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Van de voorzitter 

 
De laatste… 
 
Vanuit de concertcommissie werd bij het solistenconcours al de vraag gesteld of 
dat voorwoord nou de laatste was die ik mocht schrijven. Diezelfde vraag kwam 
weer bij het voorjaarsconcert. Daarop was mijn antwoord steevast dat er nog een 
en ander te doen is. Maar dit is hem dan toch echt, het laatste voorwoord van mijn 
voorzittershand. En mooi dat dat mag in de Tutti, het muziekblad dat u allen 
steeds weer verslindt. 
 
Tijdens het concert van afgelopen zaterdag hebben we zelf genoten en het 
publiek laten genieten. Erg mooie muziek, waarbij ik erg twijfel of mijn favoriet 
nou Noah’s Ark of Avatar was. Een leerlingenorkest dat zeer goed op dreef was. 
Drie jubilarissen die verrast werden met hun plekje in de spotlights. En voor mij 
een erg mooi cadeau en zeer mooie woorden van Gerrita en op de rand rondom de 
foto. Gelukkig heeft mijn Jacqueline dat afscheidsmomentje opgenomen zodat ik 
het nog terug kon kijken. Het blijkt toch dat mijn schijnbare onverstoorbaarheid 
behoorlijk verstoord kan worden door zo’n overvloed aan dankbetuiging. 
Nogmaals dank daarvoor, en erg graag gedaan! 
 
Een nieuwe toekomst treedt dan nu aan. Op het moment van schrijven dezes moet 
de ledenvergadering nog plaatsvinden. Ik ga ervan uit dat de voordracht van het 
bestuur om Erwin te benoemen tot nieuwe voorzitter in goede aarde valt. In ieder 
geval ben ik ervan overtuigd dat Erwin alle capaciteiten heeft om de uitdagingen 
samen met jullie aan te gaan. Het worden pittige jaren waarin o.a. de organisatie 
omgevormd wordt, leerlingen en opleidingen het speerpunt van de vereniging 
blijven en het gebruik van ’t Podium uitgebreid kan en moet worden. Hierbij wens 
ik het bestuur en de leden veel succes, en uiteraard blijf ik -samen met de leden en 
andere ‘oudgedienden’ uit eerdere besturen- altijd bereid om mee te denken in 
alle ontwikkelingen. 
 
De voorzittersfunctie is eerder door een lid benoemd als ‘Primus inter Pares’, de 
eerste onder de gelijken. Heel graag ontmoet ik u allen weer als ‘Parus inter Pares’, 
een gelijke onder de gelijken. En daar nemen we er dan nog eentje op. 
 
Ron Versteeg 
voorzitter 
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Agenda mei – augustus 2014 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 mei 

Dodenherdenking 
 
7 mei  

Instrumentenschoonmaak 
 
24 mei 

Marsfestival in Elst (Utr.) 
 
6 juni 

Intocht Avondvierdaagse 
 
19 juni 

Kinderavondconcert 
 
26 en 27 juni 

Bloemenactie 
 
5 juli 

Zomeravondconcert bij Kasteel Renswoude 
 

12 juli 

Uitje en barbecue voor alle leden 
 

16 juli 

Laatste repetitie van het seizoen 
 
15 augustus 

Deadline aanleveren kopij Tutti 
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Castor 62 

3902 SJ Veenendaal 
0318-574813 
info@riekro.nl 

www.riekro.nl  

Van de  eindredacteur 
 
Beste lezer van de Tutti, 
 
Een welgevulde Tutti ligt hier weer voor u. Veel verslagen van activiteiten die 
hebben plaatsgevonden zijn erin te vinden. Daarnaast is er een interessant artikel 
van Sander Wels over muziek maken en gehoorbeschadigingen. 
 
Een speciaal compliment voor de vele indieners van Wist-u-datjes is wel op zijn 
plaats deze keer. Ga zo door!! 
 
 

Gert van Beek 
Eindredacteur 

E: gvbeek65@gmail.com 
M: 06 41 23 11 99 
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Van de bestuurstafel 
 
In de digitale nieuwsbrief van april kun je de belangrijkste actualiteiten rond de 
bestuurstafel terug lezen. In deze rubriek een laatste terugblik op de 
bestuurswisseling en de concertkleding.  
  
Bestuurswisseling 
De bestuurstafel heeft deels een ander gezelschap gekregen. Na 20 jaar 
bestuurswerk heeft Ron Versteeg zich teruggetrokken uit het bestuur. "Niet alleen 
de opening van 't Podium en een directiewisseling zijn kenmerkend voor jouw 
bestuursperiode", blikte Erwin Veldhuizen terug, "maar het ook alle andere 
activiteiten, ideeën en beslissingen zijn door jouw hoofd danwel jouw handen 
gegaan". En daarmee vatte Erwin meteen de mooie uitdaging samen waar hij nu 
zelf als nieuwe voorzitter voor staat. We zijn dan ook blij met het vertrouwen dat 
hij van de leden kreeg om het stokje van Ron over te nemen. Dat betekent meteen 
dat deze rubriek na twaalf jaar van een 'andere hand' komt. Even wennen,  maar 
bovenaan staat dat ik er veel zin in heb om het bestuur te versterken. Last but not 
least is Gerrita van der Meer tijdens de ALV herkozen als algemeen bestuurslid.  
  
Concertkleding 
Vanaf 2015 wordt tijdens concerten gevarieerde zwarte kleding gedragen. Tijdens 
de ALV heeft de 'commissie concertkleding’ vijf verschillende sets gepresenteerd. 
Uiteraard wordt deze kleding wel gezamenlijk ingekocht, zodat er wat dat betreft 
geen verschillen zijn. Want, zoals de commissie het zo mooi omschreef: het is dan 
wel geen uniform, het is wel uniform. Elk orkestlid krijgt één kledingset. Om dit te 
kunnen financieren wordt er een aanvraag gedaan bij het Prins Bernhard 
Cultuurfonds. En natuurlijk gaan we - met z'n allen!-  hard aan de slag tijdens de 
blaasmarathon op 28 en 29 november. Want wie mooi wil zijn...  
 
Tot slot: heb je vragen of opmerkingen over het beleid? Spreek dan gerust één van 
de bestuursleden aan. We horen graag van je!  
  
Janita Beukhof-Schimmel 
secretaris 
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Verjaardagslijst 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Mei 

5 Lichelle Overeem (2006) 

6 Dirkjan van Velze (1975) 

12 Bryan van Gent (2006) 

22 Julian Boom (2003) 

22 Roelof Gaasbeek (1962) 

22 Rozemarijn Stoutjesdijk (1982) 

26 Tom Veldhuizen (2003) 

28 Monique Vreeburg-Lukassen (2014) 

30 Jeroen Vreeburg (1997) 

Juni 

10 Rieneke Roebersen-Bikker (1987) 

14 Daniëlle van 't Sant - van der Avort (1980) 

14 Demi van der Voort (2006) 

14 Nynke Bos (1990) 

15 Josien van de Vliert (2003) 

16 Wout-Jan Mooij (2003) 

19 Maaike Stuivenberg (2006) 

21 Kirsten Versteeg (1981) 

25 Tom Vreeburg (1993) 

26 Willem Lenderink (1948) 

27 Christa de Groot-Plantinga (1980) 

30 Mariëlle Donker (1985) 
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Verjaardagslijst 

 
 

Juli 

 

3 Famke van Beek (2005) 

5 Veronique Hoefakker-van Heck (1986) 

7 Jantine Teeuw (2005) 

10 Emma Struijk (2000) 

10 Jan Hoogeweg (1951) 

11 Thieme Wels (1991) 

13 Ronald van Dijk (1959) 

21 Evert van den Broek (1947) 

27 Ab Breeschoten (1929) 

28 Lianne Hoksbergen (1998) 

29 Cynthia Veer (1996) 

31 Hugo Struijk (2006) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Augustus 

5 Marleen van Capelleveen-Versteeg (1962) 

8 Jolien van Capelleveen (1997) 

23 Rick van Deelen (2004) 

28 Marjanne van Donselaar-van Gent (1981) 

29 Johan ter Burg (1955) 
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Sneeuwpretconcert 2014 

 

Het was aan het weer niet te zien en vooral niet te voelen. De weken vooraf het 
concert was het aan de temperatuur niet te voelen (alsof  het voorjaar) in plaats 
van winter was. Maar aan de sfeervol aangeklede zaal was er toch wel een winters 
sfeertje, zelfs met de lucht van glühwein!!! 
 
Het beginnersorkest begon als eerste orkest, met maestro Harry Weijkamp, die 
aan het begin van het programma uitleg gaf over de te spelen muziekstukken. 
Men voerde dit op van makkelijk tot moeilijker, en het is mooi om te horen dat dit 
orkest, met leden die er net tussen zitten, al zo leuk en boeiend klinkt. Na de 
uitvoering van de muziekstukken konden de leden van het orkest een 
verzoeknummer op noemen, maar hier nam Harry toch het voortouw om een stuk 
op de lessenaar te zetten. Het optreden werd beloond met een applaus van de 
vele toehoorders in de zaal van ‘t Podium. 
Na dit optreden was het tijd geworden voor het leerlingenorkest, die hun concert 
openden met een klassiek stuk met de titel A Taste of Baroque uit de baroktijd, dat 
eindigde met een bekend deel wat leek op een biermerk wat uit het oosten van 
ons land komt. Je kon horen dat hier leden tussen zitten die al goed op weg zijn 
om  het harmonieorkest in te stromen, en na dit concert gebeurde dit ook. 
Marianne, Rowahr, Rieneke en Emma hadden deze avond het laatste concert en 
gingen dus de eerst volgende repetitie over naar het harmonieorkest. Ik hoop dat 
ze zich daar snel thuis zullen voelen, het orkest dat vele malen groter is, en een 
leuke eigen partij gaan spelen. 
In dit concert was ook een muziekstuk opgenomen wat speciaal voor het slagwerk 
geschreven is n.m. Blockbuster Percussion. Jammer genoeg was er maar 1 
slagwerker over gebleven voor dit concert en dat was Jelle, maar zo groot ( haha 
goed)  als hij is,  het is onmogelijk om alle partijen alleen te spelen, maar had hij de 
directiepartituur van Harry aangepast, om zo goed als hij kon voor de dag te 
komen. Je moet het maar kunnen zoals hij dit nummer begeleide kleine trom, 
bekkens en basedrum, ik zou er mee in de knoop komen met mijn handen en 
voeten. Verder in dit concert werden de piraten van de Walt Disneyfilm op de 
lessenaar gezet en werd het concert afgesloten met het opzwepende Juliska, uit 
het Roemeense Boedapest, wat goed ontvangen werd door het meeklappende 
enthousiaste publiek. 
 
Nadat voorzitter Ron Versteeg de avond afsloot door Harry in het zonnetje te 
zetten, werden wij ontvangen in het theatercafé, met in gedachten de 
horrorwinter van 2013 met hierin wel sneeuw en vrieskou!!! 
 
Met muzikale groet, Roelof Gaasbeek 
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Solisten- en ensembleconcours 2014 

 
Afgelopen 1 maart stond ’t Podium in het teken van het jaarlijkse solisten- en 

ensembleconcours. Met 27 optredens was het een mooi avondvullend 

programma, waarbij Maaike van Saane er uiteindelijk met de wisselbeker 

vandoor ging. Met 92 punten behaalde zij de hoogste score van de avond.  

  
Trotse winnaars 

De deelnemers streden in de drie divisies om de eerste en tweede prijs. Fluitiste 
Lisanne Teeuw won in de derde afdeling de eerste prijs met 86 punten. In de 
tweede afdeling was Jelle van Verseveld op kleine trom de beste muzikant met 88 
punten. Uit de eerste afdeling kwam Maaike van Saane als winnaar van de avond 
uit de bus. De fluitiste behaalde met het werk Sonate “Arpeggione”  van Franz 
Schubert 92 punten en won daarmee de wisselbeker. 
  
Muziek van hoog niveau 

Jurylid Arjan Gaasbeek, in het dagelijks leven professioneel dirigent en klarinettist, 
was erg onder de indruk van alle optredens. “Er werd op hoog niveau muziek 
gemaakt, daar genoot ik echt van. De vereniging mag hier erg trots op zijn.” De 
hoge scores en goede prestaties zorgden voor een geslaagde avond.  
 
Bedankt! 

Ook de concertcommissie kijkt terug op een hele leuke avond. “We willen graag 
alle deelnemers nogmaals bedanken voor hun muzikaliteit en hun deelname. En 
natuurlijk is ook een bedankje voor het enthousiaste publiek zeker op zijn plaats. 
Op naar volgend jaar met weer net zulke mooie optredens!” 
 
Janita Beukhof-Schimmel 
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Solistenconcours 2014 

Zaterdag 1 maart 2014 was het weer zover het jaarlijkse solisten- en 
ensembleconcours van onze vereniging Ons Genoegen. Bij aankomst van mij en de 
rest van het gezin, twee deden ermee met concours, was het ‘t Podium al goed 
gevuld met publiek en deelnemers,  we moesten zelfs inschikken met tafels en 
stoelen om goed zicht op het podium te hebben. 
De avond werd geopend door onze voorzitter Ron Versteeg met het voorstellen 
van de jury, begeleider en commissaris die avond en verder muzikaal geopend 
door enkele AMV-ers op de blokfluit. 
 
De 3e divisie was een mix van fluiten, klarinetten, koperinstrumenten en slagwerk 
en deed mij versteld staan dat er zeker talent aanwezig is onder deze jonge 
muzikanten. Bij de 2e divisie kon je goed horen dat deze muzikanten al een stuk 
verder zijn in en met hun opleiding en al moeilijkere werken speelden en de 
stukken langer zijn om uit te voeren. Hier kon je ook genieten van de uitvoering 
van de werken waarbij melodieën naar voren kwamen die bekend in het gehoor 
lagen, o.a. Adele en musicals. Verder is het slagwerk goed voor de dag gekomen is 
het alleen al de blikken op de lessenaar tijdens de uitvoering wat aardige rode 
wangen op leverden van de spanning en concentratie. 
 
De 1e divisie ja hier zitten zeker muzikanten die hun sporen al verdiend hebben in 
hun muzikale loopbaan, o.a. Veronique samen met Christa, het 
klarinettistenensemble en in de Big Band onder leiding van swinging Ron Versteeg. 
Maar ja daar was in een keer Maaike, we wisten natuurlijk allang wat voor een 
talent zij is op fluit en piccolo, en daarbij had ze ruim een aantal vierkante meters 
nodig om haar werk neer te zetten en om dat uit te voeren. Na dat zij haar werk 
had uitgevoerd zei ik al meteen: als dit niet in de richting van de 90 punten gaat, en 
zowaar  ze ging er zelfs 2 punten over heen wat een schokgolf veroorzaakte in het 
Podium. Ook het klarinetensemble bracht een leuke uitvoering van de Pink 
Panther wat lekker uit de verf kwam en tevens een lollig karakter had tijdens zo'n 
concours wat meestal stijver van inhoud is door de werken die ten gehore worden 
gebracht. De BigBand speelde als laatste en werd beoordeeld als festival met voor 
het eerst met een zangeres waar mee ze verder willen borduren met eventuele 
optredens in de toekomst. Zij speelden Fly me to the Moon en een toegift voor die 
avond om de jury en commissaris de gelegenheid te geven om alles af te ronden 
wat betreft de puntentellingen. 
 
Arjan Gaasbeek, het jurylid die avond, gaf er bij de uitreiking een goede uitleg bij 
waar eventueel de solisten in de toekomst op moesten letten bij de uitvoering van 
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hun muziekstuk en moest zelfs een beslissing nemen voor twee muzikanten in de 
2e divisie want die waren geëindigd op het zelfde puntenaantal. 
 
Wij hebben die avond genoten van de optredens en hebben het een en ander 
gezellig na kunnen praten in het theatercafé van ‘t Podium. 
 
Met muzikale groeten  
Roelof Gaasbeek 
 
 

 

Berichten van de leerlingencommissie 
 
Examens 
Het is al even geleden, maar in de vorige Tutti kon ik melden dat er rond de datum 
van de deadline van de Tutti slagwerkexamens zouden plaatsvinden. Op zaterdag 
21 december 2013 zijn Timo van der Meer en Daniel Struijk geslaagd voor hun A 
praktijkexamen.  
 
Timo van der Meer  46,5 punten 
Daniel Struijk   49,5 punten 
 
Alsnog gefeliciteerd, jongens! 
 
Op zaterdag 12 april deden acht leerlingen van onze vereniging theorie-examen in 
Otterlo. Vooraf hebben Ron en Gerrie ze veel wijsheden bijgebracht tijdens de 
theorielessen. Vijf van hen deden A-examen, twee B-examen en één leerling ging 
voor hun C-diploma.  In november zullen de leerlingen hun praktijkexamen 
afleggen. Jelle doet in juni al praktijkexamen. 
 
A examen 
Tom Veldhuizen   6,6  5,6   
Julian Boom  6,0  5,6   
Jantine van Ginkel 4,8  8,0   
Lisanne Teeuw  4,5  8,2   
Stella Eijkelkamp 5,8  7,2    
 
B examen 
Ben Verweij  9,8  8,3   
Jelle van Verseveld 7,1  10   
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C examen 
Thijs van der Meer 8,7  6,4  2,8  
  
Namens de vereniging feliciteer ik alle kandidaten met hun examen! Op naar het 
praktijkexamen! 
 
Marjanne van Donselaar-van Gent 
 

 
 
 

Oud papier 
 
Iedere tweede zaterdag van de maand halen onze leden huis aan huis oud papier 
op. Staat jouw schuur ook vol papier, of hebben je ouders dozen vol? Zet het dan 
voor 8.30 uur aan de weg binnen de bebouwde kom van Renswoude, dan wordt 
het meegenomen. De opbrengst van het oud papier gebruiken we voor de 
concerten die we geven en de opleidingen die we aanbieden. 
 
De eerstvolgende ophaaldata zijn: 10 mei, 14 juni, 12 juli en 9 augustus. 
 

 
 
Oproep 

Ik heb een klarinetstandaard gekregen van iemand die hem niet meer nodig heeft. 
Wie van de klarinetleerlingen kan een klarinetstandaard gebruiken? Je mag hem 
gratis komen halen! Mail maar naar marjanne@destudio.biz 
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Supercup 
 
Anders dan vorige jaren bestond de Supercup dit jaar uit meerdere sportieve 
onderdelen waar we met een team van minimaal 8 leden aan zouden deelnemen. 
Vol goede moed ging ik op zoek naar sterke en sportieve teamleden. Met in mijn 
achterhoofd dat er vorig jaar niet genoeg enthousiastelingen waren en met de 
aanmoedigende woorden als ‘het gaat je toch niet lukken’, had ik toch al vrij snel 
een gemengd team samengesteld van maar liefst 11 leden! 
De verwachtingen lagen niet hoog, als we maar niet laatste zouden worden… 
Daarnaast keken de mannen eigenlijk meer uit naar de bar dan naar het spel.  
 
Aangekomen in de sporthal wurmden we ons in onze lichtblauwe teamoutfit en 
kregen we de speluitleg. We begonnen bij camouflage volleybal waar we vrijwel 
meteen werden ingemaakt, de tweede ronde ging gelukkig beter. Ik dacht er zelf 
goed aan te doen om bij het volleybal aan te moedigen in plaats van mee te doen, 
achteraf had ik misschien toch liever een paar dagen spierpijn gehad dan een week 
geen stem.. 

       
Bij het sjoelen en darten lieten we ons van onze goede kant zien, vooral het darten 
ging de mannen goed af! Bij zowel het levend tafelvoetbal en de hindernisbaan 
werd er erg fanatiek gespeeld en goed samengewerkt. Zo’n drie uur en vele 
overwinningen (en vernederingen) later hebben we onze drie slimste leden 
ingezet voor het onderdeel petje op/petje af, hier kwamen verschillende 
Renswoude- en sportgerelateerde vragen langs. Ron bleef als langste zitten van 
allemaal, dus we hadden dit onderdeel gewonnen! Toen was het wachten op de 
uitslag, waar de verwachtingen toch ineens wat hoger waren…. Onze 
samenwerking werd beloond: we werden tweede!! 
 
In de sporthal zat de sfeer er goed in en een paar uurtjes en drankjes later werden 
we nog verrast met een tweede petje op/petje af. Helaas waren onze slimmeriken 
toen al huiswaarts gegaan en hebben we het hiermee wat minder ver geschopt. 
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Team Ons Genoegen: jullie waren geweldig! Op naar volgend jaar en dan natuurlijk 
een eerste plaats! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jullie teamcaptain 
Nynke    
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Concerten van het leerlingenorkest  

 
Op 5 april gaf het leerlingenorkest een concert in Scherpenzeel. Hieronder geven 
een aantal leerlingen aan hoe ze het concert beleefd hebben. 
 
Zaterdag 5 april hadden we een concert in Scherpenzeel, het was leuk om mee te 
spelen. We speelden drie verschillende stukken die de afgelopen tijd ingestudeerd 
waren samen met onze dirigent Harry. Het was leuk om mee te spelen omdat het 
voor mij de eerste keer was dat ik in Scherpenzeel speelden. Met elkaar was het 
gezellig om samen te spelen. 
  
Groetjes Lianne Hoksbergen 
_____________________________________________________________________ 
 
Het was erg leuk, gezellig en ontspannen!  Ik vond het er mooi om te horen hoe de 
drummers de oerwoud geluiden nadeden!  Dat was echt knap gedaan! :)  
Alles bij elkaar was het een erg leuke avond, en voor herhaling vatbaar!  
  
Groetjes Lydia Schouten 
_____________________________________________________________________ 
 
Het was een leuk concert .We hadden van te voren wel heel veel moeten oefenen 
maar uit eindelijk is het wel goed gegaan. Het was wel super spannend want ik 
vond het best lastig. Maar het oefenen was dus niet voor niets want ik heb alleen 
nog maar gehoord dat het mooi klonk . 
 
Van Daniël Struijk 
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En op 12 april was er het concert in Renswoude. Ook van dat concert geven enkele 
leerlingen hun impressie: 

Zaterdag 12 april was er weer een concert waar wij aan mee mochten doen met het 

leerlingenorkest.Een week hiervoor hadden wij ons  programma ook al op het 

concert van Caecilia Scherpenzeel gespeeld. Een leuk concert wat ons bij gebleven is 

was het concert waar voor we uitgenodigd waren door een moeder van een van de 

leerlingen die een zuster had in ’s Heeren Loo in Wekerom. Na afloop hier van kregen 

we een aandenken nl. een zelf gemaakte vilten sleutelhanger die ik nog steeds 

gebruik aan mijn sleutel van mijn scooter. 

Verder hebben we zolang we in het leerlingenorkest speelden in diverse concerten 

van onze vereniging en kertsconcerten in de sporthal en verzorgingstehuizen o.a. het 

Huis in de Wei mee gedaan. Wat betreft muziekstukken die we kregen speelden we 

best veel van de Piraten , Disney en musicals b.v. Shrek. 

Bij het sneeuwpretconcert van 2013 kregen we bij aankomst al sneeuw, en kreeg 

Harry ,toch nog na vele malen te hebben geroepen, zijn voorspelde HORRORwinter 

We kijken er naar uit om in het grote orkest mee te gaan spelen, want na een aantal 

jaren hebben we het zeker leuk gehad, ondanks dat Harry verschillende keren de 

handen omhoog gooide en dacht  wat moet ik hiermee mee beginnen,  omdat in het 

harmonieorkest te krijgen. 

Harry bedankt voor de uren die we bij je hebben mogen repeteren en kletsen. 

Groetjes, Lisanne en Richard Gaasbeek 

______________________________________________________________________ 

Afgelopen zaterdag gaf ik mijn laatste concert bij het jeugdorkest. Het thema van 
de stukken die we speelden was Zuid-Amerikaans. Het was erg leuk om hier aan te 
werken en om het uit te voeren. Afgezien van het zelf spelen heb ik erg genoten 
van het harmonie-orkest en de cabaretgroep. Ik hoop dat het volgend jaar weer 
zo'n succes wordt. 
 
Groeten, Annick 
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Film kijken en schminken: een leuke activiteit van de OC op 1 februari 
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OC enquête 

 

Om meer inzicht te krijgen in de vraag naar activiteiten van de leden van het 
harmonieorkest, heeft de OC een tijdje geleden tijdens een repetitie een enquête 
afgenomen. 
Een samenvatting van de uitkomst van deze enquête vind je hieronder. 
 

- Leden willen maximaal €20 tot €25 uitgeven aan een activiteit. 
- De populairste uitjes zijn sportief/actief, spel en culinair. 
- Het grootste gedeelte van de harmonieorkestleden gaat altijd gezellig 

mee met onze activiteiten. Een klein aantal leden gaat niet mee naar een 
activiteit omdat de activiteit niet leuk is, meer voorkomende redenen zijn 
dat het uitje te duur is of men simpelweg niet kan. Om dit laatste te 
voorkomen willen we voortaan aan het begin van het kalenderjaar een 
overzicht van de data voor de activiteiten geven. 

- De OC organiseert twee activiteiten per jaar voor het harmonieorkest, de 
meeste leden vinden dit precies goed. We zullen dit dus ook zo 
aanhouden.  

- Ideeën voor activiteiten vanuit de leden zijn: kookworkshop, paintball, 
karten, feestavond/karaoke, jaren 80 party en een spel als wie is de mol? 
Mocht je nog meer ideeën te binnen schieten, geef ze dan vooral aan een 
van ons door! 

 
Bedankt voor het meedenken, we zitten alweer vol met leuke ideeën!   
 
De OntspanningsCommissie 
Kirsten, Janita, Anne, Veronique en Nynke 
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Wokken met Ons Genoegen! 
 
Op zaterdag 15 maart gingen we met 20 hongerige orkestleden (en aanhang) 
lekker wokken in Amersfoort. Er was keuze uit veel heerlijke gerechten, al dan niet 
uit de wok, en ook het toetjesbuffet ontbrak niet. Zelfs het bier was bij de prijs 
inbegrepen, dat hoefden we de mannen geen twee keer uit te leggen.  
De avond eindigde in het podium met een heuse spelletjesavond. 
 
Veronique Hoefakker-van Heck 
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 BBB 
 

Ons jubileum ver achter ons latend, maken we een start met ons na-zilveren 
tijdperk. Kortom, editie zesentwintig van BBB. Wat een vreugd!  
 
In onze vorige beschouwing van de loop der dingen in de mooiste ruimte van ons 
prachtige muziektheater, introduceerden we de omschrijfcie. De belangstelling 
bleek zoals verwacht enorm. Binnen korte tijd hadden we het enorme aantal van 
één reactie. Horen we jullie denken dat dat toch wel een tegenvallende score 
geweest moet zijn? Niets is minder waar. Het gaat tenslotte ook in de bieb niet om 
kwantiteit, maar om kwaliteit. En kwaliteit, dat hebben we! We prijzen ons zeer 
gelukkig met de toetreding van Sander tot onze nu al beroemde subcie. Dat geluk 
groeide overigens nog eens exponentieel toen Sander al voor we goed en wel 
gewend waren aan zijn toetreding, zijn eerste meesterwerk opleverde. Dat er nog 
maar veel mogen volgen!  
 
Ondertussen werkt Skennie rustig en gewillig als altijd door. Het zou bijna saai 
worden, maar dat wordt uiteraard niet uitgesproken, want Skennie zou Skennie 
niet zijn als hij dan niet uit pure baldadigheid bij de meest eenvoudige klusjes 
dienst zou gaan weigeren. We houden dus wijselijk onze mond. Het kleine neefje 
van Skennie bevolkt ondertussen alweer een heel aantal maanden één van onze 
archiefkasten en verblijdt ons regelmatig met mooie printjes. Vooral de capaciteit 
om grote documenten zoals partituren met een ingenieus draai-om-systeem 
dubbelzijdig te printen is een kunststukje van wereldklasse. We genieten er iedere 
keer volop van! Een ander punt waarin dit nieuwe familielid uitblinkt is trouwens 
ondoorgrondelijkheid. En daar genieten we eerlijk gezegd niet zo erg van. De 
kleine bengel weet het bijvoorbeeld regelmatig te presteren om ons tergend lang 
in spanning te laten of het printje er wel of toch nog even niet zal komen. In een 
digitaal tijdperk zou je denken dat gegevens in enkele milliseconden van een 
computer naar de printer worden verstuurd. Onlangs werd zelfs bekend dat de FBI 
onderzoek doet naar benadeling van aandelenhandelaars die niet zoals sommige 
high tech businessjes beschikken over multi-mega snelle computers en daardoor in 
de wondere en vooral snelle wereld van de aandelenhandel centen, maar in het 
groot en op langere termijn bedragen met heel veel nullen, mislopen. Dwalen we 
af? We dwalen af. Die milliseconden dus. Daar heeft het neefje van Skennie 
duidelijk nog nooit van gehoord. Een printopdracht doet er soms zo lang over om 
in een printje omgezet te worden, dat je in die tijd de partij vrijwel helemaal met 
potlood had kunnen natekenen vanaf het computerscherm, zelfs als je geen 
lijntjespapier had en heel veel tempo- en articulatieaanduidingen moest tekenen. 
Nou, en dat is lang. Maar om er nog maar eens een spreekwoord in te gooien, 
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geduld is een schone zaak. Nu maar hopen dat we die levenskunst blijven 
behouden, op z’n minst tot de volgende editie van BBB. Tot dan!  
 
 
 
De bibliotheekcommissie 
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   Bedrijfs - en Garagedeuren * Rolluiken * Zonwering

            Utrechtseweg 8 c, 3927 AV,  Renswoude

  Tel : 0318-571054  * Fax : 0318-570365

        Internet : www.mensdeuren.nl

Uw regiodealer voor            garagedeuren
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Uit het historisch krantenarchief 

 
In de jaren zestig plaatste “Ons Genoegen” advertenties in de regionale pers om 
de uitvoeringen onder de aandacht van de het publiek te brengen. Met gemak 
kreeg men in die tijd gebouw “Rehoboth” twee achtereenvolgende 
zaterdagavonden vol! 
 

 
 
Uit: De Nieuwe Holevoet d.d. 19-10-1963 
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Je oren zijn je instrument 

Het gehoor staat bij ons orkest op dit moment sterk in 
de belangstelling. Helaas niet vanwege de mooie 
noten die we produceren, maar om de harde klanken. 
Vooral het volume van de trompetten wordt niet door 
iedereen gewaardeerd. 
Dat onze oren deze aandacht krijgen is niet meer dan 
terecht: we hebben maar één paar en als ze 
beschadigd raken is dat definitief! 

Gehoorbeschadiging 

De afgelopen jaren is er steeds meer bekend 
geworden over het ontstaan van slechthorendheid bij 
muzikanten. Er zijn sterke aanwijzingen dat ook het 
spelen in een amateurorkest, zoals een harmonie, fanfare of een drum- of 
showband kan leiden tot gehoorbeschadiging.  
Hoe ontstaat gehoorschade? 
Er zijn de afgelopen jaren tal van onderzoeken geweest naar de hoeveelheid 
geluid (muziek) dat een orkest "produceert". Er zijn metingen gedaan op podia, in 
orkestbakken en tijdens repetities. Daarbij is gemeten dat een symfonieorkest in 
een orkestbak tussen de 100 en 130 decibel (dB(A)1) aan geluid “produceert”. 
Vermoedelijk zijn er in veel repetitielokalen vergelijkbare waarden. Ook bij Ons 
Genoegen is tijdens de voorbereiding rondom de nieuwbouw een geluidsmeting 
gedaan. De maximale waarde was toen 100 dB(A). Om een idee te geven: 120 
dB(A) is even hard als een opstijgend vliegtuig! Gehoorschade begint te ontstaan 
als je per dag meer dan 80 dB(A) aan geluid te verwerken krijgt.  

Soorten schade 

Gehoorschade ontstaat niet altijd geleidelijk. 
Eén keer een te hard geluid heeft direct 
gevolgen. Wel geldt dat hoe harder het geluid 
en hoe langer je er aan blootgesteld wordt, 
hoe erger de gevolgen zijn.  

                                                 
1 De dB(A) is de eenheid waarin de sterkte van het geluid in verreweg de meeste 

gevallen wordt weergegeven. De dB(A) is afgeleid van de gewone decibel, maar 

corrigeert de geluidssterktes voor de gevoeligheid van het (menselijk) oor. Deze is 

namelijk voor de verschillende frequenties van het geluid niet gelijk. 
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Gehoorschade is niet te genezen: je komt er nooit meer van af. 

  
Er kunnen verschillende schades ontstaan: 

- Slecht of niet horen van hoge tonen. Dit is meestal de eerst merkbare 

schade. 

- Oorsuizen (Tinnitus) waarbij je een niet bestaande piep in je oor hoort. 

Deze piep kun je niet uitzetten en in het ergste geval verdwijnt deze nooit. 

- Verhoogde gevoeligheid voor hard geluid, geluiden die voor een ander 

gewoon klinken komen dan pijnlijk hard over. 

- Diplacusis, waarbij je met je linkeroor toonhoogtes anders waarneemt dan 

met je rechteroor. Je interpreteert de tonen dan verkeerd. 

- Distortie, waarbij je geluiden (tijdelijk) vervormd waarneemt. 

- Cocktail party-effect: het wordt moeilijk om geluiden te onderscheiden. 

Groepsgesprekken zijn moeilijk te volgen. 

Gevolgen voor de muzikant 

Gehoorschade is voor een muzikant verschrikkelijk. Oorsuizen kan irritant zijn, 
maar als je tonen verkeerd gaat interpreteren wordt spelen in een orkest erg 
lastig. En wat als harde geluiden pijn aan je oren gaan doen? Dan wordt meespelen 
in het orkest een kwelling.  
Het is dan ook onbegrijpelijk dat muzikanten niet meer maatregelen nemen om 
gehoorschade te voorkomen. Eén op de zeven muzikanten heeft last van 
gehoorschade. Bij professionele muzikanten is het nog erger, daar heeft circa 
driekwart van de muzikanten in meer of mindere mate last van gehoorproblemen. 

Maatregelen 

Doordat gehoorschade bij muzikanten heel lang genegeerd is, is er relatief weinig 
onderzoek gedaan naar het gebruik van 
gehoorbescherming bij muzikanten. Het Gelders 
Fanfare Orkest is in december een onderzoek gestart 
naar het gebruik van oordopjes voor muzikanten. Men 
wil ervaringen opdoen en uitwisselen over de beleving 
van muziek bij het gebruik van “oortjes”. 
Je oren zijn je instrument, daar moet je zuinig op zijn. 

Bij Ons Genoegen testen we daarom plexiglasschermen die de klarinettisten 
moeten beschermen tegen geluid van de trompettisten. Daarnaast gaan we boven 
ons podium nog akoestische maatregelen nemen. Muzikanten kunnen ook zelf 
maatregelen nemen. Denk bijvoorbeeld aan oordopjes. Het gebruik hiervan is wel 
wennen, zo moet je er waarschijnlijk een paar proberen voordat je tevreden bent. 
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Ook moet je anders gaan “horen”. Bescherming van je gehoor lijkt me deze 
moeite meer dan waard. 
Op internet is heel veel te vinden over gehoor. Ook zijn er verschillende hoortestjes te 

vinden. Wil je echt weten hoe het met je gehoor gesteld is, ga dan langs bij een 

audicien. 

 

Bronnen: Klankwijzer editie 01-2014, PVO-Soest “Gehoorschade bij Muzikanten”, 
lichtbeeldgeluid.nl, Internet 
 
Sander Wels 
 

 

Wist U dat? 
 

- Kirsten en Anne privé les hebben gehad van Thieme? 
- ze nu in de regie kamer wat knoppen weten te bedienen? 
- ze nu ‘t Podium weten om te toveren tot een bioscoop zaal? 
- Kirsten en Anne dit wel erg stoer van zich zelf vinden? 
- het film uitje met de leerlingen dus een groot succes was? 
 
- er op het hoogtepunt maar liefst 4 zwangeren in het orkest zaten afgelopen 
periode? 
- Marjanne is bevallen van een dochter? 
- dit een meisje is met de naam Fenne? 
- wij hen alle goeds wensen voor de toekomst? 
- Anne de eerstvolgende is, gevolgd door Mariëlle, gevolgd door Riënne? 
- wij nu wel ontzettend benieuwd zijn wie de daarop volgende is?? 
 
- Veronique moeite heeft met tot 20 tellen? 
- zij bij het wok uitje voldoende auto's had geregeld, tenminste, dat dacht ze.. 
- Kirsten daardoor als enige geen plekje in de auto had? 
- Kirsten uiteindelijk maar zelf heeft gereden? 
- dat zij dit niet zo heel leuk vond...?!!? 
 
- Tom zijn haar er heeft afgeschoren? 
- wij het vorige kapsel leuker vinden staan? 
 
- vissen in een kom niet bij iedereen welkom zijn? 
- de kleur van de vissen namelijk wel bij je interieur moet passen? 
- Erwin en Annelies hun vissen weg deden omdat de kleur oranje niet stond bij de 
rest van hun interieur? 
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- ze de goudvissen aan Ronald hebben gegeven? 
- Ingrid blij is met haar mooie grote zwarte sluierstaartvissen die prima bij haar 
zwarte bank passen? 
- Monique nu bang is dat ze haar bruine bank weg moet doen omdat die niet bij 
hun hond past? 
 
- er tijdens de grote schoonmaak van 't Podium weer veel werk verricht is? 
- er een goede opkomst OGR schoonmakers aanwezig waren? 
- de flessen Cif niet aan te slepen waren? 
- de muren weer zijn ontdaan van 'mooie' potloodtekeningen? 
- het toch fijner was als deze tekeningen op papier waren gemaakt? 
- de schoonmakers na afloop om 11.30 uur al aan de patat & snack zaten? 
  
- Job Boom 80 jaar is geworden! 
- hij dit groots gevierd heeft in restaurant De Dennen? 
- OGR hem een serenade heeft gegeven? 
- Job zelf ook trots een mooi marsje mee blies op z'n trombone? 
  
- er een nieuwe barcommissie is? 
- dit Ingrid, Jeroen, Nynke en Maarten zijn? 
- wij hen heel veel plezier en succes wensen in deze commissie? 
 
- Erwin met feestdagen altijd al heel vroeg de vlag hijst bij ’t Podium? 
- Sander elke donderdag de vuilcontainer van OGR aan de weg zet en hem vrijdags 
uit zijn werk weer terug zet? 
- Herman altijd de tuin en bestrating netjes bijhoudt? 
- Monique altijd zorgt dat de handdoeken en theedoeken weer schoon in de 
kastjes in de keuken van 't Podium liggen? 
- Jan en Marcel zeer veel hand- en spandiensten in het gebouw verrichten? 
- de biebcommissie alle nieuwe muziekstukken altijd weer per partij naar iedereen 
mailt? 
- de ontspanningscommissie pas weer een leuk uitje had georganiseerd naar een 
wokrestaurant? 
- Gerrita heel wat ritjes naar Steenbeek in Nijkerk maakt voor reparaties of 
aanschaf van muziekinstrumenten? 
- Eric heel veel kassabonnetjes moet optellen voor de sponsoring van de Emté? 
 
- uw eindredacteur heel blij werd toen zijn mailbox volstroomde met leuke wist-u-
datjes 
- hij hoopt dat dit voor de komende Tutti ook het geval zal zijn? 
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OVERZICHT 
HET BESTUUR  

 

 

DIRIGENTEN/ DOCENTEN 
Dirigent Harmonie 

 

Dirigent Leerlingen- en  

beginnersorkest 

Fluit 

Bart van den Goorbergh 
Tunnelweg 22 
4191 KJ Geldermalsen 
0345-504608 
bvdgoorbergh@gmail.com 
 

Harry Weijkamp 
Bunnikpad 1 
3815 NS AMERSFOORT 
033-4751949 
hgmweijkamp@ziggo.nl 
 

Jeroen Pek 
Tromplaan 29 
3951 CL  MAARN 
06-27057333 
jeroenpek@online.nl 
 

Koper Klarinet, Saxofoon Slagwerk 

Cor Lam 
Biesterveld 20 
7251 VS VORDEN 
0575-554232 
corenjo@leert.nl 

 

Krijn van Delzen 
Notarisappel 64 
6662 JR ELST (Gld) 
0481-374526 
krijn.van.delzen@hetnet.nl 

 

Dave Erken 
Klaverweide 28 
6987 DB GIESBEEK 
06-50405194 
daveerkenmusic@hotmail.com 

 
AMV  

Maaike  Boussier 
Achterstraatje 10 (app. 6) 
3901 BA  VEENENDAAL 
06-48631510 

 

Voorzitter Secretaris Penningmeester  

Erwin Veldhuizen 
Oude Holleweg 25 
3927 CK RENSWOUDE 
06-13575790 
voorzitter@onsgenoegen.org 
 

Janita Beukhof-Schimmel 
Barneveldsestraat 47 
3927 CB  RENSWOUDE 
06-18161627 
0342-412953 
secretaris@onsgenoegen.org 

Riënne Lagerweij 
Oude Holleweg 40 
3927 CM RENSWOUDE 
06-48174077 
penningmeester@ongenoegen.org 
 

2e voorzitter 2e secretaris 2e penningmeester 

Gerrita van der Meer 
Van Culemborglaan 9 
3927 DD RENSWOUDE 
0318-573414 
gerritavandermeer@online.nl 
 

Kirsten Versteeg 
Kievitweide 14 
3927 SG  RENSWOUDE 
kirstenversteeg@hotmail.com 
06-14383051 
 

Pierre Bernaert 
Barneveldsestraat 1 
3927 CA  RENSWOUDE 
info@kiddytoys.nl 
06-45636514 

Leerlingcoördinator 

Marjanne van Donselaar–van 
Gent 
Catharina Mossellaan 35 
3927 DP RENSWOUDE 
0318-571432/ 06-52378128 
marjanne@destudio.biz 
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COMMISSIES 
 

Bibliotheek- en muziekkeuzecommissie 

Contactpersoon:  Judith Plantinga (bibliotheek)   T: 06-48629853 
   Anton Jan Cozijnsen (muziekkeuze)  T: 0318-574909 
Overige leden:  Annelies Veldhuizen-van Kooten (bibliotheek) 
   Tom Vreeburg (bibliotheek) 
   Bart van den Goorbergh (muziekkeuze) 
   Gert van Beek  (muziekkeuze) 
   Daniëlle van der Avort (muziekkeuze)  
 

Ontspanningscommissie 

Contactpesoon:  Kirsten Versteeg    T: 06-14383051 
Overige leden:  Janita Schimmel 
   Nynke Bos 
   Anne van den Top–van Doorn 
   Veronique van Heck 
 
Optredenscommissie 

Aanspreekpunt:  Kirsten Versteeg    T: 06-14383051 
Overige leden:  Veronique van Heck (concert) 
   Janita Schimmel (concert) 
   Maaike van Saane (concert)    
   Thieme Wels (concert + mars) 

Anton Jan Cozijnsen (mars) 
   Erwin Veldhuizen (mars) 
 

Gebouwcommissie 

Aanspreekpunt:  Pierre Bernaert    T: 0-45636514 
Overige leden:  Maarten Jansen (bar) 

Ingrid Vetkamp (bar) 
Nynke Bos (bar) 
Jeroen Vreeburg (bar) 
     

Instrumenten- en uniformencommissie 

Aanspreekpunt:  Gerrita van der Meer    T: 0318-573414 
Overige leden:  Monique Vreeburg (uniformen) 
   Marcel Smit (instrumenten) 
 

Sponsorcommissie 

Aanspreekpunt:  Riënne Lagerweij    T: 06-48174077 
Overige leden:  Marleen van Capelleveen-Versteeg 

Marjanne van Donselaar–van Gent 
Rick van Verseveld 

 

Leerlingencommissie 

Aanspreekpunt:  Marjanne van Donselaar–van Gent  T: 06-52378128 
Overige leden:  Mariëlle Donker 
   Judith Plantinga 
   Cynthia Veer 
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PR-commissie 

Aanspreekpunt:  Thieme Wels    T: 06-25022973 
 
Afmeldadressen 

Erwin Veldhuizen       T: 06-13575790 
Gerrita van der Meer       T:0318-573414 
Marjanne van Donselaar–van Gent (leerlingenorkest)   T: 06-52378128 

T: 0318-571432 
  
Vertrouwenspersoon 

Christa de Groot-Plantinga   via: vertrouwenspersoon@onsgenoegen.org 

 

‘t Podium        T: 0318-572103 
 
Het volledige overzicht én de e-mailadressen vind je ook op het ledendeel van de website. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 
Dorpsstraat 108 te RENSWOUDE 

Tel. 0318 - 57 15 27 
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