INFORMATIE W inter 2018-2019 en winterkamp
Beste NHJO-ers,
In deze brief alle informatie voor de komende periode, inclusief het winterkamp.
Het is belangrijk om je agenda goed bij te werken, en ook bij ieder concert te zorgen dat je de juiste
bladmuziek in je map hebt zitten! Bewaar deze brief daarom goed en kijk ook regelmatig op de site van
het NHJO www.nhjo.nl (ledenpagina) voor het geval er nog wijzigingen optreden in deze informatie!!
Ook dit jaar zijn er weer een aantal leden vertrokken en verwelkomen we een heleboel nieuwe mensen.
Iedereen die NHJO verlaat; veel succes in jullie verdere muzikale carrière en iedereen die nieuw is bij het
NHJO: Heel hartelijk welkom en we hopen dat jullie een mooie tijd bij ons hebben.

Nieuwe leden:
cello
cello
cello
contrabas
fluit
harp
hoorn
klarinet
trombone
tuba
2e viool
2e viool
2e viool
2e viool
2e viool
2e viool
2e viool
1e viool

Julia Wiemerink
Dana Egberts
Ruben de Klerk
Aimèl Visscher
Lisa van Oorschot
Inez Brull
Sam Kuijper
Tobias Osinga
Oliver Rowe
Koen van Ballegoij
Lotte Visser
Fay Pletting
Kevin Straathof
Caya van Dalen
Liv Straat
Esther Roijé
Geert Noordzij
Bente Torstensson

Wisseling van sectie:
e
e
Van 1 viool naar 2 viool
e
Van 2 viool naar 1e viool
e
Van 2 viool naar 1e viool
e
Van 2 viool naar 1e viool
e
Van 2 viool naar 1e viool
e
e
Van 2 viool naar 1 viool
e
Van 2 viool naar altviool
e
Van 2 viool naar altviool
e
Van altviool naar 2 viool

Nona Kranen
Maaike Warnau
Nienke Schillemans
Tingting Yang
Miki Rigutto
Tuanke de Beun
Marije van den Boogaard
Lisanne van Veenen
Sophie van Oorschot

Terug van weggeweest:
1e viool Evelijn Akerboom
Vertrokken leden:
1e viool
Yolanda Kuyper
1e viool
Heleen Brüggen
1e viool
Lucas Keltjens
2e viool
Ayra Goede
Altviool
Tessa Heeroma
Cello
Clara Peters
Cello
Philip Tuparev
Cello
Lotte Groot
Cello
Marijn Zant
Hobo
Joppe Schulten
trompet
Wout Postmus
harp AVH
Sander Bos

LET OP: Alle leden betalen contributie voor het hele programma, ook als je tussentijds stopt.
Wanneer je onverhoopt tussentijds toch moet afmelden, dan moet je dat doen bij je aanvoerder,
maar ook moet je een bericht sturen aan de penningmeester Pieter-Jan Aartsen
(p.j.aartsen@planet.nl) EN bij de ledenadministratie Berrie Hendriksen info@devioolbouwer.nl
Belangrijke data en adressen
06-10-2018 (zaterdag)
auditie
07-10-2018 (zondag)
repetitie
04-11-2018 (zondag)
repetitie
18-11-2018 (zondag)
repetitie
16-12-2018 (zondag)
repetitie
13-01-2019 (zondag)
10-02-2019 (zondag)

repetitie
repetitie

10.00 -16.00 uur
10.00 -16.30 uur
10.00 -16.00 uur
10.00 -16.00 uur

muziekschool Heiloo
muziekschool Heiloo
muziekschool Heiloo
muziekschool Heiloo
muziekschool Heiloo

10.00 -16.30 uur
10.00 -16.00 uur

muziekschool Heiloo
muziekschool Heiloo

Winterkamp 1 t/m 3 maart 2019. Lage Vuursche vanaf 17.00 uur
08-03-2019 (vrijdag)

generale repetitie 19.30-22.30 uur

muziekschool Heiloo

Programma winter 2018-2019
- L. Bernstein: Candide, ouverture
e
- A. Bruckner: Symfonie nr 7 in E majeur, 1 deel
- M. Ravel: Daphnis et Chloé, orkestsuite 1 en 2
Concerten voorjaar 2019
Zaterdag 9 maart 2019:
Ter Coulsterkerk, Heiloo.
Orkestleden aanwezig om 17.00 uur. Zelf zorgen voor avondeten
Adres: Holleweg 11, 1851 KE Heiloo. Tel: 072-5334552

20.15 uur concert

Zaterdag 16 maart 2019:
Oosterkerk, Hoorn.
Orkestleden aanwezig om 17.00 uur. Zelf zorgen voor avondeten
Adres: Grote Oost 58-60, 1621 BX Hoorn. Tel: 0229-217909

20.15 uur concert

Zondag 17 maart 20189
Dominicuskerk, Amsterdam.
Orkestleden aanwezig 13.00 uur. Zelf lunch meenemen.
Adres: Spuistraat 12, 1012 TS Amsterdam. Tel: 020-6242183

15.00 uur concert

Voorjaar 2019 audities en repetities
April 2019 tot en met september 2019
06-04-2019 (zaterdag)
07-04-2019 (zondag)
12-05-2019 (zondag)
26-05-2019 (zondag)
23-06-2019 (zondag)
30-06-2019 (zondag)

auditie
repetitie
repetitie
repetitie
repetitie
repetitie

10.00 -16.00 uur
10.00 -16.30 uur
10.00 -16.30 uur
10.00 -16.00 uur
10.00 -16.00 uur

muziekschool Heiloo
muziekschool Heiloo
muziekschool Heiloo
muziekschool Heiloo
muziekschool Heiloo
muziekschool Heiloo

Zomerkamp 17 augustus (zaterdag) t/m 24 augustus (zaterdag) 2019.
Lage Vuursche vanaf 11.00 uur
30-08-2019 (vrijdag)

generale repetitie 19.30-22.30 uur

muziekschool Heiloo

Concertdata nog niet precies bekend: 31 augustus 2019, 1, 7, 8 september 2019

Kaartverkoop
Voor alle concerten kunnen kaarten online worden besteld op www.NHJO.nl en betaald via Ideal of Paypal en daarnaast worden kaarten verkocht aan de kassa voor aanvang van het concert. De
toegangsprijzen zijn € 15/ studenten/ CJP €10/ kinderen tot 12 jaar gratis.
En dan nog dit…
Zaal vol krijgen
Helpen jullie ons allemaal om ook bij de komende concerten in maart de zalen vol te krijgen? Nodig al je
familie, kennissen en vrienden uit om te komen genieten van de muziek. Algemene oproepen via
Facebook zijn belangrijk om je hele kennissenkring te bereiken, maar vergeet ook niet de persoonlijke
uitnodigingen. Doe een aankondiging voor je andere orkest(en), vertel op school aan leraren en
medeleerlingen hoe je zelf geniet van het muziek maken en stuur een kaartje of mail naar je familie en
vrienden van je ouders.
Veel publiek is natuurlijk leuk voor het orkest, maar het NHJO heeft de inkomsten ook hard nodig om in
mooie zalen te kunnen blijven spelen.
Nieuwe bestuursleden
Met ingang van vandaag kunnen we jullie meedelen dat we enkele enthousiaste college-vrijwilligers bereid
hebben gevonden de vrij te komen functies in het bestuur en de Vrienden van het NHJO over te nemen.
Anchia de Beun treedt aan als penningmeesteer in het bestuur, Inge Bouwer wordt de nieuwe auditie
coordinator en Joost en Lowine Versteegh komen ons bestuur versterken. Gaby Neijndorff zal toetreden
tot het Vrienden-bestuur en zich vooral met PR gerelateerde zaken bezighouden. We zijn ontzettend blij
dat we met zoveel nieuwe gezichten een nieuwe fase van het NHJO ingaan. Komende periode nemen we
de tijd om verschillende taken over te dragen. De huidige voorzitter Marianne Gouwetor blijft in ieder geval
2019 nog als voorzitter verbonden aan het NHJO.
Alle nieuwe bestuurders, hartelijk welkom en we kijken uit naar een mooie samenwerking.
Gehoorschade
Bij deze willen we jullie erop wijzen dat spelen in een orkest als het NHJO gehoorschade kan opleveren.
Het dragen van oordopjes kan daartegen helpen. Iedereen moet zelf voor eigen oordoppen zorgen.
Zie ook bijgaand artikel: https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2017/magw/spelende-musici-moeten-in-hetorkest-en-thuis-oordoppen-dragen.html
Nieuwe donateurs
Het NHJO draait vrijwel zonder subsidie.
Voor onderhoud van instrumenten, het maken van mooie posters en programmaboekjes en ondersteuning
van grote projecten zoals jubileumactiviteiten en concertreizen hebben wij onze donateurs hard nodig.
Dus willen jullie allemaal opa’s en oma’s, tantes en ooms en vrienden van de familie mobiliseren om
donateur te worden. Ze kunnen zich opgeven per mail (vrienden@nhjo.nl) of via de website (www.nhjo.nl)
of per telefoon (0623866614).
Een bijdrage kan gestort worden op ING rekening NL89 INGB 0007 0738 89 t.n.v.STG VRIENDEN VH
NHJO.
Als dank krijgt de donateur één vrijkaart thuisgestuurd bij een donatie van minimaal €25. Bij €50 sturen
we twee vrijkaarten. Hogere bedragen zijn natuurlijk ook zeer welkom.
Nieuwsbrief
Ongeveer 4x per jaar sturen wij een digitale nieuwsbrief rond naar iedereen die zich heeft opgegeven als
belangstellende en zijn/haar mailadres heeft achtergelaten. Op die manier hoeft niemand een concert te
missen. Zo’n nieuwsbrief kan men dan ook zelf weer doorsturen naar mensen die mogelijk zin hebben om
te komen.
Je kunt je geheel vrijblijvend opgeven als belangstellende via de website, www.nhjo.nl. en dan sta je op de
mailinglist. Op elk gewenst moment kun je je ook weer afmelden.
Tot zover, voor iedereen een heel mooi en muzikaal seizoen!

Ilse Verstappen, 10-11-2018 (secretaris NHJO, info@nhjo.nl)

INFORMATIE W INTERKAMP 2019

W interkamp: 1, 2 en 3 maart 2019

Koos Vorrinkhuis (NIVON)
Koudelaan 16
3749 AM Lage Vuursche
tel: 035-6668305

Leiding winterkamp
De leiding over het artistieke gedeelte van het winterkamp heeft Bas Pollard. Ook dit jaar zijn er groepsrepetities ingepland tijdens het winterkamp. De leiding over het organisatorische gedeelte van het
winterkamp heeft Marianne Gouwetor. Voor de thuisblijvers: in de omgeving van het Koos Vorrinkhuis
hebben mobiele telefoons bijna geen bereik. Voor dringende zaken kun je bellen met het bovenstaande
nummer van het Koos Vorrinkhuis.
Betaling.
De kosten van het winterkamp zijn inbegrepen bij de eerste helft contributie. Er komt dus geen aparte
rekening voor het winterkamp.
Aansprakelijkheid.
Deelname aan het winterkamp is geheel voor eigen risico. Het NHJO aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid. Wij raden je (of je ouders) aan je te verzekeren voor je instrument, algemene
aansprakelijkheid, enz. voor zover deze verzekeringen nog niet aanwezig zijn.
Globaal tijdschema winterkamp.
Vrijdag 1 maart aankomst tussen 17.00 en 18.00 uur. Zorg dat je gegeten hebt of neem iets te eten mee.
Zondag 3 maart vertrek om uiterlijk 18.00 uur, vóór het avondeten. Als je vegetarisch eet of een speciaal
dieet hebt, kun je dat van te voren opgeven tijdens de orkestrepetitie van 13 januari of per mail aan Els de
Groot, e.de.groot@XS4all.nl
Huisregels.
Het is niet toegestaan om alcoholische dranken van huis mee te nemen, Deze zijn uitsluitend voor leden
van 18 jaar of ouder te koop bij de bar. Er mag absoluut niet gerookt worden of alcoholische drank
gedronken worden op de kamers. Roken mag uitsluitend buiten. Alle slaapkamers zijn voorzien van
brandmelders. De brandmeldinstallatie staat rechtstreeks in verbinding met de brandweer. Bij een vals
alarm zullen de kosten van het uitrukken van de brandweer op de desbetreffende persoon(en) verhaald
worden. Bij vertrek wordt verwacht dat iedereen zijn/haar kamer schoon achterlaat. Bij het overtreden van
deze regels zal streng worden opgetreden, met als mogelijke consequentie verwijdering van het
winterkamp, met uitzondering van verplichte deelname aan de repetities.
Inpaklijst.
• Instrumenten (en de daarbij behorende benodigdheden, zoals hulpstukken, reservesnaren, rieten
sourdine, dempers, stok, plankje en wat je verder maar kunt bedenken), lessenaar en de te spelen muziek
• Beddengoed. Een slaapzak of dekbedovertrek, kussensloop en onderlaken (ook bij
slaapzak verplicht!)
• Handdoeken, toiletartikelen
• Medicijnen voor regelmatig of incidenteel gebruik
• Zakgeld, OV- kaart
• Kopie van verzekeringspapieren.
Bereikbaarheid Koos Vorrinkhuis.
Per trein/bus
a) Naar station Bilthoven. Vanaf dit station rijdt een treintaxi.
b) Naar station Hilversum, vanaf daar met lijn 59 (Connexion) tot halte Dorpsstraat-Lage Vuursche.
Per auto:

Vanaf de A1 bij knooppunt Eemnes de A27 richting Utrecht/Hilversum. Na 5 km afslag Hilversum (33),
richting Baarn aanhouden. Verder richting Lage Vuursche aanhouden.
De Koudelaan is een zijstraat van de Dorpsstraat.
NB1: iedereen moet altijd zelf zorgen voor vervoer naar en van het winterkamp!
NB2: op zondag rijdt er geen bus vanaf Lage Vuursche, zorg dus dat je je vervoer naar
huis hebt geregeld!

Dd 14 november 2018
Ilse Verstappen

