ingewikkelde akkoorden makkelijk kunt 

veranderen in akkoorden die wat eenvoudiger te lezen zijn. 

30 augustus 2021  DirkJan Ranzijn 

13 september 2021  Workshop 

 

Workshop maandag 13 september 2021. Lokatie “De Maatjes”Zevenaar. Aanvang 20.00 uur. 

Nico Vlemmings zal deze avond verzorgen. Hij brengt zelf de Genos en de Montage mee. Hij zal u leren hoe je 

geluiden van andere instrumenten kunt overzetten op  een Tyros of Genos.  

Velen van u zullen hebben gezien bij het laatste concert van “Jersey”dat toetsenist Kees een Ketron module bij zich 

had waarvan de geluiden werden afgespeeld op de Tyros 5.  

 

27 september 2021  Theo van Eeuwijk 

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

Maatjes” 

te Zevenaar, tenzij anders vermeld.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 



  

 

 


