
De Oude Dorpsschool 

uit Poederoijen is de 

afgelopen zomer ver-

huisd naar Vorden. De 

bedrijfsnaam is veran-

derd in Het Klavier. 

 

Aan de rand van het 

bos, net buiten Vorden, 

ligt een klein industrie-

terrein met de toepasse-

lijke naam het Werk-

veld. In een groot pand 

met veel praktische 

werkruimtes en ruime 

parkeergelegenheid is 

Het Klavier neergestre-

ken. Inclusief alle in-

strumenten en...een 

heleboel andere spulle-

tjes. Het Klavier combi-

neert vakmanschap en 

service voor de piano 

met piano onderwijs. 

Een uniek totaalconcept 

voor optimaal piano-

plezier. Rita Boshart en 

Jack van Dodewaard 

runnen de zaak met 

verve. Jack neemt alles 

voor zijn rekening wat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

met de instrumenten te 

maken heeft. Rita geeft les, 

organiseert de concerten en 

de exposities. De afgelopen 

zomer is een begin gemaakt 

met het restylen van de 

showroom, de concertzaal, 

het woonhuis en de par-

keergelegenheid. Er was 

van alle kanten hulp om te 

schilderen, de bestrating te 

ontdoen van onkruid en alle 

meubels op een plekje te 

zetten. Er blijft nog heel wat 

te doen maar zo was er een 

beginnetje. We hopen U 

via deze nieuwsbrief op 

de hoogte te houden van 

onze activiteiten. Ook op 

de website is informatie 

te vinden over o.m. de 

openingstijden, de in-

strumenten,  concerten 

en lessen, en nog veel 

meer! We nodigen U van 

harte uit om eens geheel 

vrijblijvend een kijkje te 

nemen in ons nieuwe 

onderkomen.  
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Verhuizing 

Concert 
Op Koninginnedag 2008 

staat het eerste concert 

gepland in de concertzaal 

van Het Klavier.  Wij 

doen mee aan de 

Kunst10Daagse van 

Bronckhorst die gehou-

den wordt van 25 april  

t/m 4 mei. Deze wordt 

georganiseerd  door 

kunstondernemers en de 

VVV Bronckhorst. Van de 

deelnemers van vorig jaar 

is een uitgebreid boekje 

gemaakt, dat in de wan-

delgangen de kunstbijbel 

werd genoemd. Hierin 

wordt uitgebreid gewag 

gemaakt van alle deelne-

mers, galeries en atelier-

houders, en  volgend jaar 

dus ook met podium-

kunstenaars. De aan-

vangstijd van het concert 

is nog niet bekend, even-

min als het programma, 

maar daarover hoort U 

meer in de volgende 

nieuwsbrief of kijk op 

onze website. 

Herfst 2007 

De concertzaal  in het prille begin... 

Nieuwsbrief 

 

stemmen 

repareren 

revisie 

verkoop 

verhuur 

accessoires 

pianolessen 

concerten 

exposities 

 

bezoek  ons op het web! 

www.het-klavier.nl 



Het Klavier Piano’s & Vleu-

gels in Vorden heeft 15 sep-

tember 2007 haar deuren 

geopend. Het biedt aan zo-

wel de beginnende als de 

gevorderde pianist de moge-

lijkheid om een instrument 

te vinden dat bij hem of haar 

past. Daarbij staan vakman-

schap en service hoog in het 

vaandel. In de showroom 

staan vrijwel uitsluitend 

instrumenten in de midden-

klasse of een hoger prijsseg-

ment. Jarenlange ervaring 

heeft geleerd dat deze in-

strumenten garantie bieden 

voor een fraaie klank die, bij 

voldoende onderhoud,  wei-

nig technische problemen 

geven en zodoende zorgen 

voor jarenlang speelplezier.  

Het Klavier is  gespeciali-

seerd in het taxeren van 

piano’s en vleugels, ook 

waar het om (zeer) oude 

instrumenten gaat. Immers, 

een onafhankelijk en eerlijk  

advies over de kwaliteit van 

een instrument is van on-

schatbare waarde wanneer 

een kostbare revisie wordt 

overwogen. Ook de revisie 

van een instrument is bij 

Het Klavier in goede handen. 

In goed overleg wordt be-

paald welke stappen noodza-

kelijk zijn om het specifieke 

karakter van het instrument 

weer te laten klinken zoals 

het ooit de bedoeling is ge-

weest. Het stemmen van een 

piano of vleugel kan op af-

spraak in grote delen van 

Midden - Nederland, Twente 

en de Achterhoek. 

Pianospelen is voor velen 

een grote wens. In het Kla-

vier is een leskamer inge-

richt waar lessen worden 

gegeven door een bevoegd 

docente. Naast de leskamer 

bevindt zich een concertzaal 

die ruimte biedt aan veertig 

personen.   

Kom langs tijdens de  

openingstijden van de showroom 

 

Vrijdag van 9.00 tot 21.00 

Zaterdag van 9.00 tot 15.00 

Of op afspraak 

 

Ambachtsweg 2a 

7251KW Vorden 

Zo kunt U contact met ons opnemen 

Hij doet dat op een dusda-

nige manier, dat ook de 

leek na een half uur inten-

sief luisteren feilloos kan 

aanwijzen welk instrument 

het beste bij hem past. En 

dat alles ook nog eens 

toegespitst op het budget 

En opmerkelijke uitspraak 

voor een man die bij Het 

Klavier een showroom vol 

heeft staan met vleugels 

en piano’s. Er schuilt dan 

ook een diepere filosofie 

achter deze woorden. “Ik 

verkoop geen piano, maar 

ik laat degene die 

hier komt een piano 

uitzoeken die bij 

hem of haar past”. 

Aan het woord is 

Jack van Dode-

waard, pianostem-

mer, technieker en 

al ruim dertig jaar 

“in het vak”, zoals 

dat heet. Met heel 

veel geduld en een  

zuivere opmer-

kingsgave loodst hij 

de (beginnende) 

pianist langs ver-

schillende instru-

menten.  

dat de potentiële cliënt 

kan besteden. Natuurlijk 

wordt er gewikt en gewo-

gen, want het gaat altijd 

om een heel bedrag. Maar 

ook hiervoor neemt Jack 

de tijd, laat alles nog eens 

op de cliënt inwerken on-

der het genot van een kop-

je koffie.  “Maar altijd in 

goed overleg, zonder haast 

of pressie. Wanneer de 

cliënt met een goed gevoel 

de deur uitgaat heb ik 

mijn werk goed gedaan”, 

aldus Jack. En dat is ook 

prettig voor de toekomst, 

want na de verkoop komt 

hij nog jarenlang over de 

vloer als pianostemmer. 

“Ik merk dat degene die 

onder mijn hoede een  

piano heeft aangeschaft 

nog jarenlang met heel 

veel plezier het instrument 

bespeelt.” 

“Ik verkoop geen piano’s” 

Voor stemmen, repareren, revisie, verhuur, verkoop en 

accessoires, contact opnemen met  

Jack van Dodewaard  

06-51098865 of 0575-552794 

Mailto: jack@het-klavier.nl 

 

Voor pianoles, concerten en exposities contact opnemen 

met Rita Boshart 

0575-550756 

Mailto: rita@hetklavier.nl 

Vakmanschap en Service 

gecombineerd  

met  

piano onderwijs.  

Een uniek concept  

voor optimaal 
pianoplezier! 

Bijschrift bij afbeelding. 

Informatie over Het Klavier 

Hier worden regelmatig 

concerten gegeven door 

professionele en semi- 

professionele musici die 

graag hun medewerking 

verlenen aan dit festijn.   

De intimiteit, de bijzondere 

samenstelling van het 

programma en de gast- 

vrijheid hebben reeds vele 

bezoekers uit het hele land 

verrast. In de toekomst zal 

er in Het Klavier ruimte zijn 

voor exposities.  

Het Klavier is een muzikale, 

organiserende,professionele 

tweemanszaak.       Zij heeft 

haar deuren wijd open  voor 

pianoliefhebbers, concert-

bezoekers, (aankomende) 

pianisten en andere 

belangstellenden die graag 

eens van gedachten 

wisselen over de vele 

mogelijkheden die Het 

Klavier te bieden heeft.  


