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Van de voorzitter 
 
Aan het begin van een nieuw muzikaal jaar valt het me steeds opnieuw op hoeveel 
mooie activiteiten we organiseren. Voor dit jaar wil ik er graag twee uitlichten, 
omdat ze goed laten zien waar we muziekvereniging voor willen zijn; mensen 
enthousiast maken voor onze muziek en vereniging én op een hoog niveau muziek 
maken. 
 
De opleidingsorkesten hebben onder leiding van Harry Weijkamp een mooi 
programma dit jaar. In januari is er een Frozen-concert; helemaal in stijl van 
Disney’s animatiefilm. We proberen kinderen enthousiast te maken voor muziek 
door activiteiten te organiseren die bij hen passen. Ik verwacht dat dit met Frozen 
goed gaat lukken. 
 
Het harmonieorkest bereidt zich na de zomervakantie voor op het 
concertconcours. Onder leiding van Chris Kok werkt het orkest aan enkele werken 
die door een jury worden beoordeeld. Deze beoordeling bepaalt in welke divisie 
het harmonieorkest plaats neemt (en hoe goed ons orkest is). Ons Genoegen 
speelt momenteel in de tweede divisie, het doel is om minstens een eerste prijs in 
deze divisie te halen. 
 
Ik ontdek steeds weer hoeveel er binnen onze vereniging gebeurt. Docenten 
geven vele, vele uren les, er zijn orkestrepetities, de commissies draaien, 
vrijwilligers halen papier op of werken aan ’t Podium. Ook buiten Ons Genoegen 
ontmoeten we elkaar inmiddels steeds meer. Er zijn moeder-ochtenden, 
mountainbike-avonden, we drinken een borreltje bij elkaar en er zijn WhatsApp-
groepen van ‘sexy trompetten’ of andere instrumenten. 
 
Ons Genoegen is voor veel mensen onmisbaar in ons dorp. Ik ben trots op die 
verbondenheid bij en binnen de vereniging. Dit jaar kunnen we nog meer mensen 
kennis laten maken met onze muziek en onze vereniging. Ik heb daar zin in. Een 
fantastisch 2016 gewenst! 
 
Erwin Veldhuizen 
Voorzitter 
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Agenda januari – mei 2016 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5 januari 
Nieuwjaarsreceptie gemeente Renswoude 
 
6 januari 
Afsluiting AMV + Nieuwjaarsreceptie OGR  
 
15 januari 
Optreden leerlingen- en beginnersorkest 
 
13 februari 
Schoonmaak van ‘t Podium 
 
20 - 28 februari 
Voorjaarsvakantie, geen lessen, llo en bgo 
 
12 maart 
Solisten- en ensembleconcours 
 
9 april 
Voorjaarsconcert harmonie- en leerlingenorkest 
 
13 april 
Algemene Ledenvergadering 
 
20 april 
Marsrepetitie, eventueel met instrumentenschoonmaak 
 
27 april 
Koningsdag 
 
30 april - 8 mei 
Meivakantie, geen lessen, llo en bgo 
 
4 mei 
Dodenherdenking 
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Van de eindredacteur 
 
Beste lezer,  
 
Hier is dan weer de nieuwe Tutti. Een dubbel nummer. Waarom? Dat lees je hier. 
En het eerste nummer waar de eindredacteur in moest grijpen! 
 
Muzikanten moeten goed kunnen tellen. Toch hebben wij daar moeite mee. Als ik 
2 drankjes van € 0.90 cent bestel aan de bar zegt het dienstdoend lid dat ik € 2.30  
moet betalen…. Maar wat heeft dat met de Tutti te maken? 
 
Is het je nooit op gevallen dat Tutti nummer 1, verschijnt in april en nummer 3 in 
januari? Mij wel.  Wat blijkt nu. De deadline van nummer 3 is 15 december. Maar ja, 
ook de hoofdredactie viert de feestdagen. Bovendien houdt niet iedereen zich aan 
de deadline, dus nummer 3 verscheen pas in januari. Met dit nummer gaan we dat 
aanpassen. Dit is daarom een dubbel nummer: volgens de oude nummering: 2015 -
3. Volgens de nieuwe nummering 2016-1. Hieronder het overzicht van het nieuwe 
systeem.  
 

Nummer Verschijnt in Aanleveren kopij 

1 Januari 15 december 
2 Mei 15 april 
3 September 15 augustus 

 
Voor het eerst heb ik in moeten grijpen in de aangeleverde kopij. Anders had dit 
nummer vol gestaan met grafieken uit de enquête over de concertreis. (sorry Erik 
en Judith). Opvallend trouwens dat een aantal leden de eigen kinderen niet mee 
wil nemen met de concertreis…… Zouden daar ook leden bij zitten met spelende 
kinderen? Misschien kun je dat ook navragen bij Judith en Erik. ;-) 
  

Ben Verweij 
Eindredacteur 

E: benverweij66@gmail.com 
 
P.S Helaas zijn er maar twee reacties binnengekomen dat column van de 
bibliotheekcommissie behouden moest blijven. Die is dus komen te vervallen. 
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Verjaardagslijst 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Februari 

9 Rowahr Houthuijzen (1999) 

12 Herman van Velze (1944) 

13 Judith Plantinga (1985) 

21 Bart Stuivenberg (2008) 

22 
Coby Gaasbeek-van Kooten 
(1967) 

23 Nynke de Boer (2005) 
 
  

Januari 

2 Carin van Voorthuizen (2004) 

4 Richard Gaasbeek (2001) 

6 Anne van den Top-van Doorn (1990) 

10 Christiaan van 't Riet (2007) 

28 Lisanne Gaasbeek (1997) 

31 Lydia Schouten (2001) 
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Maart 

6 Gert van Beek (1965) 

7 Ben Verweij (1966) 

8 Lisanne Teeuw (2003) 

10 Emmily Barten (2006) 

12 Daniel van Ravenhorst (2004) 

14 Erwin Veldhuizen (1985) 

14 Niels Hardon (2006) 

15 Sanne van Voorthuizen (2006) 

17 Job Boom (1934) 

18 Anton Jan Cozijnsen (1967) 

19 Walter van der Ham (2003) 

27 Maurice Veldhuizen (1974) 

29 Riënne Lagerweij (1985) 

31 Wilco van Gent (1979) 

April 

4 Annelies Veldhuizen-van Kooten (1986) 

6 Thijs van der Meer (1998) 

9 Stella Eijkelkamp (2004) 

30 Emma Hendriksen (2006) 
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Dorpsstraat 108 te RENSWOUDE 

Tel. 0318 - 57 15 27 
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Najaarsconcert, nabeschouwing vanuit de tropen. 
  
Tja, daar zit je dan op het tropisch eiland Curaçao en je hebt beloofd aan de 
hoofdredacteur om een verslag(je) te schrijven over ons laatste concert van 7 
november 2015. Met het zweet op mijn voorhoofd ben ik daar dus aan begonnen. 
Het was voor mij een enerverende avond. Zeker ook omdat ik heel veel oude 
bekenden waarmee ik tien jaar mee mocht samenspelen met een wederzijds 
warm gevoel mocht ontmoeten. 
 
Omdat het je oude vereniging is, ga je er dan ook met bijzondere aandacht naar 
luisteren. De harmonie Caecilia uit Veenendaal beet de spits af met de 
concourswerken die zij een week later zouden uitvoeren in Zaandam. Ze 
begonnen met het inspeelwerk St Florian Choral, waarbij mijn oren werden 
gestreeld met een bijzondere warme klank. 
 
Vervolgens werden de werken Elements of Nature (bij ons ook een beetje 
bekend) en de First Suite inEb for Millitary band ten gehore gebracht. Vooral het 
stuk Elements of Nature vond ik persoonlijk van grote klasse. Een week later zou 
de jury in Zaandam dit dan ook beoordelen met een hoge waardering. 
 
Een bijzonder tintje was natuurlijk de dirigent van Caecilia Anton Weeren. Deze 
dirigent deed een aantal jaren geleden mee als kandidaat om dirigent van onze 
vereniging te worden. Hoewel dit toen niet is doorgegaan zou dit naar mijn 
mening geen slechte keus geweest zijn. Ook de ander werken die de 
veenendaalse harmonie liet horen bleken van een behoorlijk niveau.Kortom voor 
mij een was dit een leuke en fijne nieuwe kennismaking met dit orkest. 
 
Na de pauze was het dan de beurt aan onszelf. Eigenlijk wel spannend allemaal. 
Een korte voorbereidingstijd voor zowel muziekkeuzecommissie leden en niet te 
vergeten onze nieuwe tijdelijke dirigent Chris Kok. Zeker voor de 
muziekkeuzecommissie mijn petje af. 
 
We begonnen met de pasodoble Consuelo Císcar. Chris Kok heeft tijdens de 
repetities hier veel energie en tijd in gestoken. Wat mij betreft, is bij dit stuk een 
speciaal compliment voor de clarinetsectie  zeker op z’n plaats. Hoewel er 
natuurlijk schoonheidsfoutjes waren waar te nemen, was dit denk ik genieten voor 
het publiek, onszelf en zeker ook voor de dirigent. 
 
Vervolgens speelden we de stukken Lawrence of Arabia, The wizzard of Oz, Time 
to say goodbye, Frozen en Absolute crossover. Vooral het werk Absolute 
Crossover werd een ware happening en werd door het publiek, vernam ik  
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achteraf, goed gewaardeerd. Als laatste speelden we als toegift Bessarabyanke, 
waarin we zelf nog even uit ons dak gingen. 
 
Al met al kunnen we denk ik terugkijken op een zeer leuke en publieksvriendelijke 
muzikale avond. Voor zover nu bekend is, hebben we als leden met een grote 
meerderheid van stemmen te kennen gegeven dat Chris Kok als dirigent kan 
aanblijven. Persoonlijk hoop ik op een langdurige en prettige samenwerking met 
Chris. De chemie is er op dit moment zeker. Laten we met z’n allen proberen dit zo 
te houden, want…….. muziek maken doe je met z’n allen. 
 
 
Jan Hoogeweg 
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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: 9 januari, 13 februari, 12 maart en  9 april. 
 
Heb je vragen over ‘oud papier’? Gijs de Rooij is het aanspreekpunt. 
Telefoonnummer 06-10758293. 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

Boodschappen bij de Emté 
 
De Emté is al jaren een trouwe sponsor van Ons Genoegen. Hoe meer leden van 
Ons Genoegen boodschappen doen bij de Emté in Renswoude, hoe meer 
sponsorgeld. Deze zomer telt Eric Vreeburg weer de ingeleverde kassabonnen van 
de Emté in Renswoude. Nog even de spelregels op een rij: 

 Voordat je boodschappen worden aangeslagen, zeg je dat je de bon inlevert 

bij Ons Genoegen.  

 Op dat moment krijgt de kassabon een kenmerk.  

 Daarna lever je de bon in bij Ons Genoegen (de witte brievenbus bij de 

garderobe). 

 Eric telt het totaal bedrag van de ingeleverde kassabonnen op. 

 Dit wordt gecontroleerd met de administratie van de Emté.  

 0,75% van het bedrag van de kassabon gaat naar Ons Genoegen 

 Op een bonusspaardag is het 1,75% 

Als alle leden mee doen aan deze actie, kan de opbrengst dus nog hoger worden. 
Ook ouders van jeugdleden kunnen mee doen aan deze actie! 
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Automatische incasso 2016 
 
Voorafgaand aan elk jaar moeten wij, als bestuur, je informeren over een aantal 
details voor de afschrijving van het lesgeld/ de contributie, zoals ons incassant ID, 
een machtigingskenmerk (bijvoorbeeld een lidmaatschapnummer), de 
afschrijfdatum en het bedrag dat wordt afgeschreven. We mogen dit voor het 
gehele jaar in één keer aan alle leden communiceren via een clubblad, zoals de 
Tutti. Hieronder vind je de benodigde informatie: 
 

 Incassant ID:  NL22ZZZ405063270000. 

 Machtigingskenmerk: Het machtigingskenmerk is jouw eigen 

lidmaatschapsnummer. Onderaan deze tekst vind je een lijst met jouw 

nummer. 

 Afschrijfdatum: In principe schrijven we per kwartaal (januari, april, juli en 

oktober) de contributie af. Als je hebt aangeven per halfjaar te willen betalen, 

dan is dit in januari en juli. Als je per jaar betaalt, wordt dit in januari 

afgeschreven. De contributie zal in 2016 elke 15e dag van de betreffende 

maand worden afgeschreven. 

 Bedrag: Het bedrag dat wordt afgeschreven is per persoon verschillend. Het 

maakt uit of je alleen contributie betaalt, of ook les volgt en eventueel korting 

krijgt. Hieronder zie je verder een overzicht van de contributie en lesgeld voor 

2016.  

Mocht je hierover vragen hebben, neem dan gerust contact op met Marleen van 
Capelleveen (penningmeester@onsgenoegen.org of tel. 06-22220410). 
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Contributie en lesgeld 2016 

Contributie Per jaar Per maand 

Basiscontributie € 271,88 € 22,66 

Kortingen:     

Gezin € 50,00 € 4,17 

Eigen instrument € 27,52 € 2,29 

AMV € 13,12 € 1,09 

Automatische incasso € 5,92 € 0,49 

Lesgeld Per jaar Per maand 

Studerend voor diploma A (20 min. les) € 157,93 € 13,16 

Studerend voor diploma B (30 min. les) € 223,53 € 18,63 

Studerend voor diploma C (30 min. les) € 270,26 € 22,52 

Studerend voor diploma D (30 min. les) € 341,41 € 28,45 

 

Hieronder vind je een ledenlijst met jouw lidmaatschapsnummer. 

Lidcode Naam Lidcode Naam 

239 Anne van den Top-van Doorn 1002 Johan ter Burg 

345 Annelies Veldhuizen-van Kooten 305 Jolien van Capelleveen 

319 Annick Mooij 412 Josien van de Vliert 

450 Anouk Dorrestijn 164 Judith Plantinga 

1 Anton Jan Cozijnsen 87 Kirsten Versteeg 

449 Bart Stuivenberg 404 Lianne Hoksbergen 

384 Ben Verweij 434 Lichelle Overeem 

395 Carin van Voorthuizen 379 Lisanne Gaasbeek 

54 Christa de Groot-Plantinga 366 Lisanne Teeuw 

439 Christiaan van 't Riet 445 Lois Walraven 

325 Coby Gaasbeek-van Kooten 396 Lydia Schouten 

441 Coen Hardon 402 Maaike van Saane 

391 Corieke Gerritsen 25 Marcel Smit 

358 Daniël Struijk 150 Mariëlle van Gent - Donker 

437 Daniel van Ravenhorst 97 Marjanne van Donselaar-van Gent 
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385 
Daniëlle van 't Sant - van der 
Avort 331 Marleen van Capelleveen 

408 David Mooij 170 Maurice Veldhuizen 

429 Demi van der Voort 248 Monique Vreeburg 

448 Diego Sorber 452 Nathan Bakker 

58 Dirkjan van Velze 428 Niels Hardon 

431 Eline van Ravenhorst 226 Nynke Bos 

435 Emma Hendriksen 415 Nynke de Boer 

332 Emma Struijk 444 Quinty van Mourik 

447 Emmily Barten 380 Richard Gaasbeek 

304 Eric Vreeburg 292 Rick van Verseveld 

144 Erwin Veldhuizen 406 Rieneke Roebersen-Bikker 

451 Eva van den Brink 206 Riënne Lagerweij 

10 Evert Davelaar 326 Roelof Gaasbeek 

413 Famke van Beek 93 Ron Versteeg 

152 Gerrie van Harn - van den Broek 11 Ronald van Dijk 

388 Gerrita van der Meer-Stegeman 353 Rowahr Houthuijzen 

3 Gert van Beek 117 Rozemarijn Stoutjesdijk 

108 Gijs de Rooij 267 Sander Wels 

118 Gloria Blaauwendraat 425 Sanne van Voorthuizen 

443 Gyvan Doest 446 Sophia Boom-Dornbos 

59 Herman van Velze 382 Stella Eijkelkamp 

426 Hugo Struijk 243 Thieme Wels 

423 Ingrid Vetkamp 297 Thijs van der Meer 

286 Jan Hoogeweg 364 Timo van der Meer 

215 Janita Beukhof-Schimmel 241 Tom Vreeburg 

440 Janny van Schoonhoven 296 Veronique Hoefakker-van Heck 

410 Jantine Teeuw 438 Walter van der Ham 

398 Jelle van Verseveld 102 Wilco van Gent 

291 Jeroen Vreeburg 375 Wout-Jan Mooij 

6 Job Boom     
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Nieuws van de EXcie 
 
Vanaf deze plek zal ik jullie weer een beetje bijpraten over verschillend e zaken 
binnen de EXcie (Exploitatiecommissie). Welke zaken houden ons op het moment 
bezig? 
 
Brainstorm 
Een tijdje terug hebben we een brainstorm gehouden met als doel: vergroten van 
verhuuropbrengsten. Na het terugdringen van de subsidie van de gemeente is 
verhuur een goede en misschien wel de enige mogelijkheid om inkomsten te 
generen. 
We hadden een oproep gedaan aan de leden en we vormden die zaterdagmorgen 
een mooie club van 10 personen om alle ideeën op tafel te leggen.  Aan de hand 
van 3 kernwoorden gingen we aan de slag. Er kwamen voor de hand liggen de 
ideeën naar boven, maar zeker ook minder voor de hand liggende ideeën. Het 
mooie van zo’n brainstorm is dat je soort van ‘out of the box’ gaat denken.  
Komend jaar gaan we gebruiken om een aantal ideeën uit te voeren. Het zal tijd 
vergen om nieuwe doelgroepen aan te spreken, maar komend jaar zal er zeker 
resultaat zijn! 
 
Energieverbruik 
Als commissie leg je de zaken meer bloot dan het bestuur met de oude structuur 
kon doen. Wat ons voor de zomer opviel was dat het energieverbruik van ’t 
Podium de afgelopen 1,5/2 jaar onverklaarbaar hoog was. Onderzoek was nodig 
om erachter te komen wat buitensporig veel energie kost. We hebben o.a. overleg 
gehad met Moesbergen, een extra meter geplaatst, metingen genoteerd om 
inzicht te krijgen. Ons laatste mogelijkheid tot inzicht is het gefaseerd groepen 
uitzetten en de daarbij behorende meterstanden inzichtelijk maken. Op het 
moment kunnen we concluderen dat het achterste gedeelte van het gebouw veel 
energie gebruikt. Het gaat dan om de zaal, ventilatiesysteem voor de zaal en de 
regieruimte. Het blijkt dat bij het uitzetten van deze groep al 40 % kunnen 
terugdringen. Dit is erg veel. Door gefaseerd de meterstanden inzichtelijk te 
krijgen kunnen we groepen/ apparaten uitsluiten. Je begrijpt, dit heeft alle 
aandacht binnen de commissie.  
 
Akoestiek 
De eerste fase is gerealiseerd om te streven aar een optimale akoestiek. De zwarte 
platen zijn aan het plafond aangebracht. Na de drukte van het concert van 
november en het de afwezigheid van Maurice Veldhuizen zullen onze klusmannen 
in januari de werkzaamheden weer oppakken. Voor Fase 2 is een begin gemaakt.  
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De plexiglas platen zullen aan beide zijde van het podium gehangen worden. Ook 
dit zal naar alle waarschijnlijkheid een positief effect hebben op de akoestiek. 
 
Kerk huisvesting  
Onze grootste huurder, de kerk  (CGK) heeft ons gevraagd te onderzoeken of ’t 
Podium uit te breiden is. De gemeente blijft, tegen de gemaakte verwachtingen in, 
stijgen. Deze gemeente heeft nog steeds aantrekkingskracht in deze regio. ’t 
Podium barst op de zondag uit zijn voegen. 
Het verzoek van de kerk hebben wij als commissie eerst ter goedkeuring bij het 
bestuur neergelegd. Natuurlijk zijn er allerlei risico’s te bedenken bij het uitbreiden 
van ’t Podium, maar voordat we aan alle negatieve punten gaan denken, hebben 
wij een ‘go’ van het bestuur gekregen. Hun advies was dan ook: onderzoek de 
mogelijkheden. 
Met een programma van eisen hebben wij Bureau Bos gevraagd te onderzoeken 
wat er mogelijk is met de huidige vorm.  De architect van ’t Podium, Raban Haayk, 
heeft een schets gemaakt en een globale raming.  Dit plan ligt op het moment bij 
commissie van huisvesting van de CGK. Zij hebben aangegeven dat de kerk 5 
opties aan het bekijken zijn. 1 daarvan is dus het uitbreiden van ons gebouw om de 
groei van de gemeente de komende jaren aan te kunnen. 
 
Vacature penningmeester ‘t Podium 
Bij het vormen van deze nieuwe commissie heeft Anton Jan Cozijnsen aangegeven 
graag te willen helpen bij het opzetten van de commissie. Hij heeft de taak voor 
penningmeester op zich genomen. Duidelijk heeft hij aangegeven dat hij dit voor 
een jaar wilde doen. Helaas is hij niet op zijn besluit terug gekomen. Dat betekent 
dat we vanaf april, tijdens de ledenvergadering een vacature hebben voor 
penningmeester. Heb jij affiniteit met cijfers en begrotingen en draag je t Podium 
en daarmee de vereniging een warm hart toe? Meld je dan bij Marjanne van 
Donselaar. Ik en Anton Jan kunnen je alles vertellen over de taak als 
penningmeester. 
 
Groeten namens de Excie, 
 
Marjanne van Donselaar-van Gent 
Voorzitter ‘t Podium  
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Spelen op een jubileum 
 
We mochten spelen op een jubileum ( huwelijksjubileum van opa en oma van Rick 
en Jelle) in Woudenberg. 
Ik was helaas mijn stokken vergeten (minder slim ;) 
Erwin had gelukkig een creatieve oplossing, met kleine sierstokjes uit zijn sjerp 
kon ik toch nog een mooi stukje trommelen. Het bruidspaar heeft hier niets van 
gemerkt en genoot volop van de muziek.  
 
Daniël 
 

Uitje van de leerlingen naar het Zwembad in Ede 
 
Maar liefst drie stukjes zijn er door de leerlingen ingestuurd!  
 
31 oktober mochten we met de muziek mee zwemmen. We gingen naar zwembad 
de Peppel in Ede.  We vonden het een erg leuk zwembad. 
Nynke en Jeroen waren als leiding. Zij hadden lekker chips en drinken mee. 
We zijn met zijn alle van de bandenglijbaan geweest. Ook hebben we heerlijk in 
het bubbelbad gezeten. 
Samen met iedereen die mee was hebben we een hele leuke middag gehad!  
Bedankt Nynke en Jeroen!  
 
Groetjes Carin en Sanne van Voorthuizen 
 
We gingen met de muziek naar het zwembad in Ede.  Dat vond ik heel erg leuk 
want ik ben dol op zwemmen. In het zwembad gingen we met Jeroen en Nynke 
van de bandenglijbaan en de gewone glijbaan. We gingen ook nog met ballen 
overgooien, jongens tegen de meisjes. Carin en ik zijn ook nog in de 
stoommachine geweest. Het was een superleuk uitje. Bedankt allemaal.  
 
Groetjes Demi 
 
We gingen zwemmen bij de peppel. Het was super leuk vooral met het balletje; 
daar mee gingen we spelen dat de jongens tegen de meisjes de bal af pakken. 
En we gingen ook van de glijbaan af met de banden, dat was ook leuk. 
We hebben veel lekkere spekjes op, bedankt! 
 
Groetjes Hugo  
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Wat zeg je? 
 

Op dinsdag 1 december hebben 16 leden gebruik gemaakt van de 
informatieavond over gehoorbescherming in ’t Podium. Tijdens deze 
bijeenkomst werd door de audioloog van de firma Kaasschieter uit 
Scherpenzeel uitleg gegeven over de werking van ons oor, hoe 
gehoorbeschadiging kan ontstaan en wat er in de praktijk tegen 
gedaan kan worden. Na de presentatie was er gelegenheid om zelf 

oordoppen met verschillende dempingen uit te proberen al dan niet in combinatie 
met het spelen op een instrument.  
 
 

 
 

 
 

 
 
 
Tijdens een kleine meting van het aantal decibellen bleek dat een klarinet, een 
trompet en een trom bij elkaar al snel 95 dB produceren. Om gehoorbeschadiging 
te voorkomen ligt de veilige grens onder de 80 dB. Het type filter dat in eerste 
instantie werd gekozen door de meeste deelnemers zorgde voor een demping 
van 20 dB waardoor je bij een geluidsniveau van 100 dB nog aan de veilige kant 
uitkomt. Veel deelnemers vonden dit ook gelijk prettig aanvoelen bij het luisteren 
naar harde muziek terwijl je nog wel, met de oordoppen in, goed kon horen wat er 
tegen je gezegd werd. In vergelijking met goedkopere dopjes lijkt de 
geluidskwaliteit ook beter te zijn. 
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Bij de deelnemers is een gehoortest afgenomen en is in het kort de uitslag met de 
betreffende persoon doorgesproken. Aan het eind van de avond waren veel 
deelnemers overtuigd van het nut en de goede werking en de gekozen 
oordoppen. In totaal werden na afloop, 22:30 uur, 13 setjes mee naar huis 
genomen. 

 
Tijdens de eerst volgende woensdagavondrepetitie hebben een aantal leden de 
oordoppen ook daadwerkelijk kunnen uitproberen. De reacties aan het einde van 
de repetitie waren erg wisselend. Over het algemeen kan gezegd worden dat als 
je voor de eerste keer met de oordoppen speelt je eigen instrument anders klinkt 
en je hoort ook minder goed wat er in je omgeving gebeurt. Wel denken veel 
deelnemers dat het een kwestie van wennen is om met gehoorbescherming te 
spelen. 
 
Na deze testrepetitie heroverwegen de meeste het gebruik van oordoppen en of 
ze het echt nodig vinden om ermee te spelen. Hierbij spelen de plek op het 
podium en het geluidsniveau van de muziekstukken die gespeeld (gaan) worden 
een rol.  
 
Ondanks de informatieavond blijft het dus een lastige afweging of je nu wel of niet 
met gehoorbescherming wil, kan of moet spelen. Uiteindelijk blijft het je eigen 
keus. 
 
Meer informatie over de oorpluggen 

Universeel: Crescendo - Vocals 20DB 
Oordoppen - incl Aluminium opbergkoker - 2 paar M + L 
vlakke demping, universele earplugs (black), patented filter 
technology; De Vocals.  
Standaard: € 50,00 (2x  
 
 
 

 
Op maat gemaakt: 
Oordoppen – incl. uitgebreide gehoortest - 
Crescendo Vocals 20DB filter € 150,00   
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Nieuwsflits van de Leerlingen commissie: 
Sinds augustus: 

 3 nieuwe AMV’ers 

 3 nieuwe leerlingen gestart in slagwerkgroepje 

 1 nieuwe slagwerker 

 1 nieuwe fluitiste 

 1 nieuwe klarinettiste 

 2 nieuwe leerlingen gestart met proeflessen! 
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Wist U dat? 
 

 de belevenissen van de bibliotheekcommissie nog steeds best bruisend zijn? 

 Skennie er onlangs mee leek te stoppen en niks meer naar onze mailbox 

verstuurde? 

 het probleem iets ingewikkelds met KPN die stopte met de SMPT-server bleek 

te zijn? 

  Eric de held van de biebcie is omdat hij ons probleem verholpen heeft met 

een heuse OGR-server ter vervanging? 

 

  het voorjaarsconcert van 9 april in het teken van Noord-Amerika staat? 

  er al druk nagedacht wordt over Amerikaanse aankleding, hapjes, drankjes 

enz? 

  ideeën nog welkom zijn bij de concertcommissie (Maaike, Thieme, Corieke, 

Veronique, Judith)? 

  aanbiedingen om Amerikaanse dingen (zoals vlaggen) te lenen ook welkom 

zijn? 

 op 12 maart ons jaarlijkse solisten- en ensemble concours weer gehouden 

wordt? 

 we in de wandelgangen al zeer interessante dingen hebben gehoord over 

mooie combinaties van jonge en wat oudere muzikanten die samen gaan 

optreden? 

 we iedereen graag aanmoedigen om veel van dat soort mooie 

samenwerkingen aan te gaan? 

 

 Nynke bij het zwemmen een auto had auto geleend.  

 dat ze daarmee verkeerd heeft voorgesorteerd 

 toen iemand dat haar wilde zeggen het autoraampje niet open kreeg 

 maar wel het raampje van de bijrijder  
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Enquête concertreis 2017 
 
De organisatie voor een concertreis in 2017 is begin november van start gegaan. 
Om een goed beeld te krijgen van de wensen van de orkestleden hebben we op 7 
november een online enquête geactiveerd. Alle leden van het harmonieorkest en 
de volwassen leerling orkestleden hebben de mogelijkheid gekregen deze in de 
vullen. Hieronder de resultaten van de enquête. Noot van de redactie: de grafieken zijn op te 

vragen bij Erik.  

 
85% (47) van de gevraagde leden heeft gereageerd 
96%(45) van de respondenten denkt mee te gaan 
56% (25) geeft de voorkeur aan de hemelvaart vakantie 
 
Bijna 50% geeft de voorkeur aan 4 dagen. De meeste voorkeur gaat uit naar 2 
optredens en een meerderheid wil liever geen marsoptreden. De meerderheid wil 
zonder de kinderen op reis.  
 
De landen top 5 
1. Duitsland 

2. België 

3. Frankrijk 

4. Tsjechië 

5. Nederland 

Enkele aanvullende reactie zijn: 

 In Oostenrijk b.v. het Salzburgerland dat ligt niet ver over de grens van 

Duitsland en zal er een soort gasthöf gezocht moeten worden waar een groot 

gezelschap gehuisvest zal kunnen worden wat dan ook mogelijk in de prijs 

kan schelen i.p.v. een duurder hotel. Ook in Duitsland zijn mogelijkheden 

genoeg o.a. in de deelstaat Beieren of ook weer richting oostgrens. 

 Goed idee deze enquete! Los van de mogelijkheden, zou ik het ook wel leuk 

vinden om een concert te geven wat valt binnen een groter geheel, 

bijvoorbeeld dat we onderdeel zijn van het programma van een 

muziekfestival oid. Leuk om dan ook andere orkesten/bands/... te zien 

optreden en het geeft toch een heel andere sfeer dan een losstaand optreden 

voor lokale bewoners/toevallige passanten. 

 Voor Tsjechië, Hostalkova met verblijf in het hotel van de Fam. Moesbergen 

 Doe deze enquête ook onder de leerlingen, en neem ze mee als ze dat willen. 
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 Verblijf bv soort clubhuis/jeugdherberg etc waar je zelf kan koken (om ook de 

kosten te drukken), Meer concerten/ optredens geven dan bv overige 

activiteiten of excursies plannen. 

 
Als organisatie willen we jullie bedanken voor het invullen van deze enquête. 
 
Judith en Eric 
 
Geef aan welke landen de voorkeur hebben bij een concertreis 

 
 
Wat is voor jou een acceptabel maximum-budget per persoon? 
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HET BESTUUR  
 

 
 

 
 
 
  

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 
secretaris@onsgenoegen.org 

Marleen van Capelleveen 
Dorpsstraat 121 A 
3927 BC RENSWOUDE 
06-22220410 
penningmeester@onsgeno
egen.org 

Algemeen bestuurslid Algemeen bestuurslid  

Eric Vreeburg 
Gruttoweide 5 
3927 SM RENSWOUDE 
0318-571595 
06-20939540 
itvreeburg@gmail.com 

Sophia Boom 
Van Hamallaan 7 
3927 DH RENSWOUDE 
0318-576057 
06-34985398 
s.boom@telfortglasvezel.nl 
 

 

 

 

file:///C:/Users/Gert/Dropbox/voorzitter@onsgenoegen.org
mailto:secretaris@onsgenoegen.org
mailto:penningmeester@onsgenoegen.org
mailto:penningmeester@onsgenoegen.org
mailto:itvreeburg@gmail.com
mailto:s.boom@telfortglasvezel.nl
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DIRIGENTEN/ DOCENTEN 

 
Interim dirigent Harmonie 
 

Dirigent Leerlingen- en  
beginnersorkest 

Fluit 

Chris Kok  
 
 

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

Jeroen Pek 
Tromplaan 29 
3951 CL  MAARN 
06-27057333 
jeroenpek@telfort.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 Fagot 

Maaike  Boussier 
Achterstraatje 10 (app. 6) 
3901 BA  VEENENDAAL 
06-48631510 
maaikeboussier@gmail.com 
 

Eva Jansen 
Leo Hornstraat 173 
1095 MN Amsterdam 
06 - 33873181 
evajansenfagot@hotmail.com 

 
  

 

 

 

 

mailto:hgmweijkamp@ziggo.nl
mailto:jeroenpek@telfort.nl
mailto:corenjo@leert.nl
mailto:krijn.van.delzen@hetnet.nl
mailto:daveerkenmusic@hotmail.com
mailto:maaikeboussier@gmail.com
mailto:evajansenfagot@hotmail.com
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COMMISSIES 
 
Bibliotheek- en muziekkeuzecommissie 
Contactpersoon:  Judith Plantinga (bibliotheek)                 T: 06-48629853 
   Anton Jan Cozijnsen (muziekkeuze)  T: 06-51334788 
Overige leden:  Annelies Veldhuizen-van Kooten (bibliotheek) 
   Tom Vreeburg (bibliotheek) 
   Sander Wels  (muziekkeuze) 
   Daniëlle van der Avort (muziekkeuze)  
 
Ontspanningscommissie 
Contactpesoon:  Erwin Veldhuizen    T: 06-13575790 
Overige leden:  Corieke Gerritsen 
   Nynke Bos 
   Anne van den Top–van Doorn 
   Jeroen Vreeburg 
 
Optredenscommissie 
Aanspreekpunt:  Judith Plantinga                   T: 06-48629853 
Overige leden:  Veronique Hoefakker-van Heck (concert) 
   Corieke Gerritsen (concert) 
   Maaike van Saane (concert)    
   Thieme Wels (concert + mars) 

Anton Jan Cozijnsen (mars) 
   Erwin Veldhuizen (mars) 
 
Exploitatiecommissie 

Jan van Capelleveen 
Anton Jan Cozijnsen 
Marjanne van Donselaar 
Jan Hoogeweg 
Anne van den Top     

 
Barcommissie 

Nynke Bos 
Ingrid Vetkamp 
Jeroen Vreeburg  
 
 

 
Instrumenten- en uniformencommissie 
Aanspreekpunt:  Gerrita van der Meer(instrumenten)  T: 06-42592564 
Overige leden:  Monique Vreeburg (uniformen) 
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Sponsorcommissie 
Aanspreekpunt:  Marleen van Capelleveen-Versteeg  T: 06-22220410 
Overige leden:  Rick van Verseveld 
 
 
Leerlingencommissie 
Aanspreekpunt:  Ben Verweij    T:06-43405356 
Overige leden:  Gerrie van den Broek 
   Sophia Boom 
   Kirsten Versteeg 
 
PR-commissie 
Aanspreekpunt:  Thieme Wels    T: 06-25022973 
   Sander Wels 
 
Afmeldadressen 
Erwin Veldhuizen       T: 06-13575790 
Gerrie van den Broek  (beginners- en leerlingenorkest)   T: 06-81059358 

 
  
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. 

 

mailto:vertrouwenspersoon@onsgenoegen.org
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