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Koninklijke Harmonie Oosterbeek 
Jubileumboekje 



  

Vriend worden van de KHO???               

Ja, ik word Vriend van de KHO en steun zo de activiteiten en projecten 
van de KHO. Opzeggen als Vriend is mogelijk; schriftelijk of per mail 
aan secretariaat@harmonie-oosterbeek.nl 
 
Ik kies voor een maandelijkse bijdrage van:   O  € 2,50 
      O  een hoger bedrag: € ……… 
SEPA – Doorlopende machtiging 
Incassant: Koninklijke Harmonie Oosterbeek  
Incassant ID: NL87ZZZ401193610000 
 
Reden betaling: Bijdrage Vrienden van de KHO 
 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de Koninklijke 
Harmonie Oosterbeek om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw 
bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om 
doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de 
opdracht van Koninklijke Harmonie Oosterbeek. 
 
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. 
Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag 
uw bank naar de voorwaarden. 
 
Naam: ……………………………………………………………………………….. 
Adres: ……………………………………………………………………………….. 
Postcode en woonplaats: ………………………………………………………….. 
E-mail: ………………………………………………………………………………... 
IBAN:   NL…………………………………………………………………………….. 
 

Plaats ondertekening:  …………………………………………………………….. 
Datum ondertekening:  …………………………………………………………….. 
 
 
Handtekening …………………………………………………………………….. 
  



Jubileum Agenda 
 
 
Datum Omschrijving Waar 
26 maart Kinderconcert LeBret 
14 mei “The Armed Men” Vredebergkerk, 

Oosterbeek 
22 mei “The Armed Men” Junushoff 

Wageningen 

25 juni Parkconcert Park Hartenstein 
10 september Feestdag LeBret 

18 september Airborne herdenking Oosterbeek War 
Cemetery 

1 november Jubileumreceptie LeBret 

4-6 november Repetitieweekend SBO Hengelo ovb 
26 november  Jubileumconcert  Musis, Arnhem 
   
Verschillende data De KHO komt naar u 

toe (4x) 
bejaardentehuizen 

 
 
De laatste informatie is te vinden op: www.harmonie-oosterbeek.nl 

 

  

125 jaar Koninklijke Harmonie Oosterbeek 
 
Op 1 november 1897 werd er in Oosterbeek een harmonieorkest opgericht 
met de naam “Nooit Gedacht”. In 1910 krijgt “Nooit Gedacht” haar 
eerste vaandel en op 1 april 1919 wordt in een algemene 
ledenvergadering besloten dat de muziekvereniging voortaan “DE 
HARMONIE” gaat heten.  
 
In de oorlogsjaren speelde “DE HARMONIE” een toontje lager. Op 25 
september treedt “DE HARMONIE” weer naar buiten. Het is bij de eerste 
steenlegging voor het Airborne-monument en de eerste herdenking op 
het kerkhof. De september catastrofe is een wezenlijk element in de 
geschiedenis van “DE HARMONIE” en daarom is de Airborne-herdenking 
een vast punt in de jaarlijkse activiteiten van de KHO.  
 
In 1947 wordt het gouden jubileum van “DE HARMONIE gevierd.  Na een 
rondwandeling door het dorp wordt er op de sportvelden van ‘Hartenstein’ 
een concert gegeven. Vervolgens komt de burgemeester met een 
buitengewone mededeling: “Het is hem een blijde opdracht, om een 
schrijven te mogen overhandigen van het Koninklijk Huis, waarin Hare 
Majesteit onze Koningin (Wilhelmina) aan de Muziekvereniging “DE 
HARMONIE” goedkeuring verleent om het predicaat ‘Koninklijke’ voor 
haar naam te voeren. Er volgt een massale ovatie, het corps staat op, het 
vaandel neigt, het publiek verheft zicht van haar stoelen en het machtige 
volkslied klinkt over het veld. 

 

 

 

 

 

 
Tijdens de viering van het 50-jarig bestaan verscheen de naam 
"KONINKLIJKE HARMONIE OOSTERBEEK" met gouden letters op het 
vaandel. Tevens prijkt sindsdien het Pegasus embleem op het vaandel 
van de KHO. 
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Kinderconcert 
 
Da Capo zal de spits afbijten van het jubileumjaar met een kinderconcert 
door kinderen en voor kinderen en hun (groot)ouders.  
 
Het thema van het kinderconcert zal zijn sprookjes. Wie kent er uit zijn 
eigen kindertijd nu geen sprookje. Sprookjes spreken veel kinderen aan, 
het is spannend, avontuurlijk, liefdevol maar bovendien magisch. Het is 
dan ook een magisch thema waarbij er een verhaal centraal staat wat 
gedurende het concert steeds ondersteund zal worden door bijpassende 
muziek.  
 

 
 
Om alvast een kleine voorstelling te geven van wat er verwacht kan 
worden zullen we u in gedachten meenemen naar het bosrijke gebied van 
Oosterbeek. In dit prachtige gebied gebeuren er allemaal dingen die u 
niet voor mogelijk houdt. 
 
Als u de volgende keer rondloopt door dat bosrijke Oosterbeek kijk dan 
maar goed om u heen. Waar het verhaal uiteindelijk over zal gaan is nog 
even een verrassing, maar er wordt al hard aan gewerkt.  
 
We gaan de samenwerking met de scholen van Oosterbeek opzoeken om 
tot een mooi concert te komen. Hoe dit precies zal gaan en wat iedereens 
rol hierin zou zijn houden we nog even voor onszelf.  
 
Houdt de agenda maar vast leeg op zaterdagmiddag 26 maart 2022. 
Het concert zal worden uitgevoerd in Lebret Oosterbeek.  
  

Koekjes 
 
In 2022 bestaat de Koninklijke Harmonie Oosterbeek 125 jaar. Een 
prachtige mijlpaal, die groots gevierd zal worden. Natuurlijk hoort daar 
ook een traktatie bij! Speciaal voor de KHO heeft een “koninklijke” 
Bakker Hilvers, daarom deze heerlijke notenkoek ontwikkeld. Een 
passende traktatie dachten we, voor mensen die van noten (lezen) 
houden… 
 
Met deze koek wordt het jubileumfeest niet alleen lekkerder maar ook 
feestelijker, want ook de kas van de KHO wordt ermee gevuld. Van elk 
verkocht tonnetje met notenkoek (4 stuks voor 4 euro) gaat 2 euro naar 
de KHO, als jubileumcadeau!  
 
De naam van deze jubileumkoek is gedoopt in: KHOek. 
 
 
 
De koeken zijn niet alleen in Oosterbeek, maar ook in ons filiaal in de 
Broerenstraat (Arnhem-Centrum) te koop, want dat is de thuisbasis van 
Hilvers Social. In deze winkel/leerbakkerij werken onze collega’s met 
een achterstand op de arbeidsmarkt. Zij maken met veel geduld en 
aandacht heerlijke koeken en cake, waaronder de notenkoeken voor de 
KHO.  
 

Als oudste bakker van Arnhem (sinds 1767) 
feliciteren we de KHO van harte met dit 
jubileum. Net als de KHO spannen we ons in 
om waardevolle tradities en succesrecepten 
te behouden en tegelijkertijd aantrekkelijk te 
blijven voor de volgende generaties. Dat dat 
lukt, blijkt uit het succes van onze 
ambachtelijke producten én de vierde 
generatie Hilvers die inmiddels ons bedrijf 
(mede) leidt. Meer weten over de historie, 
heerlijke producten en verkooppunten van 
Bakker Hilvers?  
Je vindt ons op www.bakkerhilvers.nl. 
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Musis Sacrum 
De concertzaal van Musis Sacrum (in de volksmond Musis) is al sinds 1847 
het huis van muziek in Arnhem. Vanaf 2015 is er in samenwerking met 
de gemeente Arnhem, hard gewerkt aan een ingrijpende vernieuwing van 
Musis. In mei 2017 is de nieuwe Parkzaal in Musis in gebruik genomen, 
een multifunctionele zaal met 1000 zitplaatsen of 1750 staanplaatsen en 
met opzienbarende glaswand aan de achterkant van het podium en de 
verbinding met het park.  
 
Eind 2017 is de historische Muzenzaal gerenoveerd. Vanaf januari 2018 
staat de Muzenzaal weer te schitteren als sfeervolle locatie en concertzaal 
met behoud van de historische uitstraling. In deze nieuwe Muzenzaal 
heeft het SBO al verschillende keren hun mooie muziek mogen laten 
klinken.  
 

 
 
Musis is razend populair en is daardoor al snel volgeboekt. De KHO heeft 
daarom twee weekenden als optie genomen, maar het is nog niet zeker 
welke van de vier dagen het zal gaan worden.  
 
Maar u mag het jubileumconcert in Musis op 26 november 2022 niet 
missen, dus reserveer het alvast maar in de agenda. 
 
 
  

Marc Dammers 
 
Sinds twee jaar is Marc Dammers de dirigent bij het opleidingsorkest Da 
Capo. Hij is op zijn tiende begonnen met saxofoonlessen en in 2018 
begonnen met de HaFaBra-directie aan Bourdon Hogeschool te Gouda.  
 

Zaterdag 13 november 2021 mocht een trotse 
Marc zijn dirigenten diploma in ontvangst 
nemen.  

 
In de Coronatijd heeft Marc niet stil gezeten en 
heeft een online muziekconcert gegeven met 
Da Capo: “The Show must go On(line)”  

 
Marc is al enthousiast aan de slag gegaan met 
de muziekstukken voor het kinderconcert op 
zaterdagmiddag 26 maart 2022. 
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Concert The Armed Man 
 
Op zaterdag 14 mei 2022 en op zondag 22 mei 2022 geeft het 
Symfonisch Blaasorkest (SBO), in samenwerking met Toonkunstkoor 
Wageningen, een concert The Armed Man. Op zaterdag 14 mei 2022 
wordt dit concert gehouden in de Vredebergkerk te Oosterbeek en een 
week later op zondag 22 mei 2022 in Junushoff te Wageningen. 

 

 
 
“The Armed Man” is een mis van de Welshe componist Karl Jenkins, met 
als ondertitel “A Mass for Peace” en is opgedragen aan de slachtoffers 
van de Kosovo-crisis. Het is in wezen een anti-oorlogsstuk, gebaseerd op 
de katholieke mis, die Jenkins combineert met andere bronnen zoals het 
15e -eeuwse volkslied “L’homme armé” in het eerste en laatste deel. Het 
stuk is geschreven voor SATB-koor met solisten en een symfonisch orkest.  
 
Naast de katholieke mis bevat de tekst ook woorden uit andere religieuze 
en historische bronnen, waaronder de islamitische oproep tot gebed, de 
Bijbel en de Mahabharata (een belangrijke hoeksteen van het 
Hindoeïsme).  
 
“The Armed Man” brengt de groeiende dreiging van een oorlog in kaart, 
afgewisseld met momenten van reflectie; het toont de verschrikkingen 
die oorlog met zich meebrengt en eindigt met de hoop op vrede in een 
nieuw millennium wanneer verdriet, pijn en dood kunnen worden 
overwonnen.  

Jubileumconcert 
 
Na het veelbelovende repetitieweekend zal er een paar weken later het 
jubileumconcert gegeven worden in Musis. Het SBO gaat aan de slag 
om hier weer een prachtig en speciaal concert neer te zetten. Houd 
allemaal maar vast 26 november vrij in de agenda want dan zal dit 
mooie concert plaats gaan vinden.  
 

Om alvast een beeld te geven van wat er verwacht kan 
worden, gaan we terug naar de verschillende 
concerten die er al gegeven zijn in Musis. Voordat 
Nederland met het Coronavirus te maken kreeg, gaf 
het SBO nog een prachtig concert Songs of 
Liberation (2020). Het concert begon met muziek 
wat te maken had met de oorlog zelf en eindigde met 
muziek over bevrijding, verlossing en uiteindelijk 
vrede. Tussendoor waren er beelden te zien en 
verhalen te horen over deze tijd.  

 
 
Het jaar daarvoor (2019) was er het concert  
“Pictures at an Exhibition”. Door te luisteren 
naar de muziek leek het net of je in een echt 
museum rondliep en je meegenomen werd van 
het ene schilderij naar het andere. Steeds 
aangekomen bij een nieuw schilderij gaf Rosa 
van der Vijver, de zandprinses, een beeld van 
hoe dit schilderij eruit zou kunnen zien.  
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Repetitieweekend SBO 
 
Wat is een jubileumjaar zonder een gezellig en muzikaal 
repetitieweekend. Voor het SBO zal er in het weekend van 4, 5 en 6 
november een repetitieweekend georganiseerd worden. Om muzikaal 
dichterbij elkaar te komen zal dit weekend bestaan uit verschillende 
repetities, tutti-repetities (met het hele orkest), maar ook 
groepsrepetities. Doordat we het hele weekend samen kunnen repeteren 
en in kleine groepen kunnen repeteren zullen er mooie meters gemaakt 
worden voor het jubileumconcert in Musis.  
 

 
 
Natuurlijk zal er niet alleen maar gerepeteerd worden. Voor de 
saamhorigheid van het SBO zullen er ook andere activiteiten zijn om na 
zo’n pittige Coronatijd weer nader tot elkaar te kunnen komen.  
 
Het weekend zal voor alle leden van het SBO toegankelijk zijn of ze nu 
tussendoor naar huis gaan of het hele weekendpakket mogen ervaren. 
Het zal waarschijnlijk plaatsvinden in Hengelo op een mooie locatie waar 
van alles mogelijk is voor orkesten. Het zal een leuk, gezellig en muzikaal 
weekend worden.   

 
 
Het stuk bestaat uit 13 delen en begint met een voorstelling van 
marcherende voeten, later bedekt door de schrille tonen van een piccolo 
die de fluiten van een militaire band nabootst met de 15e -eeuwse Franse 
woorden van “The Armed Man”.  
 
Na de reflectieve pauze van de Oproep tot gebed en het Kyrie, roept “Red 
ons van bloedige mannen” om Gods hulp tegen onze vijanden. Het 
“Sanctus” heeft een militaire, dreigende sfeer gevolgd door Kipling’s 
“Hymn Before Action”. “Opladen!” begint met krijgstrompetten en zang, 
maar eindigt in het gekwelde geschreeuw van de stervenden, gevolgd 
door de griezelige stilte van het slagveld na actie, onderbroken door een 
eenzame trompet die de Last Post speelt.  
 
“Angry Flames” beschrijft de afschuwelijke scenes na het bombardement 
op Hiroshima en “Torches” vergelijkt dit met een fragment uit de 
Mahabharata waarin de terreur en het lijden worden beschreven van 
dieren die stierven bij het verbranden van het Khandava-bos. “Agnus Dei” 
wordt gevolgd door “Now the Guns Have Stopped”, over het schuldgevoel 
van enkele terugkerende overlevenden van de Eerste Wereldoorlog. Na 
het “Benedictus” (enkele jaren geleden nog door het SBO van de KHO 
uitgevoerd) beëindigt “Better is Peace” de mis hoopgevend, 
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Toonkunstkoor Wageningen 
Al voor de tweede wereldoorlog (van 1914–1923) was er in Wageningen 
een Toonkunstkoor. Het huidige Toonkunstkoor Wageningen is opgericht 
op 18 juli 1946 in De Tien Zilverlingen aan de Markt. Op 19 september 
1946 werd de eerste koorrepetitie gehouden. Al snel zocht men 
aansluiting bij de toenmalige “Maatschappij tot Bevordering der 
Toonkunst", een landelijke organisatie die tot doel had de 
muziekbeoefening (“toonkunst” = muziek) te bevorderen. Hiertoe 
werden op veel plaatsen in Nederland muziekscholen opgericht en koren 
actief ondersteund. 

 

 
Toonkunstkoor Wageningen is nu een groot gemengd koor van 
ongeveer 75 leden, mannen en vrouwen, vaak aangevuld met 
projectleden. Het is één van de grotere koren uit de regio. Het koor zingt 
klassieke koormuziek, bij concerten begeleid door professionele orkesten, 
pianisten of organisten, en met professionele vocale solisten. Er worden 
meestal twee concerten per jaar gegeven, waarbij geregeld 
samenwerking met verschillende Wageningse groepen wordt gezocht 
zoals scholen, dansgroepen en theatermakers.  
 
Het Toonkunstkoor vindt het belangrijk om door middel van concerten 
mensen in de regio de gelegenheid te geven tegen een relatief voordelige 
prijs van live klassieke muziek te genieten. 
Vanaf 1 januari 2018 wordt het koor begeleid door dirigent Hans de Wilde 
die op de repetities wordt bijgestaan door een uitstekende pianist: Mark 
Toxopeus.  

 

 

De jarige KHO komt naar u toe! 
 
Omdat niet iedereen in de gelegenheid is om naar de KHO toe te komen, 
komt de KHO naar hen toe. Dit betekent dat het leerlingenorkest samen 
met andere ensembles verschillende (bejaarden) tehuizen in Oosterbeek 
gaat bezoeken om een klein concertje te geven.  
 

 
 
Het leerlingenorkest staat sinds ruim 3 jaar onder leiding van Martine 
van Brakel. Met veel enthousiasme studeert zij samen met de veelal 
jonge leerlingen korte stukjes muziek in. Zo kunnen de leerlingen al goed 
laten horen wat ze geleerd hebben en zo mogen nog meer mensen 
genieten van mooie muziek in en rondom Oosterbeek.  
 
Wilt u ook dat deze jonge geleding van de KHO bij u op bezoek komt?  
 
Stuur dan een mailtje naar: jubileum@harmonie-oosterbeek.nl en we 
kijken naar de mogelijkheden. 
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Jubileum receptie 
Op 1 november 2022 bestaat de KHO 125 jaar! Een mooie leeftijd en 
dat moet natuurlijk gevierd worden, niet alleen met leden, maar ook met 
oud-leden en mensen die om wat voor reden dan ook betrokken 
zijn bij de vereniging.  
 

 
 
Het plan is om een receptie te houden waarbij we belangstellenden van 
de KHO kunnen uitnodigen en onder het genot van een hapje en een 
drankje met elkaar kunnen vieren dat er al 125 jaar muziek is in 
Oosterbeek.  
 
Het zou leuk zijn om tijdens die receptie beeldmateriaal van de KHO te 
kunnen laten zien. Hoe begon het allemaal en waar staan we nu na 125 
jaar.  
 
Wie heeft er foto’s, anekdotes of anderszins materiaal dat we op de 
receptie zouden kunnen gebruiken. We houden ons van harte aanbevolen!  
 
Je kunt het sturen naar: jubileum@harmonie-oosterbeek.nl.  

 
 
 

Parkconcert 
 
Elk jaar geeft het SBO een parkconcert in park Hartenstein, wij zullen 
deze traditie op 25 juni 2022 dit jaar ook weer voortzetten. We steken 
het parkconcert alleen wel even in een ander jasje. Tijdens een wandeling 
door het mooie park Hartenstein ontdekten wij een leuke foodtruck op 
een mooie plek in het park zelf. Zo kwamen wij op het idee om van ons 
traditionele parkconcert een minifestival te gaan maken, maar kunnen dat 
natuurlijk niet alleen. Met Foodtrucks, Da Capo en ander entertainment 
zorgen we voor een midzomeravond sfeer met lichtjes, gezelligheid, 
mooie muziek en lekker eten en drinken. 
 

 
 
Om speciaal voor Oosterbeek van ons parkconcert een minifestival te 
maken hebben we een spannende planning en grootse ideeën. Of het 
uiteindelijk op deze manier door kan gaan hangt helaas nog wel af van 
verschillende factoren. We zitten met vergunningen die goedgekeurd 
moeten worden en met onze eigen financiën waarbij wij nu nog niet met 
zekerheid kunnen zeggen of dit leuke plan dan ook daadwerkelijk 
door kan gaan.  
 
Mocht het allemaal volgens plan verlopen en doorgaan, dan zal het 
minifestival plaatsvinden op zaterdag 25 juni 2022. 
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Feestdag voor en door de leden! 

Op 10 september gaan we met z’n allen feest vieren 
want….. De KHO bestaat 125 jaar!  

Hoewel de KHO dus een oude dame is, geldt dat zeker niet voor de leden, 
die variëren van 10 tot 75 jaar. Nou kunnen we met zijn allen taart kunnen 
gaan eten en gezellig doen, maar de KHO heeft meer in petto!  
 
Omdat niet iedereen uit Oosterbeek zelf komt kennen velen van jullie 
Oosterbeek niet zo goed. Het wordt dus tijd om daar iets aan te gaan 
doen! Hoe? Dat gaan we (nog) niet verklappen, maar na deze dag is het 
zeker dat je Oosterbeek eens van een andere kant gezien hebt.  
 
De dag wordt afgesloten met een hapje en drankje, de details worden 
later onthuld. En mocht je na deze boeiende dag nog zin hebben om 
Oosterbeek nog beter te leren kennen, dan ben je van harte welkom in 
één van de horeca gelegenheden die Oosterbeek rijk is. Tja en dan hoeven 
we je tegen die tijd niet meer te vertellen waar die zich dan bevinden. 
 

 

Herdenking Airborne kerkhof 
Naast de jubileumactiviteiten zal de KHO ook haar medewerking verlenen 
aan de jaarlijks terugkerende activiteiten zoals de Airborne herdenking en 
Remembrance day. 

Op zondagmorgen 18 oktober 2022 zal voor de 77e keer de Airborne 
herdenkingsdienst op de Arnhem Oosterbeek War Cemetery, gelegen aan 
de Van Limburg Stirumweg te Oosterbeek, worden gehouden. 
De KHO zal ook voor de 77e keer  de muzikale begeleiding verzorgen.  

Schoolkinderen uit de 
gemeente Renkum en 
omliggende gemeenten 
leggen bloemen bij de 
graven tijdens deze 
herdenking. Nu 77 jaar later 
kan iedereen in het land, via 
een directe televisie 
uitzending op TV Gelderland, 
deze herdenking meemaken.  
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In 2022 is Jurgen Nab alweer 20 
jaar de inspirerende muzikale leider 
van het Symfonisch Blaasorkest 
(SBO). Onder de leiding van Jurgen 
heeft het SBO al verschillende grote 
symfonische werken ten gehore 
gebracht, zoals Romeo and Juliet 
(Prokovief), The Planets (Holst) 
maar ook muziek origineel 
gecomponeerd voor harmonieorkest 
zoals Voyage au centre de la terre 
(Janssen) en Pegasus (Poelman).  

Kenmerkende kwaliteiten van Jurgen zijn: grote bevlogenheid, erg 
muzikaal en hij heeft het talent om zijn orkest zodanig te motiveren 
dat het boven zichzelf uitstijgt. Terugkijkend op de afgelopen 20 jaar 
is het orkest gezegend geweest met een dergelijk muzikaal leider. 
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