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VAN DE REDACTIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Redactie 
Paul van Antwerpen 
Annie Bernardus 
Theo Bockting 
Tijn van Brussel 

 

Interview 
Manon van Brussel 

 
Hier is ie dan! 
De eerste OBKrant van 2013. 
 
In deze krant de gebruikelijke rubrieken, verslagen van een aantal activiteiten, waaronder het 
schitterende weekend in Zutphen. Een interview hebben we deze keer nog niet. 
Manon heeft aangegeven voor de volgende editie weer iemand aan de tand te zullen gaan 
voelen. 
 
De redactie heeft daarnaast een paar ideetjes voor een nieuwe rubrieken. Eén daarvan is “Hoe 
gaat het toch met…”. Dit wordt de vervanger van de “TopTip”. Hiervan hebben we in deze 
krant de laatste editie. In de nieuwe rubriek willen we een aantal vragen voorleggen aan een 
oud-lid of oud-bestuurdslid van onze vereniging. Deze rubriek komt in deze editie nog niet aan 
bod, maar we willen hier in de tweede krant van dit jaar mee starten. Als jullie een idee aan 
wie we de eerste keer aandacht kunnen besteden in de nieuwe rubriek, houden wij ons 
aanbevolen. Laat het weten via e-mail op obkrant@home.nl. Reacties ontvangen we graag 
uiterlijk 31 mei a.s. Als jullie leuke vragen hebben om te stellen, horen we die ook graag van 
jullie. 
 
Veel leesplezier! 
 
Groeten van de reactie. 
 
 

 
E-mailadres OBKrant 
obkrant@home.nl 
 
 

 
In deze editie: 
 

Slagwerkgroep en Jeugdslagwerkgroep op (jeugd)pronkzitting van De Uilen 
 
Een nieuwe dirigent 
 
Een verslag van het schitterende OBK-weekend in Zutphen 
 
Terug van weggeweest:     Het CC’tje 
 

en meer… 

mailto:obkrant@home.nl
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Afmelden? 
voor de repetitie van het 
harmonieorkest 
Arno Manders: 
06 – 53 13 81 66, 
bij voorkeur per SMS. 
 
Afmelden? 
voor de repetitie van de 
slagwerkgroep 
Manon van Brussel: 
06 – 12 36 90 78, 
bij voorkeur per SMS. 
 
Afmelden? 
voor de repetitie van het 
speelgroepje / 
opleidingsorkest: 
Angela van den 
Crommenacker 
0413 – 21 35 34 
 
 
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 
 
Afscheid Henry Emonds 
Op 30 januari bereikte ons het bericht dat Henry was overleden. Na 
een gevecht dat niet meer te winnen was hebben we hem op 6 
februari begeleid naar zijn laatste rustplaats. We zullen dit enorm 
gewaardeerd OBK-lid enorm gaan missen. We hopen dat Marlies, Nick 
en Manon en de hele familie samen met alle mensen om hun heen de 
kracht vinden om dit grote verlies te kunnen verwerken en de mooie 
herinneringen te koesteren. 
 
Het leven gaat verder 
Wanneer je terug kijkt op de eerste drie maanden van het jaar, dan 
merk je meteen hoeveel activiteiten OBK in zo’n korte tijd teweeg 
kan brengen. Allereerst blikten we samen terug op onze geweldige 
Lost In Music dagen. Het was woensdag 9 januari een gezellige avond 
van alle medewerkers waar we samen konden genieten van een 
prachtige DVD. Alles was keurig vastgelegd in beeld en geluid.  
Tijdens het carnaval waren De Durdauwers actief betrokken met een 
enigszins aangepast programma i.v.m. het verlies van Henry. 
Op 2 maart namen een aantal slagwerkers succesvol deel aan het 
FKM solistenconcours. Ik wens alle deelnemers van harte proficiat 
met het behaalde resultaat  
Op woensdag 6 maart namen we afscheid van Raf De Keninck en 
verwelkomden we een week later onze nieuwe dirigent Sef Pijpers. 
Vanaf deze plaats dank aan Raf en veel succes aan Sef.   
Dat veel muzikanten naast het spelen van de partijen binnen de 
harmonie nog extra inzet toonden bewees het onderling 
solistenfestival op 10 maart. Een geweldige muzikale middag waar 
we met zijn allen van hebben genoten. 
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst! Het opleidingsorkest van OBK 
o.l.v. Cindy van Rijn speelde een mooi programma samen met het 
opleidingsorkest van St. Caecilia uit Volkel. Laatstgenoemde stond 
onder de bezielende leiding van ons OBK lid Jesse van Lankveld. Ook 
de jeugdslagwerkgroep van OBK o.l.v. Thijs van Stiphout bracht een mooi stukje werk ten gehore. 
Dat zij de partijen goed bestudeerd hadden bleek wel uit het feit dat ze gewoon doorspeelden 
terwijl de stroom uitgevallen was en zij in het donker hun programma moesten vervolgen. Een 
knappe prestatie. 
 
Algemene Ledenvergadering 
Op woensdag 10 april vond de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats waarin afscheid werd 
genomen van Peter Ketelaars. Hij werd door de voorzitter van OBK geprezen voor zijn tomeloze 
inzet voor onze vereniging. Peter nam daarna zelf het woord en wist iedereen op zijn eigen 
humoristische wijze aan te geven hoeveel plezier hij had in zijn mooie taak als secretaris. Het 
stokje werd die avond overgedragen aan ondergetekende. Zoals je ziet is dit het eerste woord van 
het bestuur door de kersverse secretaris. Tijn neemt alle taken van Peter over, echter de 
muziekbibliotheek blijft in handen van Peter. Wanneer je een muziekwerk mist of er worden 
partijen ingeleverd, dan loopt dit nog steeds via Peter.   
Ik wil vanaf deze plaats iedereen bedanken voor het vertrouwen en ga me zeker inzetten voor de 
club. Vanwege de hoge betrokkenheid bij OBK viel het mij niet zwaar om ja te zeggen tegen de taak 
als secretaris. 
Na afloop van de vergadering werd Peter verrast door een bezoekje van burgemeester Ine Adema. 
Na een korte toespraak van haar kant kwamen de magische woorden naar voren: het heeft hare 
majesteit behaagd…. 
Een zeer verdiende Koninklijke onderscheiding voor al zijn inzet en betrokkenheid bij OBK. Peter, 
alsnog van harte! 
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Op stap met OBK 
Op 13 en 14 april was het dan zover. De leden van OBK vertrokken in twee volle bussen richting 
Zutphen om te gaan genieten van een paar heerlijke dagen. Geweldig om te zien hoe de 
saamhorigheid ook dan weer volledig tot zijn recht komt. Wat hebben we genoten van de 
wandelspeurtochten, de feestavond, het concert en het etentje bij Van Haandel na afloop. Vandaar 
is een heel groot woord van dank aan de commissie die dit allemaal heeft geregeld op zijn plaats. 
Super bedankt! 
Alsof dit nog niet genoeg was had OBK+ voor de jeugd op 19 april een mooie bowlingavond 
georganiseerd. Ook hier was de sfeer volop aanwezig. 
 
En verder 
Ook de komende maanden staan er veel activiteiten op het programma. Ik denk aan diverse 
serenades en natuurlijk aan Windkracht 6 op 12 juni. We hopen dat ook dit evenement de nodige 
leerlingen op zal leveren voor onze vereniging. Rest mij nog om jullie te wijzen op onze website. De 
website is dank zij onze webmaster Jan van de Wijdeven altijd actueel. Noteer daarom de 
serenades in je agenda.   
 
Ik wens jullie namens het bestuur veel leesplezier met de OBKrant. 
 
 
namens het bestuur 

Tijn van Brussel,   (  verse) secretaris 
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HIEP HIEP HOERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

April 
 
1 Rick van der Voort 
5 Ilse van Dinter 
8 Marion van de Wijdeven 
13 Niels van den Elzen 
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 
3 Lukas de Groot 
5 Ilse van der Heijden 
12 Theo van Brussel 
12 Femke van de Cruijsen 
14 Arno Manders 
15 Bianca Claassen 
16 Lia van Kemenade 
16 Hans van de Brug 
16 Tom Beekmans 
19 Henk Loeffen 
22 Niels van Dinter 
24 Manon van Brussel 
25 Theo van de Ven 
26 Siebe van de Crommert 
30 Bonnie van Geldorp 
30 Stijn Reijbroek 
 
 

 
Juni 
 
1 Luc van de Akker 
6 Sandra van de Ven-Van den Elzen 
6 Lianne van den Tillaart 
6 Denise van den Burgt 
8 Adri van den Hurk 
19 Giel Reijbroek 
22 Yvonne Manders 
24 Esther Verkuijlen 
25 Imke van Lankveld 
 
 



Muziekvereniging Harmonie OBK 

 

 

 7 

OBKrant – April 2013 

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 

Op woensdag 10 april vond bij Van Haandel de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats. 
Voorzitter Christ van Bree heette iedereen welkom, inclusief de aanwezige ereleden. 
Nadat het verslag van de algemene ledenvergadering van 4 april 2012 van notulant Theo Bockting en 
het verslag van activiteiten in 2012 van secretaris Peter Ketelaars aan de orde waren gekomen, was 
het de beurt aan penningmeester Kari Beekmans met het financieel jaarverslag over 2012 en de 
begroting voor 2013. De kascommissie, bestaande uit Willy Nabuurs en Nico van Brussel, 
complimenteerde de penningmeester met de correcte boekhouding. De nieuwe commissie bestaat 
uit Berry Cuppen en Jesse van Lankveld. 
Zorgen zijn er over de opbrengsten van het oudpapier in de komende jaren. 

De bestuursverkiezing viel in twee delen uiteen: Henk Loeffen was aftredend en herkiesbaar.  
Peter Ketelaars daarentegen trad af en was niet herkiesbaar.  
Het bestuur stelde voor om Tijn van Brussel in de vacature te benoemen. Met beide voorstellen 
stemde de vergadering onder luid applaus in. Tijn volgt Peter op als secretaris. 
Zowel Peter als Tijn spraken vrolijke woorden van dank, maar niet voordat de voorzitter diepgaand 
op de OBK-carrière van Peter was ingegaan. Voor de toespraken van Peter en Tijn, zie de volgende 
pagina. 

De repetitiekanjer moest worden gedeeld: 
Harry van Brussel en Gerrit Kerkhof hadden 
beiden 100% repetitiebezoek. Zij 
overhandigden de bokaal echter aan Manon 
Emonds, een mooi gebaar.  
 

Het bloemetje vanwege het 12,5 jarig 
lidmaatschap was dit jaar voor Lianne van den 
Tillaart en Karin van de Wijdeven. 
 
 

Het voorstel om de contributie tot € 100,- per jaar te verhogen, werd zonder al te veel morren 
aangenomen. 
Aangaande de voortgang van het ledentevredenheidsonderzoek memoreerde voorzitter Christ de 
afspraken en voornemens van het afgelopen jaar. 
Betreffende het opleidingsbeleid gaf hij een zeer uitgebreide uitleg. 
Tot slot volgde de bespreking van de voornaamste activiteiten 2012. 

Rondvraag en sluiting kwamen niet meer uit de 
verf, want onverwacht betrad de familie 
Ketelaars samen met burgemeester Adema de 
vergaderzaal. 
Het was iedereen direct duidelijk wat de 
bedoeling van het een en ander was. "Het heeft 
Hare Majesteit behaagd, etc" en tijdens een 
aanhoudend applaus werd Peter de versierselen 
opgespeld, behorende bij de onderscheiding van 
Lid in de Orde van Oranje-Nassau, maar niet 
voordat ook mevrouw Adema zijn verdiensten 
had opgesomd en dat was nogal wat. 
 

Familie en leden van OBK feliciteerden de kersverse decorandus.  
Het bleef nog lang onrustig aan het Hertog Janplein. 
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Toespraak van de aftredende secretaris, Peter Ketelaars: 
 

Beste muzikanten, 

 

Na een lidmaatschap van het bestuur van 21 jaar kan en wil ik er 

niet onderuit jullie allen nog enige dingen mee te delen. Het medium 

van de OBKrant en de mail is voor mij zo meteen geen uitlaatklep 

meer dus moet ik dat nog op deze manier doen. Vrees niet, het zijn 

maar 7 kantjes. 

 

Allereerst mijn redenen om te stoppen met mijn bestuursfunctie en 

die zijn heel eenvoudig. Na 21 jaar bestuur waarvan 16 jaar als 

secretaris wordt het zoetjes aan tijd om plaats te maken voor iemand 

anders. Na zo’n lange tijd kun je stellen dat iemand veel ervaring 

heeft met de gang van zaken rond een orkest maar ook sluipt de 

routine er op een gegeven moment in. En dan wordt het tijd om te 

stoppen. Bij het opstellen van het jaarverslag loop je het afgelopen 

jaar even na en telt dan aan de hand van de agenda het aantal 

vergaderingen. Naast de bestuursvergaderingen waren dat voor 

programmacommissie LIM, stuurgroep LIM, MOG en stichting Harmonieus  

in totaal 40 vergaderingen. Daar de repetities, concerten, serenades 

en overige activiteiten nog bijgeteld worden wordt het soms ook wat 

veel. 

 

Ook het moment is er heel geschikt voor. Er zit een krachtig bestuur 

met expertises en netwerken op allerlei gebied. Ook mijn opvolger 

Tijn van Brussel kent als concertmeester,  muzikant, assistent 

dirigent, ex bestuurslid, oud Durdauwer, oud hoofdredacteur OBKrant, 

ouder van muzikanten van slagwerkgroep en harmonieorkest en stammend 

uit een muzikaal geslacht het klappen van de zweep als geen ander. 

In de laatste bestuursvergadering heb ik mijn collega bestuursleden 

al bedankt voor de prettige samenwerking maar ik wil dit op deze 

plaats nogmaals doen. Het zal af en toe niet gemakkelijk zijn 

geweest om mijn kritische opmerkingen, soms zelfs gezever op de 

vierkante centimeter, op de juiste waarde te schatten. Ik heb het 

altijd gedaan met de vereniging op de eerste plaats en het OBK 

welzijn als primair doel. Ik heb het al vaker (misschien zelfs wel 

al te vaak) gezegd en geschreven maar ik vond en vind het de grote 

kracht van OBK dat wij op alle manieren vereniging zijn. Een 

verzameling van mensen die een gezamenlijk doel nastreven.  Dat kan 

op vele manieren maar zoals dat bij OBK gaat is werkelijk uniek en 

voor een “buitenstaander” misschien moeilijk te begrijpen. Het 

plezier dat er gezamenlijk is bij het opbouwen van een evenement als 

Lost in Music en Klank- en Lichtspel, de neuzen dezelfde kant op 

tijdens en de voldoening achteraf, het opruimen,  het plezier bij 

het brengen van serenades, de derde helft na de repetitie. Maar ook 

de onderlinge verbondenheid in trieste omstandigheden zoals bij het 

overlijden van ons Chris en onlangs nog bij Henry spreekt boekdelen.  

Dat alles en die saamhorigheid maakt het meer dan waard lid  en/of 

bestuurslid te zijn van OBK. 

 

Toen ik in 1992 lid werd van het bestuur volgde ik daarmee Harry van 

Moorsel op. Behalve het feit dat ik niet zo goed kan fluiten als 

Harry waren er nog een paar verschillen meer. Ik ben getrouwd waar 

Harry dat niet was. Ik heb kinderen en Harry had die ook niet… 

tenminste niet dat wij weten. Dat betekent dat Harry wel in staat 
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was bij zijn afscheid OBK een fagot te schenken en ik dat helaas 

niet ben. Ik heb dat overigens destijds bij mijn aantreden meteen 

vermeld en heb in die zin ook geen verwachtingen gewekt. 

Het geeft  mij dan ook de vrijheid zonder financiële verplichtingen 

afscheid te nemen van het bestuur.  Ik moet jullie helaas ook weer 

gedeeltelijk teleurstellen want helemaal zijn jullie niet van mij 

af. De muziekbiblotheek blijft bij mij, ik blijf in het MOG en kan 

ook van daaruit nog verschillende dingen blijven doen. Ik heb van 

Angela trouwens ook te horen gekregen dat ik niet elke avond naast 

haar op de bank hoefde te gaan zitten dus ik moet nog wel wat 

blijven doen. Bovendien ben en blijf ik nog steeds muzikant van OBK 

en hoop daarmee nog vele jaren met veel plezier in jullie midden te 

vertoeven. Tot slot wil ik het bestuur heel veel succes wensen met 

het besturen van deze bloeiende vereniging en jullie bedanken voor 

het vertrouwen in mij gedurende al die jaren.  

Ik hoop dat het ons allen goed zal gaan en OBK daarmee de 

“vereniging” blijft die het was en altijd zal zijn. 

 
Toespraak van de nieuwe secretaris, Tijn van Brussel: 

 

Peter had in zijn toespraak ongeveer zeven kantjes nodig, ik kan 

volstaan met zeven regels! 

 

Ik ben in de jaren ’80 ongeveer tien jaar bestuurslid geweest. Er 

werd mij toen verteld dat je een avondje per week nodig had om het 

werk te doen, meer tijd kostte het niet. Na verloop van tijd werd ik 

tweede secretaris, waarbij ik veel samenwerkte  met Jan van de 

Wijdeven. 

 

Destijds moest ik er vanwege drukke werkzaamheden mee stoppen. 

Nu dan eerste secretaris, wat een promotie. Meteen een flinke klus. 

 

Iemand overnemen die zijn sporen al lang en breed heeft verdiend is 

geen kleinigheid. Het zal dan ook een zware dobber worden. 

Ik zal Peter vast nog regelmatig lastig vallen voor tips en allerlei 

zaken. Toch heb ik wel ja gezegd omdat ik nu weer wat meer tijd heb 

en natuurlijk ook vanwege mijn hoge betrokkenheid bij OBK. 

 

Tot slot wil ik iedereen bedanken voor het vertrouwen en ik ga me 

zeker inzetten voor de club, een fijne vereniging! 
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VERSLAG JEUGDCOMMISSIE 

 
Dobbelen 
Woensdag 19 december ging de jonge jeugd van het opstaporkest en het opleidingsorkest dobbelen. 
Iedereen had een kadootje gekocht en wat lekkers meegenomen. Cindy had de spelregels bij en 
toen werd het spannend! Wie zou er met welk kadootje naar huis gaan?! 
Na een uur spannende strijd was het uiteindelijk toch beslist en had iedereen genoten van een 
gezellig avondje! 
 
Na de hoogmis 
2e kerstdag om 11.00 was het zover. Het speelgroepje had een officieel optreden voor alle leden en 
genodigden van OBK, direct na de hoogmis in de kerk. Er werden een aantal kerstliedjes gespeeld 
wat zorgde voor een sfeervolle zaal. Nadat voorzitter Christ van Bree nog een woordje gedaan gaf 
het speelgroepje nog een feestelijke toegift. 
 
Jeugdpronkzitting 
Vrijdagavond 8 februari lieten de muzikanten van de jeugdslagwerkgroep en het 
opstap&opleidingsorkest horen wat het is om gezelligheid te brengen. De jeugdslagwerkers werkten 
kei hard als ‘klusjesmannen’ met ladders, verfblikken en ander werktuig. 
 

De jeugdblazers waagden zich in het Wilde Westen met hun ‘cowboy-style’.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het was zo geslaagd dat de Uilen ons weer geboekt hebben voor volgend jaar.  
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AGENDA HARMONIEORKEST EN SLAGWERKGROEP 
 
 
 
 
 
 

Zaterdag 27 april – 18:00 uur 
Vertrek Van Haandel 

Serenades t.g.v. Koninklijke Onderscheidingen 

Vrijdag 3 mei – 19:00 uur Serenade 50-jarig huwelijk familie Van de Rakt 

Vrijdag 3 mei – 19:30 uur 
Vertrek Raadhuis 

Opening 50 jaar Openluchtspel “Hanneke” 

Zaterdag 4 mei Dodenherdenking te Erp (HO) 

Zaterdag 11 mei – 18:30 uur 
De Oude School, Keldonk 

Serenade 50-jarig huwelijk familie Relou 

Zondag 26 mei – 13:00 uur 
Van Haandel 

Serenenade KBO 50 jaar 

Zaterdag 1 juni 
Buurthuis, Mariahout 

Concert met Harmonie Sint Caecilia Lieshout (HO) 

Zondag 2 juni – 10:00 - 16:00 
Ter Aa 

Studiedag voorbereiding podiumwedstrijd (SWG) 

Zondag 9 juni 
13:00 uur Pastorietuin 

Jubileum 50 jaar priesterschap Pastoor Rombauts 

Dinsdag 11 juni - 19:15 uur Serenade 50-jarig huwelijk familie Rijkers 

Woensdag 12 juni Eindpresentatie Windkracht 6 

Zondag 16 juni – 11:00 uur 
Kerk Keldonk 

St. Antoniusprocessie te Keldonk (HO) 

Zondag 23 juni 
Hertog Janplein 

Zomermiddagconcert 
i.s.m. Partycentrum Van Haandel 
14:00 uur BK     16:00 uur SWG     17:00 uur HO 

3 juli t/m 8 augustus VAKANTIE 

Zondag 6 oktober – 11:30 uur 
Ter Aa 

Jubilarissenconcert 
Jubilarissen: Theo van Brussel 50 jaar en 
Martien van Leuken 60 jaar 

Zaterdag 2 november Jumbofestival (SWG) 

Zondag 3 november Jumbofestival (HO) 

Zondag 17 november 
Berlicum 

Toetsingsfestival (SWG) 

Zondag 24 november Intocht Sinterklaas te Erp 

Zaterdag 7 december 
De Nobelaer te Etten-Leur 

Podiumwedstrijd Slagwerkgroep (SWG) 

Donderdag 26 december 
Tweede Kerstdag 

Opluisteren Hoogmis 2e Kerstdag 
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AGENDA JEUGD OBK 
 
 
 
 
 
 

Vrijdag 19 april 
19:15 uur vertrek H.Janplein 

Disco-bowlen – OBK+  

Woensdag 12 juni Eindpresentatie Windkracht 6 

Zondag 6 oktober Jubilarissenconcert 
Jubilarissen: Theo van Brussel 50 jaar en 
Martien van Leuken 60 jaar 

?? december 
Hertog Janplein 

Vuur & Vlam 
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GEZOCHT 
 
In de derde OBKrant van 2012 stond een foto. 
 
We hebben slechts twee inzendingen ontvangen. Beide personen dachten te zien dat dit een 
brillenpootje is. Dat klopt, maar ze hebben niet de juiste persoon erbij gevonden. 
 
Nog Geen winnaars dus deze keer. 

 
Onder het motto: Nieuwe ronde, nieuwe kansen willen we jullie een herkansing geven. 
 
Nog een keer dezelfde foto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als je denkt te weten wat en van wie dit eigendom is: 
 
Mail je oplossing naar:     obkrant@home.nl 

mailto:obkrant@home.nl
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EEN NIEUWE DIRIGENT VOOR HET HARMONIEORKEST 
 
Met ingang van 13 maart 2013 heeft het harmonieorkest een nieuwe dirigent: Sef Pijpers. 
Sef Pijpers volgt Raf De Keninck op. 
 
Met Raf De Keninck heeft het harmonieorkest in 2010 en 2012 enige succesvolle projecten als het 
Klank- & Lichtspel 2010 en Lost in Music 2012 op de planken gezet. 
Gedurende zijn dirigentschap is het orkest gegroeid in muzikale zeggingskracht. 
Op 6 maart vond de laatste repetitie onder zijn leiding plaats. 
 
Voorzitter Christ van Bree memoriseerde de periode van het dirigentschap van Raf De Keninck.  
Leden en bestuursleden waren daarna in de gelegenheid om Raf persoonlijk de hand te drukken. 
Hiervan werd uitgebreid gebruik gemaakt. 
 
Harmonie OBK wenst zijn opvolger Sef Pijpers heel veel succes in zijn carrière bij OBK: 
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ONDERLING SOLISTENFESTIVAL 

Op 10 maart 2013 vond in Ontmoetingscentrum Ter Aa het Onderling Solistenfestival van Harmonie 
OBK plaats. In een overvolle en aandachtige zaal vol muziekliefhebbers verzorgden een groot aantal 
solisten en ensembles van zeer uiteenlopende leeftijd maar liefst 38 optredens. 

Alle optredens werden beoordeeld door een deskundige jury, bestaande uit Ben van Kuppenveld 
voor de slagwerkers en Willem Pluk voor de blazers. 

De jury was vol lof over de te gehore gebrachte werken en het grote aantal deelnemers. Met name 
ook was zij onder de indruk van het speelplezier dat er bij de deelnemers van af spatte.  
Als afsluiting van het programma vond de uitreiking van de oorkondes met de juryrapporten door de 
vicevoorzitter van Harmonie OBK, de heer Theo Bockting. 

 

Ten aanzien van de commissie die het één en ander organiseerde:  
 

Bedankt en proficiat met dit bijzonder geslaagde evenement! 
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 OBK-WEEKEND 2013  
 
 
Op zaterdag 13 en zondag 14 april 2013 verbleven harmonieorkest & slagwerkgroep van Harmonie 
OBK in Zutphen, één van Gelres meest beruchte noordelijke Hanzesteden. 
 
Zaterdagmorgen rond de klok van half 8 verlieten twee OAD-bussen en één instrumentenwagen Erp 
in noordelijke richting. 
De bussen waren ingedeeld volgens het ochtendprogramma in de Zutphense binnenstad, een 
belangrijk geachte aanwijzing van de organisatie. 
 
Al vroeg in de ochtend werden bagage en muziekinstrumenten gelost in het Zutphense resort van 
Inntel Hotels aan De Stoven en was het tijd voor de eerste gezamenlijke activiteit: een 
puzzelwandeling door de oude binnenstad. 
De bussen zetten het gezelschap op vier verschillende plaatsen in de stad af en voorzien van 
stafkaarten en vragenlijsten ging iedereen goedgemutst op pad. 
Onderweg ontmoetten zij bekenden die hen via een leuke en interessante groepsopdrachten even 
van hun a propos wisten te brengen: middels ballonnen, eieren, hondenpoep, spijkers en ballen. 

 
Na de lunch was het tijd voor een zeer divers middagprogramma met meerdere mogelijke keuzes: 
zwemmen, squash, bowlen, poweryoga, wijnproeverij, bezoek aan een bierbrouwerij of een tochtje 
op de welbekende Zutphense fluisterboot. 
 
Later in de middag repeteerde het harmonieorkest in een van de zalen van het hotel het 
concertprogramma voor zondag onder leiding van Tijn van Brussel. 
Met een uitstekend diner in het hotel kwam een einde aan het middagprogramma.  
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Het avondprogramma was al even verrassend: een eigen DJ wist al snel de stemming erin te 
brengen. Een presentator en een quizleidster kwamen eveneens uit de eigen gelederen en na de 
uitslag van de ochtendwandeling, spelletjes, wedstrijdjes, zang uit enkele OBK-kelen en een prima 
optreden van het voltallige bestuur van OBK in Mexicaanse kledij, dacht het barpersoneel dat het 
inmiddels midden in het Brabantse carnaval terecht was gekomen. Daarbij dan nog de onvervalst 
Erpse tongval die, hoe later het werd, des te prominenter klonk bij de bestellingen aan de bar. 
Hoe dan ook, het bleef tot vroeg in de ochtend onrustig op De Stoven 37.... 

 
Hier nog even de tekst van het voor het bestuur vertolkte lied: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hierbij nog even een link naar de karaoke-versie op YouTube, om nog een keer zelf mee te zingen: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=iyRQJZc3IrI

OBK maakt je blij 
(melodie: Heb je even voor mij) 

 
Refrein 

Zet je zorgen opzij , Jallalalalala, 
OBK maakt je blij , Jallalalalala, 

Ieder uur van de dag, 
Ook voor jou aan de slag. 

Want dat maakt je zo blij, Jallalalalala, 
Zet je zorgen opzij , Jallalalala, 
OBK  maakt je blij, Jallalalala, 
Zegt  je wat je  moet doen 
En let goed op de poen. 

Maar kijkt niet op een prei ! 
 

Wij zijn gedreven  oheo, 
knallen ertegen  oheo. 
Werken  al dagen oheo, 

want het moet  slagen oheo. 
 

Refrein 
 

Wij zijn aan’t dromen, oheo, 
Niet in te tomen  oheo. 

Flink aan het zweten  oheo, 
Niet te  vergeten oheo. 

 
Refrein 

 



Muziekvereniging Harmonie OBK 

 

 

 18 

OBKrant – April 2013 

 

Zondagmorgen 14 april begon met een stevig ontbijt, gevolgd door het spelletje “Minute to win it”, 
een soort quiz die was met daarbij typische opdrachten, waar we niet meer al te veel van willen 
zeggen. 
 
Tenslotte, wat moet je nu eigenlijk met 4 appels, 3 eieren, een gebruikte panty, een rol 
toiletpapier, een stapeltje plastic bekertjes en een stuk karton? 
Kort gezegd, het werd een leuke ochtend. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intussen werkte de Zutphencommissie zich een slag in de rondte om alle instrumenten naar de 
uitgang van het hotel te krijgen... 
 
Rond de middag vertrok OBK al wandelend naar de Vrije School, waar het concert zou plaatsvinden 
met medewerking van Muziekvereniging Excelsior uit Warnsveld. 
Voor het vervoer van bagage werd gezorgd door ons eigen comité. 
 
De organisatie van deze Excelsior zorgde voor gesmeerde broodjes, koffie en thee, geassisteerd 
door mensen uit het OBK-gezelschap. 
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Onder leiding van Tijn van Brussel en Henk Schellekens voerden harmonieorkest en slagwerkgroep 
hun concert uit dat klonk als een klok. Wie er niet bij kon zijn, heeft absoluut iets gemist: het Duo-
Concert! Het orkest van Excelsior, een bovenmate gastvrije vereniging, voerde daarna onder leiding 
van dirigent Geert-Jan Dijkerman het afsluitende deel van het concert uit. 
 

Voorzitter Christ van Bree en Zutphen-commissielid Nico van Brussel staken in hun slotwoord de 
erkentelijkheid van OBK voor Excelsior niet onder stoelen of banken.  
 
Intussen waren de twee bussen gearriveerd om weer richting Erp te vertrekken, om daar bij Van 
Haandel het Zutphenweekend af te sluiten met een lekker diner. 
 

De leden en aanhang van Harmonie OBK bedanken de organisatie, 
 
De Zutphencommissie:     Daniëlle, Kari, Martijn, Nico en Wern. 

Foto's: Henk Loeffen 
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OBK’S CULINAIRTJE 

 
Deze keer een recept voor een lekker soepje van Lia van Kemenade: 

 

 
Carnavalssoep 
voor 8 personen 

 
Ingrediënten: 

 
1 rode paprika 

1 groene paprika 
1 gele paprika 

2 bosjes lente-uitjes 
2 aardappelen 
50 gram boter 
50 gram bloem 

2 theelepels kerriepoeder 
2 liter vleesbouillon 

2 blikjes cocktailworstjes 
1/8 liter crème fraiche 

Zout, peper 
3 eetlepels fijngehakte peterselie 

 
Bereidingswijze: 
 
- Maak de groente schoon, snijd de paprika’s in piepkleine blokjes, de lente-uitjes met het mooie 
groen in smalle ringetjes en de aardappelen in blokjes van ½ cm. 
- Smelt de boter in een grote pan en bak de paprikablokjes en ¾ van de uiringetjes in ca. 5 minuten 
glazig. 
- Roer de bloem en het kerriepoeder erdoor en laat de roux ca 2 minuten pruttelen. Voeg al roerende 
¼ liter bouillon erdoor en vervolgens beetje bij beetje de rest. 
 -Voeg de aardappelblokjes toe en breng de vloeistof aan de kook; tot de blokjes aardappel gaar zijn. 
 -Voeg de uitgelekte cocktailworstjes en de crème fraice toe aan de soep door en door warm laten 
worden. 
- Breng de soep op smaak met peper en zout. Bestooi de soep met de achtergehouden lente-
uiringetjes en de fijn gehakte peterselie. 
 

 

 
 

Het volgende recept hadden wij graag gezien van: Kari Beekmans
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SLAGWERKGROEP OP DE PRONKZITTING VAN DE UILEN 
 
In 2013 gaf de slagwerkgroep van OBK onder hun pseudoniem “Vet & Koel”weer acte de présence op 
de pronkzitting van De Uilen van Empeldonk. Daar oogstten zij weer veel applaus en complimenten. 
 
Hier enkele kiekjes van dit spetterende optreden. 
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DE MUZIEKKEUS VAN… 

 
Nicky Verwegen 
 

Martijn je had het me ook best tijdens de repetitie mogen vragen, maar toch 
bedankt dat ik deze rubriek dit keer mag doen! 

1. Wat zijn je 10 favoriete artiesten (zangers/zangeressen, bands/ orkesten) 

Een lastige vraag om te beantwoorden, wanneer iemand mij namelijk vraagt waar ik graag naar 
luister is mijn antwoord: van alles. Wanneer de top 40 aanstaat vind ik het eigenlijk al goed, 
gezellig alles door elkaar. Als ik dan toch een keuze zou moeten maken, zitten mijn eerste 
gedachten bij: Guus Meeuwis, Racoon, Blof en Kane. Lekker Hollands, waar je mooi op mee kunt 

zingen. Als we dan op internationaal gebied 
gaan kijken moet ik als eerste denken aan: 
Pink, Adele, Jason Mraz, Beyonce en Rihanna, 
een beetje de standaard internationals. Om 
mijn top 10 compleet te maken luister ik ook 
graag naar een concertje van de Toppers mooi 
alles tegelijk en dan helemaal los gaan.  

2. Welke nummers /cd’s staan in je 
persoonlijke top 10? (Voeg zo mogelijk van 2 
nummers een YouTube fragment toe) 

Cd’s zijn niet meer echt van de tijd van nu, 
want als ik nu in mijn cd-rekje kijk zie ik 

namelijk alleen maar K3 staan, niet echt meer mijn stijl.  

Een aantal nummers uit mijn top 10 zijn: 
 
Het dondert en het bliksemt van Guus Meeuwis. Als je naar dit liedje verder luistert dan alleen de 
tekst, hoor je de kleinste dingetjes in de muziek. Wanneer ik hier nu naar luister let ik dus juist 
alleen nog maar op de muziek en neurie het dan vaak even mee. 
http://www.youtube.com/watch?v=rPRz9WbiV3o 
 
I won’t give up van Jason Mraz. Een mooi en rustig nummer, waar ik ontzettend van kan genieten.  
http://www.youtube.com/watch?v=O1-4u9W-bns 
 
Een derde liedje wat in mijn persoonlijke top 10 staat is Just give me a reason van Pink.  
http://www.youtube.com/watch?v=OpQFFLBMEPI  
 

3. Aan welk nummer heb je een speciale herinnering en waarom? 

Een lastige vraag, een echt speciale herinnering aan een bepaald liedje wat me zo ineens te binnen 
schiet heb ik eigenlijk niet.  

4. Wat is het mooiste concert dat je ooit hebt meegemaakt of op tv hebt gezien ? 

Wat veel indruk op me heeft gemaakt was afgelopen weekend op Paaspop. Helemaal vooraan staan 
bij de grote namen als Racoon, Blof en Kane, met iedereen alle liedjes meezingen, helemaal top.  

http://www.youtube.com/watch?v=rPRz9WbiV3o
http://www.youtube.com/watch?v=O1-4u9W-bns
http://www.youtube.com/watch?v=OpQFFLBMEPI
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5. Welke act (zanger/zangeres/ band/orkest) wil je absoluut nog een keer live zien? 

Ik zou graag een concert van Guus Meeuwis 
bijwonen. Eechte Brabantse gezelligheid doet dan 
toch wonderen en maakt de sfeer.  

6. Wat is je favoriete zomerplaat? 

Een echt zomerplaat is voor dit jaar nog een 
beetje vroeg als ik nu buiten naar het weer kijk. 
Als ik dan terugdenk aan vorig jaar op de 
camping, werden de liedjes ‘Balada’ van Gusttavo 
Lima en ‘Ai Si Eu Te Pego’ van Michel Telo veel gedraaid. Als ik nu dus aan een zomerplaat denk, 
denk ik terug aan die liedjes met dat warme weer.  

7. Van wie wil jij de volgende keer de muziekkeus in de OBKKrant lezen (en horen)? 

De volgende keer wil ik graag de muziekkeus lezen van Jori van den Akker. Ik kon altijd op je 
rekenen wanneer ik je nodig had, daarom geef ik je nu iets terug. 
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HET CC’TJE 
 
“Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Boer zoekt Saxofonist, vandaag reizen we af naar het 
zuiden des lands, waar we op bezoek zijn bij boer Siebe van de Crommert uit het mooie dorpje 
Erp.” 
 
Yvon Jaspers komt aanrijden in haar rode Volkswagen busje door het groene landschap van de 
Goorse bossen. In de verte is te zien hoe Siebe al staat de wachten voor zijn stal. Na een korte 
ontmoeting en het gebruikelijke praatje belanden ze aan de tafel voor een bakje koffie. 
 
Yvon valt meteen met de deur binnen en vraagt Siebe wat hij zoekt in een saxofonist.  
“Ik zoek iemand met wie ik kan praten, en dan bedoel ik praten over bier en voetbal. Niet over 
baby’s, bruiloften en andere aangelegenheden wat nu vaak het geval is…”. 
 
Dan komt onverwachts de broer van Siebe, Aike, binnenvallen. Deze wordt direct bij de todden 
gevat om zijn verhaal te horen. “Siebe heeft een jarenlange relatie achter de rug met Gijs. Als je 
het mij vraagt begint hij wel snel aan een nieuw avontuur. Maar wie weet is dit wel het beste, hij 
zit al maanden in zak en as.” 
 
Zie jij wel iets in boer Siebe? 
Schrijf vandaag nog je brief, en stuur deze naar Boer zoekt Saxofonist. 
Wie weet mag jij wel op het logeerweekje komen! 
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DE PEN 
 
Voordat ik begin met dit stukje over mezelf wil ik eerst Willemijn heel erg 
bedanken voor de eer om dit stukje te mogen schrijven, ik voel me een echte 
‘bofkont’. Eerst mocht ik mijn muziekkeus aan jullie laten weten en in deze 
editie mag ik over mezelf vertellen zodat jullie alles (wat interessant is) over me weten. 
Mochten er dingen zijn die na het lezen van dit stuk nog onduidelijk zijn of waar je nieuwsgierig 
naar bent, schroom niet maar vraag het me maar tijdens de pauze of repetities. 
 
Mijn naam is Martijn Verhallen, ik ben een vrolijke jongeman (vind ikzelf tenminste) en ben sinds 
Juli vorig jaar inwoner van het wonderschone dorpje Keldonk, ik ben geboren in Den Bosch en ben 
getogen in Berlicum. 
In Berlicum heb ik mijn eerste stappen in mijn muzikale carriere gemaakt bij harmonie Tot 
Onderling Genoegen. Na het verplichte eerste jaar blokfluit had ik al snel de keuze gemaakt om 
voor de klarinet te kiezen, ik had een neef en een nicht die ook klarinet speelden en vond (en vind) 
het een mooi klinkend instrument. 
 
Onder leiding van Lucienne Donders (bij de jongere klarinettistes wel bekend….) ben ik aan de slag 
gegaan om mij dit instrument eigen te maken. 
Na het behalen van mijn B-diploma werd het eindelijk tijd om bij het grote orkest toe te treden. 
Met dit orkest heb ik verschillende concerten gegeven, concertreisjes gemaakt, een concours of 2 
en natuurlijk het jaarlijkse openen van de Berlicum kermis en inhalen van sinterklaas wat een hele 
happening is in Berlicum, haha! 
Helaas ben ik gestopt bij de harmonie toen ik in de afstudeerstage kwam van mijn opleiding met de 
intentie de draad weer snel op te pakken. 
 
Hoe ben ik bij de harmonie terecht gekomen? 
 
Waar ik mijn vorige stukje ben gebleven, de intentie om na mijn studie weer terug te gaan naar het 
harmonie-orkest, jullie raden het al, die heeft langer geduurd dan ik in eerste instantie had 
gedacht, meer dan 10 jaren zelfs. 
 
Het toeval wilde dat ik op 7th sunday festival in 
Keldonk/Erp een lieve vrouw leerde kennen en 
waarmee ik 28 Juni in het huwelijksbootje stap. 
Ook heel toevallig hoorde ze bij een 
vriendinnengroep waarvan Karin vd Wijdeven – van 
Berkel ook deel uit maakte, vanaf het moment dat 
Karin hoorde dat ik ooit binnen een harmonie 
klarinet had gespeeld was er eigenlijk geen houden 
meer aan: ik moest maar eens gaan kijken naar een 
optreden van OBK en dan zou ik vanzelf wel die 
kriebels weer krijgen, en zo geschiedde. 
 
Ik ben naar het optreden afgelopen Juni in Tiswa gaan kijken en dat was heel leuk om mee te 
maken, daarna heb ik de serenade voor Karin en Giel’s bruiloft gehoord en was ik om, ik zou en 
moest deel uitmaken van deze leuke groep mensen en dat is me tot nu toe heel erg goed bevallen! 
Dat merkte ik bij Lost in Music al (wat een hele ervaring was om aan mee te werken, kippenvel!!) en 
afgelopen weekend het uitstapje Zutphen bewees maar weer eens wat een fantastische groep we 
zijn waar ik trots deel van mag uitmaken. 
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Andere activiteiten/hobby’s buiten de harmonie 
 

Naast de harmonie is mijn andere grote hobby fitness, ik sport 
zo’n 3 a 4 keer in de week bij sportcentrum Coach in Beek en 
Donk waar ik onder andere Bodypump en core-trainingslessen 
volg. Ik vind het heerlijk om hier een paar keer in de week me 
flink in het zweet te werken en met een voldaan gevoel thuis 
op de bank te ploffen (wat ook wel een soort ‘hobby’ van me 
is). 
 
Ook vind ik het leuk om een lekker stukje te wandelen dus 
hopelijk komt de lente snel! Een andere grote hobby van me is 
toch wel films, Ik ben gek op bijna al het werk van Quentin 
Tarantino en mag me een behoorlijke fan van Al Pacino en 
Samuel L Jackson noemen. 
 
Hopelijk heb ik jullie in dit stukje iets meer kunnen vertellen 
over mijn persoon en wil jullie allemaal nog heel erg bedanken 
voor de warme manier waarbij ik als ‘iemand van buiten Erp’ in 
jullie groep ben opgenomen. Ik vind het erg leuk om bij deze 
energieke groep te mogen horen en hoop (en verwacht ook wel 
hoor) dat ik dit nog vele jaren mag doen. 
 

 
Hierbij wil ik graag de pen doorgeven aan Karin van de Wijdeven, ik begreep van haar dat ze een 
heel origineel idee had om op papier te zetten dus succes zou ik zeggen!! 
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TOP TIP 
 

De Top Tip komt deze keer van  De paukenist 

 
 

 
 
De paukenist 

 

Wat een instrument, de pauk. Het is niet alleen het grootste instrument 

van het orkest, maar je hebt er typisch ook nog drie of zelfs vier. Elke 

week een gesjouw en voor een concert zwaar vervoer in aanhangers en 

busjes. Dat is wat anders dan een piccolo die je in de binnenzak van je jasje 

stopt. En dan dat stemmen, dat is altijd een geklooi. Met je voet verzet je 

de toon van de pauk die met de wijzer aan de zijkant wordt aangegeven.  

 

Natuurlijk klopt dat nooit precies en moet je dus nog bijstemmen. 

Sommige componisten verzinnen het om elke acht maten de stemming te 

veranderen en dat binnen een maat of twee. Vier pauken, twee voeten, je 

kan er wat bij voorstellen.  

 

Dan de stokken, met zo'n mooi wit bolletje. 

Wat denk je dat dat kost: 60 euro per paar! 

En dan moet je een soft, medium, hard, 

stacatto en één met een houten bolletje 

hebben. Nee, het leven van de paukenist gaat 

niet over rozen.  

 

Alhoewel, die mooie gedragen lage klank. 

Spanning opbouwend voor een climax; niet 

voor niets vaak gebruikt op de radio tijdens 

prijsvragen. En klinkend in een gedragen muziekstuk. Of stuwend en 

ondersteunend in een Allegro van een vierkwarts Klezmar. En daarnaast 

lekker knallen in bijvoorbeeld Ouverture 1812. Nee, dat maakt het 

allemaal weer goed. Het leven van een paukenist is zo slecht nog niet! 

 

Verder een advies: ga geen bastuba of trombone spelen, de pauken zullen 

je oren geen plezier doen. 

 

En nog wat tips voor de beginnende paukenist: 

 

1. Vergeet je armen en polsen, laat de stokken het werk doen. 

2. Denk om je rug. 

3. Zeg altijd tegen de dirigent dat je alle noten kan spelen met de 

huidige pauken, anders sjouw je een extra pauk mee voor dat ene 

nootje. 

4. Controleer altijd de breedte van de deuren op de concertlocatie 

vooraf. Je een breuk sjouwen aan een pauk die tijdens het optreden 

op de gang moet blijven staan is verspilde energie. 

 


