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Voorwoord van de voorzitter

Voor u ligt de 12de nieuwsbrief van het Jeugdsymfonieorkest

Rijnstreek. De laatste verscheen inmiddels vier jaar geleden

– door wisselingen in het bestuur kwam het er niet meer van

de  Nieuwsbrief  regelmatig  uit  te  brengen.  Op  de  JSR-

website en op de Facebookpagina zijn gelukkig wel steeds

allerlei  leuke foto’s,  filmpjes en tweets  verschenen van de

vele orkest-activiteiten, - en daar hebben we dan ook flink uit

kunnen putten. 

Afgelopen  voorjaar  is  er  een  belangrijke  en  vruchtbare

ouderavond  geweest  over  de  toekomst  van  het  JSR.

Vruchtbaar, omdat een aantal ouders zich hebben opgegeven

om  mee  te  helpen  bij  de  organisatie  van  de  orkesten  én

omdat  er  veel  tips  binnenkwamen.  Belangrijk  omdat  het

voortbestaan van het  JSR afhankelijk is van ouderhulp, en

dat door gebrek aan ouderhulp het voortbestaan van het JSR

in gevaar komt. Zie bijgevoegd verslag voor alle ideeën en

voor de organisatie van het orkest.

Maar...  Na  deze  positieve  avond  moeten  we  er  nu  voor

zorgen dat dit niet weer als een kaartenhuis in elkaar zakt. Na

de zomer zijn er bijvoorbeeld nog maar drie bestuursleden

over. Hoewel bijna alle werkgroepen nu ingevuld zijn en zij

veel  werk van het bestuur uit handen nemen (zie verslag),

kan een bestuur van slechts drie leden het JSR niet draaiende

houden.  Helemaal  omdat  we  twee  essentiële  posten  niet

hebben ingevuld, die van secretaris en penningmeester. Als

deze posten niet snel worden ingevuld moet het bestuur zich

echt gaan beraden over de toekomst van het JSR. 

Daarnaast gaan na de zomer weer enkele kinderen het orkest

verlaten, dus er zullen weer nieuwe ouders moeten komen

om in de werkgroepen plaats te nemen.

Het  kan  niet  vaak  genoeg  herhaald  worden:  zonder

ouderhulp kan het JSR niet blijven bestaan. Wij zouden het

dus heel erg fijn vinden als u zich aanmeldt voor een van de

twee  vrije  plaatsen  binnen  het  bestuur (secretaris  en

penningmeester) of voor  een van de werkgroepen (één bij

PR  en  werving  (beheer  website)  en  twee  bij  de  reis-  en

weekendcommissie). 

En mocht dat niet passen, meldt u zich dan in ieder geval als

orkestouder voor volgend jaar. Stuur mij een mailtje met uw

voorkeur (voorzitter@jsrijnstreek.nl)

Heel hartelijk dank en tot ziens bij de concerten,

Erik Sistermans, Voorzitter

Verslag van de ouderavond van het 
Jeugdorkest Rijnstreek, 10 februari 2017

Voorzitter Erik Sistermans heet iedereen welkom en is blij te

zien dat er zoveel mensen zijn gekomen. Hij legt uit dat het

bestuur  graag  meer  contact  met  de  ouders  wil  hebben.

Vandaar deze brainstorm-avond, ook omdat niet alles altijd

even soepel verloopt: het ledenaantal neemt terug (waardoor

er automatisch ook minder bezoekers zijn op de concerten),

veel ouders willen wel helpen maar weten niet altijd hoe, en

het  bestuur  komt  door  alle  drukte  niet  altijd  toe  aan  het

uitzetten van de lange termijn. 

Jeugd Symfonieorkest Rijnstreek is een sam 1
1
1

Jeugd Symfonieorkest Rijnstreek is een samenwerking
van BplusC afdeling Muziek en 
stichting Jeugdsymfonieorkesten Oegstgeest

mailto:voorzitter@jsrijnstreek.nl


JSR-bestuur: zonder ouderbestuur geen JSR
Het JSR kan alleen bestaan omdat er een bestuur van ouders

is en omdat vele ouders helpen het orkest draaiend te houden.

Ook de dirigenten doen veel, maar worden uiteindelijk alleen

betaald voor de uren dat ze voor het orkest staan. Alle extra

uren  (partijen  verzorgen,  muziek  uitzoeken,  arrangeren,

enzovoort) zijn voor hen dus ook vrijwilligerswerk.

Voor ondersteunende zaken kan het JSR terecht bij BplusC,

maar BplusC is uitdrukkelijk niet de organisatie achter  het

JSR.  Zo  kunnen  bij  hen  de  programmaboekjes  gedrukt

worden  en  is  het  orkest  een  onderdeel  van  hun

muziekaanbod.  Hierdoor blijft  het  lidmaatschap betaalbaar,

en is het JSR zichtbaar op de BplusC-website. De goede wil

is er zeker bij BplusC, maar ook zij hebben te maken met

bezuinigingen en teruglopende leerlingaantallen

 

Kortom:  zonder  ouderbestuur  en  ouderhulp  is  er  geen

jeugdorkest. Na de vakantie bestaat het bestuur van het JSR

uit  de  volgende  drie  leden;  we  zoeken  dus  nog  naar  een

secretaris  en  een  penningmeester.   We vergaderen  6 tot  7

keer per jaar; veel gaat per mail. 

 Erik Sistermans, voorzitter 

 Jeannet Visser, lid werving en pr 

 Stefan Tax,  lid muzikaal  beleid (in samenwerking

met BplusC)

 Vacature, penningmeester  (Hans  Graeber  gaat  na

vele jaren stoppen)

 Vacature, secretaris

Na  een  brainstormsessie  over  het  muzikale  beleid,  het

vergroten van de ledenaantallen, en het inzetten van PR, zijn

er op de ouderavond vier ouder-werkgroepen samengesteld,

die het bestuur taken uit handen nemen.  

1.   Werkgroep Repetitiebegeleiding

4 coördinatoren maken tweemaal per jaar een schema van de

orkestouders en mailen eventuele orkestmededelingen rond,

zoals  een  gewijzigde  locatie  of  informatie  over  het

repetitieweekend. De coordinatoren zijn

 SO: vanaf september 2017 Leonoor Haan

 JO: Tineke Domburg

 KO Leiden:  Sandra  Spijkerman,  Liesbeth

de Wreede, Jan Waszink en Henk Snijders

 KO Oegstgeest: Lian Wintermans

16  orkestouders:  Na  de  zomer  hebben  we  weer  nieuwe

vrijwilligers nodig, die tijdens de repetitie limonade en thee

schenken en de orkesttelefoon afluisteren voor absenties.

2. Werkgroep  Concertorganisatie  (4-5  concerten

per jaar)

Voor de 4 tot 5 concerten per jaar, zorgen deze ouders dat er

vervoer is voor het  slagwerk,  dat er in de pauze koffie en

thee is, de kaartverkoop en de verkoop van rozen. In deze

groep  zitten  nu  Yvonne  Goekoop,  Tijkla  Rijnten,  Jacquy

Bouwer en Sandra Spijkerman.

3.  Werkgroep Reizen en Weekends  (gezocht: nog

twee ouders)

Eenmaal  per  jaar  is  er  voor  het  JO en  voor  het  SO een

repetitieweekend. Veel ligt al vast, zoals de locatie en de bus.

Wel  moet  er  dingen  geregeld  worden  als  kamerindeling,

kopieën  zorgpasjes  verzamelen  en  begeleidende  ouders

regelen.  Daarnaast  gaat  het  JO eens  in  de  twee  jaar  naar

Bonn;  en  komt  Bonn  het  jaar  erop  naar  Leiden.  Renske

Biezenveld houdt zich hiermee bezig, maar kan versterking

gebruiken. 
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4. Werkgroep PR en Communicatie (gezocht: ouder voor de

website)

Deze  ouders  zorgen  ervoor  dat  de  oud-leden,  Vrienden,

docenten,  en  andere  relaties  worden  uitgenodigd  voor  de

concerten;  dat  er  programmaboekjes,  entreekaartjes  en

posters worden gemaakt; dat de website wordt onderhouden.

Deze werkgroep bestaat uit: Krijn Tabbers, Milou Martinot,

Minou Schraven  (nieuwsbrief);  Jeanet  Visser  (contact  met

docenten en vrienden, en vertegenwoordiger in het bestuur). 

Verslag ouderavond: Leonoor Haan

Heeft  u  interesse  voor  een  van  de  taken  binnen  de

ouderwerkgroepen,  of  voor  het  bestuur?  Graag!  U  kunt

terecht bij Erik Sistermans, voorzitter@jsrijnstreek.nl

Groeten van het Kinderorkest!

Tijdens de pauze van hun repetitie spreek ik vier kinderen op

het klimrek van basisschool de Kring in Oegstgeest (de rest

van  het  Kinderorkest  is  verderop  met  de  dirigent  aan  het

voetballen).   

Siebe (9 jaar), Ilse (12 jaar), Maaike (9 jaar) en Jemma (12

jaar) hebben al veel zin in het Zomerconcert. De favoriet is

Slavonic Legend, maar Happy (wie kent het niet, van Farrell

Williams)  is  ook  leuk  om  te  spelen.  Sommige  kinderen

spelen al drie jaar met het KO mee, anderen zijn er dit jaar

pas bijgekomen. 

Ze zijn allemaal erg tevreden over hun instrument, maar Ilse

(fagot)  zou  ook  wel  een  keer  contrabas  willen  spelen,  en

Maaike (cello) de klarinet.  En hoe zit dat  met de dirigent,

Bram Soentjes? Hij heeft altijd trompet gespeeld, maar vindt

de viool nu ook erg leuk. 

En hebben deze kinderen nog een tip voor kinderen die mee

willen  komen  spelen  na  de  zomer?  Jazeker!  Neem  je

instrument  mee,  en  kom  naar  de  repetitie!  Er  is  altijd

limonade en als je samen speelt, leer je het meeste, en het is

heel leuk om te doen. 

Optreden JO bij B+C, 13 mei

Op naar Bonn met de Junioren, februari 2017

Het JSR heeft al zestien jaar een uitwisseling met het orkest 

van het Carl-von-Ossietzky Gymnasium in Bonn. In 

sommige jaren komt Bonn voor ons Winterconcert naar 

Leiden, en in andere jaren gaan de Junioren bij hen op 

bezoek. Op vrijdagmiddag 3 februari was het dan zover: een 

bus met de JO-leden en hun instrumenten vertrok richting 

Bonn. 

Alles ging goed, tot ‘s avonds de bus bij het inparkeren een 

boomtak raakte, waardoor een van de ramen kapotging…. 

Grote schrik natuurlijk, maar gelukkig waren er geen 

gewonden en waren alle instrumenten ook nog heel. De 

chauffeur regelde nog diezelfde avond een vervangende bus. 
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Intussen bracht iedereen zijn tassen naar de slaapkamers en 

na een kop thee maakte iedereen zich klaar voor de nacht (al 

duurde het wel even voordat iedereen stil was……).

De volgende morgen stond een Duits ontbijtbuffet voor ons 

klaar, met Kaiserbrötchen, lekker beleg en twee soorten 

cornflakes. Sommige Junioren hebben daarna zelfs nog even 

huiswerk gemaakt: sehr gut! Om 10:30 uur kwamen we (met

de nieuwe bus) bij het Gymnasium aan voor de repetitie met 

het Duitse orkest. Er is die dag heel hard gewerkt. Voor het 

avondeten werden grote dozen met pizza bezorgd – dat 

hadden we ook echt verdiend!! Daarna hebben we alle 

muziekstukken nog een keer doorgespeeld en was er ook nog

tijd voor ontspanning. Rond 21:00 uur reden we weer naar de

Jeugdherberg.

De volgende ochtend hebben we op het von-Ossietzky 

Gymnasium ons gezamenlijke concert gegeven. Leuk dat er 

ook enkele ouders uit Leiden waren gekomen! Na het concert

kregen we soep en brood en daarna vertrokken we naar 

Keulen.  

Daar hebben we samen de Dom bezocht en hebben we een 

stadswandeling gemaakt met José Kornmann, een van de 

begeleiders. Aan het begin van de avond kwamen we moe 

maar voldaan aan in Leiden. We kunnen samen terugkijken 

op een sehr guten Austausch! En we hoeven elkaar niet lang 

te missen: Bonn speelt in februari mee met ons 

Winterconcert.  

Tineke Domburg-de Rooij, Coördinator JO

Stadswandeling Keulen
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Meer en actuele informatie over onze concerten is te vinden
op www.JSRijnstreek.nl

Colofon
Coordinatie nieuwsbrief: Minou Schraven 
copij naar: info@jsrijnstreek.nl
Opmaak nieuwsbrief: Jan Waszink
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Kinderboeken, prentenboeken, jeugdboeken,
alle leeftijden en niveaus.

Boeken over opvoeding.

Sprookjes, mythen en legenden voor kinderen en
volwassenen.

Kaarten, posters,
Lyra potloden, Filia krijtjes,

educatieve spelletjes en cadeautjes.

Kindertheater:programma in de winkel.
Reserveren telefonisch of op de website.

Rapenburg 17
Leiden

071-5128658
www.silvester-leiden.nl



Met het SO naar Praag
Op zaterdag 8 juli vertrekt het Symfonieorkest met dirigent
Mark Tempelaars in de voetsporen van Antonin Dvo ak enř
Bed ichř  Smetana voor een kleine week naar Praag. Uiteraard
staat  er  muziek  van  deze  twee  componisten  op  het
programma,  maar  ook  de  Vierde  Symfonie  van
Mendelssohn,  en – heel  bijzonder -   het  Fagotconcert  van
Mozart, met onze eigen Anke Bennink als soliste.

De plekken waar het SO speelt zijn mooi en bijzonder:
het eerste concert is in de Hlalol concertzaal in hartje Praag
aan de Moldau, en het tweede concert in de Spiegelzaal van
Slot Dobris, een stukje buiten de stad. 

Naast de repetities en de concerten blijft er uiteraard tijd
over om de stad te ontdekken met een stadswandeling en een
boottocht  op  de  Moldau.  We overnachten  in  een  prachtig
hotel  net  buiten  Praag.  Dat  noem  je  het  nuttige  met  het
aangename verenigen! 

En… we zijn al  bezig met de eerste  voorbereidingen voor
een volgende concertreis. In de zomer van 2019 willen we
met het SO naar Aberdeen in Schotland, waar elke zomer het
Aberdeen  Youth  Festival  wordt  gehouden.  Honderden
jongeren uit de hele wereld komen dan bijeen voor een week
vol dans, cultuur en muziek. Het SO heeft  in 2013 ook al
meegedaan,  en dat  was destijds een groot succes.  Lijkt dit
jou leuk, grijp dan je kans - en speel mee!

Namens  de  Praag  werkgroep,  Renke  Biezeveld,  Heleen
Reitsma

Woordenlijst Tsjechisch

Ahoj Hallo!

au! / M j se!Č ě Doei!

Hezký den! Nog een fijne dag! 

Co je wifi kód? Wat is de wifi code? 

Kde mohu nabít sv j telefon? ů Waar kan ik mijn 
telefoon opladen? 

Mohu vás p idat k Insta?ř Kan ik je toevoegen op Insta?

Kolik iní náš koncert?č Hoe laat begint ons concert? 

M ete vypnout sv j mobilní telefon? ůž ů Kunt u uw
 mobiele telefoons uitzetten?

Hlasit jšíl / m k íě ě č Harder / zachter

Rychleji/ pomaleji Sneller / Langzamer

Jaký je nejlepší pizza? Wat is hier de beste pizza? 

32 zmrzliny se šleha kou, prosímč 32 ijsjes met
 slagroom, alstublieft

Pivo pro vodi e, prosímč Een biertje voor de dirigent,
 alstublieft

Zlom vaz! Veel succes! 

Kasteel Dobris

< Facade van Hlalol
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De Mokkarol

Recept Snelle Mokkarol

- 3 eieren
- 14 gr suiker
- 2 eetlepels koude sterke koffie
- 80 gr aardappelmeel
- 2 eetlepels cacaopoeder
- 1 theelepel bakpoeder  

Voor de vulling en garnering:
- 175 gr boter
- 165 gr poedersuiker
- 1 eidooier
- 45 gr geschaafe amandelen

Zet een rechthoekige ovenschaal klaar, bedekt met bakpapier. Zet de
oven op 225 C. Klop de eieren en suiker met de mixer tot ze licht en 
schuimig zijn. 
Roer de koffie hierdoor, en dan aardappelmeel, cacao en bakpoeder 
erbij. Meng alles tot een glad beslag en laat dat in de ovenschaal 
glijden. 
Schuif meteen in de voorverwarmde oven en bak 4-5 minuten. 

Keer de cake om boven een met poedersuiker bestoven vel vetvrij 
papier. Het bakpapier kan nu weg. Laat de cake op een taartrooster 
afkoelen. 

Nu de vulling! Roer de boter met de poedersuiker romig. Voeg de 
dooier toe. Bestrijk de cake met ongeveer de helft van deze crème en
rol hem op! Bestrijk de rol met de rest van de crème. Rooster de 
geschaafde amandelen kort in een droge koekenpan om de mokkarol
te versieren.
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