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KHO Nieuwsbrief - december 2017
Voor al onze leden, donateurs, sponsoren,
Vrienden van de KHO en andere belangstellenden,
is hier de KHO Nieuwsbrief. Met nieuwtjes over de
afgelopen en komende activiteiten van de KHO,
willen we iedereen graag betrekken bij wat er
allemaal zo binnen de KHO gebeurt.

Zomeravond concerten
Op vrijdagavond 30 juni heeft de
Koninklijke Harmonie Oosterbeek een
zomeravondconcert gegeven op het terras
van Zalencentrum Lebret.
Vanaf 19:30 uur startte Da Capo, onder
leiding van Sander Waamelink, de avond.

Het zomeravondconcert werd zeer op prijs
gesteld door de toegestroomde aanhoorders
uit de buurt ‘Dreijen’. Hierna ging de
zomerstop van start. Op vrijdag 25 augustus
werden de repetities van het SBO weer hervat
en op vrijdag 1 september die voor Da Capo.

Airborne wandeltocht

Rond 20:15 uur nam het Symfonisch
Blaasorkest, onder leiding van Jurgen
Nab, het muzikale stokje over met zomerse
klanken. Na afloop werd er nog met elkaar
even gezellig nagepraat, min of meer als
afsluiter van het seizoen.
Op vrijdagavond 7 juli hebben de
muzikanten van de Koninklijke Harmonie
Oosterbeek haar muzikale seizoen afgesloten
met een zomeravondconcert op het
plantsoen in de Paul Krugerstraat
/Mariaweg te Oosterbeek.
Vanaf 19:30 uur begon het opleidingsorkest
Da Capo de avond, onder leiding van Paul
Beekhuizen. Rond 20:15 uur werd onder
leiding van Jurgen Nab het Symfonisch
Blaasorkest, hun muzikale talenten horen.

Op zaterdag 2 september heeft de
Koninklijke Harmonie Oosterbeek weer
met een kraam langs de route van de
Airborne wandeltocht gestaan aan de Van
Limburg Stirumlaan. Menige wandelaar kon
hier genieten van een lekker kopje koffie,
thee of een frisdrank. Ook waren er
verschillende versnaperingen te koop. Onze
vrijwilligers bemanden de kraam vanaf 06:00
uur tot 15:00 uur.

Van 10:30 uur tot 12:00 uur speelde een
delegatie uit het Symfonisch Blaasorkest
langs de wandelroute aan de Nico Bovenweg
de wandelaars een vrolijke noot toe.

Dit begon op uitnodiging van Generaal-Majoor
Urquhart, die er geen ‘militaire’
aangelegenheid van wilde maken.

Vanaf 17:00 uur werd de jaarlijkse KHO BBQ
voor alle leden van de KHO gegeven bij Gerda
en Peter in de tuin. De aanwezigen lieten het
hun heerlijk smaken en er werd lekker samen
van gedachten gewisseld.
Klaar voor het nieuwe seizoen!

Airborne herdenking
Op zondagmorgen 17 september heeft het
Symfonisch Blaasorkest van de Koninklijke
Harmonie Oosterbeek zijn muzikale
medewerking verleend bij de
herdenkingsdienst en kranslegging op de
Airborne begraafplaats in Oosterbeek.
De kranslegging namens de KHO werd dit
jaar gedaan door oud lid en nu vriend Tineke
van Brakel – Hesseling samen met haar
kleindochter Wieke van Brakel. Bij de eerste
herdenking in 1945 speelde Barend Hesseling,
vader van Tineke, The Last Post. Tineke was
het eerste vrouwelijke lid van de KHO.
Voor de Koninklijke Harmonie Oosterbeek
was dit de 73ste keer dat zij de muzikale
begeleiding daar mochten verzorgen. Vanaf
het prille begin in 1945 zijn zij van de partij.

Herdenking Air Despatch
Op zondagmiddag 17 september mocht een
ensemble van de Koninklijke Harmonie
Oosterbeek de herdenkingsdienst bij het Air

Despatch Monument, aan de Van Limburg
Stirumweg muzikaal begeleiden.

Tevens maakte het bruidspaar, van twee jaar
geleden, bekend, dat ze over een half jaartje
met hun drieën hopen te zijn. Allen van harte
gefeliciteerd.

KHO 120 jaar
Op 1 november 2017 heeft de Koninklijke
Harmonie Oosterbeek haar 120 jarig
bestaan mogen noteren.
Ter gelegenheid van dit 120 jarig jubileum
werd een speciale Nieuwsbrief uitgegeven.

Stuwwalloop

T.g.v. dit 120 jarige jubileum is er een artikel
in De Gelderlander geplaatst.
(Toegevoegd achterin deze Nieuwsbrief)

Op 23 september heeft het FLOB tijdens de
Stuwwalloop de hardlopers en omwonenden
in Heveadorp een muzikaal (onder)steuntje
verzorgd.

De Stuwwalloop werd eind mei door extreme
hitte afgeblazen. Vandaar dat er voor een
alternatieve datum werd gekozen, om de loop
toch nog zijn doorgang te laten vinden.

Serenade Liesbeth + Daniël
Na de Stuwwalloop werd er op Voorinkstraat
12, 6862 CP te Oosterbeek een serenade
gebracht bij Daniël en Liesbeth Snijder. Op
die dag werd het nieuwe huis van Daniël en
Liesbeth ingehuldigd.

Namens alle Tarantella leden mochten wij
deze “Het symfonie-orkest” ontvangen.

Jubileumconcert
Het Symfonisch Blaasorkest mocht het 120
jarig bestaan van de Koninklijke Harmonie
Oosterbeek vieren met een jubileumconcert
op zondagmiddag 5 november 2017 in de
nieuwe Parkzaal van Musis in Arnhem.
Een bijzonder jubileumconcert van
het Symfonisch Blaasorkest, in het 10-jarige
bestaan van de serie hrfstwnd.
Om meerdere redenen een concert dat je als
betrokkene bij de KHO niet wilde missen.

Nadat het hele orkest op deze manier was
voorgesteld, was het gehele Symfonisch
Blaasorkest vervolgens te horen in “The Lost
Labyrinth”, een compositie van de
Limburgse componist Kevin Houben, waarbij
een bijzondere rol was weggelegd voor de
sopraan Tenar van Kooten Niekerk.
Als luchtige toegift werd de “March uit Jazz
Suite nr. 2” van Dimitri Shostakovich
gespeeld.

De muzikanten van het Symfonisch
Blaasorkest van de KHO, onder leiding
van Jurgen Nab, speelden een nieuw stuk van
de Nederlandse componist Harrie Janssen en
hadden hiermee een wereldprimeur!!
Het stuk heet: "A Time Journey for Wind
Band" en is geïnspireerd op "A Young
Person's Guide to the Orchestra" van
Benjamin Britten. Het is geschreven om
mensen, vooral ook jonge mensen, met de
verschillende instrumenten uit het
Symfonische Blaasorkest kennis te laten
maken. En die mensen zaten met velen in de
mooie prachtige Parkzaal van Musis.

Na de pauze begon het Harmonieorkest van
muziekvereniging De Club uit Didam, onder
leiding van Römanö Mediati met “Choral
Music” van Jacob de Haan. Hierna
werd “Concerto for Clarinet” van Oscar
Navarro gespeeld. Hierin speelde
Clublid Joris Lumeij zijn laatste solo
optreden, vanwege zijn verhuizing naar het
zuiden van het land.
In “Danza Sinfonica” van James Barnes, een
Symfonische Dans, hoorde je het Spaanse
temperament terug.
In het volgende “Molly of the Shore”
van Percy Grainger stonden de klarinetten
voor een behoorlijke uitdaging.

De verschillende deeltjes zijn in diverse
muziekstijlen geschreven, waarmee het stuk
ook een wandeling door de
muziekgeschiedenis is. De verschillende delen
van het stuk werden door de bekende
verteller Frans Limburg toegelicht.

Als toegift werd “Joropo” een typische dans
uit Venezuela gespeeld.

Alle bezoekers willen we hartelijk bedanken
voor hun luisterende oren en aanwezigheid.
(=> foto's van het concert zijn te vinden op onze
website: www.harmonie-oosterbeek.nl)

Remembrance Sunday

Capo, het opleidingsorkest van de Koninklijke
Harmonie Oosterbeek.
Onder leiding van Sander Waamelink werden
vele (film) muziek stukken ten gehore
gebracht. Het dubbelconcert werd afgesloten
met een gezamenlijk optreden van beide
orkesten.

Prinsenreceptie

Een ensemble van het Symfonisch
Blaasorkest van de Koninklijke Harmonie
Oosterbeek heeft zondagmorgen 12
november hun muzikale medewerking
verleend aan de herdenkingsdienst
Remembrance Sunday op de ArnhemOosterbeek oorlog begraafplaats.
De binnenkomst werd verzorgd door The
Pipes & Drums of the Royal British Legion The
Netherlands en vormde een drum altaar.
De dienst werd ingeleid door Mr. Ray Waller.
De herdenkingsdienst werd geleid door
Reverend Canon Geoffrey Allen.
Om iets voor 12:00 uur werd The Last Post
gespeeld, waarna twee minuten stilte werd
gehouden. Na de verschillende krans
leggingen werd de dienst afgesloten met het
Engelse- en Nederlandse volkslied.

Op zondag 19 november heeft een delegatie
van de KHO, gehoor gegeven aan de
uitnodiging voor de Prinsenreceptie van
Carnavalsvereniging De Dwarsliggers.
Sinds april 2016 repeteren wij onder één dak.
Wij hadden als enige vereniging gehoor
gegeven aan hun uitnodiging. Wat zeer
gewaardeerd werd en werden dan ook nog
even naar voren geroepen. Het was een
gezellige drukte in Zalencentrum Lebret.

Dubbelconcert
Opleidingsorkesten

Kerstkuier
Op zaterdag 16 december heeft een
ensemble van de KHO hun medewerking
verleend aan de kerstkuier. Tussen 18:30 en
19:30 uur speelde zij bij de Vredebergkerk
in Oosterbeek met een ensemble kerstliedjes

Op zondagmiddag 12 november werd vanaf
15:00 uur een dubbelconcert gehouden in de
Paasbergschool te Oosterbeek. Het
opleidingsorkest van de Renkumse
Muziekvereniging Eendracht kwam hier
musiceren. Hierna was het de beurt aan Da

Nieuwjaarsconcert
Op zondag 7 januari 2018 luidt de KHO het
nieuwe jaar in met het traditionele
Nieuwjaarsconcert. Beide orkesten zullen van
zich laten horen. Daarna is de even
traditionele nieuwjaarsborrel.

mogelijk te dekken, maar wij zijn ook
afhankelijk van bijdragen van derden.
Middelen van sponsoren en/of van fondsen.
Daarbij zijn er gelukkig mensen die ons willen
steunen. Wij noemen hen "Vrienden van de
KHO". Vrienden die ons willen steunen met
een kleine maandelijkse donatie, zodat onze
vereniging behouden blijft voor Oosterbeek.

Concert en borrel vinden uiteraard plaats in
onze thuisbasis Zalencentrum Lebret.
Het concert begint om 12:00 uur en zal rond
13:45 zijn afgelopen, aansluitend is dan de
nieuwjaarsborrel.

(Concert)agenda
Zondag 7 januari 2018 – Nieuwjaarsconcert KHO

Voor belangstellenden (familie, vrienden,
kennissen, enzovoort) is de toegang tot dit
concert, zoals altijd, vrij.
Wij begroeten u dan ook graag!

Zalencentrum Lebret - Oosterbeek
aanvang 12:00 uur
Zaterdag 14 april 2018 – Voorjaarsconcert KHO
Multifunctioneel Centrum “Doelum” - Renkum

Voorjaarsconcert KHO

aanvang 20:00 uur

Op zaterdagavond 14 april 2018 willen wij u
graag uitnodigen voor ons KHO
Voorjaarsconcert. Dit concert zal door beide
KHO-orkesten, Da Capo en SBO worden
uitgevoerd. Het zal plaatsvinden in het
splinternieuwe Multifunctioneel Centrum
"Doelum" in Renkum. Ook de repetitie van
vrijdag 13 april zal daar worden gehouden.

Zondag 24 juni 2018 – Parkconcert KHO

Vriend van KHO

Zondag 23 september 2018 – Herdenkingsdienst

Het instandhouden van een vereniging als de
KHO brengt aanzienlijke kosten met zich mee.
Kosten onder andere voor huur van repetitie-,
les- en concertlocaties, voor onze
professionele dirigenten en docenten.
Kosten die te maken hebben met aanschaf,
maar ook onderhoud van instrumenten, met
het bijzonder vormgeven en 'aankleden' van
onze concerten, voor leerlingenactiviteiten,
enzovoort, enzovoort.

aanvang 10:30 uur

Dat alles kan gewoon niet uit de normale
contributies en lesgelden worden gedekt. Met
diverse activiteiten proberen wij de
maandelijks terugkerende kosten zo goed

Park Hartenstein – Oosterbeek – Middag
Zaterdag 1 september 2018 – Airborne Wandeltocht
07:00 – 15:00 uur Kraam Van Limburg Stirumweg
10:30 – 12:00 uur SBO spelen Nico Bovenweg
17:00 uur KHO BBQ - De La Reijweg 5 Oosterbeek

Airborne Kerkhof – Oosterbeek - SBO

Zondag 23 september 2018 – Herdenking bij Air
Despatch Monument – Oosterbeek - Ensemble
aanvang 15:30 uur
Zondag 11 november 2018 – Remembrance Day
Airborne Kerkhof – Oosterbeek - Ensemble
aanvang 11:30 uur
Zondag 9 december 2018 – hrfstwnd –
Musis Arnhem - SBO
aanvang 15:00 uur

Denk bij uw aankopen
eerst eens aan onze sponsoren

Kijk voor VEEL meer foto’s op onze website:

www.harmonie-oosterbeek.nl

Herkent u ze nog?

