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Het is alweer een tijdje geleden dat de laatste
nieuwsbrief werd verstuurd door Hans de Jager.
We spreken over februari 2022.
Inmiddels zijn er best wel enige veranderingen
opgetreden.
Kees Koning is mij opgevolgd als secretaris en ik werd door de
vergadering aangesteld als uw nieuwe voorzitter.
We hebben als bestuur besloten om de workshops weer de eigenlijke
functie te geven, namelijk het elkaar helpen met het doorgronden van
onze keyboards. Vanwege het feit dat we nu 2 verschillende “stromingen”
bestaan, nl. de Tyros en de Genos hebben we in de laatste workshops de
groep ook in 2 clubjes ingedeeld. Het is fijn dat we zoveel positieve
reacties hebben mogen ontvangen van de deelnemers.
Ook op de 2 concerten die we hebben georganiseerd, een door Matt
Daniël, en het fantastisch leuke concert van de Guus Essersband hebben
wij veel positieve reacties mogen ontvangen.

Clublocatie

Sociaal Cultureel Centrum
“De Maatjes” In Zevenaar
Lidmaatschap

€ 50,00 per jaar
Rekening NL40INGB0002537499
t.n.v. Orgelclub Gelderland
te Doesburg
Guus Essers band
jjjj

Agenda

29 augustus 2022

DirkJan Ranzijn

12 september 2022 Workshop
26 september 2022 Tom Meuwese
10 october

2022 Workshop

31 october

2022 Claus Riepe

Matt Daniël
Maar ook ben ik van mening dat de spreekwoordelijke
schoen best wel een beetje knelt bij de concerten. De “harde
kern” van de club is altijd wel aanwezig. De laatste concerten
werden bezocht door ongeveer 50 bezoekers. Dat is, zeker
ook gezien de goede kwaliteit van de muzikanten, een te
gering aantal mensen. Het zou zoveel leuker zijn als we in
een afgeladen zaal zouden kunnen genieten van de
aangeboden muziek. De zaal in Toldijk is immers groot
genoeg.
Bovendien is het voor de artiesten ook veel bevredigender
om voor een “volle bak” te mogen spelen.

De workshops worden gegeven in
Zevenaar, in het Sociaal Cultureel
Centrum “De Maatjes”, de concerten
vinden plaats in Toldijk, Cafe
Restaurant “Den Bremer”
tenzij anders vermeld

De leden met partner hebben gratis entree, bezoekers die
geen lid zijn van de club betalen slechts €10,00. En dat voor
geweldige optredens. Het zou fijn en gezellig zijn wanneer
we meer bezoekers op de concerten zouden kunnen
verwelkomen, en we willen de leden die de concerten niet
bezoeken toch gaarne verzoeken om toch maar eens acte de
présence te geven.
Uiteraard zijn niet leden van harte welkom. Zoals gezegd
betalen zij een gering bedrag van€10,00. Wellicht heeft u
vrienden, familie of kennissen die het leuk vinden om een
gezellig muziekavondje met ons mee te genieten.
Maak eens een beetje reclame voor de concerten in
uw eigen netwerkje.
Veel bezoekers betekent dat de kas van de vereniging een
beetje wordt gespekt, zodat we het ons kunnen veroorloven
om ook eens een artiest te kunnen uitnodigen die iets
beter/beroemder en dus ook een beetje duurder is.

Uw medewerking gevraagd!
Graag vraag ik ook nog even aandacht voor het volgende. Als
bestuur weten we dat we een vereniging zijn met leden die
bereid zijn iets voor onze mooie club te doen. Graag zouden we deze energiebron aanboren om meer zaken voor elkaar
te krijgen. Zaken die nu blijven liggen of door een klein groepje mensen worden gedaan wordt.

Denk aan zaken als:
-

Het smoelenboek updaten en onderhouden
Bijdragen leveren aan de website (denk aan interessante nieuwsartikelen, nieuwe producten, concerten etc.)
Het onderhouden van de social media uitingen (kleine berichtjes over komende en gerealiseerde workshops
en/of concerten)
Het transport van beamer en lichtinstallatie van Zevenaar naar Toldijk
Het opbouwen van het podium in Toldijk
Het streamen van de concerten (opzetten camera, scherm, microfoon etc)
Opbouwen en afbreken van de Tyros voor de workshop avonden.
Opzetten en opbouwen van camera en scherm voor de workshopavond.

Als u denkt daar zit wel iets bij waar ik me (eventueel samen met en ander clublid) voor wil inzetten dan zijn wij op
zoek naar u! Het zou heel welkom zijn als wij een beroep op een aantal vrijwilligers mogen doen voor deze
broodnodige assistentie. De vereniging zijn wij immers allemaal?

Concert DirkJan Ranzijn
Hoewel Nederland nog een beetje in de vakantiestemming verkeert beginnen wij op 29 augustus weer met een
fantastisch concert van onze goede clubvriend DirkJan Ranzijn.
Hij is een vertrouwde verschijning binnen onze club en hij staat altijd borg voor een avondje leuke muziek.

DirkJan Ranzijn

Ik hoop dat we u en uw vrienden/familie/bekenden mogen verwelkomen in een “bomvolle” zaal in Toldijk. Tot de 29e
augustus!

Met hartelijke groet, Marcel Pijnappel
Voorzitter

Concert Tom Meuwese
Op 26 september gaat voor ons optreden ons aller bekende Tom Meuwese, al jaren lang een graag geziene artiest,
eigenlijk behoeft hij geen nadere uitleg, gewoon komen luisteren, van harte aanbevolen!

Tom Meuwese

Concert Claus Riepe
Op 31 october mogen we voor het eerst kennis maken met Claus Riepe uit Duitsland.
Als het goed is, komt hij spelen op zijn Böhm Sempra SE-100.
Claus Riepe, geboren in 1968, was al op jonge leeftijd gefascineerd door muziek. Op 11-jarige leeftijd vervulden zijn
ouders eindelijk zijn vurige wens voor een eigen instrument - een orgel natuurlijk. Vanaf dat moment kreeg hij een
degelijke muzikale opleiding over meerdere jaren. Vanaf 1984 is Claus met zijn orgel in een band opgenomen. Later,
als solo-entertainer, werd hij geënthousiasmeerd op zowel privé feesten
als openbare evenementen.
Van harte aanbevolen!

Claus Riepe

