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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 Alicia Peelen. 

 

 

 

Hallo medemuzikanten, 

 

Tsjaa... nadat ik na een repetitie met Mieke en Gilbert had staan praten over 

De Pen (wat te schrijven en aan wie door te geven) voelde ik al wat nattigheid. 

Maar in ieder geval bedankt, Mieke, echt heel blij mee... 

 

Dus inderdaad, waar ga je het dan over hebben? 

Naast dat ik dus in het grote orkest en bij Funtastic hoorn speel, weten sommigen dat ik een fanatiek korfballer ben. 

Ik ben begonnen in Erp bij De Korfrakkers en een aantal jaar terug overgestapt naar het gemengd bij DSC in 

Eindhoven. 

 

Daarnaast zit ik nu in het tweede jaar van de opleiding tot fysiotherapeut. 

Volgend jaar mag ik beginnen met mijn minor Sports Performance. 

Als mooie aanvulling hierop ben ik pas aangenomen als personal trainer/fitness instructeur in Boekel, bovenop de 

baan die ik ook nog maar net had als order picker bij Tennant in Uden. 

Verder ben ik ook nog af en toe aan het wandelen. Zo hoop ik dit jaar voor de 7e keer de Vierdaagse van 

Nijmegen uit te lopen.  

 

Helaas zijn deze hobby's en bezigheden niet altijd even goed te combineren. 

Zo heb ik laatst het repetitieweekend moeten missen en kan ik helaas ook niet bij Het Blauwe Uur zijn. 

Wel kijk ik met veel plezier uit naar NOIZZ! 

 

Nou dat was ‘m weer! 

Achteraf gezien was langer bezig met het zoeken naar een geschikte foto dan met het schrijven van het stukje. 

 

Ik geef bij deze de pen door aan mijn achterbuurman en voormalig schoolbandgenootje Tim. 

Succes! : ) 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

    

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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AGENDA 

 
Harmonieorkest en Slagwerkgroep 

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. 29 oktober Jubilarissenconcert 

Zo. 20 november Concert (HO) in de middag. Info volgt. 

Zo. 18 december Kerstconcert (HO) 

Ma. 26 december  Opluistering Hoogmis + Kerstviering 

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

 

Funtastic 

Wo. 22 juni NOIZZ - Repetitie Funtastic 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 

Zo. 12 september NOIZZ – Repetitie Funtastic 

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 (Opleidingsorkest) 

TWEEDE REPETITIEDAG VOOR HET BLAUWE UUR 

 

Op zondag 12 juni repeteerde het harmonieorkest bij Ter 

Aa weer voor Het Blauwe Uur samen met solisten, het 

combo, het koor en Souplesse. 

 

De puzzelstukjes beginnen op hun plaats te vallen. 

 

Wij hebben er zin in en kijken erg uit naar het weekend 

van 16  en 17 juli. 

 

Blijf reclame maken voor dit prachtige evenement! 

RICK SUCCESVOL ALS SOLIST 

 

Naar aanleiding van het behalen van een 

eerste prijs op het solistenconcours in 

Helmond nam Rick van der Voort op 22 mei 

jl. deel aan de Brabantse 

Kampioenschappen slagwerk. Deze 

vonden plaats op 22 mei jl. in Steenbergen. 

Hier behaalde hij een mooie score van 85. 

 

Rick werd uitgenodigd voor de 

Nederlandse Kampioenschappen op 11 

juni jl. in Maarheeze. Daar scoorde hij 86 

punten, goed voor een mooie 3e prijs. 

 

Rick speelde het werk Helledans van Ivo 

Weijmans, een solo op marimba. 

 

 
 

Ook via deze weg nogmaals van harte 

gefeliciteerd met dit prachtige resultaat!  

 

Uiteraard ook felicitaties voor Henk 

Schellekens, Ricks muzikaal begeleider. 

WIST JE DAT 

 

• De kroonluchter van Van Haandel 

ook goed werkt als versterker. 

• Het nummer All Night Long bij veel 

muzikanten een “boterham met 

kaas” oproept. 

• Will al weken tegen Marius zegt dat 

ie iets fout doet. Blijken ze voor het 

eerst in 53 jaar niet dezelfde partij 

te hebben. 


