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Op bezoek bij Karel van Houten, baritonsax

Zeer zomers pleinconcert
Zaterdagmiddag 30 juni was 
het ideale moment voor een 
pleinconcert: de zon scheen, het 
terras was geopend en een grote 
groep publiek was wel in voor 
wat vrolijke muziek. Zowel de 
harmonie als de slagwerkgroep 
speelden zomerse nummers, 
die perfect pasten bij de setting, 
zoals de bongosolo van oud-
lid Martijn van Schaik. Al met 
al een gezellige afsluiter voor 
het concertseizoen. Het was 
een bijzonder concert met veel 
bloemen: oud-trompettiste en 
vriend van OG Anneke van 
Ravenstein werd in de bloemen 
gezet wegens haar 45-jarig 
huwelijk met Wim. Ook werd er 
afscheid genomen van ‘de ouwe 
rotten van OG’, Henk Kok en 
Karel van Houten, beiden lid 
zolang men zich kan herinneren! 
Speciaal voor de gelegenheid 
speelde OG hun favoriete 
stukken, listig uitgevraagd door 
Hennie en Esther, die de heren 
speciaal voor deze nieuwsbrief 
interviewden.

MUZIEKNIEUWS

Op bezoek bij Henk Kok, bassist 
Henk is dit jaar gestopt met spelen bij de harmonie.  Een vreemd 
idee, want Henk begon al met spelen tot hij nog maar een klein 
ventje was. Toen nog op trompet, wat hij voortzette in militaire 
dienst, om er daarna de brui aan te geven. Na verloop van tijd 
begon het gelukkig weer te kriebelen bij Henk; in 1968 werd hij lid 
van OG. Hier was hij een vaste waarde, hoewel in vele rollen: als 
trompettist, tubist en zelfs zeven jaren als dirigent, om uiteindelijk 
op de bas te eindigen. Uit het interview, boordevol historische 
terugblikken, wordt al snel duidelijk dat Henk met veel plezier en 
enthousiasme heeft gespeeld. Met name de muziek van Henk van 
Lijnschooten kan Henk waarderen. Pavane in Blue is een van zijn 
werken. Tot slot geeft Henk ons mee: laten we vooral de jeugd 
bewegen om met elkaar te gaan musiceren!
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Ook Karel is kort geleden gestopt met musiceren bij de vereniging. 
Twee jaar nadat hij in 1976 in Benschop kwam wonen, werd hij 
gevraagd of hij bij OG wilde komen spelen. Karel was destijds 
klarinettist bij Amicitia in IJsselstein. Zo gebeurde, in 1978 werd hij 
lid. Via de tenorsax belandde hij uiteindelijk op de baritonsaxofoon. 
Passend bij de sax, hield en houdt Karel vooral van dixiemuziek en 
big band-nummers, zoals die van Glenn Miller. Colonel Bogey is 
een van zijn favorieten. De vorige baritonsax werd destijds helaas 
gestolen uit de auto van de voorzitter, blikt Karel terug, die sax 
speelde nog beter dan de huidige. Toch heeft hij hier jarenlang zijn 
partij op geblazen. Hij was bovendien in al die jaren vrijwel nooit 
afwezig. Zijn devies: als je lid bent van een vereniging, moet je er 
ook gewoon zijn!



Mooie optredens van onze muziekleerlingen
Door Hennie Boonacker - De laatste week van het muziekseizoen 
zat bomvol activiteiten. Kort na het Pleinconcert, en vlak voor 
de afsluiting met barbecue, was het op dinsdagavond 3 juli  nog 
tijd voor de jaarlijkse muziekdemonstratie-avond. We hebben 
genoten! Belangstellenden en leerlingen waren aanwezig om te 
luisteren naar de verschillende optredens, van ieder op zijn eigen 
niveau. Er werd muziek ten gehore gebracht door leerlingen op een 
grote diversiteit aan blaasinstrumenten: Danique op klarinet, Ilse 
op saxofoon,  Daniël op blokfluit, Roos op dwarsfluit en Marius 
op trompet. Ook erg leuk was het optreden van Roos en Colin, die 
samen met Wim een prima stuk speelden op de trommels. Het was 
duidelijk dat de leerlingen ook dit jaar weer goed gewerkt hebben. 
Fantastisch om te zien hoe snel en goed jullie vooruit gaan!

Agenda
13 juli:  Barbecue
22 aug: 1e repetitie slagwerk
25 aug: Jaarmarkt
28 aug: 1e repetitie harmonie
10 nov: Najaarsconcert
24 nov: Intocht Sinterklaas
19 dec: Volkskerstzang

Iedere 1e zaterdag van de 
maand oud papier: geef je op!
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Timo van trompet naar bas
Hoewel we Timo Beumkes 
kennen van de voorste rij, waar 
hij de bugel speelde, is hij de 
afgelopen periode ingevallen als 
tweede trompettist. Dat Timo 
van alle markten thuis is, blijkt 
maar: na het vertrek van Henk is 
hij gestart met de omscholing tot 
bassist. Gijs van Kooten, docent 
voor de koperinstrumenten, 
geeft hem een spoedcursus. Wij  
hebben hier alle vertrouwen in. 
Timo, veel succes en plezier! En 
Gijs, bedankt voor je inzet!

Ledeninformatie
We verwelkomen Sonja Smits als 
nieuw lid bij de slagwerkgroep. 
Veel muziekplezier gewenst! 

Helaas hebben ook enkele 
leden onze vereniging verlaten: 
Aloush Verwoerd, Kirsten van 
Ieperen en Henk Kok. Vriend 
van OG Ton Beeres is overleden.

Op 13 april haalde Marius 
Verheij (trompet) zijn diploma 
B. Van harte proficiat!

Feestelijk  familienieuws
Op 21 mei jl. werd Nora 
Oosterom geboren, dochter van 
trompettiste Irma. Beide maken 
het goed. Namens de redactie, 
van harte gefeliciteerd!

Op 8 juni trouwde Willem van 
Beek met zijn Nellie. Willem is 
vriend van OG en sinds jaren 
onze trouwe reserve-dirigent. 
Hij dirigeerde ook enige tijd het 
leerlingenorkest. We wensen 
Willem en Nellie veel geluk!


