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KHO Nieuwsbrief      29 april 2020

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.  

Geen openbare repetities 
In verband met de overheidsmaatregelen met 

betrekking tot het Coronavirus zijn ook 

verschillende activiteiten van de KHO 

afgelast. Repetities en concerten vinden 

momenteel niet plaats.  

 

Ruim vijf weken geleden hebben we 

noodgedwongen de repetities van de KHO 

moeten stilleggen. En al wordt er gemaild en 

geappt, en zien we van alles op sociale media 

van elkaar, wat we in elk geval missen is de 

vrijdagavond en de gezelligheid die daarbij 

hoort. Hoogste tijd om daar wat aan te doen. 

 
 

Op vrijdag 24 april hebben we daarom voor 

de eerste keer, via de computer, een "digitale 

verenigingsborrel" georganiseerd, waaraan 

een kleine 20 leden hebben deelgenomen. 

Het was heel fijn om elkaar weer even te 

kunnen zien en met elkaar te kunnen 

bijkletsen. Het beviel zo goed, dat een tweede 

"borrel" in de planning zit.  

 

Verder is er van alles gaande in de KHO.  

Zo zijn de muzieklessen van de KHO 

inmiddels via het internet hervat.  

De Beginnersgroep krijgt met enige 

regelmaat een “Challenge” van Martine en 

ook voor Da Capo wordt zoiets voorbereid.  

 

 

 

Jurgen Nab is, samen met Bert en Jos 

Baggermans, bezig om oefenmateriaal samen  

te stellen waarmee de leden van het SBO 

binnenkort thuis, gedirigeerd door Jurgen, in 

elk geval praktisch bezig kunnen zijn.  

 

Nieuwjaarsconcert  
Op zondag 5 januari hield de KHO haar 

traditionele Nieuwjaarsconcert. Om 12.00 uur 

was de zaal in Lebret Zalen en Events goed 

gevuld.  

 

Daar kon u luisteren naar onze 

Beginnersgroep onder leiding van Martine van 

Brakel-Voorhoeve.  

 

En twee ensembles van ons SBO orkest. 

 



 

 

Een bijzonderheid is dat dit concert voor Da 

Capo het eerste concert is dat onder leiding 

stond van de nieuwe dirigent Marc Dammers. 

 

Na afloop van het Nieuwjaarsconcert was er 

ook weer de gebruikelijke receptie en werd er 

vooruitgekeken naar het nieuwe jaar. 

Jubilarissen 

Een standaard onderdeel van het 

Nieuwjaarsconcert is de huldiging van onze 

jubilarissen. Dit jaar waren dit:  

Bert Peters, 55 jaar lid van de KHO. 

 

Bert werd “gedecoreerd” met een speciaal 

KHO horloge met inscriptie. 

 

 

 

Paul Beekhuizen, 25 jaar lid van de KHO. 

 

 
 

Oliebollenactie KHO 
Het jaar 2019 werd afgesloten met een 

oliebollenbak-event in Wolfheze. 

 

 
Alle leden hebben een mail met voorinteken- 

lijst ontvangen, om oliebollen voor de KHO te 

verkopen. De oliebollen werden tussen kerst 

en oudejaarsdag gebakken.  

 

En ze smaakten weer heerlijk!  

Bedankt ‘oliebollenbakkers’. 



Songs of Liberation 

Zondag 9 februari gaf het Symfonisch 

Blaasorkest (SBO) van de KHO in een goed 

bezette Muzenzaal van Musis Sacrum een 

bijzonder concert in het teken van oorlog, 

bevrijding en vrede. Muziek afgewisseld door 

passende filmbeelden. Met sopraan Tenar 

van Kooten Niekerk, en een prachtig groot 

koor, het Toonkunstkoor uit Wageningen, 

als muzikale gasten. En een persoonlijke 

bijdragen van een bekende spreker. Dr. Jan 

Terlouw zou zijn gedachten laten gaan over 

oorlog, vrede en vrijheid. Helaas was hij door 

ziekte verhinderd. Zijn plaats werd 

ingenomen door rabbijn Awraham 

Soetendorp, die over deze thema's twee 

maal een uiterst persoonlijke en roerende 

boodschap bracht.  

Wij bedanken de heer Soetendorp voor de 

vlotte wijze waarop hij deze verplichting over 

heeft genomen en bereid was om op heel 

korte termijn een bijdrage aan ons 

evenement te leveren. Daarbij noemen wij 

ook graag de goede diensten van 

sprekersbureau ArtiWorld te Nijmegen 

(www.artiest.nu).  

Het concert was enkele maanden na de grote 

herdenkingen van de Slag om Arnhem en 

blikte vooruit naar mei 2020 waarin we 75 

jaar vrijheid mogen vieren. Dirigent Jurgen 

Nab had met ons orkest een geweldig 

programma voorbereid dat helemaal bij dit 

gegeven past. Het concert vond ook plaats op 

historische grond. Niet alleen is Musis Sacrum 

nog geen kilometer verwijderd van ‘de’ Brug 

waar het tijdens de Slag om Arnhem allemaal 

om te doen was, het gebouw zelf beleefde 

ook donkere dagen: het was bij de Duitse 

bezetter in gebruik als "Wehrmachtheim".  

Het programma bestond uit twee gedeelten. 

Voor de pauze was 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 (met het Toonkunstkoor), 

afgewisseld met beelden van de Duitse inval, 

van de slag om de Grebbeberg, en van D-day 

en Market Garden.  

Ook in de oorlog blijft de hoop bloeien en 

Tenar van Kooten Niekerk zong, op basis van 

een sonnet van Shakespeare, het 

schitterende "I shall love but Thee" van Jan 

Van der Roost. 

 
 

Na de pauze vierden 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 ontleend 

heeft: "Songs of Liberation" van Harrie 

Janssen.  

 

"Songs of Liberation" is gebaseerd op een 

aantal liederen uit Valerius' GedenckClanck en 

herinnert aan een tijd van een andere 

bevrijding dan die van 1945, namelijk de 

strijd tegen de Spaanse overheersing.  

Aan dit nummer werkten ook het 

Toonkunstkoor Wageningen en Tenar van 

Kooten Niekerk mee. 

Midzomerconcerten 

Onze geplande Midzomerconcerten op 14 en 

28 juni gaan helaas niet door. 



Airborne Wandeltocht 
Ook de Airborne Wandeltocht op 5 september 

2020 gaat helaas niet door. 

De challenges van het 

beginnersorkest 

Helaas kunnen ook de leden van het 

beginnersorkest al een paar weken niet meer 

samen repeteren. Gelukkig gaan de 

muzieklessen (op afstand) wel door! Om toch 

nog samen met muziek bezig te zijn, 

bedenken we regelmatig een nieuwe 

challenge: een opdracht die de leerlingen zelf 

thuis kunnen uitvoeren.  

De eerste challenge was nog redelijk 

makkelijk: blaas zo lang mogelijk een noot. 

Dit leverde leuke filmpjes op, we zagen zelfs 

een didgeridoo!  

Bij de volgende challenge moesten de 

leerlingen met spullen in huis een drumstel 

maken. De reacties waren erg creatief: 

bestek, pannen en zelfs gezinsleden werden 

onderdeel van een drumstel!  

 

Een hele leuke challenge was de Playing 

Together (at home) challenge.  

Met het orkest spelen we vaak het stuk 

‘Playin Together, so much Better’. Een stuk 

met een mooie, toepasselijke titel. Voor deze 

challenge heeft één van onze slagwerkers zijn 

partij als eerste ingespeeld. Vervolgens 

hebben de muzikanten (en dirigent) hun 

bijdrage opgenomen. Michiel, de vader van 

één van onze leerlingen, heeft deze filmpjes 

bij elkaar gemonteerd. Ondanks de afstand 

hebben we toch samen kunnen spelen. We 

zijn dan ook erg trots op het eindresultaat, 

dat u kunt zien op onze facebook pagina.  

Als tussendoortje was er een fotoquiz, waarbij 

bleek dat onze blazers en slagwerkers een 

pianotoets maar moeilijk konden herkennen. 

Op dit moment is de opdracht: geef iemand 

uit je gezin muziekles en probeer hem of haar 

een eenvoudig liedje of ritme te laten spelen. 

We zijn benieuwd naar de filmpjes!  

Koningsdag in coronatijd 

Om toch een beetje het gevoel van 

Koningsdag te geven, zijn een aantal 

muzikanten op verzoek het Wilhelmus gaan 

spelen bij mensen op de stoep. Er waren een 

aantal verzoeken binnen gekomen en ook de 

verzorgingshuizen in Oosterbeek zijn we niet 

vergeten.  

 

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. 

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’. 

Bent u onze eerste nieuwe Vriend van de 

KHO in 2020?  

Kijk voor meer informatie op onze website: 

www.harmonie-oosterbeek.nl -> Vrienden 

Of vul de machtiging in, achterin deze 

Nieuwsbrief 

 



(Concert)agenda  
Aangezien we de gevolgen van de coronavirus 

nog niet geheel kunnen voorspellen, hebben 

we toch al wel toekomstplannen gemaakt. 

Zondag 20 september 2020 – Herdenkingsdienst 

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 Kerkhof – Oosterbeek - Ensemble 

aanvang 11:30 uur 

Zondag 3 januari 2021 – Nieuwjaarsconcert  

Zalencentrum Lebret 

aanvang 12:00 uur 

 

Zondag 7 maart 2021 – CONCERT–  

Musis Arnhem - SBO 

aanvang 15:00 uur 

 

In memorandum 

Op 24 november 2019 overleed op bijna 76 

jarige leeftijd Tiny van Brakel – Hesseling. 

Tiny werd in 1966 als het eerste vrouwelijke 

lid van de Koninklijke Harmonie Oosterbeek 

ingeschreven.  

In september legde zij nog samen met Jitse 

Moen de krans bij de Airborne herdenking.   

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? 
 
-Van de Vriendenloterij direct de helft van uw inzet ten 
goede komt aan het goede doel/vereniging? 
 
-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 winter 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? 

Denk bij uw aankopen 

 eerst eens aan onze sponsoren 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 


