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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. 

Deze keer is het de beurt aan Gilbert van den Tillaart. 

 

 

Beste medemuzikanten, 

 

Als eerste begon de pen altijd met het bedanken van je voorganger met de 

eer dat je een stukje mag schrijven en dat je daar heel erg ‘blij’ mee bent.  

Dus bij deze Danielle bedankt voor het doorgeven van de pen, ik ben er heel erg blij mee. 

 

Mijn naam is Gilbert van den Tillaart, en ik ben al ruim 25 jaar geïnfecteerd met het OBK-virus als slagwerker bij de 

slagwerkgroep, harmonieorkest en de Durdauwers. Nu we van dat andere virus weer een beetje verlost raken 

doorkruis ik in het dagelijkse leven weer het halve land voor mijn werk in de biotech op het Utrecht Science Park.  

Op het moment dat dit stukje geschreven is hebben we alweer een week kunnen bijkomen van het fantastische 

repetitieweekend, georganiseerd door de WC commissie.  

Voor ons slagwerkers begon het weekend al een aantal vele weken geleden met inventariseren van het 

benodigde materiaal en hoe het mee te nemen.. Waarom ben ik ook geen piccolo gaan spelen? Die kun je 

tenminste gewoon in je broekzak stoppen. Na het officiële programma tijd voor wat ontspanning georganiseerd 

door de WC-commissie en onder streng toezicht van jurylid ‘Maarten van Rossum’. Hierdoor was valsspelen echt 

(on)mogelijk. Al had ik het idee dat het jurylid zijn taak na elke glas port minder serieus nam. Na afloop bleek elk 

team winnaar te zijn van een zeer uniek en goed gevuld  OBKaasplankje. Hierna werd er nog gezellig geborreld en 

kwamen de voetjes van de vloer. Het werd tijdens de avond duidelijk dat er een aantal fanatieke 

tafelvoetbalspelers zijn, of niet Mieke en Henry. Het niveau van het tafelvoetbalspel was wel twijfelachtig, 

aangezien bij het ene team de linksbuiten was gaan lopen en bij het andere team de spits alleen maar kon 

koppen.  

Na het officiële programma op zaterdag was er een mooie speurtocht met vele baby en jeugdfoto’s van leden, 

waarbij sommige (nou ja, ik) hun eigen foto niet kenden. ‘s Avonds was er mooie ‘Ik hou van Holland’-quiz 

georganiseerd door OBK+ in het bostheater, en jazeker, ook hier gingen uiteindelijk weer de voetjes van de vloer. 

Tijdens deze avond bleek ook nog Roy Kazan aanwezig te zijn, die met zijn kaarttrucs menigeen versteld deed 

staan. Nadat het feestje in het bostheater klaar was werd er weer nageborreld op de accommodatie en ja hoor, er 

werd weer getafelvoetbald. Uiteindelijk werd het in de vroege uurtjes weer rustig, totdat een paar uurtjes later het 

trompetgeschal weer klonk. Na het ontbijt en het gezamenlijk opruimen keerde iedereen weer huiswaarts en ja die 

slagwerkers, die stonden het materiaal nog te lossen terwijl iedereen al weer thuis uitgeput en nagenietend op de 

bank zat. Was ik nou toch maar piccolo gaan spelen… 

Bij deze wil ik de WC commissie bedanken voor het fantastische weekend! 

En tot slot geef ik de pen door aan tafelvoetballegende Mieke, ik hoop dat je er net zo blij mee bent als dat ik was.  

 

 

 

 

 

 

 

    

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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Enkele kiekjes van het repetitieweekend: 

 

AGENDA 

 
Harmonieorkest en Slagwerkgroep 

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 

23+24+25 november 2023    Lost in Music – Onder voorbehoud 

 

Funtastic 

Zo. 10 april Jeugd Jumbo Muziekfestival 

Za. 23 april 100 jaar OBK in muziek en video 

Zo. 24 april Tentoonstelling OBK 100 jaar 

+ Voorjaarsconcert 

Zo. 22 mei Onderling solistenfestival 

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) 


