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KHO Nieuwsbrief       24 juli 2021

De KHO ALV 

Tijdens de laatste Algemene Leden 

Vergadering (ALV) van de Koninklijke 

Harmonie Oosterbeek op vrijdag 26 maart 

2021 heeft het bestuur afscheid genomen van 

haar voorzitter Paul Beekhuizen en haar 

secretaris Gerda van den Brul-Opperman. 

Beiden waren al meer dan 20 jaar onderdeel 

van het bestuur van de KHO en waren 

daarmee een beetje het gezicht van de KHO 

geworden. Tijd voor een nieuwe “wind”. 

Als voorzitter is voorgedragen en gekozen 

Corné van der Duijn Schouten.  

Het secretariaat is overgedragen aan Martine 

van Brakel-Voorhoeve, waardoor het KHO 

postadres van het secretariaat is gewijzigd in:  

p/a Johannahoeveweg 14, 6874 CD 

Wolfheze   

 

De KHO wordt 125 jaar in 
2022!  

 

Tijd om met de hele vereniging een mooi 

programma neer te zetten, daarom staken een 

aantal leden (de Jubileum commissie) van 

zowel het “SBO” als “Da Capo” de koppen bij 

elkaar om een leuk programma samen te 

stellen, want wie jarig is, die heeft wat te 

vieren.  

 

 

Na een initiële (digitale) brainstormsessie en 

inmiddels één live sessie verder, denken we 

een leuk programma samengesteld te hebben 

waarin we aan Oosterbeek willen laten zien 

wie de KHO nou eigenlijk is. Zo zal er vroeg in 

het jaar een diner concert zijn dat muzikaal 

verzorgd wordt door het “SBO”. In het 

voorjaar zal “Da Capo” een kinderconcert 

verzorgen, voor iedereen die dat wil, maar 

vooral ook voor de Oosterbeekse kinderen en 

wie weet wel met Oosterbeekse kinderen.  

In elk seizoen zal de jongste afdeling van de 

KHO, de muzikanten van het beginnersorkest, 

de verzorgingstehuizen van Oosterbeek 

komen verrassen met een klein concertje, zij 

gaan binnenkort aan de slag met het 

repertoire. Het jaar zal muzikaal worden 

afgesloten met een concert van het “SBO” in 

Musis Sacrum. Hoe het programma eruit zal 

gaan zien, dat blijft nog even een verrassing, 

maar het zal zeer zeker mooi gaan worden. 

Op 1 november 2022 is de KHO echt jarig 

en zal dit met vrienden, kennissen en oud-

leden vieren door een receptie te geven met 

een hapje en een drankje, reserveer deze 

datum vast in je agenda!  

 

De Jubileum commissie barst van de ideeën 

en behalve bovenstaande hoogtepunten 

zullen we ook voor en door de leden nog 

andere activiteiten organiseren. We hebben er 

zin in met zijn allen en tellen de maanden af 

tot 2022, nog vijf maanden te gaan. 

Van de voorzitter: 

Beste leden, donateurs, sponsors, vrienden 

en andere belangstellenden van de KHO.  

Dit is de laatste nieuwsbrief van 

muziekseizoen 2020 – 2021. Inmiddels is het 

vakantie. Het afgelopen seizoen is ook voor 

onze vereniging weer een heel bijzonder 

seizoen geweest.   

 

In de laatste officiële nieuwsbrief, van 

februari dit jaar, schreven we dat de 

repetities vanwege de Lock down al weer 

bijna twee maanden stillagen. Dit zijn in 

totaal maar liefst zes maanden geworden.  

Zes maanden van niet samen kunnen 

repeteren en geen concerten kunnen geven. 

Gelukkig mochten we dan eindelijk op vrijdag 

28 mei weer fysiek bij elkaar komen in Lebret 

voor een repetitie. Al ging dat ook niet zonder 

slag of stoot. Er was vooraf veel 

onduidelijkheid voor muziekverenigingen in 

de officiële berichtgeving vanuit de overheid, 

er waren tegenstrijdige berichten vanuit de 

veiligheidsregio’s en de gemeenten, maar na 

diverse overleggen en telefoontjes plegen 



kwam het verlossende woord dat wij ook 

weer fysiek bij elkaar mochten komen. 

Steeds onder de dan geldende protocollen en 

gedragsregels. Eerst nog met een beperking 

in het aantal personen (maximaal 30), maar 

na een paar weken werd die beperking 

opgeheven, mits de 1,50 meter gewaarborgd 

kon worden. Eerst nog met mondkapjes als je 

door het gebouw liep, later mochten deze 

mondkapjes achterwege blijven. 

 

 
 

Ook de repetitietijden wisselden enorm, eerst 

repeteerden we met het SBO nog drie keer 

een half uur met steeds 20 minuten 

luchtpauze ertussen, later is dit gewijzigd 

naar twee keer 55 minuten met een half uur 

pauze ertussen. 

Eerst konden we niets te drinken krijgen in de 

pauze en na afloop, dus moest iedereen zijn 

eigen flesje water meenemen, maar de 

laatste drie repetities van het seizoen was 

ook dat gelukkig weer toegestaan en kon de 

nieuwe beheerder van Lebret, Lars Beke, ons 

ook weer voorzien van de nodige drankjes in 

de pauze en na afloop. 

Zo kwamen de repetities steeds meer richting 

het ‘normale’.  

 

 
 

De jeugdleden (van het beginnersorkest en 

Da Capo) hebben vanaf 2 april al onder 

wisselende omstandigheden een aantal keren 

buiten in Park Hartenstein gerepeteerd. Maar 

helaas moest het beoogde afsluitende concert 

van het beginnersorkest en Da Capo buiten 

op het terras van Lebret op het laatste 

moment toch ook weer in een andere vorm 

gegoten dan we in eerste instantie hadden 

bedacht.  

Kortom het was een seizoen dat veel van 

onze flexibiliteit heeft gevraagd, een seizoen 

van improviseren, veel overleggen en 

vergaderen (via Zoom) en roeien met de 

riemen die we hadden. 

 

Nu is het zomervakantie, even tijd om bij te 

komen. Omdat we al zo lang hebben 

stilgelegen hebben we besloten deze vakantie 

slechts vier weken te laten duren, zodat we 

op vrijdag 20 augustus (SBO) weer de 

eerste repetitie na de vakantie kunnen 

houden. Vrijdag 27 augustus start Da Capo 

weer en het beginnersorkest start weer op 

3 september. Hopelijk op een veilige manier 

zonder beperkingen. 

We kijken uit naar het najaar waarin we weer 

onze medewerking zullen verlenen aan de 

Airborne herdenking en waarin een 

kerstconcert op de planning staat. Ook zullen 

we toewerken naar ons jubileumjaar met veel 

leuke activiteiten en mooie concerten. 

Hierover meer in deze nieuwsbrief. 

Blijf gezond en tot snel! 

 
Airborne Wandeltocht 
Ook de Airborne Wandeltocht op zaterdag  

5 september 2021 kan niet doorgaan. 

 

Airborne-Herdenking  

19 september 2021 

Zoals ieder jaar, vanaf het begin van de 

Airborne Herdenkingen in 1945, is ook dit jaar 

de KHO gevraagd om de muzikale omlijsting 

te verzorgen op de Airborne begraafplaats op 

zondagochtend 19 september 2021. 

Net als vorig jaar zal de ceremonie helaas in 

kleinere vorm moeten plaatsvinden. Wederom 

kan er dus vanwege de beperkte aantallen die 

toegestaan zijn op het kerkhof, geen 

compleet orkest van de KHO plaatsnemen. 

Echter na evaluatie van vorig jaar bleek dat 

bij een Harmonieorkest met een bezetting 

van slechts 15 muzikanten in de buitenlucht 

veel akoestische gaten vielen en samenspel 

erg lastig was. Alhoewel er geen negatieve 

reacties zijn geweest over ons optreden, is 

het artistiek niet wenselijk om ook dit jaar 

weer met zo'n klein ensemble te spelen.  

Juist als de dienst door Omroep 

Gelderland  wordt uitgezonden en mensen in 

heel Nederland, maar ook Polen en het 

Verenigd Koninkrijk kunnen het volgen via 

streaming, is het belangrijk om een orkest te 

laten spelen met een volwaardige volle klank. 

Daarom is in goed overleg met de 



organisatie, The Parachute Regiment and 

Airborne Forces Charity, besloten dat we dit 

jaar met wat meer muzikanten een orkest 

mogen vormen. Op dit moment wordt 

bekeken en geïnventariseerd welke 

muzikanten beschikbaar zijn en welke 

stukken gespeeld kunnen worden. 

 

Ook dit jaar zal onze trompettist Berry van 

Brakel 'The Last Post' en de Reveille blazen. 

Erg mooi om te vermelden is dat op de foto 

hieronder zijn opa staat afgebeeld. Hij is ook 

voorzitter van de KHO geweest en speelde 76 

jaar geleden ook op het kerkhof. Berry treedt 

dus in zijn voetsporen. 

 

We gaan ervan uit dat ook dit jaar weer een 

waardige herdenkingsdienst zal worden. 

 

 

 
 

KHO WEBSITE: 

Onze website www.harmonie-oosterbeek.nl is 

tegenwoordig ook te bereiken via een nieuwe, 

wat kortere domeinnaam, namelijk gewoon: 

www.kho.nl 

 

Wist u dat u via de KHO website ook filmpjes 

kunt kijken?  

Via Media&Archief kunt u KHO’s Youtube 

kanaal aantikken. 

Hier staan (op dit moment) de volgende 

filmpjes:  

- Uit het 8mm filmarchief... (10:00 min) 

- The Show must go Online Da Capo 

Oosterbeek 2021  (25:01 min) 

- The Show Must Go (Online)! (1:33 

min) 

- Wij nodigen jou uit! Open repetitie 

KHO (0:32 min) 

- Airborne Herdenking 2018 The great 

rain (1:39 min) 

- KHO DONT STOP (2:03 min) 

Zeker een keer het kijken waard! 

 

Oud (papier) Nieuws 

De KHO haalt iedere laatste dinsdag en 

woensdag van de maand oud papier op in een 

gedeelte van Oosterbeek. Hiermee wordt 

jaarlijks een bedrag van circa 5.500 euro 

verdiend, voor de KHO een belangrijke bron 

van inkomsten. 

 

Afgelopen jaar hebben we extra veel oud 

papier opgehaald. In het begin van de corona 

zagen we dat veel mensen hun zolders gingen 

opruimen, veel dozen dus met boeken en 

tijdschriften. Ook zagen we de toename in de 

online aankopen weer terug aan de kant van 

de weg. Dozen van fietsen, tuinmeubelen, 

Tv’s, het kon niet op. 

 



In een groot aantal gemeenten is, mede 

vanwege corona, afgestapt van het oud 

papier ophalen door vrijwilligers. Maar in de 

gemeente Renkum niet, hier zijn nog diverse 

verenigingen die op deze wijze de clubkas 

spekken.  Onlangs zijn deze verenigingen met 

elkaar en met de gemeente in gesprek 

geweest over de toekomst van het oud papier 

ophalen, en voorlopig blijft dit in de gemeente 

Renkum nog bestaan.  

Reden genoeg dus om de groep vrijwilligers 

voor de KHO uit te breiden. Het verzoek 

onder de leden van Da Capo en SBO heeft 

drie nieuwe lopers opgeleverd. Bart, 

Daniëlle en Rob hebben inmiddels hun 

basiscursus afgerond, van harte gefeliciteerd! 

Zij staan ook al ingeroosterd en vullen de 

plekken op van een aantal lopers die helaas 

tijdelijk uitgevallen zijn.  

Daarnaast hebben Joop, Hedwig, Bastiaan, 

Mary en Miranda de herhalingscursus 

gedaan en ze kunnen de komende drie jaar 

weer veilig oud papier ophalen. 

Mochten er leden zijn die na het lezen van dit 

stukje ook willen lopen dan kunnen ze zich bij 

mij aanmelden. Ben je zelf niet in de 

gelegenheid om te lopen dan mag je partner 

zich ook aanmelden. Aanmelden kan door een 

mailtje te sturen naar secretaris@harmonie-

oosterbeek.nl        Hartelijke groet, Miranda 

 

Overstap naar Rabobank: 

De KHO heeft voor haar financiën de overstap 

gemaakt van twee banken (de SNS en ING) 

naar één bank, namelijk de Rabobank.  

Deze bank heeft veel voordelen voor 

verenigingen. Inmiddels zijn alle verhuizingen 

gelukt en is het nieuwe rekeningnummer:  

NL 56 RABO 0364 2905 01 

 

Afsluiting seizoen Da Capo 

 

Het seizoen 2020/2021 was net als het 

seizoen ervoor een hele rare. Dan weer wel 

repeteren, dan weer niet. In plaats daarvan 

wel online bijeenkomsten die zeker nuttig zijn 

geweest en een bijdrage hebben geleverd aan 

het programma waar wij mee bezig zijn 

geweest. Nu wij de laatste periode weer echt 

fysiek mochten repeteren hebben we meteen 

gemerkt wat het doet als je stukken eerst 

vooraf bespreekt en doorneemt en daarna 

pas gaat samen spelen.  

Het ‘’instap niveau’’ van zo’n eerste keer 

doorspelen ligt dan veel hoger en dat is mooi 

om te zien! 

 

 
Deze laatste periode zijn wij bezig geweest 

met een programma waarvan het thema 

‘’reizen’’ was. 

De corona crisis maakt veel lastig of 

onmogelijk, zo ook het reizen. Ons idee dus 

om dan in ieder geval maar een muzikale reis 

te gaan maken. We hebben dus stukken op 

het programma gezet die uit verschillende 

landen komen of die met reizen te maken 

hebben. Zo hadden we o.a. Italië, Duitsland, 

Nederland en het wilde westen.  

 

Onze laatste repetitie voor de zomer hebben 

we gebruikt als concert moment voor de 

leden.  

Op dit concert hebben wij een selectie van 

ons programma gespeeld. We zijn begonnen 

met de Italiaanse concertmars ‘’Verona’’. 

Daarna zijn we naar ons eigen land gegaan 

met ‘’The Happy Cyclist’’. Nederland fietsland, 

een stuk voor orkest en fietsbel solo.  

 

Wij hebben bij dit stuk de solopartij verdeeld 

onder zes mensen in het orkest die dus 

allemaal een gedeelte van de solopartij voor 

hun rekening namen. Daarnaast speelden 

deze leden tussendoor ook nog noten op hun 

eigen instrument. Kortom, een hele knappe 

prestatie van iedereen! We sloten af met een 

stuk uit ons buurland Duitsland. 

Aangekondigd als een stuk dat gaat over 99 

luchtballonnen.  

 

Gezien de korte fysieke voorbereidingstijd 

kunnen we zeer tevreden zijn over het 

eindresultaat. Met drie stukken, en een ijsje 

na afloop, hebben wij dit seizoen mooi af 

weten te sluiten.  

 

Na de zomer hopen we weer lekker van start 

te kunnen gaan met veel mooie concerten en 

een seizoen zonder corona beperkingen.   

 

Fijne vakantie allemaal en tot snel!     

Marc 

 



Anjeractie Prins Bernhard 
Cultuurfonds 
 

De Anjeractie mag dit jaar met recht een 

succes genoemd worden. De allerlaatste 

nieuwsbrief was speciaal gewijd aan deze 

actie. De netto-opbrengst voor de KHO was 

uiteindelijk maar liefst € 710,-.  

Bij deze willen wij iedereen bedanken die dit 

mede mogelijk gemaakt heeft. Hiermee 

bedoelen we de mensen die zelf een bijdrage 

hebben gedaan, maar ook de mensen die de 

(whatsapp en email-) berichten hebben 

doorgestuurd naar vele vrienden en bekenden 

of de berichten hebben gedeeld op hun 

Sociale Media. 

 

We hopen dat we ook volgend jaar weer op 

jullie medewerking mogen rekenen en 

wellicht een nog hoger eindbedrag in de 

wacht kunnen slepen. 

 
Kerstconcert: 

Op vrijdagavond 17 december 2021 zal 

het SBO een kerstconcert verzorgen in de 

Vredebergkerk in Oosterbeek. 

 

Inzameling lege 
inktpatronen 
Het heeft even stil gelegen, maar wist u dat 

de KHO nog lege inktpatronen inzamelt? 

Om deze in een inzameldoos aan te bieden 

aan NICA-CTC, krijgen we daar als vereniging 

een soort statiegeld voor, waar de 

penningmeester weer blij van wordt.  

De doos staat in de opslag van de 

muziekinstrumenten in Zalencentrum 

Lebret. 

 

In het zonnetje 

 

Deze keer willen we graag twee bijzondere 

KHO vrijwilligers in het zonnetje zetten:  

Joop Heuvel en Jaap Breur. Beiden een 

voorspoedig herstel toegewenst! 

 

MuziekAkkoord 
Gelderland-Midden 

 
Foto: Jikke Fotografie & Vormgeving 

 

Iedereen die de uitzending heeft gezien met 

koningin Maximá 50 jaar, heeft kunnen zien 

dat diverse kinderburgemeesters een 

muziekakkoord hebben ondertekend. Hieruit 

is MuziekAkkoord Gelderland-Midden 

ontstaan.  

 

Op donderdag 17 juni 2021 zijn alle 

organisaties, verenigingen, betrokken politici 

uit gemeenten in Gelderland Midden bij elkaar 

gekomen, om het akkoord te ondertekenen. 

Voor de komende drie jaar is er een subsidie 

toegekend om meer muziek op de 

basisscholen te kunnen geven. Komend 

najaar zal er invulling aan gegeven gaan 

worden, naar welke scholen er gegaan kan 

worden en hoe het project er verder uit gaat 

zien.  

 

Na een jaar waarin Corona ervoor zorgde dat 

er soms wel, maar ook heel vaak, geen 

gezamenlijk muziek gemaakt kon worden, 

hopen wij als Koninklijke Harmonie 

Oosterbeek hiermee weer een nieuwe 

impuls aan onze leden aanwas te kunnen 



geven.  

 

 
Foto: Jikke Fotografie & Vormgeving  
Namens de KHO: Mariska van Dongen van Eijden 
 

Vrienden van de KHO 
Het instandhouden van een vereniging als de 

KHO brengt aanzienlijke kosten met zich. 

Kosten bijvoorbeeld voor huur van repetitie-, 

les- en concertlocaties, voor onze 

professionele dirigenten en docenten. Kosten 

die te maken hebben met aanschaf en 

onderhoud van instrumenten, met het 

bijzonder vormgeven en 'aankleden' van onze 

concerten, voor leerlingenactiviteiten, enz.  

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, van fondsen, enz. 

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 omgeving. 

 
 

Kijk voor meer informatie op onze website: 

www.kho.nl -> Vrienden 

 

The Show Must Go 
On(line)!  
We hadden je graag echt willen uitnodigen, 

helaas zit dat er nog niet in. Maar…..  

The Show Must Go On(line)! De 

Koninklijke Harmonie Oosterbeek zit niet stil 

en het opleidingsorkest Da Capo ook niet. 

Als je al die tijd geoefend hebt, is het toch 

harstikke leuk als er iemand komt luisteren, 

maar ja, corona. 

On(line) with the show 

Op zondag 18 april om 15:00 uur kon je 

daarom vanuit huis genieten van het concert 

van Da Capo onder leiding van Marc 

Dammers, met medewerking van Hans 

Platenkamp. Da Capo, het Opleidingsorkest 

van de KHO, bestaat uit een groep 

enthousiaste muzikanten. De meeste daarvan 

zijn leerlingen, maar er zit ook een aantal 

‘steunmuzikanten’ in het orkest. Deze 

mensen zijn er om de beginnende leerlingen 

te helpen. Ook zitten er vaak gevorderde 

muzikanten op de ‘zwaardere’ instrumenten, 

aangezien de meeste mensen op de ‘lichtere’ 

instrumenten beginnen. De naam Da Capo is 

ontleend aan de Italiaanse muziekterm die 

“Vanaf het begin” betekent. 

 

Da Capo bestaat uit blaasinstrumenten en 

slagwerk. Onder de ‘lichtere’ instrumenten 

vallen o.a. de klarinet, dwarsfluit, hobo, 

altsaxofoon, hoorn en trompet. Bij 

‘zwaardere’ instrumenten kan je denken aan 

de basklarinet, fagot, tenorsaxofoon, 

baritonsaxofoon, trombone, bariton en bas. 

Via Media&Archief kunt u KHO’s Youtube 

kanaal aantikken om de Show must go 

Online terug te kijken. 



Denk bij uw aankopen 
 eerst eens aan onze sponsoren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Uit de oude doos: 

 

De Harmonie Oosterbeek bestaat 50 jaar (1 november 1947) 

Ten gelegenheid daarvan kreeg zij het predicaat “Koninklijke” uitgereikt. 

 

 

 

Kijk voor de laatste informatie onze website: www.kho.nl  


