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IK GEEF DE PEN DOOR AAN… 
Een oude bekende uit de OBKrant. Daar heette het “De pen”. 

De rubriek waarin een lid van OBK iets meer over zichzelf vertelt. 

De aftrap is voor Daniëlle Wansink. 

 

 

Beste medemuzikanten, 

 

Allereerst bedankt dat ik als eerste de pen in ontvangst mag nemen, zodat we  

elkaar op deze manier nog beter leren kennen. 

 

Mijn naam is Danielle Wansink-Kruytzer en ik ben 46 jaar. Ik ben geboren in het Limburgse Melick, waar voor het 

eerst op 12-jarige leeftijd in aanraking kwam met de piccolo. Begonnen bij een pijperkorps, waarna ik later, na een 

behoorlijk aantal verhuizingen tijdens mijn studie, terecht kwam bij het Woensels Muziekcorps in Eindhoven en ook 

daar mijn huidige man Bas heb ontmoet. Samen met Bas en onze zoon Bram van 17 woon ik inmiddels alweer 26 

jaar in het mooie Brabantse Uden. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als planner/bedrijfsbureau bij Kemperkip. 

 

Na diverse verenigingen gehad te hebben, heb ik mijn plek sinds 2017 gevonden bij OBK Erp. 

Een mooie club waar ik graag elke week vol passie samen muziek maak dat gepaard gaat met een dosis 

gezelligheid en betrokkenheid. 

 

Inmiddels kennen enkelen mij ook van diverse commissies, zoals de MOG, het solistenfestival en de weekend-

commissie. Het belooft een jaar te worden met diverse activiteiten met als hoogtepunt Het Blauwe Uur, waar de 

voorbereidingen achter de schermen volop aan de gang zijn. 

 

Ook bij Funtastic begint de agenda vol te stromen. Op 10 april staat het Jumbo Muziekfestival op het programma. 

 

Gelukkig mogen we ons na een lange periode van stilte weer laten horen. Voor HO te beginnen met het weekend 

van 18 t/m 20 maart in St. Michielsgestel, waarin we weer lekker ouderwets gezellig samen zijn. Kortom: een mooie 

club waar ik nog lang deel van uit hoop te maken. 

 

Tot slot wil ik de pen graag doorgeven aan onze slagwerker Gilbert. 

 

 

 

 

 

 

    

GEZOCHT 

 

De commissie PR van OBK is op zoek naar jou… 

 

Vind je het ook leuk en belangrijk om gebeurtenissen binnen Muziekvereniging OBK váár, tijdens en na 

een evenement in het nieuws te brengen via (social) media, neem dan contact op met één van onze 

bestuursleden! 
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GERRIT & PETRA KERKHOF 50 JAAR 

GETROUWD 

 

Op vrijdag 4 februari vierden ons erelid Gerrit 

Kerkhof en zijn vrouw Petra hun gouden 

huwelijk. 

 

Een aantal muzikanten van het 

harmonieorkest zette ze muzikaal in het 

zonnetje tijdens hun feest bij Partycentrum 

Van Haandel. 

 

 
 

Er was een mooie bos bloemen namens de 

club  en onze voorzitter Wern van Asseldonk 

zorgde voor een woordje. 

 

Van harte gefeliciteerd met deze mooie 

mijlpaal! 

AGENDA 

 
Harmonieorkest en Slagwerkgroep 

Vr. 18 t/m zo. 20 maart Repetitie-weekend “Het Blauwe Uur” 

Zo. 3 april Het Blauwe Uur – Studiedag met solisten (HO) 

Wo. 6 april Algemene Ledenvergadering OBK 

Za. 23 april 100 jaar OBK in muziek en video 

Zo. 24 april Tentoonstelling OBK 100 jaar 

+ Voorjaarsconcert 

Zo. 15 mei Serenade Eerste H. Communie 

Zo. 22 mei Onderling solistenfestival 

Zo. 12 juni Het Blauwe Uur –Studiedag met solisten (HO) 

Za. 25 juni 125 jaar Fransen-Gerrits Festival 

Wo. 13 juli Het Blauwe Uur – Muziekrepetitie op locatie 

Do. 14 juli Het Blauwe Uur – Wandelrepetitie op locatie 

Vr. 15 juli  Het Blauwe Uur – Generale repetitie op locatie 

Za. 16 + zo. 17 juli Het Blauwe Uur 

Za. 15 oktober Jubilarissenconcert 

Zo. 18 december Kerstconcert (HO) 

Ma. 26 december  Opluistering Hoogmis + Kerstviering 

 

Funtastic 

Zo. 10 april Jeugd Jumbo Muziekfestival 

Wo,avond in juni NOIZZ - Repetitie-avond 

  met solisten/instrumentalisten 

Za. 2 juli  NOIZZ – Studiedag 1 met alle deelnemers  

Wo. 20 juli Zomerconcert Funtastic 

Wo.avond in september  NOIZZ – Repetitie-avond 

  met solisten/instrumentalisten 

Za. 17 september NOIZZ – Studiedag 2 met alle deelnemers 

Do. 29 september NOIZZ – Technische repetitie 

Vr. 30 september t/m   NOIZZ - The Youth Music Event – Editie 2 

zo. 2 oktober 

Zo. 18 december Kerstconcert (OO) 

WIST JE DAT… 

 

• Alles met een beetje liefde en aandacht veel 

beter gaat. 

• De Bas-sectie zich soms geïntimideerd voelt door 

het hogere register en de handkusjes van 

Susanne. 

• Niels in 3 seconden van 2 instrumenten kan 

wisselen. 

• Je als vrijwilliger niet wordt betaald, niet omdat je 

waardeloos bent, maar omdat je onbetaalbaar 

bent.  

 


