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KHO Nieuwsbrief

2 februari 2021

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.

Zomerconcert
Maar krap een maand na het geweldige
concert “Songs of Liberation” in Musis
Sacrum, moesten we de repetities staken
door de uitbraak van Corona. Van de ene op
de andere dag lagen de orkesten van de KHO
stil op wat digitale borrels na. En in de vorige
Nieuwsbrief kon u lezen dat groepjes leden
van zich hebben laten horen op Koningsdag
en met 4 mei.
Voor het SBO was het dan ook echt een
uitdaging toen we half juni weer konden gaan
repeteren – op anderhalve meter van elkaar
en met een maximum van 30 personen – om
toch te proberen om zo snel mogelijk weer
van ons als orkest te laten horen. Met maar
vijf repetities achter de kiezen kwamen we op
19 juli 2020 bij elkaar in Park Hartenstein
voor een klein zomerconcertje.

En zo werd het een heel geslaagde,
feestelijke muziekmiddag daar in Park
Hartenstein en konden we het seizoen
2019/2020 toch nog op een heel positieve
manier afsluiten.

Airborne Wandeltocht
Ook de Airborne Wandeltocht op zaterdag
5 september 2020 kon niet doorgaan.

Airborne-Herdenking
20 september 2020
Al sinds 1945 werkt de KHO mee aan de
jaarlijkse herdenkingsdienst op het Airborne
Kerkhof in Oosterbeek. Een heel bijzondere
gebeurtenis, waar van jaar tot jaar duizenden
mensen op af komen. Jong, oud, Nederlands,
Brits, Pools, burger, militair… alles komt daar
samen om de gevallen militairen en het lijden
van de burgerbevolking in onze regio in de
septemberdagen van 1944 te gedenken.

De gebruikelijke drankjes, taart, hartige
hapjes en dergelijke moesten dit keer
achterwege blijven; dat komt een volgende
keer wel weer. Maar wat was het fijn om met
het orkest toch nog een heel goed
presentabel buiten-concertje neer te kunnen
zetten, na al die maanden van gedwongen
stilzitten. Daarbij kwam dat de weergoden
enorm meewerkten, het was een zon
overgoten middag! Van alle kanten stroomde
het publiek toe.

Met als onbetwist hoogtepunt toch elk jaar
weer de honderden schoolkinderen die
bloemen leggen op de graven.

Al voor de zomer was duidelijk dat ook deze
bijzondere traditie in 2020 niet zou
ontsnappen aan de beperkingen die het
Coronavirus ons oplegt. Uiteindelijk werd
gekozen voor een heel kleine ceremonie,
waarbij op het hele kerkhof nog geen 100
mensen aanwezig zouden kunnen zijn. Geen
publiek, geen veteranen, geen bloemen
kinderen… en dus ook geen compleet orkest
van de KHO.

Tussen hoop en vrees
Nadat we in juni de repetities weer konden
opstarten, zijn we na de zomer doorgegaan
met repeteren, tussen hoop en vrees
weliswaar, want het wisselde nogal wat er wel
en niet mogelijk was. Steeds bleef natuurlijk
dat de orkestopstelling van week tot week
nauwgezet in elkaar moet worden gezet.
Niet alleen moeten de blazers op onderlinge
afstanden in alle richtingen van 1,50 meter
zitten (fluitisten zelfs op 2 meter), maar de
stoelen moeten op naam worden gesteld en
klaar staan voor de mensen naar binnen
komen. Ieder moet namelijk een eigen stoel
hebben en wisselen is niet toegestaan.

Tegelijkertijd was ook duidelijk dat de
herdenking, hoe bescheiden ook, zoveel
mogelijk het normale stramien zou volgen en
dat de dienst rechtstreeks zou worden
uitgezonden via Omroep Gelderland.
Uiteindelijk was er ruimte voor 15
muzikanten. In goede harmonie, zoals dat
hoort, hebben we toen een ensemble uit het
orkest gevormd om de herdenking muzikaal
te begeleiden.

Met de inzet van iedereen is het al met al
toch een waardige herdenkingsdienst
geworden. Hopelijk kunnen we in 2021 wat
meer terug naar de gebruikelijke opzet.
Vermeldenswaard is nog dat dit jaar voor het
eerst aan onze trompettist Berry van Brakel
de eer te beurt viel om aan het eind van de
dienst de Last Post en de Reveille te blazen.

Een taak die hij onder het kritisch oog en oor
van duizenden kijkers in het hele land
fantastisch heeft uitgevoerd.

En daarnaast was er een brede variatie aan
andere voorschriften. Nu eens was het aantal
deelnemers onbeperkt, dan weer moesten we
ons aan een maximum van 30 houden,
tussentijds hebben we nog een mini Lock
down van 2 weken gehad, een aantal weken
moesten we het tijdschema aanpassen,
omdat Lebret uiterlijk 22.00 uur dicht moest
zijn.
Soms was er mogelijkheid tot een na-borrel
en later weer helemaal niet, en zo hebben we
ons tot half december nog weten te
handhaven.

Toen kwam de nieuwe Lock down waar we nu
nog inzitten en dus liggen de fysieke
repetities al weer bijna twee maanden stil.
Voor alle groepen hebben we nu digitale
repetities en zo houden we het onderling
contact op gang, maar natuurlijk kijken we
met zijn allen uit naar het moment waarop we
weer met elkaar kunnen gaan blazen.
Er worden ook ideeën ontwikkeld voor
optredens en als het aan de KHO ligt, zullen
alle orkesten nog voor de zomer een of
meerdere keren publiek te horen zijn.
De KHO laat zich door Corona echt niet
klein krijgen!

Afscheid Fons en Rianne
Een vervelend gevolg van de huidige crisis is
dat horecabedrijven al bijna een jaar zo goed
als niets kunnen ondernemen. De KHO
ondervond dit eens te meer toen we in
oktober te horen kregen dat Fons en Rianne
hadden moeten besluiten om hun activiteiten
als beheerders van Lebret per 31 december te
beëindigen. Dat sloeg bij ons in als een bom.
Sinds onze verhuizing van de Concertzaal
naar Lebret ruim vier en een half jaar
geleden, hebben we Fons en Rianne immers
leren kennen als een heel gastvrij
beheerderskoppel, met wie we heel goed
afspraken konden maken over onze
activiteiten, die altijd met ons mee dachten
en waarbij heel veel, zo niet alles mogelijk
was – mits in onderling overleg. Wat ons
betreft had die samenwerking nog vele, vele
jaren mogen blijven duren. Het heeft helaas
niet zo mogen zijn.

Dubbel triest was nog dat de huidige Lock
down toch eigenlijk van de ene op de andere
dag inging, waardoor onze laatste repetities
onder het beheer van Fons en Rianne in een
keer wegvielen en we als vereniging geen
echt afscheid hebben kunnen nemen.
Namens de vereniging heeft het bestuur Fons
en Rianne vlak voor de Kerst nog een royale
bos bloemen en een interieur-bon (waarmee
ze iets voor hun nieuwe huis konden kopen)
bezorgd en hen bedankt voor de geweldige
samenwerking.
Fons en Rianne, wij kennen jullie als heel
optimistische en creatieve mensen en we
weten zeker dat er voor jullie ook weer
prachtige nieuwe kansen zullen komen.
De KHO wenst jullie daarbij heel veel
succes.

Op het Puin
In mei 2021 is het 75 jaar geleden dat het
muziektheaterspektakel Op het Puin
plaatsvond. Een legendarisch schouwspel
bedoeld als hart onder de riem voor de
Arnhemmers bij de heropbouw van de stad na
de oorlog. Onlangs werd de verloren
gewaande partituur teruggevonden. Op 10
oktober, tijdens de Dag van de Arnhemse
geschiedenis, heeft de originele muziek na
al die tijd weer opnieuw geklonken.
Nieuw leven inblazen
Na een lange zoektocht werd de partituur
teruggevonden door een muziekbibliothecaris
van Rozet. Samen met Muziektheater De
Plaats heeft Rozet het stuk weer nieuw leven
ingeblazen.
De originele muziek, gecomponeerd door
Robert de Roos, werd in Musis Sacrum op
zaterdag 10 oktober opnieuw ten gehore
gebracht door een orkest bestaande o.a. uit
muzikanten van het SBO van de Koninklijke
Harmonie Oosterbeek, gedirigeerd door
Jurgen Nab, Muziektheaterkoor De Plaats en
gastmusici. Bijzonder is dat dit concert nog
net in de week voor de Lock down kon
plaatsvinden.

Fotograaf: Gerard Burgers
Het stuk heeft overigens aan
actualiteitswaarde nog niets ingeleverd: het
gaat over verdreven zijn van huis en haard,
vluchteling zijn, achterom kijken, in balans
zijn in het heden en vooruit durven kijken.
Het thema is zo actueel dat er nu door
muziektheater De Plaats gewerkt wordt aan
een hedendaagse versie van “Op het Puin”
met inzet van hedendaagse middelen. Of de
KHO hierin ook een bijdrage zal leveren is,
mede gezien de Coronavirus, nog maar de
vraag.

Da Capo in de Corona

Musis Concert

Inmiddels zitten we helaas al weer ruim een
maand zonder “echte’’ repetities.

Zoals een ieder zal begrijpen, wordt er dit
voorjaar geen Musis concert gegeven door
het Symfonisch Blaasorkest.

Geen echte repetities maar gelukkig wel
virtuele online samenkomsten op onze
vrijdagavond.
Voor de komende weken heeft Marc Dammers
een online repetitie programma opgezet
waarmee we naar ons concert in April kunnen
werken.

Wel is alvast een datum voor volgend jaar
gereserveerd waar we naar toe kunnen
werken. Noteer alvast in je agenda!
Zondag 27 maart 2022, aanvang 15:00 u.

Het Kerstproject
In november werd er het idee geboren om in
de kerstperiode met kleine ensembles bij
verzorgingshuizen in Oosterbeek kerstmuziek
te gaan spelen.
Een commissie om dit te organiseren was al
snel gevormd en ook bleken veel leden van
onze verschillende orkesten hier graag aan
mee te werken. Er werd contact gelegd met
diverse zorglocaties, er werd muziek
uitgezocht en de muzikanten werden in
ensembles verdeeld.

Concert? Ja!
Want we willen wel van ons laten horen en
een punt hebben om naar toe te kunnen
werken.
Tuurlijk is de verwachting niet dat dit een
concert zal zijn zoals we dat graag willen;
met veel publiek en in een orkest opstelling
weer lekker dicht naast je buurman of
buurvrouw zitten.
Het alternatieve idee is dan ook om op de
geplande datum een concert te geven zonder
publiek. In plaats daarvan gaan we opnames
maken of een livestream concert te geven.
Wel gewoon een echt concert dus met alles
erop en eraan. We zijn op dit moment aan het
werk met het thema “Show’’ en we zullen er
dan ook zo goed mogelijk een show van
proberen te maken door o.a. de inschakeling
van een presentator en uiteraard passende
muziek. Het beloofd een heus circus te
worden.
De komende weken zitten we nog aan de
thuis studies en online repetities en die zullen
we dan ook zo goed mogelijk samen benutten
d.m.v. vragen te stellen, opnames te
luisteren, meespelen en natuurlijke het een
en andere aan toelichting. Iedere week staat
er één stuk centraal die we zullen
behandelen. Zodoende hopen we dat, zodra
we weer mogen, we de draad zo kunnen
oppakken, de spreekwoordelijke puntjes op
de ‘’i’’, en te knallen op het concert.
Met muzikale groet, Marc

In overleg met de gemeente besloten we dat
de ensembles uit maximaal 4 volwassenen
zouden bestaan en dat er bij elk ensemble
iemand aanwezig zou zijn om in de gaten te
houden of er niet te veel publiek zou
toestromen.

Met de repetitie op 18 december en de
optredens op zondag 20 december stonden
we allemaal in de startblokken. Helaas
werden in deze week de corona-maatregelen
weer dusdanig verscherpt, dat we moesten
besluiten de optredens te annuleren.
Wel is er aan de diverse locaties een
toezegging gedaan dat we op een later
moment alsnog een keer komen spelen. We
willen in ieder geval alle leden die zouden
meedoen bedanken en in het bijzonder
Henriette, Miranda en Mary voor de
organisatie.

Het Beginnersorkest
De laatste maanden van 2020 heeft het
Beginnersorkest ‘gewoon’ kunnen repeteren.
Er was voldoende ruimte in de zaal om op
1,50 meter van elkaar te zitten. Wel even
wennen dat je niet meer bij elkaar in de
muziek kan kijken.

Wederom was er aan het einde van het jaar
weer een pepernotenrepetitie. Deze keer
moesten de muzikanten een instrument raden
en konden zo een cadeautje verdienen.
Gelukkig was er voor iedereen wat.

en andere belangstellenden voor te stellen,
doe ik dat eerst maar eens via deze KHO
Nieuwsbrief.

De laatste weken voor de kerst zijn we bezig
geweest om kerstmuziek in te studeren. Ook
het Beginnersorkest zou meedoen aan het
Kerstproject, waarover je elders in deze
nieuwsbrief al meer gelezen hebt.

In de Lock down zijn we weer overgegaan op
de muzikale challenges. Vanaf 29 januari zijn
we weer digitaal gaan repeteren.
Het is nog lang niet zo leuk als echt samen
spelen, maar wel fijn om elkaar (weliswaar
via een schermpje) weer met instrument te
zien.

Zalencentrum Lebret

Zoals jullie al eerder hebben kunnen lezen,
zijn de beheerders van Zalencentrum Lebret,
Fons en Rianne, een andere uitdaging
aangegaan.
De Stichting Lebret heeft daartoe een nieuwe
beheerder bereidt gevonden om van Lebret
weer een vertrouwde thuisbasis te maken.
In een volgende Nieuwsbrief zullen we
aandacht geven aan deze nieuwe beheerder.
We hopen dat hij snel aan de gang kan gaan,
zonder de ‘Corona’ beperkingen.

Corné stelt zich voor
Hallo allemaal. Nu ik in deze lastige tijd, met
alle beperkingen rondom Corona, niet in de
gelegenheid ben om mezelf ‘live’ bij de leden,
donateurs, sponsoren, Vrienden van de KHO

Mijn naam is Corné v.d. Duijn Schouten. Ik
ben 42 jaar geleden geboren in Rotterdam.
Afgezien van een jaartje op Aruba en drie jaar
in Spijkenisse, heb ik tot 2015 de meeste
jaren in Ridderkerk gewoond, het dorp waar
ik ook ben opgegroeid, onder de rook van
Rotterdam. Hier ben ik ook op 8-jarige leeftijd
voor het eerst in aanraking gekomen met een
muziekvereniging, namelijk muziekvereniging
‘Harmonie’ Slikkerveer. Maar daarover straks
meer.
In het dagelijks leven ben ik
Radiodiagnostisch laborant, dat betekent dat
ik op een afdeling Radiologie in het ziekenhuis
werk. Hier worden röntgenfoto’s, CT-scans en
MRI-scans gemaakt. Mijn specialisatie binnen
al deze vormen van medische beeldvorming is
echografie. Ik maak dus voornamelijk echo’s
en dan niet van baby’s, maar van heel veel
andere dingen zoals de buikorganen en
spieren en pezen. Ik doe dat momenteel twee
dagen in loondienst in het Canisius
Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen en drie
dagen als ZZP’er in verschillende
ziekenhuizen en zorginstellingen via mijn
eigen bedrijf, maatschap FleXray.
Toen ik Sabrina (bij jullie wel bekend als
saxofoniste) leerde kennen ben ik naar
Oosterbeek verhuisd en woon hier nu al weer
bijna zes jaar met veel plezier in deze mooie
bosrijke omgeving. Samen hebben we
inmiddels twee kinderen: Ruben van 3,5 jaar
en Amélie van net 2 jaar. Omdat Sabrina al
drie zoons heeft uit een vorige relatie, die om
de week bij ons zijn, hebben we een redelijk
druk gezinsleven met veel uitdagingen ;-)
Toch kan ik het niet laten om stil te zitten.
Dus toen mij werd gevraagd of ik een
bestuursfunctie en dan met name de functie
van voorzitter, bij de KHO zag zitten, ben ik
hier ondanks mijn drukke privéleven eens

serieus over gaan nadenken.
Want mijzelf inzetten voor een
muziekvereniging en dan ook met name de
organisatorische kant hiervan is één van de
zaken die ik erg leuk vind.
Ik heb dan ook een geruime muzikale
achtergrond en bestuurservaring: Op 8-jarige
leeftijd heb ik via muziekvereniging
Harmonie Slikkerveer in Ridderkerk
trompet leren spelen. Na een aantal jaar ben
ik gaan meedraaien in de jeugdcommissie en
weer een aantal jaar later ben ik in het
bestuur gekozen. Hier heb ik uiteindelijk 14
jaar met veel plezier de taak van voorzitter
gehad en dus ook veel hoogte- en
dieptepunten met deze vereniging
meegemaakt. Ik ken Jurgen Nab, dan ook erg
goed, want hij is ongeveer even lang dirigent
bij de KHO als bij Harmonie Slikkerveer.

Helaas liggen bij deze vereniging de
wekelijkse repetities ook al een tijd stil
vanwege Corona.
De beslissing om me kandidaat te stellen als
voorzitter voor Koninklijke Harmonie
Oosterbeek heb ik niet over een nacht ijs
genomen, maar ik heb hier goed over
nagedacht. Het is namelijk nogal wat om
iemand op te volgen (Paul) die dit al ruim 18
jaar heeft gedaan. En daarnaast gaat ook de
secretaris (Gerda) stoppen die haar
bestuursfunctie nog langer heeft bekleed. De
huidige tijd met alle beperkingen vanwege
dat vervelende virus is ook niet de
makkelijkste tijd om als nieuweling in een
bestuur mee te lopen. Toch heb ik inmiddels
vijf maanden de tijd genomen om samen met
de zittende bestuursleden af te tasten om te
bepalen of we samenwerken van beide
kanten zien zitten. Dit ging en gaat helaas
nog steeds digitaal, voornamelijk via ZOOM.
We hebben elkaar in de afgelopen periode
hooguit 3x ‘live’ gezien.
Na de afgelopen maanden zover als mogelijk
te hebben meegedraaid in het bestuur van
KHO kan ik gelukkig concluderen dat ik de
samenwerking met de zittende bestuursleden
graag wil oppakken (en zij gelukkig ook met
mij ;-)). Hopelijk krijgen we dan ook nog wat
aanvulling, zodat we weer met een voltallige
groep de vereniging kunnen besturen.

In 2016 was Corné ook mee naar Brussel(PR)
Toen ik naar Oosterbeek ben verhuisd, ben ik
nog ongeveer twee jaar heen en weer
gereden voor de wekelijkse repetities en
vergaderingen, maar dat werd me toch
teveel. Daarom was dat uiteindelijk één van
de redenen om eerst mijn bestuursfunctie en
later mijn lidmaatschap na 31 jaar bij
Harmonie Slikkerveer op te zeggen.
Inmiddels was ik ook één van de
medeoprichters en daarmee bestuurslid van
Het Fanfare Collectief. Een nieuw orkest
dat op hoog niveau fanfaremuziek heeft
gemaakt met als hoogtepunt deelname aan
het WMC in 2017. Hier heb ik bugel gespeeld.
Helaas is Het Fanfare Collectief na een korte
bestaansperiode met veel mooie muzikale
momenten gestopt vanwege te weinig animo
vanuit de leden. Het was moeilijk om voor
ieder concert, concours of festival een
complete bezetting te organiseren.
Na de stop van Het Fanfare Collectief ben
ikzelf ook een tijdje helemaal gestopt met
actief muziek maken. Tot ik werd gevraagd
mee te spelen op bugel tijdens een concours
met Muziekvereniging Crescendo uit
Voorthuizen. Dit vond ik zo’n leuke
vereniging dat ik na het concours ook meteen
lid ben geworden.

In mijn periode als voorzitter van Harmonie
Slikkerveer heb ik vaak gedacht dat het
makkelijker zou zijn om zelf niet mee te
spelen in het orkest. Dan kun je je meer
bezighouden met de organisatorische kant en
komt de concentratie bij het muziek maken
niet in het gedrang of andersom.
Mocht ik in de Algemene Leden Vergadering
van de KHO, die vooralsnog gepland staat op
26 maart, officieel gekozen worden, denk ik
dan ook dat ik als ‘frisse buitenstaander’ juist
in staat ben een objectieve mening te vormen
en te adviseren; ik laat me niet (ver)leiden
door persoonlijke of individuele belangen en

ik kan me alleen bezig houden met de
organisatorische kant binnen KHO.
Als ik gekozen wordt zal de komende periode
voor zover dat mogelijk is, gevuld zijn met
heel wat kennismakingsgesprekken met
leden, dirigenten, docenten, organisaties,
gemeente, sponsoren etc.
Ik kijk er naar uit om open het gesprek met
elkaar aan te gaan. In continue samenspraak
ga ik graag uit van dat wat, vooral in deze
tijd wél mogelijk is, in plaats van dat wat
(nog) niet kan. Ik nodig iedereen dan ook van
harte uit om mij te benaderen met goede
ideeën, vragen of opvallendheden.
En hopelijk gaan we dan een leuke toekomst
tegemoet voor deze mooie vereniging waarbij
we zo snel mogelijk weer met z’n allen op een
veilige manier muziek kunnen maken!
Ik kijk ernaar uit om u binnenkort persoonlijk
te kunnen ontmoeten!
Met vriendelijke groet, Corné v.d. Duijn
Schouten

Vrijdag 26 maart 2021 – ALV KHO
Zalencentrum Lebret – Oosterbeek
aanvang 20:15 uur
Zaterdag 4 september 2021 – Airborne Wandeltocht
Kraam en muziek maken - Ensemble
aanvang 10:30 uur
Zondag 19 september 2021 – Herdenkingsdienst
Airborne Kerkhof – Oosterbeek - SBO
aanvang 10:30 uur
Zondag 19 september 2021 – Herdenking bij Air
Despatch Monument – Oosterbeek - Ensemble
aanvang 15:30 uur
Zondag 14 november 2021 – Remembrance Day
Airborne Kerkhof – Oosterbeek - Ensemble
aanvang 11:30 uur
Zondag 27 maart 2022 – CONCERT–
Musis Arnhem - SBO
aanvang 15:00 uur

Vrienden van de KHO
Wist u Dat?
-Onze website www.harmonie-oosterbeek.nl
24 uur per dag te bezoeken is?
-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?
-Indien u meespeelt met de Vriendenloterij, u voor het
goede doel ook de Koninklijke Harmonie Oosterbeek
kunt opgeven?

"Vrienden van de KHO" die ons willen
steunen met een (kleine) maandelijkse
donatie, zodat onze vereniging behouden
blijft voor ‘Oosterbeek en omstreken’.
Bent u onze eerste nieuwe Vriend van de
KHO in 2021?
Kijk voor meer informatie op onze website:
www.harmonie-oosterbeek.nl -> Vrienden

(Concert)agenda
Aangezien we de gevolgen van de coronavirus
nog niet geheel kunnen voorspellen, hebben
we toch al wel toekomstplannen gemaakt.
Alles natuurlijk onder voorbehoud!

-Van de Vriendenloterij direct de helft van uw inzet ten
goede komt aan het goede doel/vereniging?
-Het KHO-bestuur nog steeds bestuursleden zoekt?
-Er afgelopen maanden toch weer zware inspanningen
zijn verricht door de oud papier ophalers?
-Er in december de gevolgen van de crisis goed waren
te zien, met een record aantal kilogrammen oud
papier!!!!
-De bestuursleden druk zijn om de KHO administratie
geheel in e-boekhouden onder te brengen?

Denk bij uw aankopen
eerst eens aan onze sponsoren

Uit de oude doos:

Kijk voor de laatste informatie onze website: www.harmonie-oosterbeek.nl

