NAMEN EN CONTACTGEGEVENS
VOORZITTER
Hanneke Hijmans
06 - 2191 9878
email: h-hijmans@outlook.com

SECRETARIS
Sjoerd Wartena
0049 - 1765 6785 436
email: w1947@gmx.net

PENNINGMEESTER
Wim van der Velde
020 - 693 90 39 / 06 - 5047 2267
email: wvandervelde@planet.nl

BESTUURSLEDEN
Greet Busman (notulen)
0229 - 541 506, email: g.busman1@kpnplanet.nl
Marka Spit (ABK-huis / keukenstaf)
06 - 8322 8373, email: mkmspit@live.com

CONTACTPERSOON AANMELDING WEEKENDEN
Wim Degeling
0522 - 261 880 / 06 2819 5354, email: w.degeling@ziggo.nl

CONTACTPERSOON FLUITENDAGEN
Joke van Es
040 - 241 39 07 / 06 2074 5003, email: joke_van_es@kpnplanet.nl

CONTACTPERSONEN ZANG- EN MUZIEKBIEB
Wil Nagtegaal, 020 - 600 0325 (zangbieb)
Leni van Hattem, 078 - 673 19 45 / 06 - 3050 1800 (muziekbieb)

CONTACTPERSOON COMMUNICATIE
Elsbeth Steenland
020 - 601 07 50 / 06 2003 6844, email: steenland.vanveen@kpnmail.nl
Zang- en Muziekgilde email: zangenmuziekgilde@nivon.nl
Wilt u een extra bijdrage storten? Dat is altijd welkom op bankrekeningnr.
NL29 TRIO 0198 564 627 t.n.v. Nivon Zang- en Muziekgilde te Amsterdam.
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VOORWOORD
Beste mensen,
Een nieuw jasje voor het bewaarblad, met een prachtige
voorkant, ons gezicht naar buiten, met wat meer informatie.
Bestuur
• Het Zang-en muziekweekend van 8-9-10 november 2019,
begint om 15.00 uur en niet om 14.00 uur, we kunnen er pas
om 15.00 uur terecht.
• De aanmeldingen worden weer door Wim Degeling verzorgd.
De inschrijvingsdata zijn nu steeds per 1ste van de maand
eraan voorafgaande.
• De prijzen van de Zang- en muziekweekenden en Fluitendagen
voor het jaar 2020 blijven ongewijzigd.
• Tot aan november 2019 regelt Marka Spit de planning van de
weekenden en de mensen in de keuken, ook heeft ze de
planning met het ABK-huis in 2020 al vastgelegd. Na november
neemt Hanneke haar taak over tot een ander zich meldt. Bij
deze een oproep. Wim van der Velde zorgt voor de vastlegging
van het ABK-huis in 2021.
• De layout van ons jaarlijkse blad ‘De Gildebroeders’ is weer
door Johan IJsendorn verzorgd i.s.m. Elsbeth en Hanneke.
• De Gildebroeders worden door Wim Degeling, onze
contactpersoon
aanmelding
weekenden,
gedrukt
en
verzonden. Ook bij Wim graag adreswijzigingen.
• De berichtenplaatsing op de site, naar buiten toe en in de
Toorts worden door onze contactpersoon Communicatie,
Elsbeth Steenland, verzorgd.
• In 2019 en 2020 blijven we inzetten op onze weekenden en
Fluitendagen. In het najaarsnummer van Toorts komt opnieuw
een stuk over het Zang- en Muziekgilde.
• Het idee van Sjoerd Wartena om een ééndaagse workshop te
organiseren (bijv. iets muzikaals met culturele inhouden,
museumbezoeken of ademhalingstechnieken, yoga en/of
gymnastiek, enz.) blijft staan. Dit alles met een overnachting
in eigen regio. Door nieuwe mensen krijgen we ook nieuwe
ideeën en initiatieven. Zo zijn we ook in gesprek met
accommodatie het Zeehuis om een dag of midweek een
workshop ‘Haal meer uit je instrument’ te organiseren.
Ondertussen ligt er ook een vraag bij het bestuur dat Nivon
Jong iets wil doen met muziek; dit onderwerp komt terug in de
vergadering van het bestuur in november.
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Een (goede) extra vergadering was er op 13 juni in Driebergen.
Tijdens de Zang- en muziekweekenden kan iedereen die iets
moois maakt of iets lekkers bakt, zijn/haar producten te koop
aanbieden tijdens de (nieuwe) MUZA-markt. We maken dan een
kleine markt, alles mag, zolang het maar niet commercieel is.
Voorbeelden: de handschoenen van Anouk, ook zelfgemaakte
kaarten, lekkere cupcakes, bloemstukjes, waxinelichthoudertjes
enz. Alles kan. Zie voor meer informatie achterin dit blad.
Er was een vraag aan het Zang- en muziekgilde of wij onze
bladmuziek eventueel uit zouden willen lenen aan derden.
Diverse mensen gevraagd, maar niemand vindt dit een goed
idee, dat doen we dus niet.
Het ABK-huis viert 19 oktober zijn/haar 65e verjaardag. Philip
Feij, Klaas van der Heide en nog een aantal anderen verzorgen
die dag een muziekactiviteit in het ABK-huis voor de mensen
die door het ABK-huis uitgenodigd worden.

Dirigenten
• In november zal Corine Kuilboer de zang leiden. In januari
2020 Siem de Klerk en in het maartweekend wordt de zang
door Klaas van der Heide geleid.
• Philip Feij zal in november 2019 en januari en november 2020
de muziek leiden. In maart 2020 zal (hopelijk) de nieuwe
dirigent Gerard Poot de muziek leiden. Gerard komt in het
novemberweekend meedraaien.
• Rosita van Oosten blijft de vaste dirigente van de
fluitenzaterdagen.
Zang- en muziekbibliotheek
• Beide bibliotheken zijn door Philip opgeschoond en
onbruikbare en/of niet gespeelde muziek weggedaan.
• De zang- en muziekbibliotheek zijn beide gehuisvest op de
zolder van het ABK-huis.
• Het idee om in een weekend een gemeenschappelijk muzikaal
experiment uit te proberen voor het koor samen met het
orkest is uitgevoerd. Er waren mensen die het leuk vonden en
mensen die het niet leuk vonden.
Een goed muzikaal 2019 en 2020 toegewenst, mede namens het
bestuur.
HANNEKE HIJMANS
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WEEKEND VOOR ZANG EN MUZIEK
8-9-10 november 2019
ABK-huis te Hall
Algehele leiding:

Wim Degeling
0522-261 880 / 06 2819 5354
Anouk Hoogeveen 0522-261 880
Zangleiding:
Corine Kuilboer
Muziekleiding:
Philip Feij
Kosten Nivonleden € 85 (niet-Nivonleden € 95)

Inschrijfcode 2019-III
Inschrijven: van 1 oktober t/m 1 november 2019
Aanmelden via de aanmeldsecretaris, Wim Degeling
Bij voorkeur per mail (w.degeling@ziggo.nl)
of telefonisch 0522-261 880 / 06 - 2819 5354
Wanneer u voor de eerste keer komt, wilt u dan uw gegevens
telefonisch doorgeven aan Wim Degeling
Vermelden
- zangstem of muziekinstrument
- vegetariër of dieet
Betaling:
Vermelding van

bankrekeningnummer: NL29 TRIO 0198 564 627
t.n.v. Nivon Zang- en Muziekgilde, Amsterdam.
- inschrijfcode

Bijzondere wensen (beneden slapen, enz.) melden bij de algehele
leiding.
Annuleren is mogelijk t/m 1 november. Dan inschrijfgeld retour
minus € 10. Bij annulering ná die datum ontvangt u een krediet
(inschrijfgeld minus € 10, te gebruiken voor deelname in één van
de eerstvolgende 4 weekenden).
Telefonisch aanmelden na de inschrijfdatum is altijd mogelijk.
Neem dan contact op met bovenstaande algehele leiding.
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WEEKEND VOOR ZANG EN MUZIEK
17-18-19 januari 2020
ABK-huis te Hall
Algehele leiding:

Wim Degeling
0522-261 880 / 06 2819 5354
Anouk Hoogeveen 0522-261 880
Zangleiding:
Siem de Klerk
Muziekleiding:
Philip Feij
Kosten Nivonleden € 85 (niet-Nivonleden € 95)

Inschrijfcode 2020-I
Inschrijven: van 1 december 2019 t/m 1 januari 2020
Aanmelden via de aanmeldsecretaris, Wim Degeling
Bij voorkeur per mail (w.degeling@ziggo.nl)
of telefonisch 0522-261 880 / 06 - 2819 5354
Wanneer u voor de eerste keer komt, wilt u dan uw gegevens
telefonisch doorgeven aan Wim Degeling
Vermelden
- zangstem of muziekinstrument
- vegetariër of dieet
Betaling:
Vermelding van

bankrekeningnummer: NL29 TRIO 0198 564 627
t.n.v. Nivon Zang- en Muziekgilde, Amsterdam.
- inschrijfcode

Bijzondere wensen (beneden slapen, enz.) melden bij de algehele
leiding.
Annuleren is mogelijk t/m 1 januari. Dan inschrijfgeld retour
minus € 10. Bij annulering ná die datum ontvangt u een krediet
(inschrijfgeld minus € 10, te gebruiken voor deelname in één van
de eerstvolgende 4 weekenden).
Telefonisch aanmelden na de inschrijfdatum is altijd mogelijk.
Neem dan contact op met bovenstaande algehele leiding.
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WEEKEND VOOR ZANG EN MUZIEK
6-7-8 maart 2020
ABK-huis te Hall
Algehele leiding:

Nel van Leur
030-670 41 90
Joke van Es
040-241 39 07 / 06 2074 5003
Zangleiding:
Klaas van der Heide
Muziekleiding:
Gerard Poot
Kosten Nivonleden € 85 (niet-Nivonleden € 95)

Inschrijfcode 2020-II
Inschrijven: van 1 februari t/m 1 maart 2020
Aanmelden via de aanmeldsecretaris, Wim Degeling
Bij voorkeur per mail (w.degeling@ziggo.nl)
of telefonisch 0522-261 880 / 06 2819 5354
Wanneer u voor de eerste keer komt, wilt u dan uw gegevens
telefonisch doorgeven aan Wim Degeling
Vermelden
- zangstem of muziekinstrument
- vegetariër of dieet
Betaling:
Vermelding van

bankrekeningnummer: NL29 TRIO 0198 564 627
t.n.v. Nivon Zang- en Muziekgilde, Amsterdam.
- inschrijfcode

Bijzondere wensen (beneden slapen, enz.) melden bij de algehele
leiding.
Annuleren is mogelijk t/m 1 maart. Dan inschrijfgeld retour
minus € 10. Bij annulering ná die datum ontvangt u een krediet
(inschrijfgeld minus € 10, te gebruiken voor deelname in één van
de eerstvolgende 4 weekenden).
Telefonisch aanmelden na de inschrijfdatum is altijd mogelijk.
Neem dan contact op met bovenstaande algehele leiding.
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WEEKEND VOOR ZANG EN MUZIEK
13-14-15 november 2020
ABK-huis te Hall
Algehele leiding:

Wim Degeling
0522-261 880 / 06 2819 5354
Anouk Hoogeveen 0522-261 880
Zangleiding:
Corine Kuilboer
Muziekleiding:
Philip Feij
kosten nivonleden € 85 (niet-Nivonleden € 95)

Inschrijfcode 2020-III
Inschrijven: van 1 oktober t/m 1 november 2020
Aanmelden via de aanmeldsecretaris, Wim Degeling
Bij voorkeur per mail (w.degeling@ziggo.nl)
of telefonisch 0522-261 880 / 06 2819 5354
Wanneer u voor de eerste keer komt, wilt u dan uw gegevens
telefonisch doorgeven aan Wim Degeling
Vermelden
- zangstem of muziekinstrument
- vegetariër of dieet
Betaling:
Vermelding van

bankrekeningnummer: NL29 TRIO 0198 564 627
t.n.v. Nivon Zang- en Muziekgilde, Amsterdam.
- inschrijfcode

Bijzondere wensen (beneden slapen, enz.) melden bij de algehele
leiding.
Annuleren is mogelijk t/m 1 november. Dan inschrijfgeld retour
minus € 10. Bij annulering ná die datum ontvangt u een krediet
(inschrijfgeld minus € 10, te gebruiken voor deelname in één van
de eerstvolgende 4 weekenden).
Telefonisch aanmelden na de inschrijfdatum is altijd mogelijk.
Neem dan contact op met bovenstaande algehele leiding.
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FLUITENDAGEN
Deze vinden 8 maal per jaar
plaats in het Nivon Centrum
Utrecht. Vanaf 15 juni 2019 huurt
het Nivon Centrum Utrecht een
beneden-ruimte in Het Huis
Utrecht in de Boorstraat 107,
3513 SE Utrecht, 030 - 231 5216.
De Boorstraat is een zijstraat van
de Amsterdamsestraatweg.
Bus
Vanuit Utrecht CS met lijn 3 richting Zuilen, 2e halte (Herenweg) of
de 3e halte (Viaduct). Lijn 3 rijdt 6x per uur en duurt ongeveer 10
minuten.
Vanuit Amsterdam Bijlmer rijdt bus 120 een toeristische route naar
Utrecht via Breukelen. Bus 120 rijdt 1x per half uur en stopt bij
dezelfde haltes als lijn 3.
Auto
Komende vanuit het centrum van Utrecht is het de laatste zijstraat
links vóór het spoorwegviaduct. Er zijn voldoende parkeerplaatsen in
de Boorstraat, maar parkeren kost € 4,13 per uur. Parkeren aan de
andere kant van de Amsterdamsestraatweg kost € 2,93 per uur.
Oplossing:
Komende vanuit het centrum via de Amsterdamsestraatweg zie je
ná de spoorwegovergang aan de linkerkant een watertoren (na
ongeveer een kilometer). Meteen rechts heb je het Oppenheimplein
en de Thorbeckelaan die uitkomt op de Royaards van der Hamkade.
Op alle 3 plekken is het gratis parkeren.
Het is dan wel 1 km lopen naar de Boorstraat, maar je kunt 2 haltes
nemen met lijn 3. Opstappen bij halte Watertoren, dan via halte
Concordialaan naar halte Viaduct.
Fiets
In de Boorstraat staan fietsenrekken waaraan je je fiets stevig kunt
vastmaken. Er is echter geen zicht op vanuit de Nivon ruimte.

Gildebroeders 2019 - 2020 (nr. 107)

FLUITENZATERDAGEN 2019

21/9, 26/10, 30/11, 21/12
FLUITENZATERDAGEN 2020

25/1, 22/02, 14/03, 25/04, 26/09, 31/10, 28/11, 19/12
Muziekleiding:
Contactpersoon:
Kosten:

Rosita van Oosten.
Joke van Es, 040-241 39 07 / 06 2074 5003
(joke_van_es@kpnplanet.nl)
Nivonleden per keer € 6 en per jaar € 30.
Niet-Nivonleden per keer € 12, per jaar € 60.
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JAARVERGADERING
Vrijdag 6 maart 2020 in het ABK-huis te Hall/Eerbeek
Aanvang: 14.30 uur,
Iedereen is van harte welkom.

DE MUZA-Markt (een probeersel)
Een markt is in de algemene zin.........het geheel van
omstandigheden waaronder gevraagde en aangeboden hoeveelheden
van een bepaald product of een bepaalde dienst verhandeld worden
en waar een prijs ontstaat........
Tijdens de Zang-en muziekweekenden kan iedereen die iets
moois maakt of iets lekkers bakt, of een goed duurzaam idee
heeft zijn/haar producten te koop aanbieden op de (nieuwe)
MUZA-markt.
We richten dan een kleine markt in, gewoon met wat tafels,
alles mag, zolang het maar niet commercieel is. Voorbeelden:
de prachtig, gehaakte handschoenen van Anouk, ook
zelfgemaakte kaarten, lekkere cupcakes, bloemstukjes,
waxinelichthoudertjes, duurzame ideeën enz. enz. Een
gezellige ontmoetingsplek.
Alles mag. Een uitprobeersel, neem niet te grote artikelen mee,
heb je bijvoorbeeld mooie beelden te koop, maak er dan een
foto van.
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BESTUURSBELEID: 2019-2020
Doel: Het Zang- en Muziekgilde is erop gericht om op een aangename manier met
elkaar te zingen en te musiceren en misschien in de toekomst muziekactiviteiten te
verzorgen of te ondersteunen voor andere Nivonhuizen en bijv. voor Nivon Jong.
Elk jaar vinden er 8 Fluitenzaterdagen en 3 Zang- en muziekweekenden plaats. De
Fluitendagen worden gehouden in het Nivon Centrum Utrecht, Boorstraat 107 te
Utrecht en de Zang- en muziekweekenden in het ABK-huis te Hall (Eerbeek).
Hoe kunnen we de prijs van de weekenden op peil houden? Bij voldoende
deelnemers kunnen we de prijzen handhaven. Het bestuur constateert dat het
aantal deelnemers met betrekking tot de fluitenzaterdagen en met betrekking tot
de zang- en muziekweekenden vrij constant blijft. Het aantal deelnemers aan de
weekenden (40-50) en de capaciteit van het ABK-huis vraagt erom dat kamers
meestal gedeeld moeten worden. Wanneer men een éénpersoonskamer wenst,
komt men in eerste instantie op de reservelijst.
Uit navraag blijkt dat de meeste mensen die voor het eerst onze activiteiten
bezoeken, de gegevens uit de Toorts of van de site halen:
www.zangenmuziekgilde.nivon.nl. Op de algemene Nivon site www.nivon.nl treft u
onder de kop Vereniging, de Landelijke Groepen aan waaronder het Zang- en
Muziekgilde. Door hierop te klikken, wordt u doorgelinkt naar onze eigen site:
www.zangenmuziekgilde.nivon.nl voor meer informatie.
Het Bestuur. Gelukkig is ons bestuur door de jaren heen op peil gebleven, mede
door de inzet van alle deelnemers, waarvoor dank.
In maart 2019 zat de voorzitterstermijn van Leni van Hattem erop. Haar opvolging
stond tijdens de Algemene ledenvergadering in maart 2019 centraal. Na de
vergadering heeft Hanneke Hijmans het zeer goed verzorgde en met veel liefde
onderhouden stokje overgenomen van Leni.
Gildebroeders en PR. De Gildebroeders, ons jaarlijkse informatieboekje, heeft een
oplage van 250 stuks. Het bewaarboekje zal omstreeks augustus-september bij u in
de brievenbus vallen. Johan IJsendorn verzorgt de layout en Wim Degeling is de
drukker en verzender van de Gildebroeders.
In maart 2019 is een flyer met de activiteiten van ons Gilde verschenen en over de
accommodaties en afdelingen verspreid. De flyer dient als promotiemateriaal.
De voorkant is door Iris Vermaas, communicatie adviseur van het Nivon ontworpen en is
ook voor dit jaarboekje gebruikt. In het bestuur is afgesproken om deze voorkant,
samen met het algemene Nivon logo, de Nivon kleuren en lettertypes te gebruiken om
ons als landelijke vereniging binnen het Nivon zo goed mogelijk te profileren.
Op de eigen website treft u de digitale versies van de Gildebroeders en de flyer aan.
Video’s van het gilde repertoire zijn op de site van het Gilde te beluisteren onder
www.zangenmuziekgilde.nivon.nl/activiteit.
De keukenstaf. Corrie Goos, Geesje vd Korf, Leni Westhoven en haar man, Tineke
en Evert Zoomer, Adri, Rick, Ineke, Mirjam, Tilly, Wijnie en Anneke zijn onder
andere onze culinaire steun en toeverlaat. We zijn altijd op zoek naar nieuwe
keukenprinsen- en prinsessen!
Het bestuur wenst jullie weer heel veel zang-en muziekplezier, en bedenk:
het is een unieke gebeurtenis om, zo met elkaar, ongecompliceerd en vrolijk,
ondersteund door fantastische maaltijden en hapjes en drankjes, muziek te maken
en te zingen.
Vriendelijke groet,
HANNEKE
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ZANG- EN MUZIEKGILDE
EMMEN
Grietje Jeuring
Laan van Het Kinholt 160, 7823 HE Emmen, 0591 - 627 495

UTRECHT
Ardy Kuipers
Vaartscherijnstraat 27, 3523 TA Utrecht, 030 - 288 35 64 / 06 3487 1850

ZAANDAM
Henk op den Akker
Zonnedauwstraat 5, 1531 SM Wormer, 075 - 642 55 60

ARNHEM
Sjaan Oosten
Admiraal Helfrichlaan 6v, 6952 GE Dieren, 031 - 341 51 04

GILDEBROEDERS / NIEUWSBRIEF
Mededelingenblad van het Nivon Zang- en Muziekgilde
Verschijnt 1x per jaar
Verschijningsdatum: eind augustus / september

REDACTIETEAM
Hanneke Hijmans (eindredactie)
Traaij 239a, 3971 GK Driebergen 06 2191 9878: h-hijmans@outlook.com en

Elsbeth Steenland (redactie)
Nieuwemeerdijk 328, 1171 NT Badhoevedorp, 020 - 601 07 50/06 2003 6844
zangenmuziekgilde@nivon.nl

Johan IJsendorn (layout)
Rolklaver 55, 7422 RE Deventer, tel. 0570 - 650 234 / 06 4030 2625
j.ysendorn@home.nl
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Zang- en muziekweekenden

Fluitendagen
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