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scherzo ma non troppo najaar 2016 

Het belangrijkste wat ons de afgelopen tijd bezighoudt is natuurlijk het 
aanstaande vertrek van Thomas Lowe. Ten tijde van het schrijven van deze 
nieuwsbrief was dit nieuws nog zo vers, dat je er nu nog weinig over zult 
lezen. We staan ook even stil bij het overlijden van onze erevoorzitter, Hans 
van Halteren. Vrolijker nieuws is dat we intussen twee nieuwe leden hebben 
verwelkomd, verderop stellen ze zich voor. We gaan gewoon door, in 
november gaan we een mooi najaarsconcert geven! 

We kunnen er in dit stukje niet omheen. Het aangekondigde vertrek van Thomas 
vult de agenda van het bestuur overduidelijk. 
 
Ik schrijf dit voordat we vergaderd hebben, dus verwacht van mij geen uitge-
sproken opvattingen of andere inzichten dan die we hebben beschreven in het e-
mailbericht dat de leden 10 oktober mochten ontvangen. 
 
Voor het vertrek van de dirigent werd aangekondigd, zaten we middenin de 
voorbereidingen van de door leden gewenste dirigent-evaluatie. Bij deze 
evaluatie wilden we niet alleen kijken naar de match tussen orkest en dirigent, 
maar ook waar we als vereniging voor staan. Dit onderzoek naar onszelf zullen 
we zeker moeten doen en hier zullen we dan ook op terugkomen bij het zoeken 
naar een nieuwe dirigent. 
 
Voor het orkest is de focus op het uitvoeren van een prachtig concert onze 
prioriteit. Ik was dan ook blij dat dit goed werd opgepikt bij de repetitie van 12 
oktober. 
 
Uw voorzitter begint de vereniging en belevingswereld wel snel te kennen. 
Tijdens bestuursvergaderingen en de contactmomenten tussendoor. Steeds beter 
begrijp ik de verschillen en overeenkomsten in beleving van het liefhebbers-
verenigingsorkest en dat van  het muziek/kunsteducatie-orkest. En raak ik er 
meer van overtuigd dat die twee vormen elkaar enorm kunnen versterken. 
 
Enfin: toekomstmuziek is er genoeg te maken. Op naar het genieten van een 
spetterend concert onder leiding van onze scheidende maar nog steeds ‘onze 
dirigent’.  
 
Ad van Strien, voorzitter 

Concertagenda 
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In memoriam: de heer J.A. (Hans) van Halteren 

Op 19 augustus 2016 is onze Erevoorzitter Hans van 
Halteren overleden. Het bestuur van het KZHM is hier 
zeer van geschrokken. We wisten dat hij een tijd geleden 
een hersenbloeding had gekregen en niet meer kon doen 
wat hij graag wilde. Een tweede hersenbloeding in 
augustus heeft hij niet overleefd.  
 
Hoe is Hans bij het KZHM terecht gekomen? Hans is van 
1982 tot 1994 wethouder in Zeist geweest. In die 
periode heeft hij meer dan 10 jaar de portefeuille 
Cultuur in zijn beheer gehad. Hij was zeer betrokken bij 
het wel en wee van de amateurkunst. Als het maar 
enigszins mogelijk was, ging hij naar de concerten en 
optredens van de diverse verenigingen.  
 
Na 1994 werd Hans voorzitter van de Van Veenendaal-

Bot Stichting. Deze stichting was opgericht door wijlen de heer Veenendaal en zijn echtgenote, 
mevrouw Bot. Omdat Hans toen niet meer politiek actief was en hij altijd zeer geïnteresseerd 
was in het KZHM, heeft het bestuur hem destijds verzocht om Erevoorzitter te worden van het 
KZHM. Hans vond dit een eer en hij voelde zich ook wel thuis bij onze vereniging. 
 
Hij is 15 jaar erevoorzitter geweest en in die tijd heeft hij veel betekend voor ons, met name 
waar het ging om subsidies vanuit de gemeente Zeist als de Van Veenendaal-Bot Stichting. 
Maar wel hebben hem ook leren kennen als een aimabele man, die goed meedacht en die zijn 
taken serieus opvatte. Daarom zullen wij hem niet vergeten, ook hij heeft meegedragen aan 
een stukje van de geschiedenis van het KZHM. 
 
Wij wensen zijn vrouw, Trix, en de kinderen veel sterkte toe. We hopen, als zij daartoe de 
mogelijkheid hebben, hen zeker nog op onze concerten te mogen begroeten. Het KZHM zal 
hen warm ontvangen. 
 
Het bestuur 

30 april 1936 - 19 augustus 2016 
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Grote Clubactie weer gestart! 

Het KZHM doet ook dit jaar weer mee aan de Grote Clubactie. Alle leden hebben een 
verkoopboekje om loten te verkopen. Daarnaast heeft eenieder een persoonlijke link, via 
welke iedereen online loten kan verkopen. 
 
De prijs van een lot is € 3,00, waarvan € 2,40 naar de KZHM-kas gaat. Met de opbrengst van 
de loten willen we een project op de basisschool opzetten om kinderen kennis te leren maken 
met muziek. Iedereen die een lot koopt, maakt kans op mooie prijzen, de hoofdprijs 
is 100.000 euro. Degene die de meeste loten verkoopt wordt uitgeroepen tot beste 
lotenverkoper 2016, komt mét foto in de Nieuwsbrief te staan en krijgt 2 bioscoopbonnen! 
 
Wanneer is de actie? 
De Grote Clubactie is gestart op zaterdag 1 oktober en op woensdag 2 november moet je het 
verkoopboekje weer inleveren. De online verkoop sluit op 17 november. 



 

4 

Even voorstellen: Gerda Korpershoek 

Hoi allemaal. Ik kreeg de vraag om me even voor te stellen, en dat doe ik natuurlijk 
graag: Ik ben Gerda, 26 jaar en ik woon samen met mijn vriend Frans in Utrecht. Van 
maandag tot en met vrijdag werk ik in Amsterdam bij een consultancybedrijf dat 
ondersteunt bij het aanvragen van subsidies voor onderzoek naar medicijnen of 
medische hulpmiddelen. In mijn vrije tijd ben ik te vinden in de sportschool, bij 
vriendinnen, in de stad of op de bank met een zak chips en Netflix. 
 
Ik ben op mijn 7e op de blokfluit begonnen bij Harmonieorkest Wolvega, omdat mijn 
tanden nog niet sterk genoeg waren voor saxofoon, maar ik wel heel graag in dat 

orkest wilde spelen. Een jaar later kon ik beginnen met muziekles met de saxofoon en ik heb 
uiteindelijk tot mijn 18e in Wolvega bij de harmonie gespeeld. Toen ik ging studeren verhuisde ik naar 
Utrecht en had ik naast studeren, feestjes en bijbaantjes geen tijd (gemaakt) voor een harmonieorkest. 
Toen ik afgestudeerd was en weer wat meer structuur in mijn agenda had, had ik ook weer zin om bij 
een orkest te gaan. Voor de zomervakantie zag ik op Facebook langskomen dat KZHM op zoek was 
naar saxofonisten. Dit liet ik mij natuurlijk geen twee keer zeggen en ik heb meteen contact 
opgenomen met Yolanda. 
 
De afgelopen woensdagavonden heb ik het al heel erg naar mijn zin gehad en ik kijk dan ook uit om 
iedereen beter te leren kennen en een hele leuke tijd bij KZHM!  

Even voorstellen: Ruben Steinbuch 

Ik heet Ruben en ik ben 11 jaar. Ik heb nu 2 jaar les op de Zeister muziekschool. Ik 
hou van popmuziek, van filmmuziek en van melancholische muziek. Eigenlijk vind ik 
alle muziek wel mooi behalve opera. Ik speel ook graag piano, bijvoorbeeld The 
Pirates, Amelie, Harry Potter, Star Wars enzovoort. Dit jaar doe ik voor het eerst mee 
met de talentenklas van de muziekschool; “the Talent en Music amademy”. Er doen 9 
kinderen mee tussen de 11 en 15 jaar. We hebben enkele uitvoeringen, wekelijks 
extra lessen en we mogen een leskaart van 6 uur vrij besteden. Met deze 6 uren ga ik 
pianolessen volgen. Ik heb er veel zin in. 
 

Mijn oudere broer heet Daniel, hij is 14 jaar en speelt cello. Verder heb ik ook nog een jonger broertje, 
Tycho. Hij is 7 jaar. Ik zit in de 5e klas van de Zeister Vrijeschool. 
 
Naast de trompet hou ik van lezen, muziek luisteren, dingen bouwen van Lego en ik zit op streetdance. 
 
Sinds september speel ik ook bij het KZHM. Ik vind het super leuk om samen muziek te maken! 
 
Tot ziens bij het KZHM. 




