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Van de voorzitter,  

 
Geachte leden, 
 
Het jaar 2022 ligt weer bijna achter ons. 
We hebben in het afgelopen jaar voorzichtig 
weer een herstart kunnen maken na de periode 
van de Coronapandemie. 
We hebben een aantal interessante concerten mogen organiseren 
en ook de workshops werden weer opgepakt.  
 
Voor 2023 heeft het bestuur wederom al een aantal artiesten 
kunnen vastleggen die weer voor ons zullen gaan spelen. Wij 
hopen u allen weer te mogen verwelkomen, en we hopen ook dat u 
introducees zult meebrengen. 
 
Helaas is het in het komende jaar niet meer mogelijk om gebruik 
te maken van de zaal Den Breemer in Toldijk. 
Gelukkig hebben we een alternatieve locatie  gevonden en kunnen 
in het nieuwe jaar onze concerten organiseren in Baak, in Zaal 
Herfkens. Herfkens is op een spreekwoordelijke “steenworp” 
afstand van onze vorige concertzaal. Het adres van Herfkens is 
Zutphen Emmerikseweg 64 in Baak. 
 

 
(Guus Essers band in 2022) 
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Het bestuur is voornemens de club iets beter te structureren 
en te organiseren. 
Wij zien  dat er een aantal extra taken op ons afkomen, en 
wij vinden dat het wenselijk is om meerdere mensen 
beschikbaar te hebben voor die taken. Vele handen maken 
immers licht werk. 
 
Daarom zijn wij op zoek naar leden die hun medewerking 
willen verlenen aan de vereniging. 
Bij algemene zaken zoals hulp bij het opbouwen en weer  

(Theo van Eeuwijk  in 2022) 
opruimen van de concertzaal, het verzorgen van de  instrumenten, verlichting en beamer,  is een beetje 
extra mankracht nodig.  
Voor o.a. het versturen van e-mail (o.a. nieuwsbrieven en aankondigen) is momenteel één persoon 
verantwoordelijk. Graag zouden wij voor deze onmisbare taak een tweede persoon als back-up hebben.  
 
We beginnen het komende jaar met een workshop op 9 januari in Zevenaar. 
Daarna is er op 30 januari de jaarvergadering met aansluitend het “Leden spelen voor leden”. 
Ook deze bijeenkomst is in Zevenaar. 
 
Het eerste concert in 2023, op de nieuwe locatie, is op  27 februari. 
Guido Nobel zal het concert verzorgen. Guido kennen we nog als medewerker van Oostendorp en is een 
begaafd muzikant. Wij verwachten een spetterend concert. 
 
Wij wensen u heel fijne feestdagen toe en een goed begin van een hopelijk gezond, gezellig en bovenal een 
muzikaal 2023 
 
Namens het voltallige bestuur van de keyboardclub Gelderland: 
 
Marcel Pijnappel 
 

 

(Claus Riepe in 2022) 



  

 

Van de bestuurstafel: 

 

Aangezien de jaarvergadering weer gaat plaatsvinden, is het 
deze keer ook weer tijd om van bestuursleden te wisselen. 
Hans Kluin en Paul van Dijk zijn aftredend. Hans zal zich 
niet meer herverkiesbaar stellen ivm. zjjn gezondheid. Dit 
betekent dus dat we op zoek zijn naar 2 nieuwe 
bestuursleden! Vind jij ook dat je wat kunt betekenen voor 
onze club? Geef je dan nu op bij het bestuur, we hebben nl. 
niet alleen bestuursleden nodig, maar ook wat helpende 
handjes, zie het bericht van onze voorzitter.  

 De agenda en bijbehorende stukken zullen begin januari 
worden toegezonden naar de leden. 

 

Jaarvergadering en leden spelen voor leden. 

Traditie getrouw beginnen we eind  januari met de 
jaarvergadering, waarmee  we beginnen om ½ 8(!). Daarna 
hebben leden de gelegenheid om zeg een half uurtje te 
spelen, afhankelijk van het aantal leden dat zich opgeeft. 
Inmiddels hebben we 3 leden al bereid gevonden om dit te 
gaan doen, nl.: 

Angelo Verkerk, Gerrit Zweerink en                      
Adrie van der Geer. 

Zijn er meer mensen die ook hun spel ten gehore willen 
brengen, geef je dan nu op! Je hebt nog een maand om te 
oefenen. Het keyboard (Tyros 5) mag je ook van de club 
gebruiken, en uiteraard de geluidsinstallatie. Speel je liever 
met je eigen “gear”, dan kan dat natuurlijk ook. 

Contributie 2023 

Ja, het is gebruikelijk om in januari weer het 
lidmaatschapsgeld over te maken, als bestuur kunnen we 
zeggen dat dit geld meer dan de moeite waard is, gezien wat 
we er allemaal voor moois mee kunnen doen. Kijk alleen 
maar na de concerten die we nu al hebben gepland voor dit 
eerste gedeelte van het nieuwe jaar! Maakt u het ook in 
januari over? 

Informatie staat op het eerste blad. 

Onze penningmeester zal er blij mee zijn! 

 

 

 

 

 

 
 
 

Agenda 
 
 

   9  januari 2023 Workshop 

   30 januari 2023 Jaarvergadering en   

                                   leden spelen voor leden 

   13 februari 2023        Workshop 

   27 februari 2023 Guido Nobel 

   13 maart    2023         Workshop 

   27 maart    2023         Peter Baartmans 

   10 april       2023         Workshop 

   24 april       2023        Guus Essers band 

    

   

 

      De workshops worden gegeven in 

Zevenaar, in het Sociaal Cultureel 

Centrum “De Maatjes”, de concerten 

vinden plaats in Baak,  Cafe- 

restaurant Herfkens, tenzij anders 

vermeld. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanstaande concerten: 

 

Concert Guido  Nobel 

Op 27 februari  gaat voor de eerste keer bij ons optreden: Guido Nobel,  veel van ons kennen hem van onze sponsor 
Oostendorp Muziek, waar hij zo’n 8 jaar gewerkt heeft.  Hij studeerde af in 2007 als pianist en toetsenist. Als geen 
ander weet hij hoe je met gevoel en passie de muziek over moet brengen, zeker weten dat dit een top-avond wordt! 

Dit mag je niet missen! 

 

 

Guido nobel 

 

 



  

 

Concert Peter Baartmans 

Op 27 maart mogen we weer komen luisteren naar Peter Baartmans. 

Deze Yamaha demonstrateur en tevens ere-lid van onze club is een graag geziene gast die met zijn virtuoze spel elke 
keer ons weer in de watten legt met zijn muziek. Hij weet als geen ander alles uit zijn instrument te halen  en dat zal te 
horen zijn. 

Van harte aanbevolen! 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Peter Baartmans 

 

Concert Guus Essers band 

Op 24 april zijn ze er weer , de Guus Essers band! Afgelopen jaar zijn ze ook bij ons geweest, en dat smaakte naar 
meer! 

Wat hebben we genoten, en dat gaat zeker weten weer gebeuren! 

Dit gaat de 3e top-avond van het jaar worden, we mogen ons gelukkig prijzen met zoveel talent! 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze Sponsoren: 

 

 

 

 



  

 

 


