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voorwoord

Beste vrienden muzikanten, beste vrienden van het harmonieorkest Oosthoven
Met een goeie maand vertraging hebben we het dan toch gekregen. Op
slechts een nacht is het volledige landschap ondergesneeuwd en ligt er
een mooi, dik tapijt van witte vlokken. Daarmee is die kerstsfeer toch weer
een beetje terug en alhoewel de feestdagen al een tijdje achter ons liggen,
is het nu zeker het juiste moment om jullie allen, ook vanwege het bestuur
van onze harmonie, een allerbeste jaar toe te wensen ... een jaar met veel
gezondheid, vreugde, succes en muziek. Mocht je ergens nog een grote of
kleine verzuchting hebben ... wel, ik wens je toe dat die werkelijkheid voor je
wordt dit jaar.
Het nieuwe jaar 2013 kondigt zich ook weer aan met een aantal mooie en
interessante aktiviteiten. We zijn nu in volle voorbereiding van ons jaarconcert
– het twaalfde Musica Mundana concert – dat plaatsvindt op 23 februari in
de Djoelen vanaf 20.00 uur.
Het belooft weer een mooi concert te worden met enerzijds een aantal
uitdagende werken maar anderzijds ook verschillende goed herkenbare
melodieën. We hebben afgesproken dat we dit jaar eens rond een vast
thema zouden werken en aangezien de tour de France in 2013 zijn honderste
verjaardag viert, hebben al de muziekwerken die we gekozen hebben iets

te maken met het wielrennen en Frankrijk ... al moet ik toegeven dat de
interpretatie soms wel zeer breed is gedacht en het verband met dit thema
wat ver gezocht moet worden.
We verwachten weer een prachtig concert voor jullie neer te zetten en
rekenen dan ook op jullie trouwe steun en aanwezigheid zoals we daar elk
jaar op mogen rekenen.
Verder luisteren we in januari traditioneel de viering van St.-Antonius in de
kerk van Oosthoven op en slaan we de beentjes nog eens uit tijdens ons
ledenfeest begin februari. We zijn blij dat we ook dit jaar weer een muzikante
met meerdere “dienstjaren” kunnen vieren, zij rijgt al 25 jaar trouw de
trompetnootjes aaneen : Vicky Smolders. We wensen haar een dikke proficiat
en danken haar voor haar trouwe inzet.
Beste vrienden, een zeer gezond en succesvol 2013 toegewenst.
Bart De Dier
Voorzitter

Het zonnetje in Retie
Heet, heter, heetst.
Nee, dit is geen opiniestukje over het nieuwe uniform van de muzikanten,
maar een verslag van ons optreden bij de Lindegalm in Retie.
Herinner u het warmste weekend van het jaar. Een hittegolf zonder een
zuchtje wind en puffen in de schaduw. Stel u vervolgens voor: een stel
muzikanten die zich in uniform hijsen en vervolgens onder een snikhete
tent deuntjes blazen. Inderdaad moeilijk voor te stellen, maar zulke
gekken bestaan en ze spelen in Oosthoven.
Negentien augustus trokken we naar Retie voor een
verbroederingsconcert bij de Lindegalm. Een behoorlijk aantal muzikanten
was bereid zon en hitte te trotseren om enkele werkjes te laten horen.

Voor ons speelde een hoop accordeons (de accordeonvrienden van
Arendonk) die een voordeel hebben dat wij blazers niet kennen: zij
kunnen puffen en zuchten terwijl ze spelen.
Maar niet getreurd: met korte rokjes, open schoentjes en de drank
zorgvuldig bewaard onder onze stoelen was het allemaal best te doen.
Onze dirigent kon achteraf zijn t-shirt uitwringen van het zweet, maar dat
kon natuurlijk ook van de stress geweest zijn.
We deden ons best, het resultaat mocht er zijn en over twee jaar staan
we er weer. Met of zonder hittegolf!

Dixit
Tijdens de generale repetitie gaat de dirigent midden in de zaal staan
voor een soundcheck. Nadien zegt hij: “Eigenlijk spelen jullie beter als ik
niet dirigeer.”
Een logische slagwerker: “Ik kan niet naar drie dingen tegelijk kijken
want ik heb maar twee ogen.”
Een enthousiaste muzikant vertelt uitgebreid en omstandig het verhaal
waarop ons nieuw muziekwerk gebaseerd is.
Een andere muzikant: “Ik hoop dat hij nog even doorgaat, dan is het
sebiet direct pauze.”
De dirigent: “Ons volgend stuk: Beyond the Sea.”
Een hardhorige muzikant: “Wat? Spelen we iets van Beyonce?”
De dirigent: “Het klinkt niet meer zo helder, het wordt wazig. Allez, hoe
zeg ik dat nu?” Hij denkt even na. “Het verwazigt!”
Tijdens een zeer dun bevolkte repetitie, de dirigent: “Wat? Is de rest
soms naar Londen voor de paralympics?”
We oefenen een muziekwerk dat we zullen spelen op het dubbelconcert
met het koor Cappricio. De dirigent: “Ik zal jullie even uit de droom
helpen. Tijdens deze passage wordt er NIET gezongen, dit moeten jullie
kunnen spelen!”
Het geluk is voor de varkens zeggen ze dan. Proficiat Bert.

Muziektalent?
Ben je jong of minder jong en je wilt wat met je muziekkennis, geen
probleem.
Elke vrijdag van 20.00 uur tot 22.00 uur is er een repetitie van ons
harmonieorkest in de Heischuur.
Je kan gerust binnenkomen om eens te kijken en luisteren hoe wij te
werk gaan. Je zal snel merken dat het een gezellige sfeer is in onze
harmonie waar muziek zo mooi mogelijk maken nog steeds op de eerste
plaats komt.

Je kan ook komen genieten van ons jaarlijks Musica Mundana concert
in de o.c. De DJoelen. Dus, twijfel niet en kom samen met ons muziek
maken !
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Dank je wel Jan Geudens
Jan, aan elk mooi liedje komt een einde. Zo heb jij achter al die
honderden mooie liedjes een punt gezet. Na zoveel jaren bij de
harmonie heb jij besloten om te stoppen als spelend lid, maar wij
weten zeker dat er geen einde komt na al die mooie liedjes. Die zullen
zeker nog in je warme hartje verder spelen. De harmonie was voor
jou muziek maken, vriendschap en zoveel meer. Al die jaren achter
de pupiter met jouw bariton. Jouw handen waren goud waard als er
gewerkt moest worden. Vele jaren bestuurslid en zelfs voorzitter van
jouw vereniging. Jan, een grote dank je wel voor die 66 jaren als
muzikant maar zeker ook als een vriend. Wij wensen jou, Martha en je
familie nog een heel fijne muzikale gezondheid toe.
Namens alle muzikanten, bestuursleden en sympathisanten van de
harmonie.

Muziek op de speelplaats
Het is zaterdag 26 mei en de Ronde van België passeert het zonnige
Oosthoven. Vele mensen zitten buiten in hun tuin te genieten van het
zonnetje, anderen volgen de koers op televisie en dan zijn er nog een
paar fanatieke muzikanten die hun uniformhemd aantrekken en gaan
spelen voor het goede doel.
Op deze dag was het goede doel een nieuwe speelplaats van het
Sint-Victorinstituut te Turnhout. Het was bakken en braden, maar
een stel bekwame muzikanten stond paraat. Onze act zou een kleine
verrassing moeten zijn en daarom werden we binnengeloodst langs een
clandestiene ingang achter een frietkot. We kregen een kleuterklasje ter
beschikking om onze instrumenten uit te pakken.
Er waren enkele jonge supportertjes aanwezig en die hebben zich
natuurlijk flink vermaakt in het klasje, hoewel het gezegd moet worden
dat veel muzikanten ook enthousiast hebben meegespeeld.
Uiteindelijk trokken vier moedige vrijwilligers eropuit om rattenvanger
te spelen. Ze begeleidden kleurrijke rupsen over de speelplaats met
een vrolijk deuntje, om zo het volk te lokken dat overal rondliep. Missie
volbracht en al gauw stond de speelplaats vol mensen. Er werden
speeches afgestoken, de burgemeester deed een zegje en intussen

stonden wij boven op een klein balkon te wachten en te verzinnen welk
stukje we zouden spelen. Aftellen, ballonnen loslaten, de speelplaats
was officieel ingewijd – en daar begonnen wij te spelen!
Na ons eerste marske gingen we de trap af en zetten we nog enkele
nummers in beneden op de speelplaats. We hadden zelf de indruk dat
onze impact op het feest nogal bescheiden was, maar de klein mannen
in de buurt stonden wel vinnig te dansen. Minder goede reclame was dat
een van deze klein mannen voortdurend zijn vingers in zijn oren had! En
dan nog de zoon van twee muzikanten…
Enkele marsen later trokken we opnieuw naar boven en toen bleek dat
we toch duidelijk gehoord waren. De organisatie vond dat ons optreden
vooral dorstig had geklonken, want ze kwamen pintjes brengen. En nog
pintjes. En nog meer pintjes.
De afwezigen hadden duidelijk ongelijk en de koersliefhebbers ook. Het
feestje was in het Sint-Victor te doen!

Het Sinksenfestival
Traditiegetrouw gaat onze harmonie elke twee jaar spelen bij koninklijke
harmonie ‘De Arend’ van Arendonk. Traditiegetrouw is dat in het
pinksterweekend en traditiegetrouw schijnt er altijd een vrolijk zonnetje.
Zo ook dit jaar!
Onze collega’s van de Arend beseffen nog niet half welke eer hen te
beurt valt. In februari spelen wij immers ons grote jaarconcert en daarna
starten we met een hoop nieuwe muziekstukken. Het zou ook maar
behoorlijk saai zijn als we jaar in jaar uit hetzelfde repertorium brengen!
Na enkele weken welverdiende rust is het concertje te Arendonk dan
de allereerste gelegenheid om onze nieuwe werken te laten horen. Een
ware primeur dus!
Voor deze verbroedering had onze dirigent een vracht ‘lichte muziek’
gekozen. Swing, jazz, filmmuziek of de betere medley met nummers uit
de sixties. Helaas kan ‘lichte muziek’ ook voor ‘zware arbeid’ zorgen

want de repetities verliepen niet zonder slag of stoot.
Voor we mochten beginnen, moesten we eerst netjes poseren voor
een foto. Arendonk bestaat immers achthonderd jaar, dus was het een
bijzonder Sinksenfestival en dus moesten we op de foto. De schattigste
muzikanten vooraan, hierachter de leden met het netste uniform en
daarachter de rest. Het resultaat mocht er zijn.
Met een gezonde dosis stress kropen we dan het podium op. Of liever:
kropen we onder de tent. Al gauw bleken de aloude Oosthovense
gezegdes “het komt wel in orde” en “als het moet, dan staan we daar”
ook nu weer van toepassing waren. Het klonk soms beter dan we zelf al
gehoord hadden.
Na afloop natuurlijk de kelen smeren, nog nagenieten van de zon en
weer naar huis. Over twee jaar staan we er terug, dus noteer alvast dat
dat Pinksterweekend weer zonnig zal zijn!
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