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KHO Nieuwsbrief
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.

Besturen in Coronatijd
Waar we op 9 maart nog bij Martine thuis
onze maandelijkse bestuursvergadering
hadden over o.a. de voorbereiding op de
ledenvergadering, waren we op 12 maart
druk in overleg hoe om te gaan met het
advies van de KNMO (= De vereniging Koninklijke
Nederlandse Muziek Organisatie) om alle activiteiten
van de KHO te annuleren. Toen een lastig
besluit, maar nu we terugkijken was dit een
logische beslissing op het juiste moment. En
met dit besluit volgde het afstemmen van de
communicatie richting leden, leerlingen en
docenten. Het was fijn dat we in deze periode
door de KNMO goed op de hoogte werden
gehouden van de relevante ontwikkelingen.

14 juli 2020

Hoewel het voor de leden waarschijnlijk wat
muziek maken betreft een rustige periode
was, was er voor het bestuur genoeg te
bespreken: contact met de leden
(bijvoorbeeld via de Zoom-borrels, challenges
voor het beginnersorkest en kaartjes naar de
leden), in contact blijven met de mensen van
bijvoorbeeld Lebret, gaan we de lessen weer
opstarten (in nauw overleg met docenten, de
leslocaties en de leerlingen), vervolgens de
activiteiten op de vrijdagavond en daarna
gelukkig ook weer snel het opstarten van de
repetities. De protocollen van de KNMO
moesten worden aangepast en voorgelegd
aan de gemeente.
Ook na de vakantie zullen de nodige
maatregelen nog van kracht blijven tijdens de
repetities en de lessen. Toch zijn we vooral
blij dat we weer muziek kunnen maken, iets
wat velen van ons erg gemist hebben in de
afgelopen periode. Als bestuur kijken we
terug op een intensieve periode, maar door
de goede sfeer in de vereniging en het
bestuur was het zeker geen vervelende klus
om de club door deze gekke tijd te loodsen.

Koningsdag 2020

Al snel zijn we met het bestuur overgestapt
van ons maandelijks overleg bij één van de
bestuursleden thuis op een wekelijks Zoomoverleg. Daarbij was het bestuur versterkt
door Mariska, die sinds eind vorig jaar
meedraait. Ook zijn we blij dat Paul en Gerda,
die hun bestuurslidmaatschap met de
geplande ledenvergadering in maart zouden
neerleggen, beiden hebben aangegeven nog
een jaar langer in het bestuur te blijven. Zo
konden we op volle sterkte door deze
bijzondere periode heen besturen.

In de periode van de lockdown viel ook de
viering van Koningsdag “in het water”.
Op Koningsdag ging een groepje leden van de
KHO langs een aantal serviceflats en
verzorgingshuizen in Wolfheze en Oosterbeek
om daar het Wilhelmus te spelen. Ook voor
enkele woonhuizen werd door verschillende
leden van de KHO het Wilhelmus ten gehore
gebracht.

Dodenherdenking 4 mei
Op 4 mei speelden muzikanten van de KHO
bij een aantal gemeentelijke herdenkingen,
maar ook bij hun eigen huizen het
Taptoesignaal om 19:58 uur en na de twee
minuten stilte het Wilhelmus.
Filmpjes hiervan zijn op onze Facebookpagina
te vinden.

Muzikale activiteit was er ook van ons
Beginnersorkest onder leiding van Martine
van Brakel – Voorhoeve.

Lessen
De lessen gingen met videobellen. Bij mij
(Wieke van Brakel) ging het met Skype.
Dat was op zich wel handig dat het via Skype
ging. Want dan hoefde je niet ergens naartoe
en je kon van tevoren alvast klaar gaan
zitten. Dat kon anders niet. Alleen je kan
moeilijk samenspelen, want het loopt niet
allemaal tegelijk.

Ervaringen uit het
beginnersorkest
En ook Da Capo nam een muziekvideo op. In
de tussentijd begonnen ook de digitale
verenigingsbijeenkomsten via Zoom, zowel
voor Beginnersorkest en Da Capo, als ook
voor het SBO. Op de vrijdagavond kwamen
we elkaar zo toch nog weer een klein beetje
tegen in deze rare tijden.

KHO in Lock down
Op donderdag 12 maart moesten we
besluiten om alle activiteiten van de KHO met
onmiddellijke ingang stop te zetten.
Geen repetities, geen concerten, geen
muzieklessen… niemand wist hoe of wat en
hoe lang dit allemaal zou kunnen gaan duren.
Stilzitten hebben we niet lang gedaan.
Binnen twee weken waren in elk geval de
individuele muzieklessen al weer van start
gegaan. Niet met docenten en leerlingen in
een lokaal, maar via de computer. Met Zoom,
FaceTime, Skype en vergelijkbare
programma’s vonden leerlingen en docenten
elkaar al heel snel weer en kon in elk geval
deze muzikale activiteit weer worden
opgepakt.

Muziekles via de computer.
In dit geval saxofoon les door Casper Dik.

Wat fijn dat er een beginnersorkest is!
Anderhalf jaar geleden ben ik met mijn zoon
meegekomen naar een open avond van de
Harmonie. Hij had algemene muzikale
vorming afgerond, en koos voor saxofoon. Ik
wilde weer muziek gaan maken, en wilde wel
een nieuw instrument leren bespelen. Bij de
open avond heb een aantal instrumenten
uitgeprobeerd, en daarna de intuïtieve keuze
gemaakt voor hoorn. Ik had geen idee waar
ik aan begon.
Al vrij snel nadat we beiden waren gaan
lessen, mochten we instromen in het
beginnersorkest. De eerste periode had ik de
handen vol om de muziek te volgen. Oh, die
eerste noot, valse tonen, wat spelen ze snel.
Motiverende woorden waren een welkome
steun. En beginner zijn heeft ook een groot
voordeel: je kan veel leren. De eerste toon
blijft de moeilijkste, maar de klank gaat
vooruit en er komt meer ruimte om het
grotere geheel te horen.

Ook zoon Luka heeft er plezier in om te
spelen en ervaren hoe muziek samen klikt.
Wat doet Martine toch de hele tijd met haar
handen?

Geweldig hoe Martine ook tijdens corona ons
betrokken hield met opdrachten. Hierboven
zien jullie een detail van de thuis-hoorn.
Inmiddels zijn er nieuwe nieuwkomers
bijgekomen, en stromen meer ervaren
muzikanten door. De grootste sectie is
verrassend: sinds kort zijn we met drie
hoornisten!
Luka en Roosmarijn

Het eerste begin was er
weer…
Op vrijdag 5 juni was het dan zover...
Voor het eerst sinds begin maart konden we
weer bij elkaar komen in Lebret. Nog niet om
te blazen: de KNMO werkte nog aan een
protocol met de regels en voorwaarden voor
het herstarten van musiceren in orkest
verband. En ook konden we nog niet met de
hele vereniging zomaar samenkomen: maar
groepen tot maximaal 30 konden weer in
Lebret terecht, en dat was al weer een stapje
verder dan de digitale bijeenkomsten waar we
het tot dan mee moesten doen.

En we zijn weer van start…
Vrijdag 19 juni 2020 is een dag in de KHO
historie die we niet snel gaan vergeten.
Na ruim drie maanden mochten we weer gaan
repeteren. Wel onder duidelijke beperkingen.
In eerste instantie met maximaal 30
muzikanten en met onderlinge afstanden van
minstens 2 meter in alle richtingen.
Ondanks alle regeltjes en beperkingen was
het toch een heel feestelijk weerzien en het
voelde zo bevrijdend om eindelijk weer
samen te kunnen en mogen musiceren.
De eerste versoepelingen zijn inmiddels ook
een feit. Voor de meeste instrumenten kan de
onderlinge afstand terug naar 1,50 meter en
ook de grens van maximaal 30 personen
geldt inmiddels niet meer.
We zijn er nog lang niet, en hoe we verder
gaan met onze concerten en evenementen is
nog best een hele puzzel. Maar er klinkt in elk
geval weer orkestmuziek bij de KHO.

Voor Da Capo en Beginnersorkest was er een
geluidenbingo door dirigent Marc Dammers
van Da Capo georganiseerd.
Bij het SBO had dirigent Jurgen Nab een
presentatie voorbereid, onder meer over
wederzijdse beïnvloeding in de klassieke en
populaire muziek.
En natuurlijk hadden we wat in te halen qua
gesprekken, drankjes en bitterballen!!
En Fons en Rianne van Lebret hadden een
eigen “welkomsnoot” aan deze avond
toegevoegd. Het begin was er weer...

Hier een foto van de eerste repetitie van Da
Capo en het SBO.

Midzomerconcerten
Onze geplande Midzomerconcerten op 14 en
28 juni gingen helaas niet door.

(Concert)agenda
Aangezien we de gevolgen van de coronavirus
nog niet geheel kunnen voorspellen, hebben
we toch al wel toekomstplannen gemaakt.
Alles onder voorbehoud!
Zondag 19 juli 2020 – Buiten concert
Park Hartenstein – Oosterbeek – SBO
aanvang 15:00 uur
=>Prettige vakantie toegewenst!
Vrijdag 28 augustus 2020 – Start repetities
na de vakantieperiode
Zalencentrum Lebret
Zondag 20 september 2020 – Herdenkingsdienst

Op zondagmiddag 19 juli 2020 willen we dit
echter inhalen. In park Hartenstein te
Oosterbeek, zal vanaf 15:00 uur een buiten
concert worden gegeven door het
Symfonisch Blaasorkest.
U wordt van harte uitgenodigd. Let daarbij op
uw gepaste afstand.

Airborne Kerkhof – Oosterbeek - SBO
aanvang 10:30 uur
Zondag 20 september 2020 – Herdenking bij Air
Despatch Monument – Oosterbeek - Ensemble
aanvang 15:30 uur
Zondag 8 november 2020 – Remembrance Day

Airborne Wandeltocht
Ook de Airborne Wandeltocht op 5 september
2020 gaat helaas niet door.

Airborne Kerkhof – Oosterbeek - Ensemble
aanvang 11:30 uur
Zondag 7 maart 2021 – CONCERT–
Musis Arnhem - SBO

Vrienden van de KHO

aanvang 15:00 uur

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?

"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 2020?
Kijk voor meer informatie op onze website:
www.harmonie-oosterbeek.nl -> Vrienden

-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?
-Het KHO-bestuur nog steeds bestuursleden zoekt?
-Er afgelopen maanden toch weer zware inspanningen
zijn verricht door de oud papier ophalers?

Denk bij uw aankopen
eerst eens aan onze sponsoren

Uit de oude doos

Herkent u deze Boerenkapel “De Benedendoarpers” nog?

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

