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KHO Nieuwsbrief

24 december 2019

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

Songs of Liberation
Er is al een datum gereserveerd voor het
toekomstige concert van het Symfonisch
Blaasorkest van de KHO op Zondag 9
februari 2020. Het SBO speelt in Musis
Sacrum te Arnhem, aanvang 15:00 uur.
Een bijzonder concert in het teken van oorlog,
bevrijding en vrede. Met als bijzondere gast
dr. Jan Terlouw die hierover zijn gedachten
zal laten gaan. Muziek afgewisseld door
passende filmbeelden. Met een geweldige
soliste, sopraan Tenar van Kooten
Niekerk, en een prachtig groot koor, het
Toonkunstkoor uit Wageningen, als
muzikale gasten.
Het concert is enkele maanden na de grote
herdenkingen van de Slag om Arnhem en
blikt vooruit naar mei 2020 waarin we 75
jaar vrijheid mogen vieren. Dirigent
Jurgen Nab heeft met ons orkest een
geweldig programma voorbereid.
Het programma bestaat uit twee gedeelten.

Voor de pauze is het thema Oorlog: met
onder meer "Mars, the bringer of War" uit The
Planets van Gustav Holst, "D-day" van Alex
Poelman, "Hymn to the Fallen" van John
Williams, afgewisseld met beelden van de
Duitse inval, van de slag om de Grebbeberg,
en van Market Garden. Ook in de oorlog blijft
de hoop bloeien en Tenar van Kooten Niekerk
zingt, op basis van een sonnet van
Shakespeare, "I shall love but Thee" van Jan
Van der Roost.
Na de pauze vieren we bevrijding en
vrijheid. Onder meer met "Jupiter, bringer of
Jollity" uit The Planets van Holst, "Wilhelm
von Oranien" van Richard Strauss, en het
werk waaraan het concert zijn naam ontleent:
“Songs of Liberation” van Harrie Janssen. Dit
werk is gebaseerd op een aantal liederen uit
Valerius' Gedenck Clanck en herinnert aan

een tijd van een andere bevrijding dan die
van 1945, namelijk de strijd tegen de
Spaanse overheersing.

Beginnersorkest KHO o.l.v. Martine van
Brakel-Voorhoeve: speelde o.a. het toepasselijke “Playing together so much better”.
Da Capo o.l.v. Jos Baggermans had een
selectie van het programma uit het project
“Mission to the Moon”.

Op beide thema's reflecteert Jan Terlouw in
een persoonlijke bijdrage. Deze eminente
spreker heeft zoals bekend affiniteit met de
thematiek. Wij zijn erg blij met zijn komst.
Kaarten kunt u kopen bij de leden van het
orkest voor 15 euro. Kent u niemand uit het
orkest, ga dan naar www.songsofliberation.nl
om te bestellen. Tot ziens in Musis Arnhem
op zondag 9 februari om 15.00 uur.

Preludium (Wageningen) o.l.v. Bert
Baggermans: onder meer Lion King, Three
English Folksongs, The Lion sleeps tonight.

Midzomeravond concert
Op zaterdagavond 22 juni organiseerde
de Koninklijke Harmonie Oosterbeek samen
met The Royal British Legion en Muziekvereniging de Harmonie Wageningen een
midzomeravond concert bij de
Muziekluifel in Park Hartenstein te
Oosterbeek.
Gebleven was de formule van de "Picnic In
The Park" concerten van voorgaande jaren:
Wij zorgen voor de muziek, een hapje en een
drankje. Neem zelf een klapstoel of picknick
kleedje mee.
We startte al om 18:15 uur met muziek en
het programma liep door tot ongeveer 22:15
uur. Het programma was als volgt:

Harmonie Wageningen o.l.v. Jurgen Nab:
onder meer Country Gardens (Percy
Grainger), Spring (Johan de Meij), Sirocco
(Peter Graham).

SBO KHO o.l.v. Jurgen Nab: Othello (Alfred
Reed), La Leyenda del Beso en Polovetzer
Dansen (Borodin).

20.00
20.15
20.45
21.10

Beginnersorkest
Da Capo
Pauze
SBO.

Na afloop borrelden we nog even na en
luidden wij de zomervakantie in.

Airborne Wandeltocht
Op zaterdag 7 september waren de eerste
vrijwilligers al rond 6:00 uur op de Van
Limburg Stirumweg de KHO tent aan het
opbouwen langs de route.

We hadden gelukkig fantastisch weer. De
bezoekers bedankt voor uw aanwezigheid!

Zomerconcert
Op vrijdagavond 5 juli organiseerde
de Koninklijke Harmonie Oosterbeek een
zomerconcert met al onze orkesten.
Dit concert vond plaats in De Concertzaal,
Rozensteeg 3 te Oosterbeek.
Deze zaal is meer dan een eeuw de thuisbasis
van de KHO geweest. De concertzaal bestaat
dit jaar 150 jaar en ter gelegenheid daarvan
zijn wij gevraagd een concert te verzorgen.
Dat combineerden wij met onze
seizoensluiting.

De KHO tent staat al jaren op deze vaste plek
langs de Airborne Wandeltocht. Met hulp van
meerdere vrijwilligers kan de KHO hier koffie,
thee, limonade en snoep verkopen, wat de
clubkas elk jaar ten goed kan komen.

Na het heerlijke kopje koffie kwamen de
wandelaars op de Nico Bovenweg een
ensemble van de KHO tegen, die met vrolijke
noten, de wandelaars een deuntje in de rug
gaven om hun wandeltocht te vervolgen.

Het programma zag er in hoofdlijnen als volgt
uit:

Herdenkingsdienst

Nieuwe dirigentenbok voor
de KHO

Op zondag 22 september 2019 mocht de
Koninklijke Harmonie Oosterbeek voor de
75ste keer hun muzikale medewerking
verlenen bij de herdenkingsdienst op de
Airborne begraafplaats te Oosterbeek.

Sinds kort beschikt de KHO over een geheel
nieuwe dirigentenbok en een al even
nieuwe dirigeerkruk. Dit alles op initiatief
van hoboïst Arie Plant. Wij willen hem
hiervoor even in het zonnetje zetten, maar
ook de volgende bedrijven die dit financieel
mogelijk hebben gemaakt:

Op 25 september 1945 was ‘De Harmonie’ bij
de eerste steenlegging voor het Airbornemonument en de eerste herdenking op het
kerkhof.

- Boekhandel Meijer en Siegers
Oosterbeek
- Brussen Wonen Oosterbeek
- De Notenwinkel Oosterbeek
- Flora en Fauna Bloemen Oosterbeek
- Freeks Fietsenmakerij Oosterbeek
- Skins en Cosmetic Oosterbeek
- Wijnhandel Van de Wijnen
Oosterbeek
- Bloemenhuis Klimop Oosterbeek
- Albrand Vloerverwarming Didam
- Wooncentrum Wentholt Zevenaar
- Fred Melgers Reclame Zevenaar
- Menkhorst Standbouw Hengelo (Gld)
Dank aan al deze bedrijven, namens
alle leden en dirigenten van de KHO!!

Open repetitie KHO

Schoolkinderen uit de gemeente Renkum en
omliggende gemeenten legde bloemen bij de
graven tijdens deze herdenking. Nu 75 jaar
later heeft iedereen in het land, via een
directe televisie uitzending op NPO 1 en TV
Gelderland, deze herdenking kunnen
meemaken.
Een groter ‘publiek’ zal de Koninklijke
Harmonie Oosterbeek wellicht nimmer meer
trekken. Hier zijn we trots op!
Dit jaar werd namens de KHO de krans
gelegd door Tiny van Brakel en Jitse Moen.

Op vrijdag 25 oktober stonden onze deuren
open. Aan een enthousiaste groep kinderen
en ouders lieten we zien hoe een orkest
werkt. Samen spelen is leuk, maar niet als
iedereen iets anders speelt!
Met de dirigent voor het orkest klonk het
gelukkig al een stuk beter. We hebben
kennisgemaakt met de verschillende soorten
instrumenten: het slagwerk, de houtblaasinstrumenten en de koperblaasinstrumenten.
Met dank aan een aantal muzikanten uit het
SBO konden we zelfs de allergrootste
instrumenten laten zien en horen. Gelukkig
zat er ook muzikaliteit in het publiek.

Tijdens de klompendans deden de kinderen
uit de zaal enthousiast mee: drie keer
stampen, twee keer stampen en dat in de
maat. Echte muzikanten! Na een swingende
afsluiting met de herkenbare muziek uit de
film Viana, was het tijd om de instrumenten
zelf uit te proberen. Er werd flink geblazen en
ook het drumstel was in trek. Na een glaasje
limonade was het alweer tijd om naar huis te
gaan. Bedankt voor jullie komst!

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
en omstreken’.

Ben je ook benieuwd naar het orkest maar
heb je de open repetitie gemist? Je bent elke
vrijdag van harte welkom om te komen kijken
en luisteren:

Na het succes van vorig jaar, wil de Oliebollen
commissie ook dit jaar weer oliebollen gaan
bakken om de clubkas te spekken.

Kijk voor meer informatie op onze website:
www.harmonie-oosterbeek.nl -> Vrienden

Oliebollenactie KHO

18:15 – 18:45 uur Beginnersorkest;
19:00 – 20:00 uur Da Capo;
20:15 – 22:30 uur Symfonisch Blaasorkest
(SBO)
We repeteren in Zalencentrum Lebret
(Lebretweg 51), in Oosterbeek.

Vrienden van de KHO
De instandhouding 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.

Dat alles kan gewoon niet uit de normale
contributies en lesgelden worden gedekt. Met
diverse activiteiten proberen wij de
maandelijks terugkerende kosten zo goed
mogelijk te dekken, maar wij zijn ook
afhankelijk van bijdragen van derden.
Middelen van sponsoren en/of van fondsen.

Alle leden hebben een mail met voorintekenlijst ontvangen, om oliebollen voor de KHO te
verkopen. De oliebollen worden tussen kerst
en oudejaarsdag gebakken. Precieze
informatie daarover volgt nog.
De prijs is gelijk gebleven aan vorig jaar:
5 euro voor een zak met 8 oliebollen.
Aantallen via de ingevulde intekenlijst
doorgeven aan: Annemieke Peppelman
<a.peppelman@hotmail.com> of Meriam
Derks <meriam81@icloud.com>;

Adreswijziging secretariaat
Vanaf 12 juli 2019 is het adres van het
secretariaat van de KHO gevestigd op:
Boomgaard 7, 6666 HG Heteren.
Wilt u dit zelf even in de gaten houden bij het
verzenden van uw niet digitale post?

Nieuwe dirigent Da Capo

Volkskerstzang

Da Capo heeft na de zomervakantie een
nieuwe dirigent. Marc Dammers

Bij de Volkskerstzang in de Vredebergkerk
was de KHO met 4 koperblazers aanwezig.
De mensen werden bij deze bijeenkomst op
18 december 2019 verwelkomd met de
warme klanken van dit ensemble. Tijdens de
volkskerstzang begeleidde het ensemble
samen met de organist de samenzang.

Fijn kerstgevoel
Zaterdag 14 december speelden zo’n twintig
klarinettisten van de Gelderse Klarinetstudio
kerstmuziek in de hal van Rozet. Terwijl de
regen met bakken uit de hemel kwam, was
het binnen bij Rozet warm en gezellig. Met
hun muziek gaven ze de toeschouwers een
fijn kerstgevoel en zamelden ze geld in voor
de organisatie “Musicians without Borders”.

Marc is geboren in maart 1995.
Op zijn tiende is hij begonnen met saxofoon
lessen bij muziekvereniging Olto uit Loenen.
In de loop der jaren heeft hij hier alle
muziekdiploma’s behaald en in 2013
afgesloten met een eindexamenconcert. Zijn
middelbare school tijd heeft hij doorgebracht
op het Vmbo, daarna Havo en uiteindelijk
Mbo-4 Detailhandel. In 2018 is hij begonnen
met HaFaBra-directie aan Bourdon
Hogeschool te Gouda. Hier volgde hij directie
lessen bij Gerhart Drijvers en Ton van der
Valk. Als muzikant is hij actief bij muziek
vereniging Olto Loenen en het Open Fanfare
Orkest. Als dirigent is hij actief bij
opleidingsorkest Da Capo van Koninklijke
Harmonie Oosterbeek en plaatsvervangend
dirigent bij opleidingsorkest Olto Loenen.
Sinds augustus 2019 is hij de nieuwe dirigent
bij Da Capo. Inmiddels zijn we zo’n drie
maanden verder, is het nieuwe er al wat
vanaf en beginnen we elkaar al wat beter te
kennen.
Marc kijkt met plezier terug op deze eerste
maanden waarin we, al aan een redelijk
gevarieerd programma hebben kunnen
werken en ook een goed bezochte open
repetitie hebben gegeven waarvoor nogmaals
complimenten voor het orkest.
Nu hard aan het werk voor het nieuwjaarsconcert en ons volgende concert in april.
Marc kijkt uit naar een mooie toekomst
samen met deze club!

Dit is een internationale organisatie die de
kracht van muziek inzet om etnische,
religieuze en politieke verschillen te
overbruggen en de wonden van oorlog en
conflict te helen. De jongste speler is acht
jaar en de oudste boven de zeventig.

Op de foto herkennen we Wieke van Brakel
van het KHO Beginnersorkest.

Nieuwjaarsconcert
Op zondag 5 januari houdt de KHO het
traditionele Nieuwjaarsconcert. Om 12.00
uur bent u welkom in Lebret Zalen en Events.
Daar kunt u luisteren naar onze
Beginnersgroep onder leiding van Martine van
Brakel-Voorhoeve, en verschillende
ensembles uit ons Symfonisch Blaasorkest.
Een bijzonderheid is dat dit concert voor Da
Capo het eerste concert is dat onder leiding
staat van de nieuwe dirigent Marc Dammers.
Na afloop van het Nieuwjaarsconcert is er ook
weer de gebruikelijke receptie en kunt u
onder genot van een drankje en een hapje
met ons vooruitkijken naar het nieuwe jaar.

(Concert)agenda
Zondag 5 januari 2020 – Nieuwjaarsconcert
Zalencentrum Lebret
aanvang 12:00 uur
Zondag 9 februari 2020 – Songs of Liberation –
Musis Arnhem - SBO
aanvang 15:00 uur
Zaterdag 18 april 2020 – Concert – Da Capo
Zalencentrum Lebret
aanvang 19:00 uur

Wist u Dat?
-Onze website www.harmonie-oosterbeek.nl
geheel wordt geactualiseerd?
-Dit zeker een keer een bezoekje waard is?
-Hier een knop SponsorKliks aanwezig is?
-Dat u met uw aankopen via deze SponsorKliks de
KHO ondersteunt?
-De penningmeester hier heel blij van wordt?
-Indien u meespeelt met de Vriendenloterij, u voor het
goede doel ook de Koninklijke Harmonie Oosterbeek
kunt opgeven?
-Van de Vriendenloterij direct de helft van uw inzet ten
goede komt aan het goede doel/vereniging?
-Dat er ‘Foto’s uit de oude doos’ zijn toegevoegd op de
website?
-Het KHO-bestuur nog steeds een bestuursleden
zoekt?
-Vanaf april 2020 zijn naast voorzitter en secretaris
ook nog algemeen bestuurslid vacant!
-Dit bestuurslid vooral gezocht wordt vanuit het
opleidingsorkest Da Capo of SBO?
-Er afgelopen zomer zware inspanningen zijn verricht
door de oud papier ophalers?
-Er toch altijd vrijwilligers zijn, die deze sponsorloop
voor de vereniging blijven uitvoeren?
-Dit een abonnement aan de sportschool uitspaart?
-U zich hier ook voor kunt opgeven bij onze secretaris?
-Na het behalen van een cursuscertificaat (2 uurtjes) jij
dit ook voor de vereniging kunt bijdragen?
-Bent U onze 1e nieuwe Vriend van de KHO in 2020?

Denk bij uw aankopen
eerst eens aan onze sponsoren

Kijk voor MEER foto’s op onze website:

www.harmonie-oosterbeek.nl

