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WOORDJE VAN DE VOORZITTER 

 
Beste leden, familie, vrienden van OBK, 

 

Trots dat ik een woordje mag schrijven in de allereerste editie van de OBK-nieuwsflits. 

2021 was een bewogen jaar. Niet alleen omdat de Corona-maatregelen ons grote beperkingen oplegden met 

repetities en uitvoeringen, maar vooral de ziekte en het afscheid van Tijn van Brussel op 15 juli heeft diepe sporen 

achtergelaten binnen Muziekvereniging OBK. 

 

Na de zomervakantie van 2021 konden we gelukkig enigszins de draad weer oppakken en ons richten op mooie 

projecten zoals het jubilarissenconcert, het Jumbo Muziekfestival, Funtastic met een erg leuk uitwisselingsconcert en 

het slotakkoord van 2021 was de intocht van Sinterklaas in onze nieuwe buiten-outfit. 

 

In 2022 staat een aantal mooie projecten op de agenda waar ik in ieder geval 

reikhalzend naar uitkijk en ik hoop jullie ook. Al geruime tijd wordt er achter de 

schermen gewerkt aan de voorbereidingen van Het Blauwe Uur en 

Noizz- The Youth Music Event, twee geweldige muzikale evenementen waar OBK zich 

natuurlijk van haar beste kant laat zien. 

 

Tot slot wil ik namens het bestuur, onze leden, directie en allen die Muziekvereniging OBK 

een warm hart toedragen nogmaals een gezond, gelukkig en muzikaal 2022 wensen. 

en houd deze maandelijks terugkerende nieuwsflits in de gaten voor alle relevante 

nieuwtjes en data. 

 

Groet, 

 

Wern van Asseldonk 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA 

 
Harmonieorkest en Slagwerkgroep 

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

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 

Za. 25 juni  125 jaar Fransen-Gerrits Festival 

Za. 16 en zo. 17 juli Het Blauwe Uur 

Za. 15 oktober  Jubilarissenconcert 

Zo. 18 december  Kerstconcert 

Ma. 26 december  Opluistering Hoogmis + Kerstviering 

 

Funtastic 

Zo. 10 april  Jeugd Jumbo Muziekfestival 

Wo. 20 juli  Zomerconcert Funtastic 

Vr. 25 t/m zo. 27 november NOIZZ - The Youth Music Event 

 


