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Redactie 
Paul van Antwerpen 
Wern van Asseldonk 
Annie Bernardus 
Peter Ketelaars 
Anke van Oosterwijk 
 

 

Interview 
Manon van Brussel 

 
Hier is ie dan! 
De eerste OBKrant van 2011, dit keer voor het eerst in de digitale versie. 
 
Tijdens de laatste redactievergadering hebben we besloten om de OBKrant met ingang van dit 
jaar niet langer als gedrukt exemplaar beschikbaar te stellen, maar digitaal te gaan versturen 
aan alle leden via de digitale snelweg en daarnaast ter download op de website te plaatsen. 
 
Een ander nieuwtje is dat Jan van de Wijdeven afscheid heeft genomen als reactielid. 
Jarenlang was Jan hoofdredacteur. 
 
Watermolenweg 16 was de verzamelplaats waar de krant in elkaar werd gezet. 
Jan bedankt voor de inzet voor ons verenigingsblad de afgelopen jaren! 
De taak van hoofdredacteur is overgenomen door 
Paul van Antwerpen. 
 
Wij wensen jullie veel leesplezier! 
 
 
 
 
 

 
E-mailadres OBKrant 
obkrant@home.nl 
 
 

 
In deze editie: 
 

 
Twee nieuwe bestuursleden in de schijnwerpers… 
 

Vertelt Adri wat je wat je met witte bonen kunt doen… 
 
Een nieuwe “Gezocht!”, “De Pen”, “In gesprek met” en “TopTip"… 
 
Een korte terugblik op een aantal evenementen… 
 

En nog veel meer… 
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Afmelden? 
voor de repetitie van het 
harmonieorkest 
Lianne van den Tillaart 
06 – 51 52 88 21, 
na 18:00 uur, 
voicemail inspreken of 
een SMS-je mag ook. 
 
Afmelden? 
voor de repetitie van de 
slagwerkgroep 
Manon van Brussel 
06 – 12 36 90 78 
 
Afmelden? 
voor optredens, concerten 
en dergelijke. 
Eigenlijk nooit. 
Als het niet anders kan bij 
de digirenten / de 
voorzitter, direct na het 
bekend worden van de 
bewuste datum. 
 

VAN HET BESTUUR 
 
Een nieuw jaar, een nieuwe lente, een nieuwe hoofdredacteur en ….. 
een nieuwe krant. Een digitale wel te verstaan. Dat betekent dat die 
heel, heel erg actueel kan zijn. Wat vandaag gebeurt kan er er 
vandaag nog in. Hij hoeft niet meer naar een drukker toe. Laat dat 
nou net voor mij een heel probleem zijn. Geen deadline dus (en die 
heb ik nodig!!) en dat betekent dat ik nu op vrijdagavond (terwijl de 
redactieavond afgelopen maandag al is geweest!!) nog het 
bestuursvoorwoord zit te typen. En dat dat vanavond nog niet naar 
de hoofdredacteur gaat. Sorry Paul maar ik ga het pas aan je zenden 
als zondag het concert om De Adriaan in Riethoven is geweest. 
Paul van Antwerpen, die al vele jaren deel uitmaakt van de redactie, 
volgt Jan van de Wijdeven hiermee op die gedurende vele jaren de 
drijvende kracht was achter ons verenigingsblad. Jan, bedankt voor 
jouw inzet en Paul, heel veel succes met deze nieuwe uitdaging. 
 
Naast een nieuwe hoofdredacteur 
ook 2 nieuwe bestuursleden. Op de afgelopen Algemene  
Ledenvergadering nam Lia van Kemenade na bijna 25 jaar afscheid 
van het bestuur. In september vorig jaar trad Antoon Delisse ook al 
af. Onze voorzitter memoreerde hun werkzaamheden en dankte hen 
voor hun inzet. Lia was gedurende haar bestuursperiode heel erg 
betrokken bij onze jeugdige muzikanten en nam het altijd voor hen 
op. Daarnaast hield ze zich bezig met het opleidingsgebeuren en het 
ledenbezoek bij ziekte, kraam etc.  Gelukkig hebben we vrij soepel 2 
nieuwe bestuursleden (Dick Schouten en Theo Bockting) gevonden die 
hun kennis en kunde voor OBK in willen zetten.  
We danken Antoon en Lia en wensen Dick en Theo heel veel succes en plezier binnen onze 
vereniging. 
 
Normaliter is het voorjaar 
in zijn algemeenheid een wat rustigere periode voor OBK. Daar was dit jaar echter geen sprake van. 
Op alle fronten volop activiteit. 
 
De Durdauwers 
zaten zonder de voor de marathon van New York trainende Jan van de Wijdeven weer boordevol 
met carnavalsaktiviteiten. Marion van de Wijdeven heeft de muzikale leiding van dit gezelschap en 
doet dat op een enthousiaste manier die tot prachtige resultaten leidt.  
 
De jeugdslagwerkgroep 
Verzorgde o.l.v. Rene van Lokven ter ondersteuning van een ledenwerfdag een gastoptreden in 
Veldhoven en probeerde daarmee de jongeren van deze muzikale gemeente voor het slagwerk te 
interesseren. Of het ook daadwerkelijk leden heeft opgeleverd is mij niet bekend maar waar een 
degelijke opleiding toe kan leiden bewees VET EN KOEL (en uit respect voor hun optreden schrijf ik 
dat deze keer zo) tijdens de pronkzittingen van dit jaar. Een spetterend  en “luchtig” optreden 
waar het enthousiasme van afdroop. Onder vakkundige leiding van Henk Schellekens brachten zij 
het publiek in vervoering. 
  
Het solistenfestival 
Bracht eveneens een heleboel Erpse slagwerkers naar Berlicum om daar in “Dun Durpsherd” hun 
individuele kunsten te vertonen. Met prachtige prijzen keerden ze huiswaarts. 
 
Jubilarissen 
Op zondag 20 maart vond in een drukbezocht Evenementencentrum Ter Aa het jubilarissenconcert 
plaats. Maar liefst 6 jubilarissen konden door achtereenvolgens Francien van de Ven en Christ van 
Bree gehuldigd worden. 1 groentje van 25 jaar, 2 belegen van 40 jaar en 3 rijpe muzikanten van 50 
jaar trouwe dienst aan OBK. Ine, Thea, Will, Harry, Jan en Willy. Proficiat met jullie speldje en OBK 
proficiat met zulke muzikanten!! 
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Een Koninklijk tintje 
Kreeg dit concert ook nog mee toen wethouder van Burgsteden aan Jan van de Wijdeven voor zijn 
vele verdiensten voor OBK, Durdauwers, OBKrant, Lost in Music, Klank- en Lichtspel etc. etc. en 
daarmee voor de hele Erpse gemeenschap een Koninklijke onderscheiding mocht opspelden.  Een 
grote verrassing voor Jan maar zeer zeker verdiend. Waar heel veel mensen een onderscheiding aan 
het eind van hun carrière krijgen is daar bij Jan absoluut geen sprake van en hopen wij nog lang van 
zijn inzet gebruik te kunnen maken. 
 
Lentekriebels 
Heette het concert dat de speelgroep en opleidingsorkest o.l.v. Cindy van Rijn en de 
jeugdslagwerkgroep o.l.v. Henk Schellekens een week later verzorgden. In een vol Partycentrum 
van Haandel  kon het publiek de vorderingen van onze jeugdige muzikanten ervaren. Naast de jeugd 
had het opleidingsorkest ondersteuning vanuit het harmonieorkest zodat het ook als een volwaardig 
orkest klinkt. En dat is voor onze toekomstige muzikanten een hele prettige ervaring. 
 
Naast al dit positieve nieuws 
Ook wat donkere wolken boven OBK. Bezuinigingen op subsidies aan culturele instellingen zullen 
voor ons bijzonder negatief gaan uitpakken. De besluitvorming hierover is nog niet definitief en we 
zijn ons nog aan het bezinnen over de te volgen strategie, acties, stappen etc. etc. maar dat we fiks 
moeten inleveren staat wel vast. Gelukkig zijn er andere initiatieven (Vrienden van OBK) opgestart 
en proberen we op allerhande manieren geld in het laatje te krijgen maar dat we in moeten leveren 
is wel duidelijk.  In en intriest dat een vereniging met een duidelijke functie binnen de Erpse 
Gemeenschap (zie bladzijde  5 van het jaarverslag!!!) op deze manier het werken onmogelijk wordt 
gemaakt. 
 
Maar  
We moeten toch verder en dat doen we ook. 2011 is het jaar waarin het harmonieorkest weer gaat 
bewijzen in de 1e divisie thuis te horen. Concerten, groepsrepetities, extra repetities, studiedag 
etc. etc. worden gepland. Aan onze zuiderbuur Raf De Keninck de taak het allemaal tot een mooie 
uitvoering te laten komen.  
 
Breaking news!!!! Helaas… 
Wisten we met Imke van Lankveld als soliste De Adriaan niet te winnen maar als 15 jarige soliste 2e 
worden met 2 punten verschil is ook geen geringe prestatie!! Chapeau!!! Gelukkig blijft het binnen 
de familie. Raf wist met de euphoniumsolist van Zeelst de 1e prijs binnen te slepen. Hebben wij 
toch ook nog een klein beetje gewonnen. 

  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
namens het bestuur van Harmonie OBK 
Peter Ketelaars, secretaris 
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NIEUWE BESTUURSLEDEN 
 
Sinds de Algemene Ledenvergadering woensdag 30-3 jl. heeft Harmonie OBK twee nieuwe 
bestuursleden. 
De één behoeft misschien meer introductie dan de ander. 
Beiden schreven een stukje voor ons verenigingsblad: 
 

Theo Bockting 
 
Een nieuw bestuur - Hoe het (zo ongeveer) allemaal begon * 
 
Het moet op een bijzonder donkere, naargeestige winteravond zijn 
geweest, die bestuursvergadering. Lia v. K. te E. gaf, na nachtenlang 
woelen en badend in het zweet ontwaken, aan absoluut geen lintje te 
willen en daarom niet meer herkiesbaar te zijn. Ze wilde zich 
bovendien na al die jaren eindelijk eens volop op Hein storten. Niets, 
maar dan ook echt niets, zou haar kunnen overhalen nog langer in het 
bestuur te blijven.  
De ontsteltenis en wanhoop moet van de gezichten van de overige 
leden hebben afgedropen. Totale ontreddering is de beschrijving die de 
werkelijkheid nog het beste zal hebben benaderd. Eerst Antoon Delisse 
gestopt en nu Lia.! Hoe als bestuur in Godsnaam uit deze nachtmerrie 
te geraken? Wie is er in hemelsnaam geschikt om deze twee iconen van 
OBK op te volgen?  
Ja, Dick Schouten had al eens te kennen gegeven de zaak wel eens 
even flink op te willen schudden. Die had al vaker openlijk 
gesolliciteerd naar een bestuurslidmaatschap. Hij zou nog wel een redelijke kandidaat zijn. Maar 
dan; de tweede vacature! Wie zou er het nog gapende gat kunnen vullen?? 
Oud bestuursleden? 
 
Piet Vermunt? Nee, die is veel te druk met het plannen van zijn nieuwe onderkomen.  
Jan Wijdeven dan? Ook niet. Die heeft net zijn lintje binnen en begint echt niet opnieuw aan dit 
avontuur. 
Andere leden? 
Gerrit Kerkhof ? Hou maar op, die is vééééél te verlegen. 
Adrie Hurk dan? Néé-je, die is veel te druk met zijn bloeiende tenniscarrière!  
 
Kortom, het bestuur kwam er niet uit. Binnen het huidige ledenbestand was er altijd al een 
onthutsend gebrek aan kandidaat-bestuursleden geweest. Of, om met de voorzitter te spreken: “het 
is gemakkelijker om bestuurslid te worden van OBK dan van de gemeenteraad” Dat zou deze keer 
ongetwijfeld niet anders zijn.  
Maar wie zou er dan kunnen? 
Nadat alle min of meer geschikte kandidaten al lang en breed de revue waren gepasseerd kwam een 
van de bestuursleden, wiens naam in het belang van zijn eigen veiligheid hier beter niet kan worden 
genoemd, met een naam: Theo Bockting. 

 
Theo Bockting? Wie is dat in hemelsnaam? 
Dat is de vader van Manon. Woont op Prinseveld, is getrouwd met 
José en heeft 3 kinderen. Die “zit” al sinds 1982 hier op de 
gemeente. Eerst in Erp en na de annexatie in 1994 in Veghel. Hij is 
daar juridisch adviseur. Zal wel advizeur zijn ha ha.  
En wat heeft ie met muziek? 
Hij is dol op muziek en denkt overal verstand van te hebben.  
Ja ja, en verdere hobbies? 
Tennis (als ie niet geblesseerd is), hardlopen, mountainbiken, skiën 
en golf.  
Toe maar, dan heeft ie toch geen tijd voor OBK? 
Jawel, dat kan ie mooi onder werktijd doen, doet Henk Loeffen ook… 
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Hoe het verder is gelopen is jullie bekend. Op 30 maart jl besloot de algemene ledenvergadering in 
een kennelijke vlaag van verstandsverbijstering naast Dick ook Theo te benoemen in het bestuur. 
Of het een gelukkige keuze is geweest zal nog moeten blijken. Het schijnt dat Theo er in ieder geval 
veel zin in heeft. 
Wordt misschien vervolgd 
NN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
*Het waarheidsgehalte van dit stuk hoeft niet persé gelijk te zijn aan 100%.   
 

Dick Schouten 

 
“Het kan ooit raar lopen” 
 
Ik ga mezelf niet voorstellen want de meeste van jullie kennen mij wel. Mocht je toch nog vragen 
hebben, ik zit achterin het orkest, tussen Henri en Lia in. In 1997 was het allemaal begonnen, Dick 
junior ging, na een jaar ATV les en een jaar blokfluit spelen, een écht muziekinstrument bespelen. 
Ook ik werd gevraagd om asteblieft klarinet te gaan 
spelen omdat er te weinig klarinetten waren. Ik liep 
om 10 seconden voor 17.00 uur naar de buurman (Jos 
Custers), om vervolgens om 17.00 uur mijn eerste 
muziekles te krijgen. Jos had mijn klarinet al in elkaar 
geknutseld en hij legde me uit hoe op dat gekke ding 
te spelen. Ik blies de longen uit me lijf maar er kwam 
echt geen geluid uit. Om half 6 kwam ik weer thuis en 
vertelde tijdens het eten dat ik geen muziekinstrument 
meer wilde bespelen omdat ik een half uur heb zitten 
blazen, zonder maar 1 toon te horen. Toen ontstond 
het idee om trompet te gaan spelen. De week erop 
ging ik weer terug naar Jos en vertelde ik dat ik 
trompet wilde gaan spelen. Hij had nog een trompet 
liggen en er werd me verteld dat ik een scheet moest 
laten, wilde ik er geluid uit krijgen. Vanaf dat moment wist ik zeker dat trompet het juiste 
instrument voor mij was! 
Na een paar lessen begon ik bij het opleidingsorkest te spelen, waar Jan Koolen de dirigent was. In 
2002 mocht ik naar de “grote mensen harmonie” en dat was wel even spannend! Ik mocht namelijk 
meteen mee gaan spelen met Lost in Music.  
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Toen ik wat ouder werd, werd het wat moeilijker om muziek te blijven spelen. Ik moest op 
woensdag trainen en sloot me daarna snel om 21.00 uur aan bij de harmonie om nog een paar 
vrolijke noten mee te spelen. Muziek werd als “saai en oudbollig” bestempeld, en mijn 
leeftijdsgenoten snapten niet hoe ik het in mijn hoofd haalde om toch maar op die sullige trompet 
te blijven spelen. In die tijd kwam het woord oefenen niet in mijn vocabulaire voor (voor de minder 
goede begrijpende lezer, nu dus wel!). Toen ik 15 was werd ik gevraagd voor de durdauwer en daar 
heb ik meteen volmondig ja tegen gezegd! 
 

Na een zesjarige studie HAVO ging ik naar de nog hogere school 
(deze heeft 4 verdiepingen). 
In het begin reisde ik elke dag met de trein naar Breda om de 
lessen te volgen, om vervolgens weer aan de 2 uur durende reis 
terug te beginnen. 
Het was echter al snel duidelijk dat ik maar is aan het avontuur 
“op kamers gaan” moest beginnen. Na een paar maanden te 
zoeken kreeg ik een kamer, midden in het centrum van Breda 
boven één van de favorietere kroegen. Achteraf gezien geen 
beste plek voor mij, kwam ik na een half jaar studievertraging 
achter.. Doordat ik op kamers ging wonen, had ik geen tijd meer 
om iedere keer terug te reizen naar Erp om te komen oefenen 
bij de harmonie. 
Na veel, en moeizaam overleg, met de toen huidige voorzitter 
Kees Bressers en dirigent Jan Koolen, kreeg ik “vrijstelling” van 
de harmonie. Er was afgesproken dat ik lid bleef en dat, 

wanneer ik klaar was met studeren, ik weer zou aansluiten bij de harmonie.  
 
Ik speelde bijna geen trompet meer, en haalde hem in november een paar maanden per jaar uit de 
kast om het carnavalsseizoen met De Durdauwers mee te pikken, om hem vervolgens weer terug in 
de kast te leggen. Het heeft dicht tegen het stoppen met spelen aangezeten, maar gelukkig had ik 
weer meer tijd gevonden en ben ik weer begonnen met spelen. Zo kwam het dat ik in augustus 2010 
weer eens bij de harmonie aansloot, en voor het eerst een Belg zag dirigeren ipv Jan Kolen. Dat was 
in ieder geval een wereld van verschil! 
 
Ook ben ik begonnen bij een popbandje genaamd: “Vib” (Very Important Brass). Dit is een bandje 
waar allemaal “jeugdige” muzikanten bij zitten en met een breed repertoire. Van Bohemian 
Rhapsody tot Schindler‟s list. Ook dat heeft mijn motivatie erg goed gedaan! 
 
Ineens kwam daar het moment dat ik thuis kwam en ons mam zei dat Christ van Bree had gebeld. Ik 
snapte niet waarom hij mij aan de telefoon wilde hebben, maar ik heb hem toch teruggebeld. Hij 
had de vraag of ik erover na wou denken om bij het bestuur van de harmonie te gaan omdat Lia zou 
stoppen. Ik werd, logischerwijs, een beetje overvallen door de vraag en zei dat ik er wel serieus 
over na zou gaan denken. Dat heb ik gedaan, en toen dacht ik: waarom eigenlijk ook niet? Ik ben 
bijna klaar met studeren en heb dadelijk weer wat tijd over dus laat ik het gewoon eens proberen. 
De ledenvergadering was daar en ik zag erelid Kees Bressers zijn wenkbrauwen fronsen toen ik langs 
liep. Hij zei: “Wie had dat gedacht”. Ik antwoordde: “Nou ik in ieder geval niet, maar het kan ooit 
raar lopen!” 
 
 
 
Dat zal me een gezellige boel worden bij het bestuur: 

 
 
 
 
 
Bron: De Hyves-pagina van Dick 
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HIEP HIEP HOERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

April 
 
1 Rick van der Voort 
1 Willemijn van den Berg 
2 Karin Kanters 
2 Marietje van den Hurk 
5 Marloes van de Burgt 
5 Ilse van Dinther 
8 Marion van de Wijdeven 
13 Niels van den Elzen 
16 Jochem Cissen 
17 Leonne van den Crommenacker 
17 Tonny van der Heijden 
18 Thea Schellekens 
20 Thijs van Stiphout 
21 Aike van de Crommert 
22 Sonja Meulepas 
24 Lonneke Jansen 
28 Martien Beekmans 

28 John Sweers 

Mei 
 
1 Anne Bernardus 
2 Bas Ophey 
3 Steef Engelbertink 
12 Theo van Brussel 
14 Arno Manders 
15 Bianca Claassen 
16 Lia van Kemenade 
16 Hans van de Brug 
19 Henk Loeffen 
22 Niels van Dinther 
24 Manon van Brussel 
25 Theo van de Ven 
26 Siebe van de Crommert 
30 Stijn Reijbroek 

30 Bonnie van Geldorp 

Juni 
 
1 Luc van de Akker 
6 Sandra van de Ven – Van den Elzen 
6 Lianne van den Tillaart 
8 Adri van den Hurk 
22 Yvonne Manders 
24 Esther Verkuijlen 
25 Imke van Lankveld 

27 Anke van Oosterwijk 
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Geslaagd 

Op zaterdag 5 februari 2011 
hebben 2 jeugdige 
slagwerkers A-examen gedaan 
bij Rythm Impact in Berlicum. 
Niels van Dinter en Roy van 
Nuland. Beiden slaagden voor 
het Diploma A Ongestemd 
slagwerk. 

Proficiat! 

 

Geboren 

Op vrijdag 4 maart werd Fenne 
geboren. 
Proficiat, Esther en Wilco, met 
de geboorte van Fenne, het 
nieuwe zusje van Teun! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bondswedstrijden solisten slagwerk 

Op zaterdag 19 maart nam een groot aantal Erpse 
slagwerkers deel aan de Bondswedstrijden voor 
Solisten en Kleine Ensembles. 
In D'n Durpsherd in Berlicum. Organisatie: Brabantse 
Muziekbond. In de jury de heren Jo Zinzen en Jan 
Peeters. 
Met prima resultaten konden onze muzikanten naar 
huis terugkeren.  

Steef, Niels, Roy, Paul, Jur, Bas, Niels, Martijn, Tijn, 
Nick, Amber en Jop 

 
Proficat! 

En dat geldt natuurlijk ook voor hun opleiders Henk 
Schellekens en René van Lokven. 

 

 

Geslaagd 
 
Voor de theorie van het 
B-examen zijn geslaagd: 
Astrid van de Wijdeven, 
Romy van der Steen en 
Gody van Kemenade. 
 

Proficiat! 
Koninklijke 
onderscheiding 
 
Jan van de Wijdeven,  
 
Hartelijk Gefeliciteerd 
met je onderscheiding 
tot Lid in de Orde van 

Oranje-Nassau 
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ALGEMENE LEDENVERGADERING 

Op woensdag 30 maart jl. vond bij Van Haandel de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging 
plaats. 
Voorzitter Christ van Bree opende de vergadering met een algemeen welkom en een extra woordje 
voor de aanwezige ereleden. 

Na de bespreking van het verslag van de vorige Ledenvergadering en het uitgebreide jaarverslag van 
secretaris Peter Ketelaars  deed penningmeester Kari Beekmans verslag van het boekjaar 2010.  
Opvallend hierbij waren de dalende opbrengst van de donateuractie en de positieve cijfers van de 
oud papieractie. Voor wat betreft de begroting van het lopende jaar waren er geen opvallende 
onderwerpen, of het moest de te verwachten uitgave voor de deelname aan de concertwedstrijden 
zijn. 
 
Christ van Bree dankte de mensen van de commissie Oud Papier: Willy Kerkhof, Gerrit Kerkhof en 
Wern van Asseldonk. Daarbij aansluitend gaf hij aan dat de Gemeente Veghel OBK had uitgenodigd 
om te praten over de bezuinigingen die de culturele instellingen binnen de gemeente te wachten 
staan. In navolging daarop werd ook de nieuwe en onmisbare actie toegelicht, die bestuursleden 
Arno Manders en Henk Loeffen van start hebben laten gaan: Vrienden van OBK. 
Ook vroeg de voorzitter applaus ook voor de mensen die de blaasinstrumenten onderhouden: Willy 
Nabuurs en Peter van den Tillaart. 

Het beleidsplan werd door Christ van Bree met grote stappen door de vergadering geloodst. 
In afwijking van de planning in 2011: de deelname van de slagwerkgroep aan concertwedstrijden 
vindt plaats in juni 2012. 
 
Lia van Kemenade nam na 21 jaar afscheid van het bestuur. Met een bloemetje bedankte de 
voorzitter haar voor haar inzet. Lia werkte binnen de vereniging aan de sociale contacten en de 
jeugdcommissies. Antoon Delisse nam al eerder in het afgelopen verenigingsjaar afscheid van het 
bestuur. 

Dick Schouten en Theo Bockting werden tot bestuurslid genoemd, wat door de vergadering met een 
enthousiast applaus werd ontvangen. Verderop in de OBKrant stellen Theo en Dick zich verder aan 
jullie voor. 
Tijdens de vergadering waren collagefoto's van de slagwerkgroep, het harmonieorkest en een 
staatsiefoto te zien. Deze zijn te bestellen via een mailtje naar secretaris Peter Ketelaars.  

Peter Ketelaars wees op de actuele berichtgeving rond de voorbereiding op de deelname aan de 
concertwedstrijden door het orkest: iedereen weet nu tijdig de data van de extra repetities... 
 
Tot slot was er traditiegetrouw een uitgebreid dankwoord van Gerrit Kerkhof, die op eigen wijze 
een individueel dankwoord uitsprak aan elk bestuurslid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.harmonieobk.nl/web/jaarverslag%202010.pdf
http://www.harmonieobk.nl/web/vriendenvanobk.htm
http://www.harmonieobk.nl/web/Harmonie%20OBK%20Beleidsplan%2014-9-2010.pdf
mailto:peter.ketelaars@kpnmail.nl?subject=Bestelling%20foto's
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AGENDA OBK 
 

Maandag 25 april (2e 
paasdag) 12:30 uur 

Serenade 25 jaar pastoor Rombauts in Boerdonk 

Woensdag 4 mei Dodenherdenking 

Maandag 9 mei Serenade Gouden Huwelijk Fam. Van den Elsen 

Woensdag 11 mei Gedeelde repetitie 

Woensdag 18 mei 2011 Eindpresentatie Windkracht6 

Woensdag 18 mei 2011 Gedeelde repetitie 

Woensdag 25 mei 2011 Gedeelde repetitie 

Zondag 22 mei 2011 1e communie 

Zondag 12 juni (1e 
pinksterdag) 
10.00 – 12.00 uur 

Groepsrepetitie trombones 

Zondag 19 juni 2011 
09:30 – 11:00 uur 

Groepsrepetitie trompetten 

Zondag 19 juni 2011 St Antonius 

Zaterdag 2 juli Concert 

Zondag 4 september Groepsrepetitie koper 

Zondag 11 september Groepsrepetitie klarinetten 

Zondag 2 oktober STUDIEDAG 

Dinsdag 4 oktober Serenade Gouden Huwelijk Fam. Brugmans 

Zaterdag 8 oktober Zilveren Huwelijk Henry en Marlies 

Zondag 16 oktober Groepsrepetitie koper 

Zondag 23 oktober Groepsrepetitie klarinetten  

Zaterdag 29 oktober  Serenade Gouden Huwelijk Fam. Tielemans 

Zondag 30 oktober Groepsrepetitie alle hout 

Zondag 6 november Repetitie voorafgaand aan Jumbofestival 

Zaterdag 5 en zondag 6 
november 

Jumbofestival 

Zondag 13 november Extra repetitie 

Zaterdag 19 november CONCERT  

Zondag 20 november Extra repetitie 

Vrijdag 25 november Extra repetitie 

Zaterdag 26 november Generale repetitie 

Zondag 27 november 2011 CONCERTWEDSTRIJD TE VELDHOVEN 

Maandag 26 december Opluistering Hoogmis van Kerstmis 
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SLAGWERKGROEP SCHITTERT OP PRONKZITTING 
 
Onder de traditinele artiestennaam “Vet & Koel”verzorgden de muzikanten van de slagwerkgroep 
tijdens de Pronkzittingen van carnavalsvereniging De Uilen van Empeldonk op vijf avonden een act 
die de naam absoluut eer aan doet. Virtuoos slagwerk met tegelijk entertainment van een hoog 
niveau vormde en tevens zeer vermakelijk om te zien en te horen. 
Als gastmuzikant op gitaar verleende Aike van de Crommert ook dit keer weer zijn medewerking. 
 
Kliko‟s, plastic emmers, een tandem, ladders Mr. Bean op een onzichtbaar drumstel en het nummer 
“Saint”  op boom whackers (gestemde plastic buisjes waarop een melodie gespeeld wordt) waren de 
onderdelen die aan bod kwamen. De reacties van het publiek waren weer positief! 
 

Één van de hoogtepunten van de zittingsavonden, daar bleek iedere toeschouwer het over eens.  
Natuurlijk weten we heus wel wat Henk en zijn mensen aan muzikaliteit in huis hebben, maar met 
deze act slaagden ze er absoluut in om zowel vriend als vijand van het begin tot het einde te 
verrassen en te boeien!  
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GEZOCHT 
 
In de laatste krant van 2010 stond de volgende foto: 
 

 
 
 
Blijkbaar was het moeilijk, want we hebben maar liefst 
één inzender! 
Deze inzender had het wel goed. 
 
De fles wijn van Will is voor: 
 

 
Giel van de Wijdeven 
 
 

 
 
Nieuwe ronde, nieuwe kansen. 
 
Hier een nieuwe kiek: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Als je denkt te weten wat dit is: 
 
Mail je oplossing naar:     obkrant@home.nl 
 
 
 
 
 
 

mailto:obkrant@home.nl
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IN GESPREK MET 
 
In de week van 14 maart kwam ik in veel kranten artikelen en foto‟s van onze jubilarissen tegen. 
Voornamelijk van de drie jubilarissen die 50 jaar lid zijn. Ook zag ik dat er al een interview met hen 
was gehouden dus aan aandacht geen gebrek. Het was zaterdag 19 maart, één dag voor het 
jubilarissenconcert waarin de jubilarissen gedurende een hele dag in het zonnetje werden gezet. Ik 
dacht; nu ze toch al zo in die „spotlightsfeer‟ zitten, gooi ik er ook nog even een interviewtje 
tegenaan.  Ik ging er dus ook vanuit dat Willy Kerkhof inmiddels wel gewend zou zijn aan alle room 
en aandacht en was benieuwd wat voor man ik aan zou treffen maar bij de eerste aanblik kon ik al 
weer rustig adem halen; gelukkig, hij was zo gewoon gebleven…  
 
Nadat ik hartelijk ontvangen werd, stak Willy van wal. Willy is op 27 oktober 1950 geboren in Erp 
waar hij tot op de dag van vandaag woont. Willy heeft twee broers en één zus. Zijn vader zat een 
lange tijd bij OBK en vervulde vanaf 1974 een functie binnen het bestuur. Dit was echter niet de 
reden dat Willy bij OBK is gekomen. Hij kreeg, net 
als Harry en Jan in die tijd, een blaadje mee van 
school naar huis waarop stond dat Harmonie OBK 
leden zocht. Tsjah, en meer dan voetbal en de 
harmonie hadden we toen nog niet in Erp dus ik ging 
daar maar eens een kijkje nemen, aldus Willy. Hij 
kwam erachter dat er toch heel wat moest gebeuren 
voordat hij een instrument kreeg. Willy kreeg een 
theorieboekje mee naar huis en moest een heel jaar 
lang wekelijks op theorieles komen. Na een jaar les 
te hebben gevolgd, werden er instrumenten 
toegewezen. Mocht je dan niet zelf je instrument 
kiezen? Nee nee, zo werkte dat niet. Er werd gewoon 
gekeken naar wat je als menneke kon dragen en dat 
instrument moest je dan gaan bespelen, bij mij was 
dat de bugel. Na wat jaren ben ik over gegaan op de 
trompet en uiteindelijk kreeg ik de tuba. Deze 
bespeelde ik met veel plezier. Tot op een gegeven 
moment in de pauze van een repetitie Jacques Merkx 
naar Willy toe kwam en hem vertelde dat hij bas-
tuba zou gaan spelen. Geen denken aan zei Willy, 
dat gaat absoluut niet gebeuren, ik ga geen bas-tuba 
spelen. Na het einde van de repetitie kwam Jacques 
Merkx erop terug en vroeg aan Willy of hij ervoor open stond om dan de bas-tuba te spelen 
gedurende een proefperiode van drie maanden. Jacques beloofde een evaluatiemoment na drie 
maanden. Nou vooruit dan maar had Willy gezegd.  Toen ik vroeg of het evaluatiemoment na drie 
maanden had plaatsgevonden en hoe deze was geweest zei Willy; Tsjah, hoeveel jaar zijn we nu 
verder? Ik zit nog steeds op die evaluatie te wachten.  
Maar, vertelt hij erbij, ik zou mijn instrument voor geen goud meer willen missen! 
 
Na de basisschool heeft Willy de lage landbouwschool gedaan, gevolgd door de hoge 
landbouwschool. Tijdens zijn schooltijd heeft Willy thuis altijd geholpen in het bedrijf van zijn 
vader. Na twee jaar wat georiënteerd te hebben op de banenmarkt kwam hij al snel bij het bedrijf 
„Van Rijn de Bruyn‟ in Uden terecht. Hier werkt hij tot op heden nog steeds. Of het verveelt? 
Helemaal niet. Willy vertelt dat zijn werk heel variërend is. Er moet van alles gebeuren met die 
bomen en planten. Er moet gesnoeid worden, geplant, schoongemaakt en getransporteerd. Dit 
laatste doet Willy dan ongeveer 6 maanden in het jaar. Dan zit hij op de vrachtwagen en vervoert 
hij de bomen en planten. Willy vervoert ook naar Duitsland, België, Luxemburg en Polen dus hij is 
zeker wel „internationaal chauffeur‟ te noemen. De andere maanden van het jaar houdt hij zich 
bezig met onder andere bovengenoemde activiteiten binnen het bedrijf. Willy vertelt dat het een 
jaarcyclus is. Om de drie weken heeft hij andere bezigheden maar deze bezigheden keren wel 
jaarlijks terug. Dat vindt hij mooi aan zijn werk.  
 
Naast OBK en zijn werk heeft Willy ook nog genoeg andere dingen te doen. Voetbal is een grote 
hobby van hem. Een actieve voetballer is het altijd geweest. Momenteel is hij een iets passievere 
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voetballer maar dat komt omdat hij voor de teams net te oud is maar voor de veteranen voelt hij 
zich nog veel te jong. Alhoewel hij dus zelf niet meer voetbalt, is de verbondenheid met de club er 
zeker wel. Willy is lid van de club van 50 en zit hierbij zelfs in het bestuur. Willy vertelt dat je de 
club van 50 moet zien als een „Vrienden van RKVV Erp‟. Dit uit zich in sponsoring die voornamelijk 
aan de jeugd wordt besteed. Het speeltoestel wat op het voetbalveld te vinden is, is een voorbeeld 
van de giften van de club van 50 aan de vereniging. Ook leveren zij een bijdrage aan feesten die 
voor de jeugd worden georganiseerd.  
 
Naast het voetbal is nog een andere sport belangrijk voor Willy, namelijk; biljarten. Dit doet hij 
iedere vrijdagavond bij Van Haandel. Het groepje waarmee hij biljart bestaat uit ongeveer 15 man 

en zij houden een 
onderlinge competitie. Of ik 
wel eens win? In de 90er 
jaren wilde dit nog wel eens 
voorkomen maar nu doe ik 
vooral mee voor de 
gezelligheid. Winnen zit er 
al een aantal jaren niet 
meer in.  
En dan is er nog een sport; 
het korfbal. Deze beoefent 
Willy zelf niet maar veel 
van zijn nichtjes zijn lid van 
de Erpse korfbalvereniging 
De Korfrakkers. Als oom kun 
je dan natuurlijk niet 
achterblijven om hen af en 
toe eens fanatiek aan te 
komen moedigen. Op de dag 
van dit interview ging Willy 
‟s avonds naar het NK om 
De Korfrakkers aan te 

moedigen. Tijdens het interview wisten we natuurlijk nog niet wat het ging worden maar toen ik 
Willy de volgende dag naar de uitslag vroeg, vertelde hij vol trots dat ze Nederlands Kampioen 
waren geworden en dat het toch wel heel spannend was geweest.  
 
Na een tijdje gekletst te hebben over de hobby‟s van Willy zei hij; één ding komt in al mijn hobby‟s 
terug en is heel belangrijk, namelijk; de derde helft. Deze is 
zowel bij het voetbal als bij het biljarten als bij OBK zeer 
belangrijk. Na de repetitie van de harmonie is Willy één van de 
mensen die graag nog een drankje drinkt aan de bar om de 
avond goed af te sluiten.  
 
Omdat Willy mij als geen ander kan vertellen hoe het er 50 
jaar geleden bij de harmonie aan toe ging, besluit ik hem naar 
het verschil te vragen tussen 50 jaar geleden en nu. Tsjah, 
alles eigenlijk, is zijn eerste antwoord. Tegenwoordig gaat 
Harmonie OBK met zoveel professionaliteit gepaard. Waar 
vroeger dirigenten voor een club stonden die wat affiniteit 
hadden met muziek, staan er nu volleerde, gediplomeerde 
dirigenten voor het orkest. Dit zorgt voor veel meer kwaliteit. 
Dan volgt er een heel gesprek over een aantal grote verschillen 
tussen vroeger en nu.  En voor mensen die denken dat Willy 
niet zo‟n uitgesproken mening heeft… Geloof me, die heeft hij 
zeker, en uitspreken doet hij die ook. Maar ik heb hem beloofd 
dat bepaalde uitspraken niet gepubliceerd zullen worden. Ik 
heb er zelf in ieder geval flink om kunnen lachen.  
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Verder vertelt Willy dat Harmonie OBK nu gewoon bij zijn leven hoort en dat hij dat absoluut niet 
meer zou willen missen. Op de vraag of hij van plan is om nog lang door te gaan, antwoordt hij dan 
ook dat hij doorgaat tot het moment dat hij het op een of andere manier niet meer kan. Ook 
wanneer hij zelf merkt dat hij te oud wordt om het niveau nog bij te kunnen houden zal hij 
waarschijnlijk stoppen als musicerend lid maar de verbondenheid met de club zal nooit meer 
verdwijnen.  
 
Willy vertelt dat hij de nevenactiviteiten die onder andere door OBK+ worden georganiseerd altijd 
erg leuk vindt. Hij haalt wat herinneringen op over activiteiten die hebben plaatsgevonden zoals de 
weekendjes, fietstochten, speurtochten en het levend voetbal. Dit soort dingen vind ik echt 
prachtig. OBK+ is een heel goed initiatief en goed voor de teambuilding, aldus Willy.  
Voordat ik over wilde gaan op mijn laatste vraag, bedacht ik me nog net dat we het niet eens over 
de Durdauwers hebben gehad. Zoveel hadden we te buurten. Dus voor degene die dit stuk missen.. 
Dit had te maken met tijdgebrek.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Is er nog iets wat je graag tegen alle leden zou willen zeggen? 
Dit vindt Willy een lastige vraag. In eerste instantie weet Willy  hier niet veel op te zeggen en vindt 
hij zelf de dingen die hij zegt nogal cliché. Ik heb flink wat uitspraken aangehoord en deze heb ik 
zelf maar even gebundeld. Ik vind OBK een hele leuke en gezellige club en ik hoop dat we dit nog 
lang vast kunnen houden. Laten we allemaal flink ons best blijven doen.  
 

Nou Willy, zo onorigineel is het niet want dit is nog niet eerder tegen mij gezegd.  
 
Manon 
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LENTEKRIEBELS 
 
Op zaterdag 26 maart presenteerden een drietal belangrijke onderdelen van onze vereniging zich  
tijdens een voorjaarsconcert:  
 
De speelgroep en het opleidingsorkest - beiden onder leiding van Cindy van Rijn 

 
 en de jeugdslagwerkgroep - onder leiding van Henk Schellekens. 
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De zaal zat goed vol. 
Lia van Kemenade haalde dit nog een keer extra aan tijdens de Algemene Ledenvergadering. 
Het was een geslaagd concert. 

 
Middels een speels programma Lentekriebels, dat werd gepresenteerd door Karin Kanters, konden 
de vele bezoekers genieten van de klanken van de drie ensembles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En zoals Lia van Kemenade het aan het slot verwoordde: deze orkesten vormen de basis van de 
Muziekvereniging OBK. 
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OBK’S CULINAIRTJE 
 
Henry, bedankt voor de pollepel. 
 
Bonensoep 
 
De lekkerste soep is voor mij witte bonensoep. 
Het kost je veel tijd en energie voor je de witte boontjes in de soeppan kunt doen. 
 
De grondbeginselen: 
 
Spit je tuin of heufhof om voor 10 mei, daarna ga je de gedroogde bonen uit de schaal halen 
(pellen). Als je nog geen pootgoed hebt, koop dan een zakje bonen om te planten. 
Op 14 mei (dit is boon-zetdag) ga je die poten, oftewel in het zand zetten en wachten tot ze 
uitkomen. Zorg dat er niet te veel onkruid tussen groeit en blijf regelmatig wieden.  
Ongeveer half juli kun je er sperzieboontjes van plukken en deze als groente gebruiken.  
Eind augustus dan heb je onderhand genoeg boontjes gegeten en laat je de rest die er dan nog aan 
staan of komen, gewoon rijp worden. 
Eind september ga je ze eraf halen en laat ze goed drogen. 
Half november dan zijn we ongeveer een half jaar verder en ga je deze boontjes weer uit de schaal 
halen, om er soep van te koken. 
Zet de bonen daags van te voren in het water, dan gaan ze weken en hoef je ze niet zolang te 
koken. 
 
Ingrediënten: 
 
Vul de soeppan met water en doe er bonen in plm. 250 gram. 
250 gram stukjes varkensvlees 
3 reepjes gerookte zwoert (vraag de slager of hij deze van een stuk gerookte varkensham af wil 
snijden). 
Dit alles laat je 2 uurtjes zachtjes koken. Let op dat je regelmatig roert en de bonen niet te gaar 
(of tot snot) kookt. 
Doe daarna nog wat soepgroente, vermicelli, 1 eetlepel witte rijst, 1 bouillonblok of een paar 
maggieblokjes erin. 
Laat dit alles nog een half uurtje staan, nog wat roeren en intussen kun je proeven of er nog een 
beetje zout bij moet…en dan kun je er een paar dagen lekker soep van eten! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bij deze geef ik de pollepel door aan mijn collega blaasmaat (niet van de bonensoep) Piet Leenders, 
Hij is een echte fijnproever en weet misschien wel hoe je wentelteefjes klaarmaakt…? …ik niet. 
 
Veel succes Piet. 
 
 
Adri van den Hurk 
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JUBILARISSENCONCERT 

Op zondag 20 maart 2011 organiseerde OBK het bijna traditionele jubilarissenconcert. Nu in 
Ontmoetingscentrum Ter Aa, vanwege het grote aantal jubilarissen. 
De zaal zat dan ook propvol. Het werd een gezellig geprogrammeerde uitvoering.  

De slagwerkgroep onder leiding van Henk Schellekens opende het concert en besloot met een 
verrassende act die ook tijdens de afgelopen pronkzittingen veel succes had. 

 

Na een korte pauze zette het harmonieorkest onder leiding van Raf De Keninck het programma 
voort. Waarbij de fluitsolo van Imke van Lankveld een der hoogtepunten was. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Tussen de bedrijven door waren momenten ingeruimd om de jubilarissen voor het voetlicht te 
plaatsen: 

 
Ine Vermunt is 25 jaar lid van de muziekvereniging. 

Thea Schellekens en Will Barten spelen inmiddels al 40 jaar mee; 

Harry van Brussel, Willie Kerkhof en Jan van de Wijdeven spannen de kroon met hun 50-jarig 
lidmaatschap. 
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Vice-voorzitter van de Brabantse Muziekbond Francien van de Ven had voor iedereen een lovend 
woord en reikte de bijbehorende bondsinsignes uit aan de jubilarissen. 
OBK-voorzitter Christ van Bree deed dat nog eens dunnetjes over, maar besprak ieders harmonie-
carrière tot in details. Hij reikte de bloemetjes uit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wethouder Jan van Burgsteden stapte achter het spreekgestoelte en vertelde een verbouwereerde 
Jan van de Wijdeven dat het de koningin had behaagd enz. Hij speldde hem de onderscheiding op 
de revers, behorende bij het lidmaatschap van de Orde van Oranje-Nassau, als dank voor zijn inzet 
voor de Erpse gemeenschap en OBK in het bijzonder. 
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Ine Vermunt dankte namens de jubilarissen. Marius Vissers beloonde zijn jubilerende collega 
bassisten met een kwinkslag, die tegelijk ook een blijvende herinnering vormde. 
 

 

Het concert eindigde met vrolijke Circusmelodieën en een geanimeerde receptie, waarbij enkele 
honderden aanwezigen de jubilarissen feliciteerden.  

Een intermezzo dat werd opgeluisterd door het "illustere gezelschap" van de Durdauwers, wat in 
hoge mate werd gewaardeerd. 
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DE PEN 
 
Esther, bedankt voor de pen! 
 
Ik ben Imke van Lankveld. Ik ben 15 jaar en kom uit Keldonk.  
 
Dat ik iets met muziek wilde gaan doen was duidelijk, aangezien er meerdere uit 
onze familie iets met muziek doen. Ik ben begonnen op m‟n zevende met zang. 
Dat bleek al snel niks voor mij te zijn, dus dat hoefde ik (gelukkig) maar een jaar. 
Dat jaartje zang werd gevolgd door keyboard op de muziekschool. Ik heb er van 
die suffe herinneringen aan over gehouden… Maar goed, ik kon noten lezen en 
akkoorden bespelen. Uiteindelijk na een jaar mee gestopt. Ik wilde wat anders, 
een echt instrument! Ik koos ervoor om naar een proefles dwarsfluit te gaan. Ik 
was vastbesloten; dwarsfluit was wat ik wilde! Een keuze waar ik geen spijt van 
heb. Van Harmonie OBK kreeg ik een dwarsfluit, dus ik kon aan de slag. Sinds kort 
heb ik ook een piccolo: erg leuk! 
 
Na een jaar les te hebben gehad op de muziekschool mocht ik instromen bij het speelgroepje. 
Daarna de overstap naar het opleidingsorkest en uiteindelijk naar het harmonieorkest. Mijn eerste 
repetitie bij het harmonieorkest was op 9-9-2009. Ik vond het heel anders dan het opleidingsorkest. 
Het was wennen: grote concerten, serenades, moeilijke stukken met al die snelle loopjes. Een hele 
avond muziek maken, wat spierpijn opleverde, zorgde juist voor motivatie! Het was een nieuwe 
uitdaging!  
 

Op de muziekschool MIK in Veghel krijg ik nu een jaar of 
zes les van Leonie. Van haar leer ik veel. In die jaren 
heb ik diploma A, diploma B, theorie C en opstap 2e 
fase (opstap naar diploma C) behaald. Nu ben ik me aan 
het voorbereiden op praktijk C. Verder heb ik afgelopen 
zomer auditie mogen doen voor de talentenklas van MIK 
met als resultaat dat ik daar aangenomen ben. Iets 
waar ik me dit jaar vast en zeker nog mee bezig ga 
houden! Ik heb me opgegeven voor het ZON-orkest en 
ook daar ben ik toegelaten. Dus in de zomervakantie 
heb ik een hele leuke vakantiebestemming, samen met 
Jesse! 

Eén van mijn favoriete fluitstukken is: „Concertino‟ van Chaminade. Ik heb bewondering voor 
diegene die dat stuk helemaal kunnen spelen!  
 
Ik zit op het Zwijsen College in Veghel, in havo 4. Dus hopelijk heb ik 
over ruim een jaar mijn havodiploma gehaald. Daarna wil ik verder de 
muziek in! Ik hoop dat ik na de havo auditie kan gaan doen voor het 
conservatorium; dat is wat ik heel graag wil! In de kerstvakantie ben 
ik naar het conservatorium in Maastricht geweest. Daar had ik een 
afspraak met de docent dwarsfluit: Philippe Benoit. Ik heb daar voor 
mogen spelen en heb tips en adviezen gekregen. Het was erg leuk en 
absoluut de moeite waard!  
 
Sinds dit jaar ben ik lid van jeugdcommissie, wat me goed bevalt! Het 
is goed om te zien dat de kinderen er plezier in hebben. Ik heb het 
heel erg goed naar m‟n zin bij Harmonie OBK en ik hoop er nog lang 
met veel plezier te kunnen blijven spelen! 
 
Ik wil de pen aan Manon Emonds doorgeven. 
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TOP TIP 
 
 
De Top Tip komt deze keer van de basklarinetten: 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Speel regelmatig met je sectie samen! 

 

Daarbij je kop in de wolken en de voeten aan de 

grond (evenwicht) 

 

en er komt zeker ” garen op de klos “! 

 

 

 
 
 
De volgende top tip hadden wij graag gezien van: 
 
 
 
 

De trombonesectie 
 

 


