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Beste vrienden en belangstellenden
Wat hadden we geslaagde concerten in mei! Wat hebben we genoten van soliste Amke te Wies in het Celloconcert van Saint-Saëns, van ouverture Le Phèdre van Massenet en van de 5e symfonie van Tsjaikovski! We hopen dat
het publiek in de Hanzehof Zutphen en Catharinakerk Doetinchem dit ook samen met ons zo heeft ervaren. Nu richten we onze blik vooruit: de novemberconcerten op 19 november (try-out in de Bizetzaal van de Amphion Muziekschool) en 20 november 2022 (Hanzehof Zutphen). Deze concerten zijn gewijd aan een heel ander thema: filmmuziek, ofwel Movies in Concert. In dit OGSO-Nieuws lichten we een tipje van de sluier op over het programma.
We besteden verder vooral aandacht aan personele onderwerpen binnen het OGSO. Want ons trouwe en enthousiaste lid
Marijke Bijkerk heeft na vele jaren afscheid genomen als secretaris. Graag laten we u nader kennismaken met haar passie en betrokkenheid bij ons orkest. Ook informeren we u over de andere bestuurswisselingen, waarmee de Contactraad
(CORA) weer helemaal op sterkte is gekomen. In dit nummer maken we ook kennis met drie jonge gastspelers van het
conservatorium uit Zwolle, die het OGSO het eerste half jaar hebben versterkt.
We wensen u veel leesplezier en we wensen u alvast een fijne zomervakantie toe. Wij maken een zomerstop na 7 juli en
pakken op 25 augustus de muzikale draad weer op. We hopen u komend najaar weer te ontmoeten!
Karin Teunissen-Ordelman

Bestuurswisseling binnen de Contactraad
Na een lange periode in het bestuur actief geweest te zijn, neemt Marijke Bijkerk afscheid als secretaris van het OGSO.
We noemen haar ‘secretaris’, maar eigenlijk deed ze steeds meer. Donderdag 9 juni jl. werd zij tijdens de jaarvergadering bedankt voor al haar inzet.
Toen Marijke in 2009 door Bert Veld werd gevraagd om secretaris te worden van de CORA had
ze geen idee waar ze aan begon, maar ze ging vol vertrouwen aan de slag. Ze heeft deze tijd als
woelig ervaren, maar ook erg lonend en ze voelde zich zeker goed ondersteund door de rest
van de contactraad. Op een gegeven moment was er sprake van wat wisselingen binnen de
CORA. Bert Veld deed als voorzitter een stapje terug en later vertrok interimvoorzitter Eloy van
Lisdonk. Daardoor kwamen er steeds meer taken op haar bordje te liggen. Daar hoorde je haar
nooit over en ze kweet zich enthousiast van haar taken. Wij als leden kennen haar als een positieve kracht, een geweldige duizendpoot, misschien zelfs een soort moeder van het orkest.
Afgelopen jaar meldden zich drie nieuwe mensen voor het bestuur, dus kreeg Marijke de
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gelegenheid om een stapje terug te doen. Marijke wil graag wat meer tijd doorbrengen met haar hobby’s en haar familie. We gaan haar zekere missen. Gelukkig blijft ze nog wel gewoon spelend lid. Ze heeft alle vertrouwen in de nieuwe
contactraad.
En Marijke zou Marijke niet zijn als zij zelf niet ook even een paar anderen in
het zonnetje zou zetten. Allette Schellevis kreeg een bloemetje voor haar jarenlange werk in de CORA. Ook Gerrie ten Hoopen (bibliothecaris) en Fons van Pul
(trouwe sponsor en meer) werden bedankt voor hun goede werk.

Gerrie

Fons

Allette

Nieuwe samenstelling Contactraad
De nieuwe CORA bestaat nu uit vier personen. Van links naar rechts zijn dit: Irene de Graauw, Lisette Blees, Allette
Schellevis en Karin Teunissen-Ordelman. Ze hebben besloten om van het traditionele rollenpatroon af te stappen. Zo is
er nu geen officiële secretaris meer, maar zijn de bestuurstaken verdeeld over de vier CORA-leden.
Irene gaat zich bezighouden met de weekmail, PR-vormgeving en contacten met vrienden, sponsoren en andere belangstellenden. Lisette gaat over de ledenadministratie, muziekcommissie en ze is contactpersoon voor externe locaties, solisten en kaartverkoop. Allette gaat over de financiën, de logistiek, contact met dirigent en gastspelers. Karin
buigt zich over de PR, het OGSO-nieuws en de sociale media. Wij wensen hen heel veel succes!
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Montferland Cultuurfonds faciliteert
Het OGSO heeft begin dit jaar versterking gekregen van vier jonge musici in opleiding, gesponsord door het Montferland
Cultuurfonds. Het MCF steunt immers jonge talenten door hen een podium te bieden. Wie zijn deze jonge musici? Wat
drijft hen? Hoe ervaren ze het spelen bij het OGSO? In dit OGSO-Nieuws maken we kennis met drie van hen, namelijk
Sascha Bergsma, Isabel Marín en Joshua Hullu. Alle drie studeren ze aan het conservatorium. Ze reizen iedere donderdag
met elkaar naar Doetinchem.

Sascha Bergsma
Sascha Bergsma is geboren en getogen in Enschede. Hij komt uit een creatieve en
muzikale familie. Zijn broer is zojuist afgestudeerd bij de Minerva Academie voor
Popcultuur en Sascha’s ouders hebben ook creatieve en muzikale talenten. Sascha
heeft eerst Creative Technology gestudeerd aan de Universiteit Twente. Daarna
maakte hij graag werk van zijn passie door viool te studeren aan het conservatorium in Zwolle.
Sascha speelt nu 15 jaar viool. Als kind zong hij in een kinderkoor en had hij blokfluitles. Maar toen hij violen hoorde op de cd-speler, wilde hij dat instrument heel
graag proberen. Op zijn verjaardag kreeg hij een oude viool van zijn vader als symbool dat hij op vioolles mocht. Het dekentje dat op die viool lag gebruikt hij nog
steeds!
Hij begint straks aan zijn derde jaar Klassieke Muziek bij het ArtEZ Conservatorium met hoofdvakdocent Maria-Paula
Majoor. Hij speelt ook in projectorkesten, zoals bij afstudeerprojecten, het Nederlands Studentenorkest, het ArtEZ
poporkest en het Nederlands Strijkersgilde.
Binnen het OGSO vindt hij het gezellig. Ook vindt hij het geweldig om weer onder leiding van dirigent Alexander Geluk
te spelen. De muziekkeuze van het OGSO is mooi en hij vindt het leuk om de sectie van de 1e violen te helpen sneller
vooruitgang te boeken. Een prettige bijkomstigheid is dat hij met de verdiensten ontslag kon nemen bij een minder
leuke baan en dus meer tijd kan stoppen in muziek maken! Het meiconcert in de Hanzehof vond Sascha bijzonder. In
de Hanzehof klonk het orkest opeens veel beter, dat was toch een contrast met de Catharinakerk. Door de beperkte
ruimte zat Sascha daar precies achter een pilaar. Hij relativeert dit door op te merken dat het uiteindelijk om de muziek
gaat.
Sascha’s ultieme droom als musicus is dat hij genoeg kan verdienen met een ensemble en/of orkest, zodat hij alle vrijheid heeft om aan eigen creatieve projecten te werken. Daarnaast gaat hij zijn technische studie vervolgen met een
Master om zo muziek en technologie te combineren en te komen tot een eigen kunstvorm.

Isabel Marín
Isabel Marín is in Madrid geboren en speelt viool sinds haar zesde jaar.
Op een dag bracht een vriend zijn viool mee naar school. Isabel besloot
toen dat ze dat instrument ook wilde spelen. Ook Isabel komt uit een
muzikale familie: haar moeder speelt piano en haar broer Carlos studeert piano aan het Amsterdams Conservatorium. Ze studeert sinds
september jl. aan het ArtEZ Conservatorium. Volgend jaar start ze haar
Master bij de docenten Sarah Kapustin en Maria-Paula Majoor.
Isabel houdt van het romantische repertoire dat het OGSO meestal
speelt. Ze had de 5e Symfonie van Tsjaikovski eerder gespeeld, maar
dan als eerste violiste en ze vond het leuk om nu de tweede vioolpartij
te leren kennen. Ze voelt zich erg op haar gemak in deze vioolsectie
waar met veel energie goed wordt samengespeeld. Ze heeft soms het
gevoel dat ze bij familie is! Isabel heeft erg genoten van de meiconcerten. Vooral het concert in de Catharinakerk vond ze erg mooi. Ze had
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graag meer concerten gegeven! De ouverture Phèdre van Massenet was nieuw voor haar. Al met al vond ze dat ze veel
geleerd heeft bij het spelen in OGSO. Ze hoopt de mooie ervaringen in de toekomst te mogen herhalen, want haar
ultieme droom is om in een orkest te mogen werken. Ze houdt van de energie en het werk in symfonische orkesten.

Joshua Hullu
Joshua Hullu komt oorspronkelijk uit Istanbul en woont nu bijna
vier jaar in Zwolle. Ook Joshua heeft muzikale wortels, want zijn
grootvaders speelden ud, piano en gitaar. Zelf speelt Joshua al
vijftien jaar altviool. Dat is eigenlijk een beetje toeval, want op
zijn veertiende koos Joshua op de middelbare school gitaar. Later kwam hij daar in aanraking met een altviool en dat instrument voelde zó goed, dat hij de gitaar aan de kant heeft gezet en
is doorgegaan met dit geweldige instrument, aldus Joshua.
Het jaar 2022 is zijn laatste jaar op het ArtEZ Conservatorium en
hij haalt hier zijn tweede bachelor. Zijn eerste bachelor behaalde
hij aan de Marmara Universiteit in Istanbul. Joshua speelde in
Istanbul mee in het Istanbul State Symphony Orkest. Hier in Nederland speelt hij af en toe in het Ricciotti Ensemble, Delfzijl
Symfonie Orkest, Conservatoriumensemble en het HanzeOrkest.
Hij speelde graag bij het OGSO. Niet alleen vanwege de mogelijkheid om regelmatig in een groot orkest te spelen, maar hij vindt
de vriendelijke sfeer heel prettig. Het is hem opgevallen dat de
andere orkestleden erg open minded zijn naar de gastspelers. Op
de concerten blikt Joshua tevreden terug. Het fijne aan afgelopen maand was dat hier vlot en hard gewerkt werd en
dat het bij de concerten die hier op volgden iedere keer beter werd. Toch viel hem ook op dat er bij het eerste concert
meer naar de dirigent gekeken had kunnen worden. Dat is dus een tip voor het OGSO!
De ultieme droom van Joshua is om een succesvol kamermuziekensemble te hebben. Daarnaast geeft hij graag les en
zou hij ook heel graag af en toe in grote orkesten willen meespelen.
Het was erg leuk om nader kennis te maken met deze drie jonge, talentvolle musici. Wij hopen nog vaak van hun spel te
mogen genieten en wensen hen veel succes bij het realiseren van hun dromen in hun verdere loopbaan.

Marijke Bijkerk
Ze was vele jaren voor velen het gezicht van het OGSO. Daarom hebben we haar uitgenodigd voor een interview. Linda
Bulten-Pasman ontving haar enkele weken geleden en had een boeiend gesprek.
Marijke is in 1946 als middelste zusje van drie in Amsterdam geboren. Bij haar grootouders werd veel muziek gemaakt:
haar ene opa speelde tuba en fluit en de andere opa klarinet. Helaas zijn zij beiden op jonge leeftijd overleden, waardoor
het voor zowel de vader als de moeder van Marijke financieel niet mogelijk was om in hun jeugd een instrument te leren
spelen. Toen zij op hun beurt kinderen kregen, vonden ze het erg belangrijk dat die wèl muziek konden gaan maken.
Gelukkig bestond er in Amsterdam de Volksmuziekschool, opgericht door Willem Gehrels. Deze bood betaalbaar muziekonderwijs aan, voor die tijd een unicum! Toen Marijke negen was, kreeg ze hier eerst een jaar theorieles, daarna een jaar
blokfluitles erbij. Toen was het haar beurt om een instrument te gaan kiezen. In eerste instantie wilde zij heel erg graag
viool gaan spelen. Maar op de voorspeeldag speelde het meisje op viool niet zo mooi en het meisje op cello briljant. Met
steun van haar oudere zus besloot Marijke voor de cello te kiezen. In het begin moest ze erg wennen, maar ze kwam er
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Marijke op de kleuterschool met
een zelfgemaakte bamboefluit
met twee gaatjes.

al snel achter dat dit het goede instrument voor haar was.
Ze is meteen begonnen op een grote cello. Deze kostte ongeveer 300 gulden, in die tijd een gemiddeld maandsalaris.

Toen Marijke dertien was, is het gezin naar Den Haag verhuisd. Haar muzieklessen werden daar voortgezet. Haar eerste echte orkest na een paar samenspeelgroepjes was
het Hofstads Jeugdorkest. Ze kwam naast Jacob te zitten die altviool speelde en in 1969
zorgden ze samen voor het 14e orkesthuwelijk. Hun vijf kinderen werden geboren tussen
1971 en 1985. Ook die gingen een instrument bespelen. Solveigh piano, Peter-Maarten
viool, Joris klarinet, Suzanne altviool, Miriam eerst viool, later contrabas waarmee ze
ook afstudeerde. Een grappig feitje: Miriam speelde ook bij het Hofstads Jeugdorkest en
ontmoette daar ook haar man.
In Den Haag volgde Marijke ook een opleiding voor chemisch analiste en ze werkte als zodanig eerst in Delft bij de
Gistfabriek en na haar huwelijk in het ziekenhuis in Geldrop. Jacob ging na zijn diensttijd bij DAF in Eindhoven werken.
Daardoor verhuisden ze eerst naar Mierlo en vervolgens naar Eindhoven. In die stad hebben ze samen met anderen een
Vrije School opgericht, waar Jacob in het bestuur zat en Marijke als „klasseouder“ actief was.

Naar Duitsland
Op een gegeven moment kreeg Jacob de vraag om directeur van een ziekenhuis in Herdecke (Duitsland) te worden, dus
vertrok het hele gezin. In Duitsland deed Marijke vrijwilligerswerk in de patiëntenbibliotheek van het ziekenhuis en bij
een telefonische hulpdienst. Het hele gezin speelde in het schoolorkest en Marijke heeft binnen de school een instrumentenverhuur opgezet. Zo konden leerlingen (en soms ook hun ouders) voor een schappelijke prijs een instrument
huren, waardoor het voor iedereen ook financieel mogelijk was om een instrument te bespelen. Ze is er nog steeds trots
op hoe goed dit gelukt is en hoezeer het groeide in de tijd dat zij hieraan werkte.
Telkens als ze net verhuisd waren, zocht Marijke een orkest in die regio om muziek te gaan maken. Voor vast, maar ook
in projecten. Zo heeft ze bijvoorbeeld meerdere keren aan het Steengroeve-theater in Winterswijk meegedaan. Ook
heeft ze steeds weer af en toe muziekles genomen. “Je bent nooit uitgeleerd op zo’n instrument en iedere docent had
weer een visie waar ik weer van kon leren,” aldus Marijke.

Bij het OGSO
Nadat de kinderen waren uitgevlogen, kreeg Marijke de behoefte om meer in de buurt van Nederland te gaan wonen.
Jacob werd wat minder gebonden aan hun toenmalige woonplaats, dus verhuisden ze in 2008 naar Wesel. Ook daar
ging ze weer op zoek naar een orkest. In de omgeving van Wesel was er op dat moment in Duitsland geen orkest. Maar
net over de grens in Doetinchem wel. Zo kwam ze bij het OGSO terecht.
Het eerste wat Marijke opviel bij het OGSO
was het hoge muzikale niveau. De aanvoerster van de cellisten, Marijke Gerrits,
zorgt op een prettige manier voor verbeteringen tijdens de groepsrepetities, niet
alleen op technisch gebied, maar ook wat
de samenklank betreft. De cellisten vormen
een hechte, fijne groep. Een periode die
haar zal bijblijven is het samenspelen met
soliste Lisa Jacobs met het vioolconcert van
Beethoven. Lisa speelde zo mooi dat ze zelf
bijna vergat te spelen. Ook solist Matthijs
Broersma met het celloconcert van Dvořák
heeft veel indruk gemaakt.
Toen Marijke twee jaar bij het OGSO zat,
werd ze door toenmalige voorzitter Bert
Veld gevraagd om secretaris te worden.
Daar heeft ze in toegestemd. Ze vond het
erg spannend om hieraan te beginnen, want
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ze had nog nooit een echte bestuursfunctie gehad. Dus alles was nieuw voor haar. Maar ze werd erg goed ondersteund.
Nu ze afscheid heeft genomen van de CORA heeft ze meer tijd voor haar familie en haar hobby’s. Ze heeft inmiddels
dertien kleinkinderen in Nederland, Duitsland en Oostenrijk. Ze wil graag de stamboom voor haar kleinkinderen in kaart
gaan brengen. Ook heeft ze nu meer tijd om te tuinieren. Verder speelt ze sinds twee jaar samen met Jacob in een klein
seniorenorkest in Wesel. En ze blijft natuurlijk lekker meespelen in het OGSO.

Wij feliciteren
Binnen ons orkest zijn dit voorjaar twee leden in het huwelijk getreden. Wij feliciteren Linda Bulten-Pasman en
Frederieke Markerink en wensen hen ieder met hun partner heel veel geluk.

Novemberconcerten: Movies in Concert!
Onze novemberconcerten staan in het teken van de filmmuziek, ofwel Movies in Concert! We spelen met passie live
in extra grote bezetting een ruime keuze van geliefde muziek uit bekende films. Het concert in de Hanzehof in Zutphen
vindt plaats op zondag 20 november 2022 om 14.30 uur. Daarvóór is een try-out in de Bizetzaal van de Amphion Muziekschool, namelijk op zaterdag 19 november 2022 om 20 uur. In het volgende OGSO-Nieuws komend najaar vertellen
we er uitgebreid over.
Hieronder zal de de filmkenner al wat muziek kunnen herleiden. Dit wordt een geweldige belevenis!

U kunt ons volgen
via onze website: https://www.ogso.nl
via facebook: https://www.facebook.com/OGSO.nl
via Instagram: https://www.instagram.com/ogso1908/
via YouTube: https://www.youtube.com/channel/
UCz5xtdQl-kcvbQe80F93pdg
U kunt Vriend van het OGSO worden
via https://www.ogso.nl/contact/vriend-worden

U kunt zich afmelden voor verdere mails van het OGSO
via: bestuur@ogso.nl
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