
 

 
Nieuw leven inblazen 
Een paar jaar geleden hebben een aantal leden het initiatief genomen om 1x per kwartaal een nieuwsbrief over onze 
vereniging uit te brengen: “het Kwartituur”. Om diverse redenen is dat in 2008 gestopt maar nu gaan wij (Denise en Hettie) het 
Kwartituur weer nieuw leven inblazen. Ieder kwartaal proberen wij weer een Kwartituur uit te brengen. Als jullie zelf nieuws 
hebben, een stukje willen schrijven of iets anders ludieks; mail het naar ons! Het wordt nog leuker als het Kwartituur door jullie 
zelf gemaakt wordt.  

Uitwisselingsconcert Vorstenbosch 

Zondag 30 september jl. waren wij uitgenodigd voor een uitwisselingsconcert bij muziekvereniging “De Notenkrakers” in 
Vorstenbosch. Bij deze vereniging is Mari van Gils, de vader van “onze” Paul, dirigent. In oktober 2011 zijn zij bij ons geweest, 
nu mochten wij naar het Brabantse land. “De Notenkrakers” openden het concert. Zij gaan binnenkort aan een concours 
deelnemen, dit was een goede generale repetitie voor hun. De fanfare had maar een kort programma, 1 mars en 2 
muziekstukken.  
Na het optreden van de fanfare mochten wij plaats nemen. Een harmonie klinkt heel anders als een fanfare, het publiek was 
enthousiast. Ook Paul was tevreden, wij kunnen op een mooi concert terug kijken. Binnenkort zullen wij ons jaarlijks 
kerkconcert in Tricht geven, dan kunnen wij weer van ons laten horen.  

Nieuwe orkestleden 
Na de zomervakantie zijn er weer een aantal jeugdleden doorgestroomd naar het harmonieorkest. Dit zijn Iris den Hertog op 
fluit, Famke Jansen op fluit en Charlotte Kramer op hoorn. Wij hopen dat jullie met veel plezier mee spelen in het orkest. In het 
begin zal het even wennen zijn maar dat komt helemaal goed.  
Als iedereen er is, zijn wij met 44 muzikanten. Eigenlijk zijn wij nog met meer; Sven (kan dit seizoen niet repeteren i.v.m. 
sporten), Chantal (al langdurig ziek thuis) en Miriam (zij valt in bij concerten). Hier mogen wij best trots op zijn. Wij zitten knus 
en gezellig bij elkaar, want de repetitieruimte wordt niet groter. Zolang Batua blijft sporten op maandagavond, kunnen wij 
helaas niet in de gymzaal.  
Binnenkort gaan wij weer naar de school om nieuwe leden te werven. Het zou mooi zijn als het leerlingenorkest ook een groot 
orkest blijft. Als je iemand hoort die interesse heeft om muziek te maken, jong of oud, mag men altijd komen kijken en luisteren 
op onze repetitieavond.  

Eigen inbreng 

Wij vinden het erg leuk als in iedere nieuwsbrief door een lid iets over de vereniging wordt geschreven. Even voorstellen wie je 
bent, wat je doet, leuk vindt, etc. Wij zullen hiervoor leden benaderen. Het eerste stukje is van Quinten Hoogerdijk. Hij schrijft 
wat over zijn ervaringen als ‘nieuweling’ in het harmonieorkest.  
 
Hallo ik ben Quinten Hoogerdijk. Ik ben 11 jaar en ik speel trombone bij OZOD. Al 4 jaar speel ik op trombone. Eerst heb ik les 
gehad van Jaap Stam en na een jaartje ging ik meespelen in het Jeugdorkest. In het jeugdorkest speel ik nu 2 jaar mee. Vanaf 
de winteruitvoering dit jaar speel ik in het grote orkest mee.  
Ik heb A examen gedaan  voor de zomervakantie . Ik speel tweede trombone in het grote orkest en ik vind het heel leuk het is 
wel gezellig naast Bert, Cor en Jan. De muziekstukken zijn wel leuk maar sommige langzame stukken zijn oersaai. De marsen 
zijn niet zo erg moeilijk om te spelen want bij een ander orkest bij mij in het dorp speel ik al twee jaar mee op straat en 1 jaar in 
het orkest. Het oefenen voor het lopen door het dorp was wel cool we hadden les van een oud beroeps militair. De concerten 
zijn wel leuk om te doen er is dan lekker veel publiek. De repetitie op maandag is wel leuk maar grapjes tussendoor mag wel 
vaker. Dit deed de dirigent die er was toen Paul een zoontje had gekregen. Dat was erg leuk. 
Het leukste van muziek maken is kunstjes doen met mijn trombone zoals Jos Janssen doet met de dieseltrekkers. Ik speel 
steeds zijn cd’s en kijk naar alle filmpjes op internet van mnozil brass en die doe ik na ook samen met Jaap Stam op les dan 
kun je gewoon op je rug liggen en trombone spelen.  
Dweilorkesten zijn helemaal leuk en ik ga dan ook vaak met mijn vader mee bij kapellenwedstrijden kijken. Daar doen ze dan 
leuke shows geven. Ook ken ik al alle liedjes van het dweilorkest van mijn vader. 

Jeugddag 2013 

Na het succes van de vorige twee jeugddagen, gaan wij dit in 2013 ook weer organiseren. Vorig jaar waren er zo’n 40 
jeugdleden van Buurmalsen, Deil en Tricht die hieraan meegedaan hebben. Iedereen was erg enthousiast, dus wij gaan 
hiermee door. Binnenkort krijgen jullie weer een uitnodiging en inschrijfformulier, maar de datum kun je alvast op de kalender 
zetten: zaterdag 19 januari 2013. Dit keer wordt de jeugddag in Deil gehouden en Jaap van Stam is weer jullie dirigent. Jullie 
doen toch allemaal weer mee??  

 

 

 



 

 
Babynieuws 
Op 17 september zijn Paul en Noortje de trotse ouders geworden van hun zoon Robin. Wij wensen 
Paul, Noortje en Robin veel geluk en gezondheid toe. Als Paul er moe uitziet, weten jullie hoe dat komt… 

Hoe is het met???  
Al enige tijd missen wij Chantal van Rooijen in het harmonieorkest, zij speelt dwarsfluit.  
Zij is al langere tijd ziek en waarschijnlijk duurt het nog wel even voordat zij weer kan mee spelen. Op ons verzoek heeft zij zelf 
een stukje geschreven waarom zij afwezig is.  
 
Hallo allemaal, 

Zoals jullie waarschijnlijk wel hebben gezien, ben ik al een tijdje niet meer bij de repetities en concerten aanwezig. In januari 
ben ik in revalidatiecentrum De Hoogstraat begonnen met revalideren. Hier zou ik een aantal maanden heen gaan om weer te 
leren lopen. Daardoor kon ik niet bij de repetities aanwezig zijn. 
Na een paar maanden ging het revalideren steeds beter. De functie in mijn been kwam beetje bij beetje weer terug en toen 
mijn evenwicht ook verbeterde kon ik beginnen met stukjes te lopen. Eind maart ben ik gestopt in het revalidatiecentrum. Ik 
kon toen weer kleine afstanden lopen! Het was de bedoeling om thuis verder te revalideren en de normale dingen weer op te 
gaan pakken. Dus ook het dwarsfluiten. 
Dit liep anders dan verwacht. Doordat ik nog erg veel pijn had kreeg ik weer andere pijnstillers. Deze medicijnen hielpen 
helaas niet. Wat ik wel overhield aan deze medicijnen zijn darmproblemen. Hierdoor ben ik in een korte tijd veel afgevallen.  
Door mijn ondervoeding waren de functies van verschillende organen niet meer goed. Het risico was te groot om naar huis te 
gaan, dus ben ik in mei opgenomen in het WKZ in Utrecht. Na een krappe twee weken mocht ik weer naar huis. Bijna een 
week later moest ik weer op controle. De uitslagen waren niet goed, dus werd ik weer opgenomen. Toen heb ik ook 
sondevoeding gekregen. Vanaf juni ben ik nu weer thuis. Tot een paar weken geleden heb ik volledig op bed moeten liggen. 
Inmiddels gaat het de goede kant op en voel ik mij steeds beter worden. Nu mag ik weer langzaam het een en ander gaan 
doen. Door mijn sonde kan ik helaas nog niet dwarsfluiten. Als ik weer voldoende op gewicht ben en de sonde eruit mag, dan 
kan ik weer gaan dwarsfluiten en hoop ik dat jullie mij snel weer zien verschijnen bij de repetities. 
Groetjes, 
Chantal van Rooijen 

Chantal, bedankt voor jouw verhaal. Nu weet iedereen waarom jij al langere tijd afwezig bent. Wij hopen dat je snel weer fluit 
kan spelen en bij ons mee kan doen. Veel beterschap!!! 
 
Famke Janssen (ook dwarsfluit) kan voorlopig geen muziek maken. Zij is met paardrijden gevallen en heeft haar arm 
gebroken. Ook jij veel beterschap en wij hopen je snel weer te zien.  

Agenda 
24 november   Intocht Sinterklaas   13.30u Dorpshuis      (harmonie)  
  1 december  Speculaasactie          9.45u Dorpshuis      (iedereen) 
15 december   Kerst/kerkconcert    (onder voorbehoud)  (harmonie)  
25 december   Kerstviering in kerk     9.30u in kerk           (harmonie)  
19 januari 2013   Jeugddag in Deil   tijd/info volgt              (alle jeugdleden)  
  8 maart    Generale repetitie   tijd/info volgt               (iedereen)  
  9 maart    Uitvoering   tijd/info volgt              (iedereen)  

Verjaardagen 
  8 oktober   Ilse van de Berg    8 november  Lotte Drijver  
  9 oktober   Marco de Weerd    8 december  Marian Fokker  
13 oktober   Flora Kerkhof    18 december   Romy van Kessel  
21 oktober   Jan Kerkhof    27 december  Marco Drijver  
24 oktober   Miriam de Jongh   29 december     Wal van der Zalm  
24 oktober   Henk van Iterson   30 december    Hettie Boer  
30 oktober   Charlotte Kramer  
 

Volgende editie 
Als je voor het volgende Kwartituur een stukje wilt schrijven, leuk nieuws hebt of iets anders; kun je het mailen naar 
hettieboer@hetnet.nl. Dit moet voor eind december binnen zijn zodat wij in januari de volgende Kwartituur kunnen uitbrengen.  

 


