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Verslag Algemene Ledenvergadering  

  

 

Muziekvereniging 

OBK Erp 

Verslag van : Algemene Ledenvergadering 06-04-2022 

Locatie        : Van Haandel 

Aanwezig    : 

 

Afwezig m.b.v.v. 

 

 
 

Circa 50 leden van Muziekvereniging OBK 

 

Will Barten 
 

 

Opening 

Voorzitter Wern van Asseldonk opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. Wern richt een 

speciaal woord van welkom aan de aanwezige ereleden.   

Wern geeft aan dat het fijn is dat we na de digitale vergadering van vorig jaar nu weer ‘live’ kunnen 

vergaderen. 

 

Verslag van activiteiten in 2021  

Wern licht in het kort de activiteiten van 2021 toe. Met bijzondere aandacht voor het overlijden van onze 

voorzitter Tijn van Brussel, die we nog enkele mooie serenades hebben kunnen geven, zowel digitaal als 

live. Het overlijden van Tijn is bij alle leden hard aangekomen.  

Na de zomervakantie kon het jubilarissenconcert, na een jaar uitstel vanwege corona, wel doorgaan, met 

hierbij ook de jubilarissen van 2020. Ook werd in 2021 het Jumbo Muziekfestival in Erp gehouden en een 

week later was het Funtastic die schitterde op het uitwisselingsconcert met Volkel en Zijtaart. Met de 

intocht van Sint Nicolaas kon OBK trots paraderen met de nieuw aangeschafte jassen. Helaas was er 

begin december een nieuwe lockdown en werd alles wederom stilgelegd. 

 

Financieel verslag 2021 penningmeester en verslag kascommissie  

Arno licht het financieel jaarverslag van 2021 toe aan de hand van een PowerPointpresentatie. Het jaar 

2021 sluit af met een positief resultaat, mede ook doordat er minder kosten zijn gemaakt voor directie en 

concerten. Arno licht de nieuwe opzet van de donateursactie toe: er zijn veel automatische incasso’s 

bijgekomen en de opbrengsten zijn ongeveer gelijk aan de vorige jaren. De nieuwe opzet is dus 

succesvol. Verder geeft Arno aan dat de opbrengst van het oud papier ook ongeveer gelijk is aan vorige 

jaren en nog steeds een belangrijke inkomstenbron is voor de vereniging. Arno bedankt alle leden voor 



 

 

 

Muziekvereniging OBK Erp 
   
Tel 06-10672621 
 

Heiveld 3 
5469 VV ERP 

www.harmonieobk.nl 
secretaris@harmonieobk.nl 

    

3 

hun inzet. Ook wordt vermeld dat we dankzij twee gulle donateurs de nieuwe jassen hebben kunnen 

aanschaffen. 

De kascommissie, bestaande uit Henry van der Voort en Jori van den Akker, wordt door Wern gevraagd 

naar hun bevindingen. Namens de commissie neemt Henry het woord en geeft aan dat alles er heel 

netjes uit ziet. Hij benadrukt dat Arno alles prima op orde heeft en dat alles erg duidelijk en overzichtelijk 

is. Tot slot wordt er een nieuwe kascommissie samengesteld. Willy Meesters stelt zich beschikbaar. De 

kascommissie van volgend jaar (2022) zal bestaan uit Jori van den Akker en Willy Meesters. 

Wern bedankt Arno voor het verslag.   

 

Bestuursverkiezing 

Harry Kobus treedt af en is niet herkiesbaar. Wern richt een speciaal woord van dank aan Harry voor zijn 

jarenlange inzet en betrokkenheid in het bestuur en bij OBK. Wern overhandigt een bos bloemen aan 

Harry, gevolgd door een applaus van de leden. Vervolgens neemt Harry het woord: hij geeft aan dat hij 

een fijne tijd heeft gehad bij OBK en dat een muziekvereniging echt wel een heel belangrijke schakel is 

voor de gemeenschap en ook voor verbinding zorgt. En dat het heel fijn is dat er, na alle corona-

perikelen, weer met z’n allen muziek gemaakt kan worden! Een applaus van de leden volgt. 

Bestuursleden Arno Manders, Imke van Lankveld en Judith van den Acker treden af en zijn herkiesbaar. 

De leden stemmen hiermee in met een applaus. 

Het bestuur is op zoek gegaan naar een geschikte kandidaat om het bestuur aan te sterken en stelt voor 

om Daniëlle Wansink te benoemen. De leden stemmen hiermee in met een luid applaus. Daniëlle is 

achter de schermen al enige tijd actief en zal zich met name gaan richten op de PR-activiteiten. 

  

Toekomstvisie 

Als inleiding haalt Wern de vraag van Angela van vorig jaar aan: hoe kunnen we mooie evenementen 

blijven verzorgen met steeds minder mensen. De zwaarte komt steeds meer te liggen op een kleinere 

groep. Vervolgens neemt Imke het woord en licht het nieuwe beleidsplan en de toekomstvisie toe. Er zijn 

een aantal kernpunten voortgekomen uit de brainstormsessies: het familiegevoel binnen de vereniging is 

heel belangrijk. Ook willen we in de toekomst de diverse commissies meer vrijheid geven middels 

budgetten waarbij het bestuur uiteraard verantwoordelijk blijft, maar zich meer kan toeleggen op de 

bestuurstaken. Investeren in jeugd en opleiding en hierin vernieuwing aanbrengen is belangrijk. Ook 

willen we een financieel gezonde vereniging blijven, waarbij de nieuwe opzet van de donateursactie een 

goed voorbeeld is van een positieve wijziging. Middels onze projecten willen we uitstralen dat we een 

sprankelende vereniging zijn. De toekomstvisie is een dynamisch proces wat steeds aangepast zal 

moeten worden. Imke geeft aan dat ideeën altijd welkom zijn. 

Thijs vraagt wat de vervolgstappen zijn met betrekking tot de commissies: Imke geeft aan dat het bestuur 

hierin het initiatief zal nemen richting de commissies. 

Willy Meesters geeft aan dat het beleidsplan en de toekomstvisie goed in elkaar zitten en in 

overeenstemming zijn met het gevoel wat hij heeft bij de vereniging, hij voelt zich er thuis. Beleidsmatig 

heeft hij een tip: probeer zaken concreet te maken, doelen te stellen en duidelijk te krijgen hoe dit aan te 
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pakken. Hij haalt de uitdunning van het orkest aan, wat hem (en ons) zorgen baart. Imke geeft aan dat 

ledenwerving onze aandacht heeft. 

Piet Vermunt geeft aan dat de commissies wel voorstellen mogen doen, maar dat het bestuur uiteindelijk 

bepaalt. Wern geeft aan dat er in overleg met de leden bepaalt wordt en dat het bestuur verantwoordelijk 

is. 

Esther Verkuijlen oppert het idee om de commissies een jaarplanning te laten maken. 

Karin van de Wijdeven vraagt of er een aparte commissie is voor ledenwerving. Jesse geeft aan dat een 

aantal bestuursleden er mee bezig zijn en dat de werving van jeugdleden via de opleidingscommissie 

gaat. 

De visie wordt akkoord bevonden door de leden. Wern bedankt de vrijwilligers en Imke in het bijzonder 

voor hun bijdrage. 

 

Bespreking voornaamste activiteiten 2022 en meerjarenplanning 

Jesse licht in het kort de activiteiten van 2022 toe met als hoogtepunt Het Blauwe Uur en NOIZZ. In het 

voorjaar van 2023 staat een concert gepland met Terpsichore en ook LIM staat op het programma voor 

2023. Ook zijn er plannen in de maak voor een buitenlandreis in 2024 of 2025. 

 

Huldiging jubilaris 

Nicky Verwegen en Imke van Lankveld zijn 12,5 jaar lid van OBK. Wern heeft voor beide jubilarissen een 

mooi woordje en overhandigt ze een bloemetje. Dit wordt ondersteund door een applaus van de leden.  

 

Rondvraag en sluiting  

Piet Vermunt 

Is de subsidieregeling vanuit de gemeente bedoeld voor leden van de gemeente Meierijstad of ook voor 

leden van buiten de gemeente. Arno licht toe dat voorheen de subsidieregeling alleen de jeugdleden 

betrof, maar dat de regeling nu ook geldt voor senioren. Dit ongeacht waar ze vandaan komen, als ze 

maar aangesloten zijn bij een vereniging binnen Meierijstad.. 

Karin van de Wijdeven 

Een aantal jaren geleden is afgesproken dat we na een concert helpen met opruimen van het slagwerk, 

maar dit is een beetje versloft. Kunnen we dit weer nieuw leven inblazen. Wern geeft aan dat het de 

aandacht heeft. 

 

Henry van der Voort 

Nieuwe jeugdleden van het orkest worden in het diepe gegooid: wordt er ooit gevraagd hoe het ze bevalt. 

Imke geeft aan dat ze allerlei informatie vanuit secretariaat krijgen over het reilen en zeilen binnen het 

harmonieorkest en dat er vaak binnen de eigen sectie een ‘buddy’ is waar ze terecht kunnen. Ook wordt 

in de gaten gehouden hoe het met ze gaat. Henry geeft aan dat ze misschien met een groep tegelijk door 

kunnen stromen en dat er wat andere muziek komt om de overgang wat makkelijker te maken. Lia geeft 

aan dat we ze ook in de pauze erbij moeten betrekken als dat nodig is. 
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Thijs van Stiphout 

Wie geeft aan wanneer leden doorstromen naar SWG of HO. Imke geeft aan dat dit in overleg gaat met 

de opleidingscommissie en de dirigenten van Funtastic. 

 

Jori van den Akker 

Voorheen werden er DoReMi lessen aangeboden voor jonge kinderen, waarom gebeurt dat nu niet. 

Angela geeft aan dat er op de scholen aanbod is vanaf groep 4 via de CHV-Academy. Wern vult aan dat 

de noodzaak van nieuwe aanwas bekend is en dat een gesprek hierover met Phoenix gepland staat.  

 

Jan van de Wijdeven 

Vraagt aan alle leden om flyers voor Het Blauwe Uur te verspreiden binnen familie- en kennissenkring. 

Wern vult aan dat besloten is dat Muziekvereniging OBK een mooie donatie doet aan Stichting 

Harmonieus als bijdrage voor Het Blauwe Uur. 

 

Daniëlle Wansink 

Doet een oproep om, in aanloop naar het 100-jarig bestaan van de vereniging met als hoogtepunt Het 

Blauwe Uur, een bezoek te brengen aan de tentoonstelling en filmavond. 

 

Tot slot peilt Wern wie er aanwezig kan zijn bij de Dodenherdenking op 4 mei, omdat dit in de 

meivakantie valt. Het blijkt dat er voldoende leden beschikbaar zijn. 

 

 

Sluiting: 22.05 uur 

 

 

Verslag : Judith van den Acker 
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Activiteitenkalender 

 

2022 ACTIVITEITEN ACTUEEL 

Vrijdag 4 februari Serenade 50-jarig huwelijk Gerrit en Petra Kerkhof (koperensemble) 

Vrijdag 18 t/m zondag 20 maart Studieweekend Het Blauwe Uur 

Zondag 4 april Studiedag 1 Het Blauwe Uur 

Woensdag 6 april Algemene Ledenvergadering 

Zondag 10 april Jeugd Jumbo Muziek Festival te Uden (Funtastic) 

Zaterdag 23 april Rick van der Voort naar Solistenconcours Slagwerk BBM 

Zaterdag 23 april Filmavond ‘OBK 100’ 

Zondag 24 april Tentoonstelling ‘OBK 100’ en concert alle geledingen OBK 

Woensdag 4 mei Dodenherdenking 

Zondag 15 mei Serenade Communie 

Zondag 22 mei Onderling solistenfestival OBK 

Zondag 22 mei Rick van der Voort naar Brabantse Kampioenschappen Slagwerk 

Zaterdag 11 juni Rick van der Voort naar Nederlandse Kampioenschappen Slagwerk KNMO 

Woensdag 16 juni Einduitvoering OBK Kracht 

Vrijdag 24 juni Barbecue Slagwerkgroep 

Zaterdag 25 juni Optreden harmonieorkest bij Fransen Gerrits Festival  

Zaterdag 2 juli Repetitiedag NOIZZ 

Zaterdag 16 en zondag 17 juli Het Blauwe Uur 

Woensdag 20 juli Zomerconcert Funtastic 

Woensdag 14 september Terugkomavond Het Blauwe Uur 

Zaterdag 17 september Repetitiedag NOIZZ 

Zaterdag 1 en zondag 2 oktober Editie 2 NOIZZ The Youth Music Event 

Zaterdag 12 oktober Jubilarissenconcert 

Zaterdag 5 november Slagwerkgroep naar Jumbo Muziek Festival te Venhorst 

Zaterdag 12 november Intocht Sint Nicolaas 

Zondag 11 december Winterconcert 

Maandag 26 december OBK tijdens Eucharistieviering Kerk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

Muziekvereniging OBK Erp 
   
Tel 06-10672621 
 

Heiveld 3 
5469 VV ERP 

www.harmonieobk.nl 
secretaris@harmonieobk.nl 

    

7 

 
 

Algemeen 

 

Het Blauwe Uur 

Twee jaar na dato stond eindelijk het vieren van ons 100-jarig bestaan op de agenda. In april was er in 

samenwerking met Heemkundekring Erthepe de filmavond en tentoonstelling ‘OBK 100’. Het hoogtepunt van 

ons jubileum was het prachtige buitenconcert bij zonsopgang, Het Blauwe Uur. Het muziektheater startte om 

02.45 uur in het Molenpark, waarna zo’n 700 bezoekers per avond naar De Roost wandelden. Onderweg was 

er van alles te beleven en werden de zintuigen geprikkeld. Eenmaal op de tribunes werd het publiek in een 

bijna twee uur durend spektakel meegenomen door de nacht, naar de ochtend. Na afloop kon er bij Van 

Haandel genoten worden van een heerlijk ontbijt. 

De reacties uit het publiek waren unaniem: wat een geweldige belevenis! 

Krantenartikelen, filmpjes en een compleet videoverslag met goed geluid en een fotoreportage zijn te vinden 

op: https://www.harmonieobk.nl/fantastisch-blauwe-uur/ 

NOIZZ 

In oktober vond de tweede editie van dit event plaats, met jonge talenten op het gebied van zang, dans, 

presentatie en muziek maken. Onder leiding van dirigenten Remco Spierings en Jop Schellekens speelden de 

beide Funtastic ensembles een belangrijke rol. Het was een fantastisch weekend met een knaller als opening: 

‘The Greatest Showman’, waarbij alle deelnemers al meteen samen en vol energie op het podium stonden. Met 

uitbundige nummers die groots werden gespeeld. Met ingetogen liedjes die klein werden gebracht. En met plek 

voor iedereen om mee te doen, ongeacht je talent of beperking. Het was een grandioze show, puur genieten! 

De jeugd heeft de toekomst! 

 

Jubilarissenconcert 

In november vond ons jaarlijkse jubilarissenconcert plaats. Dit jaar in Zuid-Amerikaanse sferen. Het decor in 

Ter Aa was er op aangepast. De slagwerkgroep onder leiding van Henk Schellekens opende de avond, waarna 

het harmonieorkest onder leiding van Rodin Rosendahl hun opwachting maakte. De jubilarissen waren Helma 

van der Heijden vanwege haar 25-jarig lidmaatschap en Rini van den Elzen vanwege zijn 50-jarig 

lidmaatschap. Na afloop was er in het sportcafé gelegenheid om de jubilarissen te feliciteren. De Durdauwers 

gaven hier nog een mooi optreden. 

 

Winterconcert 

Het Winterconcert in december zorgde voor een sfeervolle muzikale middag in aanloop naar Kerst. In de 

sfeervol ingerichte grote zaal van Ter Aa konden de bezoekers genieten van achtereenvolgens het 

opleidingsorkest Funtastic onder leiding van Remco Spierings, de jeugdslagwerkgroep Funtastic onder leiding 

van Jop Schellekens en het harmonieorkest onder leiding van interim dirigent Rodin Rosendahl. Dit alles in 

winterse sferen. 

 

 

https://www.harmonieobk.nl/fantastisch-blauwe-uur/


 

 

 

Muziekvereniging OBK Erp 
   
Tel 06-10672621 
 

Heiveld 3 
5469 VV ERP 

www.harmonieobk.nl 
secretaris@harmonieobk.nl 

    

8 

Bestuur 

Voorzitter Wern van Asseldonk 
 

Vice-voorzitter Jesse van Lankveld 
 

Secretaris Judith van den Acker 
 

Penningmeester Arno Manders 
 

Bestuurslid Paul van Antwerpen 
 

Bestuurslid Imke van Lankveld 
 

Bestuurslid Daniëlle Wansink 
 

Bestuurslid Sandy Rombout 
  
Tijdens een ingelaste algemene ledenvergadering op woensdag 22 juni is Sandy Rombout 
toegetreden tot het bestuur. 
 
 

 

Aftredend/herkiesbaar volgens onderstaand rooster:  

Wern van Asseldonk 2023 

Jesse van Lankveld 2023 

Paul van Antwerpen 2024 

Arno Manders 2026  

Judith van den Acker 2026 

Imke van Lankveld 2026 

Daniëlle Wansink 2026 

Sandy Rombout 2026 

  

  

Bestuursvergaderingen 

Het bestuur vergaderde in 2022 tien keer. 

Deze vergaderingen vonden plaats in Evenementencentrum Ter Aa. 

11 januari 8 maart 10 mei 6 september 8 november 

8 februari 5 april 7 juni 4 oktober 6 december 
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Leden, Directie en Repetities 

Leden / Junioren 

 2021  2022 
   
Harmonieorkest   53   60 
Slagwerkgroep   14   11 
Funtastic   26   36 
Leerlingen* 
Bestuursleden** 

    4 
    3* 

    9 
    3* 

Ereleden     7     7  

            107                 126 

*) niet meespelend in een orkest 

**) niet musicerende bestuursleden 

 

Directie 2022 

Harmonieorkest Sef Pijpers / Rodin Rosendahl 

Slagwerkgroep Henk Schellekens 

Jeugdslagwerkgroep Jop Schellekens 

Opleidingsorkest Remco Spierings  

Opstaporkest Remco Spierings  

Assistent-dirigent Jesse van Lankveld 

Blaaskapel Giel van de Wijdeven 

 

 

Repetities 

Harmonieorkest Zaal Van Haandel, woensdag                           19.45 – 22.00 uur 

Slagwerkgroep Ter Aa, Den Uil, donderdag                               20.00 – 22.00 uur 

Jeugdslagwerkgroep Ter Aa, Den Uil, donderdag                               18.45 – 19.45 uur  

Opleidingsorkest Zaal Van Haandel, woensdag                            18.30 – 19.30 uur  

Opstaporkest Zaal Van Haandel, woensdag                            17.30 – 18.15 uur  

Blaaskapel Zaal Van Haandel, woensdag                            22.15 – 23.00 uur 
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 Afmeldprocedure, contributie, instrumenten / 

materialen en kostuums 

 

Afmelden 

voor repetities, serenades en concerten:  

Harmonieorkest 
repetitie 

Imke van Lankveld 
  

Slagwerkgroep  

repetitie 

Henk Schellekens 

Opleidingsorkest / 
opstaporkest repetitie 

Afmeldingen via Susanne Vissers 

Afmeldingen voor concerten en optredens bij Remco Spierings 

Jeugdslagwerkgroep 
repetitie 

Jop Schellekens 

Serenades Bij genoemde personen, uiterlijk tijdens de repetitie voorafgaande aan de datum 
van de serenade 

Concerten Imke van Lankveld en dirigenten van het harmonieorkest of de slagwerkgroep.  

Direct na het bekend worden van de bewuste datum. 

 

Contributie 

Vanaf 01-01-2020 bedraagt deze € 110,- per jaar voor volwassenen en € 55,- voor jeugdleden tot 18 jaar, 

volgens besluit in de algemene ledenvergadering van 17 april 2019. 

Instrumenten / materialen 

In 2022 zijn geen instrumenten aangeschaft, alleen wat klein slagwerkinstrumentarium. 

Kostuums 

De commissie ‘Kostuums’ ziet namens het bestuur toe op het correct dragen van het kostuum in het algemeen 

en in het bijzonder is zij het aangewezen adres waar men terecht kan bij tekortkomingen. Men meldt zich bij 

één van de commissieleden (zie hiervoor het onderdeel ‘commissies’); deze beoordeelt de noodzaak of de 

kleermaker er aan te pas moet komen.   

In juni 2022 heeft OBK de oude uniformen, dankzij medewerking van Will Barten, geschonken aan Stichting 

Pacea Domnului, die ze vervolgens naar Roemenië brengt. Daar krijgen de uniformen hun tweede leven…   
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Taken 

 

Taak 

 

Omschrijving 

 

Contactpersonen 

Oud Papier Commissie ‘Oud Papier’ Zie pagina ‘commissies’ 
Startadres: W. Kerkhof, Hezelstraat 
28, Erp 

OBK Nieuwsflits Commissie PR Zie pagina ‘commissies’ 
Verschijnt maandelijks digitaal. 

Opleiding Coördinatie en begeleiding 
namens bestuur 

Judith van den Acker 

 Inhoudelijke coördinatie Susanne Vissers/Esther 
Verkuijlen/Judith van den Acker & 
Phoenix 

 Slagwerk Jop Schellekens 

Opleidingsorkest Coördinatie Susanne Vissers 

Slagwerkgroep Coördinatie Thijs van Stiphout 

Lief en Leed & OBK+ Coördinatie Jesse van Lankveld 

Muziek Bibliotheek bladmuziek Harmonie 
orkest en solisten & verkoop 
marsenboekjes/harpjes 

Jesse van Lankveld 

 Bibliotheek bladmuziek 
Slagwerkgroep 

Henk Schellekens 

Kostuums beheer Commissie ‘Kostuums’ Wern van Asseldonk 

Instrumenten Slagwerkgroep (toezicht) Roy van Nuland en Stijn Reijbroek 

 Harmonie orkest (toezicht) Theo van Brussel 

 Aankoop en Onderhoud Jesse van Lankveld & Theo van 
Brussel 

Tamboer-maître  Wern van Asseldonk 

Publiciteit (PR)  Daniëlle Wansink 

 

  



 

 

 

Muziekvereniging OBK Erp 
   
Tel 06-10672621 
 

Heiveld 3 
5469 VV ERP 

www.harmonieobk.nl 
secretaris@harmonieobk.nl 

    

12 

Commissies 

 

De actuele stand van zaken 

Het bestuur behartigt direct zaken aangaande het harmonieorkest, slagwerkgroep en Funtastic 

(opleidingsorkest, opstaporkest en jeugdslagwerkgroep). In alle genoemde commissies is minimaal één 

bestuurslid vertegenwoordigd. De volgende commissies zijn werkzaam: 

 

Commissie SMOG: MOG harmonieorkest: Commissie Oud Papier: 

Paul van Antwerpen Bart van den Broek Paul van Antwerpen 

Pepijn van Schaijk Jesse van Lankveld Wern van Asseldonk 

Thijs van Stiphout Willy Meesters Willy Kerkhof 

Gilbert van den Tillaart Sonja Meulepas  

Rick van der Voort Alicia Peelen  

Adviseur: Henk Schellekens Daniëlle Wansink  

 Adviseur: Sef Pijpers  

   

Opleidingscommissie: Commissie Financiële acties: Commissie OBK+: 

Judith van den Acker Wern van Asseldonk Anouk van Dinter 

Esther Verkuijlen Imke van Lankveld Lonneke Jansen 

Susanne Vissers Arno Manders Martijn Verhallen 

Adviseur: Jop Schellekens  Karin van de Wijdeven 

Adviseur: Remco Spierings   

   

Commissie Toekomst OBK: Productiecommissie: Commissie PR: 

Britt Baggermans Wern van Asseldonk Paul van Antwerpen 

Sandy Rombout Joke Biemans Britt Baggermans 

Daniëlle Wansink   Rini van den Elzen Sandy Rombout 

 Jesse van Lankveld Daniëlle Wansink 

 Gilbert van den Tillaart Jan van de Wijdeven 

 Daniëlle Wansink  

   

Commissie Solistenfestival: Commissie Kostuums:  

Esther Verkuijlen Wern van Asseldonk  

Daniëlle Wansink Truus van den Tillaart  
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Activiteiten ter financiële ondersteuning 

 

Oud papier 

Muziekvereniging OBK is vanuit Gemeente Meierijstad officieel aangewezen als ophaler van oud papier en 

karton in Erp.  

Twee keer per maand, op de eerste en laatste vrijdag van de maand, worden aan ons twee of drie (afhankelijk 

van welke straten/wijken aan de beurt zijn) zogeheten kraakwagens met chauffeur ter beschikking gesteld. 

Jaarlijks wordt een ophaalschema gemaakt en verspreid. Vanaf 2022 krijgen zowel mannelijke als vrouwelijke 

leden van 18 jaar en ouder (vanwege ARBO-wetgeving) per jaar een aantal beurten toegewezen, die hen 

verplichten om het oud papier en karton mee op te halen. Daarnaast is er ook een aantal vrijwilligers (niet-

leden) die jaarlijks een aantal beurten voor hun rekening nemen. Hier zijn we erg blij mee. Dit helpt ons om het 

schema toch elk jaar weer rond te krijgen, zodat we onze ‘eigen ophalers’ ook niet te zwaar belasten.  

Vanwege de behoefte die in het buitengebied duidelijk aanwezig is, wordt ook hier op een aantal 

verzamelpunten het oud papier opgehaald. Dit gebeurt iedere eerste donderdag van de maand. 

De coördinatie van de oud papieractie is in handen van de commissie ‘Oud Papier’. De Gemeente Meierijstad 

garandeert onze vereniging een garantieprijs per opgehaalde kilo. Vanuit het uitgevoerde harmonisatietraject is 

uiteindelijk ook een vaste prijs afgesproken van € 0,05 per kilo.  

Alle leden bedankt voor jullie inzet. 

 

Donateursactie  
 
De donateursactie wordt gecoördineerd door de commissie ‘Financiële Acties’ onder leiding van de 

penningmeester. Vanaf 2022 is de fysieke donateursactie vervallen en worden middels automatische incasso 

de bijdragen geïnd bij de donateurs. 
 

Liefhebbers 

Vrienden of kennissen, die (weer) muziek willen gaan maken? In overleg is er zeker een geschikte plek binnen 

onze vereniging te vinden!  
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Lesgeld en Opleiding 2021-2022 

 

Lesgeld 

De tarieven van de muzieklessen zijn terug te vinden op de website van onze vereniging. Het lesgeld is 

afhankelijk van de lesduur. De huur van een instrument is ook afhankelijk van het gekozen instrument. De huur 

wordt betaald tot men geplaatst wordt in het harmonieorkest of de slagwerkgroep. Genoemde bedragen zullen 

jaarlijks worden geïndexeerd. 

 

Leerlingenopleiding  

Blaasinstrumenten 

Het OBK-Kracht project kon in 2022, na twee ‘coronajaren’, eindelijk weer van start. Na de lessen op de 

diverse scholen en een succesvolle einduitvoering bij Ter Aa hebben 25 kinderen zich ingeschreven voor een 

proefles. Uiteindelijk heeft dit negen leerlingen voor muziekles opgeleverd, waarvan 4 voor een 

blaasinstrument en 5 voor slagwerk. Naast OBK-Kracht liep het project ‘Sjors Creatief’, waarbij 

basisschoolleerlingen zich bij diverse verenigingen konden inschrijven voor gratis proeflessen. Uit dit project 

zijn er voor OBK vier leerlingen (2x slagwerk) bijgekomen. Naast beide projecten zijn er in de loop van het jaar 

nog eens vijf leerlingen gestart, waaronder een drietal volwassenen. Er volgen op dit moment 34 leerlingen les 

bij Phoenix Cultuur via Muziekvereniging OBK. De lessen worden gegeven door bevoegde docenten die 

verbonden zijn aan de organisatie Phoenix Cultuur.  

 

Examens 

Aan het einde van het cursusjaar worden er op de muziekschool landelijk erkende examens afgenomen. In het 

jaar 2022 behaalden onderstaande leden de volgende diploma’s. 

Naam Instrument Diploma 

Fenne Verkuijlen Klarinet A theorie  

Cathelijne Roozen Saxofoon A theorie 

Teun Verkuijlen Trompet B theorie 

Meike van Deursen Trompet B theorie 

Julius Poucki Trompet B theorie 

Fenne Verkuijlen Klarinet A praktijk 

Tessa Tielemans Trompet B praktijk 

Britt Baggermans Trompet C praktijk 
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Opstaporkest 

Als leerlingen een jaar les gehad hebben op hun instrument, gaan ze met anderen samenspelen in het 

opstaporkest. De repetitie is van 17.30 tot 18.15 uur bij Partycentrum van Haandel o.l.v. Remco Spierings. Op 

advies van de dirigent Remco Spierings stroomt de leerling door naar het opleidingsorkest. Het opstaporkest 

speelt sommige stukken samen met het opleidingsorkest en om deze reden zullen ze soms samen repeteren 

met het opleidingsorkest.  

 

Opleidingsorkest 

In samenspraak met de leerling, ouders en dirigent wordt de doorstroom van het opstaporkest naar het 

opleidingsorkest besproken. Het opleidingsorkest heeft een redelijk kleine bezetting maar wordt aangevuld met 

muzikanten van het harmonieorkest om hen toch het gevoel van een groot orkest te laten ervaren. Wanneer 

een leerling op gaat voor het diploma B kan de leerling ´stage lopen´ bij het groot orkest. Ze repeteren dan 

eerst met het opleidingsorkest mee van 18.30- 19.30 en sluiten om 19.45 uur aan bij het groot orkest waar ze 

dan tot 21.00 uur mee repeteren.  

Al onze opleidingsorkesten worden geleid door Remco Spierings (tevens trompetdocent bij Phoenix). 

 

Slagwerkleerlingen  

In 2022 zijn er via OBK-Kracht 5 nieuwe slagwerkleerlingen gestart. Later in het jaar zijn er via het project 

‘Sjors Creatief’ nog eens 2 leerlingen bijgekomen. Eind 2022 zijn bij OBK 20 slagwerkleerlingen in opleiding. 

Van deze leerlingen spelen drie muzikanten in de slagwerkgroep, die in totaal uit elf muzikanten bestaat. De 

jeugdslagwerkgroep bestaat ook uit elf muzikanten. De overige leerlingen zijn nog niet ingedeeld in een groep. 

De slagwerklessen worden in eigen beheer verzorgd door Jop Schellekens en Demos Horn. Leerlingen hebben 

wekelijks individueel les in Ter Aa. In de lessen worden diverse slaginstrumenten gebruikt, zowel gestemd als 

ongestemd. Het instuderen van solo’s voor solistenfestivals is ook een onderdeel dat tijdens de lessen kan 

worden geoefend. Het bevordert het lezen, ontwikkelt het spel en stimuleert de leerling tot thuisstudie.  
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OBK+, OBK Nieuwsflits 

 

OBK +  

OBK+ is de commissie die zorgt voor nét iets meer dan alleen gezamenlijk muziek maken. Deze commissie 

heeft een belangrijke plaats binnen onze vereniging. Mede door hun activiteiten voor alle leden en zéker ook 

het betrekken van de jeugd wordt de onderlinge binding steeds hechter.  

Mede vanwege de corona-crisis zijn er in 2022 geen activiteiten georganiseerd door de OBK+ commissie. 

De slagwerkgroep heeft in juni zelf een barbecue georganiseerd bij één van de leden thuis. Een gezellige 

avond waarbij de slagwerkers zich prima hebben vermaakt. 

 

OBK Nieuwsflits 

Ongeveer tien keer per jaar verschijnt de digitale ‘OBK-Nieuwsflits’, voorheen de OBKrant. In de nieuwsflits 

vind je onder andere wetenswaardigheden, nieuwtjes en de activiteiten die op het programma staan.  

Het adres: www.harmonieobk.nl/contact/nieuwsflits. 
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Blaaskapel De Durdauwers 

 

Blaaskapel De Durdauwers is een ensemble binnen onze muziekvereniging in leeftijd variërend van 18 tot 72 

jaar, bestaande uit zes vrouwen en elf mannen. De gemiddelde leeftijd van de nu uit zeventien leden  

bestaande vereniging is op dit moment circa 43 jaar. Na het carnavalsseizoen wordt éénmaal per maand 

gerepeteerd en direct na de zomervakantie wordt dit wekelijks van 22.15 uur tot 23.00 uur op de 

woensdagavond. De blaaskapel treedt vooral op in samenwerking met/op uitnodiging van carnavalsactiviteiten 

van organiserende verenigingen/particulieren. Met de nadruk op uitvoeringen ten behoeve van de Erpse 

carnavalsvereniging De Uilen van Empeldonk. 

 

Buiten het carnavalsseizoen neemt de vereniging, indien mogelijk, één of twee keer deel aan een 

kapellenfestival. Ook verlenen ze hun medewerking aan Erpse activiteiten, zoals de wandelvierdaagse of het 

Wunderbar Bierfest. Af en toe wordt een meerdaags uitstapje gemaakt in binnen- of buitenland. Januari en 

februari zijn, zoals uit onderstaand activiteitenoverzicht blijkt, de drukste maanden voor de blaaskapel.  

 

De algehele muzikale leiding ligt in handen van Giel van de Wijdeven en Jesse van Lankveld. De 

organisatorische en financiële zaken worden geregeld door Jesse van Lankveld en Jan van de Wijdeven. Uit 

de baten van de optredens bekostigt de kapel de aanschaf van bladmuziek, kostuums en het onderhoud van 

bijvoorbeeld haar geluidsinstallatie; het overblijvende - grootste gedeelte - vloeit in de kas van onze vereniging. 
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Vanwege corona was ook in 2022 het programma van De Durdauwers vrij kort. 

Hieronder een overzicht van de activiteiten van 2022: 

 

Zaterdag 26 februari Sleuteloverdracht/intocht 

Maandag 28 februari Optocht Erp 

Dinsdag 1 maart Afsluiting/Uilenverbranding 
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Presentie en Bedankjes 

 

Presentie 

Repetities, concerten en andere optredens 

De meeste activiteiten van OBK staan of vallen met de aanwezigheid van de leden.  

Bijzondere aandacht is geboden voor de serenades: 

OBK heeft tijdens Klank- en Lichtspel, Lost in Music en Het Blauwe Uur aan een groot publiek laten zien (en 

horen!) tot veel meer dan marsen blazen in staat te zijn. Deze ‘basistaak’ blijft echter belangrijk om het contact 

met het grote publiek te blijven houden en bewijst de maatschappelijke betrokkenheid van onze vereniging. 

 

Een serenade vergt maar een beperkte tijd: MAAK DIE ER DAN OOK VOOR VRIJ! DE 

VERENIGING ZIJN WE SAMEN! 

 

Een bedankje 

Een jaarverslag is een gelegenheid om te bedanken: Partycentrum Van Haandel, Sport- en 

ontmoetingscentrum Ter Aa en haar medewerkers voor hun wekelijkse gastvrijheid en goede zorgen. Onze 

dirigenten van slagwerkgroep en jeugdslagwerkgroep, harmonie-, opleidings-, en opstaporkest, de opleiders 

van onze leerlingen, en verder iedereen die, hetzij op de voorgrond, hetzij achter de coulissen, meewerkt aan 

het goed functioneren van onze vereniging in de ruimste zin des woords. Een speciaal dank aan de vrienden 

van OBK die een financiële bijdrage leveren zodat OBK haar activiteiten mede hierdoor kan blijven uitvoeren.  
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Voorlopig programma 2023 

 

Vrijdag 27 januari Nacht van de Noordkade (opleidingsorkest) 

Vrijdag 3 tm zondag 5 
februari & vrijdag/zaterdag 
10/11 februari 

Optredens slagwerkgroep tijdens de Pronkzittingen 

Vrijdag 17 februari Jeugdpronkzitting (opleidingsorkest en jeugdslagwerkgroep) 

Zondag 12 maart Slagwerkdag Kaatsheuvel (jeugdslagwerkgroep) 

Zondag 26 maart Uitwisselingsconcert harmonieorkest OBK met Teteringen en Sint 
Michielsgestel (Ter Aa) 

Zondag 2 april Uitwisselingsconcert opleidingsorkest Funtastic met Volkel en Nistelrode 
(Ter Aa) 

Woensdag 5 april Algemene Ledenvergadering 

Donderdag 4 mei Dodenherdenking 

Zondag 21 mei Serenade Communicanten (HO en SWG) 

Zondag 4 juni Hap en Trap (HO en SWG) 

Zondag 11 juni Serenade 60-jarig priesterjubileum Pastoor Rombauts 

Zondag 2 juli Studiedag 1 Lost In Music 

Woensdag 5 juli Zomerconcert Funtastic 

Zondag 1 oktober Studiedag 2 Lost In Music 

Woensdag 22 november Technische repetitie LIM 

Donderdag 23 november Generale repetitie LIM 

Vrijdag 24 t/m zondag 26 
november 

LIM 

Medio november Intocht Sint Nicolaas 

Dinsdag 26 december Kerstviering kerk 

 


