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Nieuwsbrief 2017 / 2018 
Beste donateurs, vrienden van het chamadron 

Via deze nieuwsbrief wil het bestuur van de Stichting ‘Vrienden van het Chamadron’ u op de hoogte houden van 
de ontwikkelingen en nieuwtjes van het afgelopen seizoen 2017 en een korte vooruitblik naar het volgende jaar. 
Terugblik op het seizoen 2017 
Om ook in 2017 ook weer vernieuwend en creatief te zijn in de aanpak en muzikaliteit is geen sinecure. Het kost 

ieder jaar moeite om, als bestuur en als bespelers iets nieuws te bedenken of iets anders toe te voegen of weg te 

laten waardoor de liefhebber, de toerist of de toevallige voorbijganger wordt gegrepen door het unieke geluid van 

het chamadron. In een wereld die bol staat van verleidingen en mogelijkheden is het niet eenvoudig om je te 

onderscheiden. Het bestuur van het chamadron probeert steeds centraal te stellen dat de muzikale klanken van 

het instrument en de persoonlijke benadering door de vrijwilligers  een aangenaam  rustpunt kunnen zijn  in een 

verder vrij hectisch leven . Het kan eigenlijk niet, maar de tijd staat als het ware even stil.  In principe is het  

mogelijk op het chamadron veel en verschillende  genres te spelen maar het één klinkt mooier dan het andere. 

De bandbreedte is van ‘stijf’’ klassiek tot moderne pop en alles wat daar tussen zit.  De uitdaging voor Cees 

Roubos en de gastchamadronisten (hoge woordwaarde!) is om te experimenteren en letterlijk alles uit de kast te 

halen. Diversiteit, creativiteit en originaliteit zijn belangrijk ingrediënten mits het natuurlijk met de nodige kwaliteit 

wordt uitgevoerd. Dat is wel een absolute voorwaarde. Gastchamadronist wordt je dan ook niet zomaar, daar 

moet je wel wat voor doen…..Ook Cees Roubos probeert steeds de muzikale bakens te verzetten maar blijft wel 

trouw aan de mogelijkheden van het instrument wat hij als geen ander kent.  Luchtigheid en herkenbaarheid van 

de melodieën doen de acceptatie wel stijgen want niet iedereen van de omwonenden kan de klanken van het 

chamadron waarderen. Voor ons, als bestuur, is dit een aandachtspunt, we zijn tijdens de bespeling zichtbaar en 

hoorbaar aanwezig om z’n de dialoog aan te gaan. En wat belangrijk is, we blijven binnen de afgesproken 

speeltijden. Het programma wat Cees speelt is ieder jaar, rond eind mei, te vinden op onze website 

www.chamadron.nl  Natuurlijk verheugen we ons er op als u zelf komt luisteren. 

De proef om het speelseizoen compacter te maken (het chamadron wordt bespeeld in de maanden juni, juli en 

augustus) vinden wij nog steeds een juiste keuze. We gaan daarmee door.  

De eerste bespeling in 2017 was in combinatie met de open dag van de Havelter Johannes Post kazerne. Er 

waren veel activiteiten in de kerk en de toren o.a. een toneelspel uit de tijd van Napoleon toen de toren de functie 

had van uitkijktoren. Ook was het plan mee te werken aan de open monumentendag in het weekend van 9 & 10 

september. De weergoden stonden echter buitenactiviteiten niet toe. Door de harde wind werden alle activiteiten 

afgelast. We werken nauw (en goed!) samen met vrijwilligers van de kerk in Havelte. Namen noemen is gevaarlijk 

maar we maken een uitzondering: het hart van Laurens Bijl klopt warm voor het chamadron. Hij betrekt ons tijdig 

bij geplande algemene activiteiten. Een woord van dank is op zijn plaats. 

Tijdens de zomerperiode wordt  het Chamadron traditioneel bespeeld door diverse gastchamadronisten.  Naast  
het weerzien (-horen) van oude bekenden was er ook ruimte voor nieuwe bespelers. Door ziekte was het 
Ingeborg van Dokkum niet mogelijk haar bijdrage te leveren, jammer. Het komende jaar hopen wij weer op haar 
bijdrage. Gelukkig zijn er altijd toetsenisten bereid om in de zomer een muzikale bijdrage te leveren. Naast een 
geringe tegemoetkoming in de kosten is een warm en gemeend applaus de beloning en de waardering. 
Voor 2017 zag de lijst er als volgt uit: 

http://www.chamadron.nl/


2 
 

1 juli Arian van der Mark Assen 

8 juli Frits Kaan Zwolle 

15 juli Geraldine van Gelder Gouda 

22 juli Arian van der Mark Assen 

29 juli Jaap Heeringa Dokkum 

5 augustus Arend Nijmeijer ** Havelte 

** ingevallen door ziekte van Ingeborg van Dokkum 
Bestuurszaken 

De functies worden in 2017 bekleed door Sieta Kampen (voorzitter), Kees Oosterhof (secretaris), Arend Nijmeijer 

(financiën), Arian van der Mark (muzikaal adviseur) en eigenaar/hoofdbespeler Cees Roubos. Aangezien de 

termijn van beide eerstgenoemden verstrijkt zijn wij op zoek naar nieuwe bestuursleden. Er wordt tevens gezocht 

naar vrijwilligers die één zaterdag per maand mee willen helpen bij opbouw en opruimen. Tijdsbeslag is 2 uurtjes 

nl. van 15.00-17.00 uur exclusief reistijd. Er worden ook oproepen geplaatst in de diverse huis-aan-huisbladen. 

Belangstellenden kunnen contact opnemen met de voorzitter tel. 0524 552670. 

Diversen 

Zoals al eerder is opgemerkt is de samenwerking met de kerkelijke- en politieke gemeente prima te noemen. Er 

zijn soms tegengestelde belangen maar in goede dialoog worden steeds creatieve oplossingen gevonden. De 1ste 

torenkamer  is daadwerkelijk ingericht als informatiecentrum over het chamadron. Via orgelbouwer de Wit & Zn, 

Nieuw Vennep, hebben we de beschikking gekregen over tekeningen en foto’s van de bouw evenals voorbeelden 

van gebruikte materialen. In de maanden juli en augustus profiteert de toerist die recreëert in de omgeving van 

Havelte van het feit dat de kerk ook opengesteld is en dat het bezoek kan worden afgesloten met een concert 

van het chamadron en een bezichtiging van de toren en het instrument. Een mooie en waardevolle twee eenheid. 

Nieuw in 2017 zijn de strandvlaggen die de blik van de voorbijganger proberen te trekken.  

Financiën. 

De financiële situatie is niet bepaald florissant  te noemen. Het aantal donateurs dat ons trouw blijft neemt ieder 

jaar af en / of de bijdrage wordt lager. Externe instanties hebben verzoeken voor sponsering afgewezen. De 

giften die we ontvangen van de  bezoekers wegen niet op tegen de kosten van onderhoud, drukwerk e.d. We 

teren in op het klein batig saldo. We klopten tevergeefs aan bij de gemeente Westerveld met het verzoek of zij 

jaarlijks garant wilden staan voor het onderhoud. We hebben recent een beroep gedaan op het cultuurfonds van 

huisbankier ING.  In 2018 staat er weer groot onderhoud op het programma, waardoor de bodem van de kas in 

zicht komt. U laat ons toch niet vallen? Nu de economie weer iets is aangetrokken rekenen wij in ieder geval in 

2017 en 2018 (ook)  weer op Uw donatie.  Wilt U uw donatie onder vermelding van uw naam overmaken op: 

IBAN NL 17 INGB 0004 2840 10 ten name van Stichting Vrienden van het Chamadron.  

Als “Vriend van het Chamadron” hebt u natuurlijk ook in 2018 gratis toegang tot de toren. 

Vooruitblik . In het voorjaar houden we een grote schoonmaakactie in de torenkamer waar het chamadron staat.  

Naast vegen en poetsen gaan we ook de ombouwkast opnieuw in de verf zetten. We gaan één en ander 

opluisteren met foto’s zodat bezoekers niet alleen kunnen genieten van het mooie uitzicht. Mocht iemand ons 

willen helpen (graag!) dan kunt u zich melden bij het secretariaat van de Stichting, mailadres 

keesoosterhof@kpnmail.nl In mei wordt het programma bekend gemaakt door Cees Roubos, vanzelfsprekend 

kunt u dat vinden op onze website www.chamadron.nl  Ook is de lijst van gastchamadronisten dan bekend. U 

kunt de datum waarop uw favoriete bespeler het chamadron bespeelt dan alvast in uw agenda noteren. 
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