
  

 

                            NIEUWSBRIEF   

                                     
    ORGEL EN KEYBOARDCLUB GELDERLAND 
     
 

                                                                                          
Van de voorzitter,      

Gelukkig is onze maatschappij weer grotendeels opengesteld 

en kunnen we weer het één en ander gaan organiseren. 

Euforie overheerst echter wel bij een groot aantal mensen 

maar pas op het virus is nog lang niet verdwenen. Het aantal 

besmettingen neemt schrikbarend toe met het Omikron virus. 

Misschien niet zo ziekmakend maar zeker ook geen klein 

griepje. Als we niet oppassen gaat het omgekeerde gebeuren 

en gaan een groot aantal bedrijven sluiten omdat al het 

personeel besmet is. Op dit moment hebben o.a. 

supermarkten, Nederlandse Spoorwegen en Politie al 

problemen en kunnen ze nauwelijks iedere dag het rooster 

rond krijgen. Dus beste mensen laten we alsjeblieft de regels 

in acht blijven nemen, want alleen dan komen we misschien 

er vanaf. Op onze avonden blijft de QR code van kracht. 

Inmiddels heeft het bestuur weer vergaderd en zijn we 

drukdoende om het één en ander te gaan vastleggen. We 

starten in ieder geval op 14 februari a.s. met een heel 
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interessante workshop onder leiding van ons lid Guus Essers. Hieronder leest u meer over de 

workshop. 

Daarna volgt op 28 februari 2022 de Algemene Jaarlijkse Ledenvergadering met daarna leden 

spelen voor leden. Hiervoor hebben we nog geen kandidaten. Dus wie geeft zich op !!!! Het is 

natuurlijk leuk als een aantal leden zich opgeeft die nog niet zolang lid zijn. Het is zeker niet van 

belang wat het spelniveau is maar dat je plezier uitstraalt bij het maken van muziek. Wie durft ! 

Tot slot deel ik u mede dat dit mijn laatste voorwoord in de Nieuwsbrief zal zijn. Na 25 jaar met 

heel veel plezier bestuurslid te zijn geweest in de functies van penningmeester, secretaris en de 

laatste 7 jaren als voorzitter, vind ik het nu echt mooi geweest. Ik heb inmiddels een leeftijd 

bereikt (75) dat het tijd wordt om plaats te maken voor een jongere generatie. De club is echt toe 

aan nieuwe impulsen en daarbij zijn nieuwe ideeën noodzakelijk. Mij ontbreekt momenteel de 

animo en motivatie om nog verder door te gaan. Ik hoop dat u begrip hebt voor mijn besluit. 

Gelukkig hebben we Kees Koning bereid gevonden om toe te treden tot het bestuur. Kees wordt 

onze nieuwe secretaris en de huidige secretaris Marcel Pijnappel wordt onze nieuwe voorzitter. 

Ik wens beide heren heel veel succes in hun nieuwe functie. 

Uiteraard blijf ik lid van deze prachtige club en hoop ik nog jaren te mogen genieten van de 

schitterende muziekavonden. 

Workshop maandag 14 februari 2022 met Guus Essers. Aanvang 19.30 uur. Lokatie 

Sociaal Cultureel Centrum “De Maatjes”te Zevenaar.  

 

 

 

Na deze laatste lockdown willen we onze workshopavonden weer met een grote knaller openen. 

Dit wordt echt een bijzondere workshop oftewel een klein mini concertje. Ons lid Guus Essers 

komt samen met zijn broer Cees de workshop verzorgen. 



  

 

Het thema wordt “Spelen met akkoorden”. Voor ons allen zal dit zeker een leerzame ervaring 

worden doorspekt met een lekker stuk muziek. Guus die al jaren lid is van onze club is ook een 

begenadigd conservatorium geschoolde toetsenist. Hij speelt in diverse bands en tevens in een 

band waarin ook zijn broer Cees(bassist) optreedt. 

Hij zal ons de kneepjes van het vak laten zien. Kortom een verwenavondje waarvoor wij als 

bestuur een grote opkomst verwachten. 

Dus beste leden stel ons niet teleur en laat u verrassen op deze bijzondere workshopavond 

 

Maandag 28 maart 2022 treedt voor u op Peter Baartmans. Aanvang 20.00 uur Lokatie 

Café-Restaurant “Den Bremer” Toldijk 

Nadat we het optreden van Peter drie keer hebben moeten cancelen in verband met Corona, 

hopen we uiteraard dat het nu toch eindelijk mag doorgaan. 

Over de bijzondere kwaliteiten van deze topmuzikant hoeven we het nauwelijks te hebben. Wel 

zijn wij apetrots dat hij iedere keer met veel plezier bij onze club komt optreden. Een optreden 

dat gesponsord wordt door Oostendorp-Muziek en Yamaha. 

Peter is buitengewoon getalenteerd en veelzijdig, en er zijn maar weinige toetsenisten in 

Nederland die hem kunnen evenaren. 

Wilt u meer weten over deze sympathieke muzikant, ga dan naar zijn eigen website. 

Als bestuur wensen wij allen een zeer plezierige muzikale avond. 

Denk erom QR code is verplicht ! 

 



  

 

 

 

Agenda 

Algemene Ledenvergadering Orgel&Keyboardclub Gelderland op maandag 28 februari 

2022. Aanvang 19.30 uur. Lokatie De Maatjes Zevenaar. 

1.Opening. 

2.Ingekomen stukken en mededelingen. 

3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 27 januari 2020 

4. Jaarverslagen 2020/2021 secretaris 

5. Financiële verslagen 2020/2021 penningmeester 

6. Verslag Kascontrolecommissie 

7. Benoeming kascontrolecommissie 

8. Vaststelling contributie voor 2022 

9. Bestuursverkiezing 

Aftredend en herkiesbaar Gerrit Groeneveld 

Aftredend en niet herkiesbaar Hans de Jager 

Benoeming tot voorzitter van O&K club Geld., Marcel Pijnappel. 

Benoeming tot secretaris van O&K club Geld., Kees Koning. 

10. Muziek c.q. Workshopprogramma voor 2022 

11.Uitzendingen via live-stream 

12. Rondvraag 

Tegenkandidaten voor een bestuursfunctie kunnen tot 3 dagen voor aanvang van de 

vergadering bij de secretaris worden ingediend minimaal ondersteund door 5 leden. 

Hierna leden spelen voor leden. 

 

 



  

 

 

 

 

Agenda 

 

 

14 februari 2022 Workshop (Zevenaar) 

28 februari 2022 Jaarvergadering en leden spelen voor leden (Zevenaar) 

15 maart 2022 Workshop (Zevenaar) 

28 maart 2022 Peter Baartmans ( Toldijk) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

     

     

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 



  

 

 


