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VAN DE REDACTIE
Hier is de eerste krant van het jaar 2014!
Tijdens de Algemene Ledenvergadering werd bekend gemaakt dat Theo Bocking en Manon van
Brussel stoppen als bestuurslid bij OBK.
Daarmee stoppen ook twee mensen die hun inbreng hebben gehad in ons verenigingsblad, Theo
als redactielid en Manon met de rubriek “In gesprek met”.
Theo levert voor deze krant nog zijn bijdrage en voor het laatst vindt de redactie-avond plaats
bij Theo thuis. Theo en Manon, bedankt voor jullie bijdrage aan de OBKrant!
Tijdens de Algemene Ledenvergadering werd Harry Kobus verwelkomd als nieuw bestuurslid bij
OBK, als vervanger van Theo.
Vanaf de volgende krant zal Harry Kobus ook de taak van Theo bij de redactie van de OBKrant
overnemen. Harry, welkom!
Ook hebben we de tweede editie van onze nieuwe rubriek “Hoe is het toch met…”.
De rubriek waarin we een oud (bestuurs)lid van onze vereniging een aantal vragen
voorschotelen. Deze keer laten we oud-OBK-dirigent Jacques Merkx aan het woord.
Verder natuurlijk de gebruikelijke rubrieken, zoals jullie deze van ons gewend zijn.
We wensen jullie veel leesplezier!
Groeten van de reactie.

Redactie
Paul van Antwerpen
Annie Bernardus
Theo Bockting
 Harry Kobus
Tijn van Brussel

E-mailadres OBKrant
obkrant@home.nl

In deze editie:
-

Een uitstapje van “De Mutshoek” naar Leiden

-

De tweede editie van de nieuwe rubriek “Hoe is het toch met…”

-

Een terugblik op een aantal activiteiten

en meer…
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VAN HET BESTUUR
Alweer de eerste OBKrant van 2014. Inmiddels zitten we in
jaargang 33. Ik herinner me dat we vroeger met een paar leden van
OBK het idee opgevat hadden om een verenigingsblad te maken. Ik
weet dat er mensen waren die daar een beetje sceptisch tegenover
stonden. Meestal houdt men dat maar een paar jaar vol. Gelukkig
hebben zij geen gelijk gekregen en zitten we inmiddels al aan
jaargang 33.
Gemoderniseerd, verbeterd van lay out en nu ook digitaal, maar
het blad bestaat nog steeds en wordt door iedereen enthousiast
ontvangen. Met dank aan de redactie. Inmiddels heeft Theo
Bockting de harmonie verlaten en heeft dus afscheid genomen van
de redactie van de OBKrant. Harry Kobus, sinds de
ledenvergadering van 2 april bestuurslid heeft de taak van Theo
overgenomen en zal de redactie komen versterken. Theo, alsnog
bedankt voor je bijdrage en Harry veel succes.
Op zaterdag 1 maart overleed de echtgenote van Hans van de Brug.
Hans is trompettist bij Harmonie OBK. Diny overleed in de leeftijd
van 78 jaar. De plechtige uitvaartdienst werd gehouden op
woensdag 5 maart in de Samen-op-Weg Kerk te Uden. We wensen
Hans en zijn familie heel veel sterkte met dit grote verlies.
Als muziekvereniging is Harmonie OBK lid van de Brabantse
MuziekBond, tot 7 december lid van de Verenigde Nederlandse
Muziekbonden (V.N.M.-Nederland), maar die vanaf 1 januari 2014
samen met alle Nederlandse muziekbonden en muziekverenigingen
samenwerkt binnen de KNMO (Koninklijke Nederlandse Muziek
Organisatie).

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
Astrid Kuijpers:
06 – 42 66 24 92,
bij voorkeur per WhatsApp
of SMS.
Afmelden?
voor de repetitie van het
speelgroepje /
opleidingsorkest:
Jori van den Akker
jori.vandenakker@gmail.com
06 – 30 43 37 12,

bij voorkeur per e-mail,
WhatsApp of SMS.
Afmelden?
voor de repetitie van de
jeugdslagwerkgroep
Thijs van Stiphout:
thijsvanstiphout@hotmail.com

06 - 43 11 85 84,
Slagwerkgroep
bij voorkeur per e-mail,
Vanaf deze plaats wil ik Henk Schellekens met de slagwerkgroep
WhatsApp of SMS.
Zijtaart feliciteren met het behaalde resultaat in Assen:
Nederlands Kampioen!
Afmelden?
Ook met slagwerkgroep OBK liet Henk zich niet onbetuigd bij het
voor optredens, concerten
optreden op The Night of the Knoeris in Uden. Ruim 600 mensen in
en dergelijke:
de zaal genoten van een grandioze avond in theater Markant van
Eigenlijk nooit.
een GOLD uitvoering door de Kapel van de Koninklijke Luchtmacht
Als het niet anders kan bij
met solisten Esther Hart en Rolf Koster. Na de pauze was het de
de digirenten / de
beurt aan onze golden girls en boys van slagwerkgroep OBK. Zij
voorzitter, direct na het
zetten maar liefst een half uur lang de hele zaal in vuur en vlam
bekend worden van de
door hun geweldige acts. Mensen konden nauwelijks geloven dat
bewuste datum.
dit niveau door amateurs vertolkt kon worden. Met heel veel
enthousiasme en gedrevenheid kwamen alle acts aan bod. OBK
werd op dat moment op een positieve manier in Uden op de kaart gezet.
Op zaterdag 15 maart namen jonge slagwerksolisten van Harmonie OBK met zeer goede
einduitslagen deel aan het Bondssolistenconcours D'n Durpsherd te Berlicum.
In de jury: Rob Balfoort en Ivo Weijmans,
Een gelukwens voor hen én voor hun opleiders, Paul Schepers en Henk Schellekens, is op zijn plaats!
Harmonieorkest
Op zaterdag 29 maart verzorgden Udens Harmonieorkest De Eendracht samen met Harmonieorkest
OBK een concert in Ter Aa.
Onder leiding van hun respectievelijke dirigenten Koert Dirks en Sef Pijpers maakten ze er qua
programmakeuze een zeer afwisselende uitvoering van met voor elk wat wils. De Eendracht speelde
een deel van het programma dat weerklonk tijdens de China-concertreis afgelopen jaarwisseling.
Voor OBK stond een aantal werken voor het eerst op het programma. De muzikanten konden zich
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verheugen op een geïnteresseerd publiek. Ondanks de lengte van het programma bleef er steeds
aandacht voor de muziek.
Opleidingsorkest en jeugdslagwerkgroep
Het jeugdorkest was op 28 februari voor de gelegenheid omgedoopt tot Uilenbandje en zat in de
orkestbak waarin met de eerdere pronkzittingen de Durdauwers zaten te spelen. De muzikanten van
het Uilenbandje speelden de sterren van de hemel en na een aankondiging van een ietwat verwarde
en moeilijk te focussen Rietje zat de sfeer er al gelijk goed in. Op de melodie van (Boer Biet) liepen
de artiesten af en aan en ook de Zonne Goeie's en BOEM-Tadaaaaa's verliepen nagenoeg vlekkeloos.
De jeugdslagwerkgroep bouwde ook flink aan het carnavalsgevoel met hun ludieke toeren op ladders
en tonnen. Voor het jeugdige publiek moet dit een grandioze muzikale act zijn geweest.
Al met al: de jeugd van OBK in optima forma!
Op vrijdag 21 maart vertrokken een dertigtal OBK-leerlingen met begeleiding naar sport- en
spelboerderij Leekzicht in Boerdonk. De activiteit Koeiensurvivallen stond op het programma. Al
bungelend boven de koeien survivalden de meeste kinderen via de twee routes naar de andere kant
van de stal. Daar aangekomen ging iedereen al tokkelend naar beneden. Een aantal nam de veilige
route en ging alleen tokkelen. Al met al was een hele happening en na 2 uur inspannen had iedereen
dan ook wel trek in frietje met snack en fris. Gezien de reacties van de kinderen, was het weer een
geslaagde activiteit!
Op zondag 13 april togen muzikanten van ons opleidingsorkest, onze jeugdslagwerkgroep en andere
jonge muzikanten 's morgens al om 10 uur naar Sporthal de Burcht in Boekel.
Om er mee te doen aan het Jumbo Jeugd Muziekfestival, waaraan ook de professionele band ¿Que
Pasa? meewerkte. De dag werd besloten met een grandioos optreden met enorm veel publiek,
samen met dezelfde succesvolle band ¿Que Pasa?
Durdauwers
Op maandag 3 maart vond de traditionele Durdauwersavond plaats ten huize van Marlies, Manon en
Nick Emonds. Gedurende de avond bezocht een delegatie van carnavalsvereniging De Uilen van
Empeldonk deze bijeenkomst van de muzikanten en hun partners. Zij verrasten de Durdauwers met
de mededeling dat zij Durdauwerstrompettist Henry Emonds postuum een jubileumonderscheiding
verleenden. En wel die van het 33-jarig lidmaatschap van de Durdauwers in dienst van
carnavalsvereniging De Uilen van Empeldonk.
Prins Rolf onderscheidde Henry in de persoon van Manon, saxofoniste in het Durdauwersorkest. Een
emotioneel moment.
En verder….
Op woensdag 2 april vond in Partycentrum van Haandel te Erp de jaarlijkse ledenvergadering van
OBK plaats. Op de website kun je een uitgebreid verslag lezen van deze vergadering.
Op 6 april 2014 vond in Ontmoetingscentrum Ter Aa het Onderling Solistenfestival plaats. De zaal
was goed gevuld met aandachtige muziekliefhebbers. Maar liefst 29 solisten en ensembles van zeer
uiteenlopende leeftijd traden op. Begeleidend pianist was Jack Evers. De optredens werden
beoordeeld door een deskundige jury, bestaande uit Patrick van den Heuvel voor de slagwerkers en
Willem Pluk voor de blazers. De jury liet zich heel positief uit over de optredens. Ze was met name
te spreken over het speelplezier bij de muzikanten en het lef om op een groot podium te staan.
Organisatie, wederom bedankt voor deze geweldige middag.
Voor de komende tijd staan er nog veel activiteiten op het programma. Houd de data op de website
goed in de gaten zodat we alles op een mooie manier kunnen invullen.
Tot slot wil ik jullie allemaal een hele fijne vakantietijd toewensen en veel leesplezier met onze
OBKrant.
Een muzikale groet namens het bestuur
Tijn van Brussel
secretaris
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ALGEMENE LEDENVERGADERING OBK
Op woensdag 2 april vond in Partycentrum van Haandel te Erp de jaarlijkse Algemene
Ledenvergadering van OBK plaats. Uiteraard waren er de vaste agendapunten, zoals de bijzonder
uitgebreide verslagen van secretaris Tijn van Brussel en de financiële zaken die penningmeester Kari
Beekmans met de vergadering bekeek. De kascommissie, bij monde van Berry Cuppen, toonde zich
uitermate tevreden.
Afscheid werd genomen van twee bestuursleden: Manon van Brussel en Theo Bockting. Voorzitter
Christ van Bree bedankte beiden voor al hun inspanningen ten gunste van de vereniging. Harry
Kobus werd op voordracht van het bestuur gekozen tot bestuurslid. Er is nu nog één bestuursfunctie
vacant.
Vanwege het 12,5 jarig lidmaatschap werden Manon van Brussel, John Sweers en Astrid Kuijpers in
de bloemetjes gezet. Eveneens koperen lid, Ruud van de Valk, was afwezig.
Repetitiekanjers waren dit jaar: Harrie van Brussel, Theo van Brussel, Jesse van Lankveld en Peter
van den Tillaart.
Enige discussie was er over de nieuwe opzet van de donateursactie.
Van de rondvraag werd gretig gebruik gemaakt. En Gerrit Kerkhof deed ten slotte zijn traditionele
ronde langs het bestuur.
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JEUGD JUMBO MUZIEKFESTIVAL TE BOEKEL
Op zondagochtend 13 april verzamelden de jonge muzikanten van OBK zich om naar Boekel te gaan
waar in De Burgt het Jeugd Jumbo Festival zou gaan plaats vinden met de band ¿Que Pasa?, maar
voor het zover was moest er nog flink gerepeteerd worden.
De slagwerkers werden in 3 groepen verdeeld en zij vertrokken met z'n allen naar basisschool De
Octopus om daar te oefenen.
Groep 1 repeteerde op olievaten onder andere het nummer 'seven nation army' wat écht super vet
klonk met band en zangeres.
Groep 2 verraste met het nummer Carwash, ook wel bekend van de film 'sharktale'.
Groep 3 waar geen OBK'ers bij zaten brachten onder andere het nummer 'blow me away' te gehoren.
Ook de jonge blazers mochten niet ontbreken, met nummers als “Carnaval Festival”, “99
Luftballons” en “Rolling in the Deep” wisten zij goed de sfeer in de zaal te brengen.
Het aller leukste was misschien wel “The Cupsong”, waarbij alle deelnemende muzikanten met
bekertjes van zich lieten horen.
Al met al was het een geslaagde dag!

Nieuwsgierig geworden naar het verloop van deze dag?
Bekijk dan de meer foto’s en filmpjes via:
https://www.facebook.com/JumboJeugdMuziekfestival
http://emm-boekel.nl/index.php/multimedia/fotos
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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

Mei
1 Anne Bernardus
12 Theo van Brussel
12 Femke van de Cruijsen
14 Arno Manders
16 Lia van Kemenade
16 Hans van de Brug
16 Tom Beekmans
19 Henk Loeffen
22 Niels van Dinter
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
8 Adri van den Hurk
19 Giel Reijbroek
22 Yvonne Manders
24 Esther Verkuijlen
25 Imke van Lankveld
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GESLAAGD

GESLAAGD

Voor het theoretisch muziekexamen A:
Anne van de Heijden en Hilde Buitenhuis

Voor het praktisch muziekexamen :
Neeltje Donkers

Voor het A-examen ( theorie en ritmisch
dictee) slaagden de volgende
slagwerkleerlingen:
Rick van der Voort, Stijn Reijbroek en Luc
van de Acker
Voor het B-examen ( theorie en ritmisch
dictee) slaagde:
Roy van Nuland
Rick en Stijn zijn leerlingen van Paul
Schepers, Luc en Roy zijn leerlingen van
Henk Schellekens. Proficiat allemaal!

Gefeliciteerd allemaal!

Gefeliciteerd allemaal!

Voor het theoretisch muziekexamen B:
Stefanie Peelen
Voor het theoretisch muziekexamen C:
Ilse van Dinter

REULTATEN SOLISTENCONCOURS
Berlicum 15 maart jl.
Pepijn van Schaijk, multi-percussion - (5e divisie) Gespeeld werk:Three Little
Piece, Kees Nijsse - 81 punten: 1e prijs.
Guus van Berloo. multi-percussion - (5e divisie) Gespeeld werk: Try-it, Frank
Rademakers - 84 punten: 1e prijs + uitnodiging deelname aan Brabantse
Kampioenschappen
Roy van Nuland. multi-percussion - (4e divisie) Gespeeld werk: Martinique,
Leon Camp - 87 punten: 1e prijs + promotie + uitnodiging deelname aan
Brabantse Kampioenschappen
Niels van Dinter. multi-percussion - (4e divisie) Gespeeld werk: Freetimer,
Henk Schellekens - 82 punten: 1e prijs.
Gefeliciteerd allemaal, ook aan hun opleiders Paul Schepers en Henk
Schellekens!

KAMPIOEN
Slagwerkgroep Fanfare St.Cecilia uit Zijtaart, met
dirigent Henk Schellekens en in de gelederen ook
slagwerker Roy van Nuland, behaalde bij haar
deelname aan de Nederlandse
Kampioenschappen in Assen maar liefst 92,42
punten in de 4e divisie.
Daarmee werden zij Nederlands Kampioen!
Proficiat, dirigent Henk Schellekens met de
muzikanten van St.Cecilia!
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AGENDA HARMONIEORKEST EN SLAGWERKGROEP
HO = Harmonieorkest
SWG = Slagwerkgroep

Zondag 4 mei
Zondag 16 mei
20:00 uur
Zondag 18 mei
10:15 uur
Zaterdag 14 juni
Zondag 15 juni
10:45 uur
Zondag 29 juni
Vrijdag 11 juli
20:00 uur
Woensdag 16 juli t/m
Donderdag 21 augutus
Zondag 5 oktober
Zaterdag 1 november
Venhorst
Zondag 2 november
Venhorst
Zondag 23 november
Zondag 21 december
Zondag 26 december
2015
Zaterdag 21 maart
10:00 uur

Dodenherdenking Boerdonk (HO)
Serenade Opening De Bolle Akker
Serenade 1e Heilige Communie te Erp
Concert met alle geledingen van OBK
Antoniusprocessie Keldonk (HO)
Activiteit voor alle leden van OBK
Podiumconcert Fabriek Magnifique (HO)
Julinanapark Veghel
VAKANTIE
Jubilarissenconcert OBK
Jumbofestival (SWG)
Jumbofestival (HO)
Intoch Sint-Nicolaas Erp
Concert met Terpsichore (HO)
Opluistering Hoogmis Tweede Kerstdag
Serenade Opening Nieuwbouw Simeonshof
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AGENDA JEUGD OBK
OO = Opleidingsorkest
SG = Speelgroepje
JSWG = Jeugdslagwerkgroep

Woensdag 21 mei
Zaterdag 14 juni
Zondag 29 juni
Zondag 9 november

Windkracht 6
(OO, SG en JSWG)
Concert met alle geledingen van OBK
Activiteit voor alle leden van OBK
Jeugdmuziekdag
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UITSTAPJE SLAGWERKGROEP NAAR “CRAZY PIANOS”
Op zaterdag 22 maart jl. gingen de dames een heren van de slagwerkgroep een avondje stappen bij
Crazy Pianos in Scheveningen.
Vorig jaar zijn ze hier al een keer eerder geweest ter gelegenheid van het jubileum van dirigent
Henk Schellekens. Dit bezoek was voor herhaling vatbaar, en zo geschiedde.
Nu gold het min of meer als een soort van afscheid voor een paar mensen die onlangs zijn gestopt:
Manon, Amber en Tijn.
Dat het een geslaagde avond was bewijzen onderstaande foto’s.
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HOE IS HET TOCH MET…
Zo af en toe denkt iedere rechtgeaarde OBK-er wel eens: “Hoe zou het toch gaan
met dat ene oud-lid? Leeft hij nog wel, is zij al oma, maakt hij nog muziek en
waar woont hij/zij tegenwoordig? Om een antwoord op al deze prangende vragen
(en nog veel meer) te krijgen restte ons als redactie maar 1 ding: een nieuwe
rubriek met de titel
Hoe is het toch met……………….?
We hebben de hoop dat we met deze nieuwe rubriek niet alleen tegemoet komen aan de wensen
van onze selecte groep bijzonder nieuwsgierige leden maar vooral ook aan die leden die louter uit
belangstelling en warmmenselijke gevoelens willen weten hoe het met een waardevol
medeschepsel (dat is een oud-OBKlid natuurlijk per definitie) gaat.
Deze keer laten we het woord aan oud-dirigent:

Jacques Merkx
Hoe lang ben je al weg bij OBK?
Op 8 april 1995 heb ik het ‘stokje’ overgedragen aan Jan Koolen.

Jacques Merkx TOEN (1982)

Waar woon je tegenwoordig?
Sinds 1 mei 2010 in Grave.
Hoe is je gezinssamenstelling?
Wij wonen, Riek en ik, samen in Grave, Dorith en haar gezin woont in Wijchen en Nico en zijn gezin
in Uden.
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Ben je tegenwoordig nog steeds actief in de muziek en zo ja, hoe en wat?
Ik ben niet meer muzikaal actief. Als erelid van de Brabantse Bond van Muziekverenigingen bezoek
ik de wedstrijden en vergaderingen.
Wat is je hoogtepunt uit je OBK-tijd?
Drie hoogtepunten! nl:
Het eerste concours in 1970 te Obdam, 3e afdeling 87 punten.
Het opera/musical concert in 1993 te Tilburg.
Het laatste concours in 1991 te Princenhage, superieure afdeling 82 punten.
Heb je nog een leuke anekdote uit je tijd bij OBK?
In de pauze van de repetitie kwam hij naar voren, met in de hand een cornet. Hij schuifelde naar
het bestuur dat rokend en dampend aan de koffie zat.
‘Ik wil lid worden’, sprak de man. ‘Ik kom uit Friesland en kom in deze omgeving wonen en
werken’.
Ik vroeg hem of hij iets wilde voorspelen, waarop hij met een geweldige toon een virtuositeit aan
de dag legde waar Bernard Haitink van zou schrikken. Verbazend!
‘Hum, hum’ zei de voorzitter ‘da’s niet slecht, mar Friesland das ’n eind weg’. ‘Ja’, sprak de man
‘om te lopen wel’. ‘Oh, ge bent ok nog nie op oew mundje gevallen’. Het viel niet goed. ‘Van
boven de rivieren dus’, vervolgde hij. ‘Ja’, zei de man, ‘bij ons noemen ze dat hier ‘Brabants
klapzand’. Dat had hij beter niet kunnen zeggen.
Dan komt de alles verpletterende vraag: ‘Kunde gij vrijdagsavonds mee om oud papier op te
halen?’ Waarop het even onverwachte antwoord: ‘Ik wil graag bij het harmonie-orkest, niet bij de
gemeentereiniging!’
‘Tot ziens’, sprak de voorzitter, ik hoor nog wel.
Jammer, hij heeft zich niet meer laten zien en nooit meer iets laten horen.

Jacques Merkx NU

Wat is de reden dat je bij OBK bent gestopt?
Na zesentwintig jaren(1969-1995) was het genoeg. De tijdgeest veranderde snel.
Wat zijn tegenwoordig je hobby’s?
Boetseren, klassieke muziek luisteren, wandelen.
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Waarom kun je OBK aan iedereen van harte aanbevelen?
OBK is een prachtige muziekvereniging, goede muzikanten en een sterk bestuur. Een goed niveau
maar de discipline heeft het orkest zo ver gebracht.
Discipline van het individu, de gezamenlijkheid en de wil om iets te presteren en niet alleen maar
‘leuk bezig zijn’!
Wil je nog wat kwijt aan iedereen bij OBK? Misschien een goede tip?
Ik wil niet de oude wijze man uithangen, alhoewel dat oud (76), daar kom ik niet onderuit.
Wijze mensen zijn er bij OBK genoeg.
Uw laatste concours was een regelrechte teleurstelling maar na de aanstelling van Sef Pijpers jr.
heb ik de overtuiging dat het goed komt. Hij kan het, dat weet ik zeker, nú is het woord aan jullie.
(toch nog wijze raad!)
Ik hoop jullie weer spoedig te horen.
Veel succes!
Jacques Merkx
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SLAGWERKGROEP SCHITTERT OP “NIGHT OF THE KNOERIS”
Maandagavond 24 februari genoten ruim 600 mensen van een grandioze avond in theater Markant
van een GOLD uitvoering door de Kapel van de Koninklijke Luchtmacht met solisten Esther Hart en
Rolf Koster.
De kapel stond onder leiding van Majoor Jos Pommer. Zij brachten een wervelende show waarin het
thema GOLD centraal stond. Het publiek was allemaal uitgedost in een stijl die er ´goldie´ uitzag.
Na de pauze was het de beurt aan onze golden girls en boys van slagwerkgroep OBK. Zij zetten maar
liefst een half uur lang de hele zaal in vuur en vlam door hun geweldige acts. Mensen konden
nauwelijks geloven dat dit niveau door amateurs vertolkt kon worden. Met heel veel enthousiasme
en gedrevenheid kwamen alle acts aan bod. OBK werd op dat moment op een positieve manier in
Uden op de kaart gezet. Complimenten aan alle slagwerkers met dit geweldige optreden. Er zal in
Uden nog lang over nagekaart worden.

Als muzikant kan ik ook wel zeggen dat het echt geweldig was om eens op zo’n podium te staan,
met een volle zaal. Indrukwekkend!

Foto’s: Henk Loeffen en CV De Knoeirissen
Muziekvereniging Harmonie OBK

16

OBKrant – April 2014

OBK’S CULINAIRTJE
Tagliatelle met zalm en courgette
(voor 4 personen)
Ingrediënten:
400 g verse tagliatelle.
200 g gerookte zalm
3 kleine courgettes
12 cherry tomaatjes
200 ml room
teentje knoflook
peper
(parmezaanse kaas)
Bereidingswijze:
Snijd de courgettes en zalm in stukjes. Halveer de tomaatjes.
Kook water voor de tagliatelle.
Roerbak de courgette in een wok. Voeg een geperste teen knoflook toe.
Voeg de zalm toe. Laat een paar minuten garen. Voeg dan de room toe en wat vers
gemalen peper. Laat dit even koken om in te dikken. Voeg dan de tomaatjes toe.
Kook ondertussen de tagliatelle in een paar minuten gaar. Giet af en voeg toe aan
de saus. Eventueel serveren met parmezaanse kaas.

Smakelijk eten!
De volgende die een recept mag aanleveren is Martijn Verhallen!
Groeten,
Ruud van Oosterwijk

Muziekvereniging Harmonie OBK
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ONDERLING SOLISTENFESTIVAL OBK
Op 6 april 2014 vond in Ontmoetingscentrum Ter Aa het Onderling Solistenfestival plaats. De zaal
was goed gevuld met aandachtige muziekliefhebbers. Maar liefst 29 solisten en ensembles van zeer
uiteenlopende leeftijd traden op. Begeleidend pianist was Jack Evers.

De optredens werden beoordeeld door een deskundige jury, bestaande uit Patrick van den Heuvel
voor de slagwerkers en Willem Pluk voor de blazers. De jury liet zich heel positief uit over de
optredens. Ze was met name te spreken over het speelplezier bij de muzikanten en het lef om op
een groot podium te staan. De juryrapporten werden op een positief kritische manier geschreven
zodat de muzikanten hier ook daadwerkelijk iets aan hadden.

Als afsluiting van het programma vond de uitreiking plaats van de oorkondes met de juryrapporten
door de voorzitter van Harmonie OBK, de heer Christ van Bree. Naast de felicitaties naar alle
deelnemers sprak hij ook een woord van dank uit richting jury, het publiek maar zeker ook de
commissie voor dit bijzonder geslaagde evenement.

Foto’s: Henk Loeffen
Muziekvereniging Harmonie OBK
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DE MUZIEKKEUS VAN…
Nick Emonds

1. Wat zijn je 10 favoriete artiesten (zangers/zangeressen, bands/orkesten)
Voor een muziekliefhebber als mij heel moeilijk te zeggen. Ik houd van heel veel soorten
muziek en kan daardoor eigenlijk met iedereen over muziek praten.
Als ik er nu snel tien op zou moeten noemen:
-

Mumford and Sons
De Jeugd van Tegenwoordig
Di-Rect
Kensington
The Passenger
Yellow Claw
Johnny Cash
Rudimental
Sef
The Opposites

Mumford and Sons

2. Welke nummers / CD’s staan in je persoonlijke top 10?
Ook voor deze vraag, moeilijk te zeggen. Zie het dan ook niet als een top 10, maar gewoon
als tien mooie nummers:
-

Rudimental – Waiting All Night (Met de beelden van de clip erbij nog indrukwekkender!)
(https://www.youtube.com/watch?v=M97vR2V4vTs&feature=kp)
Fit – Probleem (ook ‘Laat Maar Komen’ is de moeite waard om te luisteren)
(https://www.youtube.com/watch?v=6QHWO16ao0k)
De Jeugd van Tegenwoordig – Dromen van Karton
Mumford and Sons – White Blank Page
Michael Jackson – Billie Jean
Yellow Claw – Shotgun
Maitre Gims – J’me tire
Ben Howard – Keep Your Head Up
Kings of Leon – Sex on Fire
John Legend – All of Me

3. Aan welk nummer heb je een speciale herinnering en waarom?
The Script – If You Could See Me Now
Het moment van uitkomen en de tekst, geschreven door mensen die precies weten wat het
is, maken voor mij dit nummer heel bijzonder.

Muziekvereniging Harmonie OBK

19

OBKrant – April 2014

4. Wat is het mooiste concert dat je ooit hebt meegemaakt of op tv hebt gezien ?
The Passenger verraste me vorig jaar op Pinkpop absoluut in positieve zin. Meer dan goed.

The Passenger op Pinkpop 2013

5. Welke act (zanger/zangeres/ band/orkest) wil je absoluut nog een keer live zien?
Michael Jackson leeft helaas niet meer. Die had ik echt nog een keer live mee willen
maken.
Ik wil ook Mumford and Sons een keer live zien, baal nog altijd dat ik twee jaar terug niet
op Pinkpop of Rock Werchter te vinden was.
Daarnaast verheug ik me op Stromae op Rock Werchter.
6. Wat is je favoriete zomerplaat?
Voor deze zomer wordt dat waarschijnlijk ‘Katy Perry ft. Juicy J – Dark Horse’, al meteen
vanaf het begin verliefd op dit nummer. ‘Will.i.am - Feelin' Myself ft. Miley Cyrus, French
Montana & Wiz Khalifa’ gaat het ook goed doen.
‘Summer Jam’ blijft altijd een klassieker.
7. Van wie wil jij de volgende keer de muziekkeus in de OBKKrant lezen (en horen)?
Ik zou graag weten waar mijn schoonzusje
luistert!

Monique van de Wijdeven zoal naar

Muziekvereniging Harmonie OBK
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UITSTAPJE MUTSHOEK LEIDEN
Het tafeltje van de dames van OBK (Mutshoek) is in het weekend van 12 en 13 april naar Leiden
geweest.
Wat hebben we zoal gedaan:
Vele kilometers gereden naar Leiden naar het hotel.
Daar aangekomen begonnen met de stadswandeling, maar eerst koffie met appeltaart.
Deze genuttigd op een terras in de zon.
Tijdens de wandeling ook gewinkeld.
Een boottocht door Leiden.
Een restaurant geboekt.
Terug naar het hotel.
Later gedineerd.
In het hotel nog nageborreld.
Na een goede nachtrust het ontbijt.
Met de auto naar de Keukenhof.
Veel bloemen (tulpen) gezien.
In de middag nog naar Noordwijk (strand) geweest.
Lekker op een terras in de zon gezeten.
Later in de middag richting huis gegaan.
Onderweg nog een hapje gegeten.
Daarna naar Erp gereden.

Wat hebben we nog meer gedaan:
Huizen verbouwd (met onze mond).
Tuinen veranderd (met onze mond).
Natuurlijk ook serieuze praat.
Een harmonie gezien die exercitie kreeg (op zondagochtend).
Veel koffie en thee gedronken.
Een borrel of een biertje op zijn tijd.
En natuurlijk……veel gelachen.

Muziekvereniging Harmonie OBK
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Alle mutsen aan de thee! Theemutsen dus!
Het was gezellig!
Een zonnige groet van de dames van ”De Mutshoek”.

Muziekvereniging Harmonie OBK
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SCHOLENBEZOEK MIK VOOR WINDKRACHT 6
Na een leuke introductie bij een 25 tal kinderen door Cindy mochten Annie Bernardus en Will Barten
hun oren laten strelen door een heus "concert".

Mogelijk nieuw talent in de verre toekomst waarbij deze jonge trombonist reeds oefent op de
trombonepolka......

Een leuke ervaring in Keldonk en Erp, zeker voor herhaling vatbaar!
Met vriendelijke groet,
Will Barten
Foto’s: Will Barten
Muziekvereniging Harmonie OBK
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DE PEN
Hoi allemaal,
Ik ben Lotte Croijmans. Ik heb de pen gekregen van mijn docent Sef Pijpers.
Ik zal me even voorstellen: ik ben dus Lotte, 12 jaar, ik heb een broertje;
Jasper, ik zit in groep 8 van de Mariaschool, heb net de cito achter de rug en nu is het tijd voor
leuke dingen: musical , nog een keertje waterskiën en veel excursies. Mijn hobby’s zijn : dansen,
zwemmen en klarinet spelen. Ook ga ik ook graag op vakantie om nieuwe vriendinnen te maken.
Door windkracht 6 ben ik hier terechtgekomen , ik
vond eigenlijk alles wel leuk, alleen bij de klarinet
kreeg ik er geen geluid uit en bij de rest wel! Daarom
wilde ik klarinet gaan spelen: revanche! . En nu 3 jaar
later ga ik bijna op voor m’n A diploma , dat is best
spannend maar ook leuk! Samen met Sef zoek ik al
een leuk liedje uit voor het A diploma.
Ik dans ook al vanaf m’n 4 e en vind het nog steeds
super tof. Dit jaar is het in de Blauwe Kei en dus extra
spannend en leuk. Dit jaar bestaat het 25 jaar alweer
de vorige keer(bij 20 jaar bestaan ) was het ook al
met bezems. Echt heel grappig!
Volgend jaar ga ik naar de middelbare school.
Hopelijk heb ik dan nog wel tijd voor m’n klarinet!
Eigenlijk heb ik er best zin in, de basisschool begint
een beetje te vervelen! Iedere dag taal en rekenen en
naast de dezelfde kinderen zitten… maar ik ga dan
wel zeker m’n klasje missen . Natuurlijk het meest de
meiden. Ik zit in een klas van 28 kinderen: 20 meiden
en 8 jongens haha. De jongens zijn dan wel in de
minderheid, maar dat merk je bijna niks van.
We hebben al een musical gekozen en daar hebben
we (bijna) allemaal veel zin in : veel leuke liedjes,
teksten en rollen.
Zwemmen doe ik nog steeds met veel plezier: fit en fun,
oftewel eerst baantjes, dan een spelletje en dan spelen! Er
zitten ook vriendinnen bij en we hebben veel lol met
elkaar.
Door het zwemmen heb ik nu twee vriendinnen erbij :
Anika en Vera , Anika en ik zijn hele goede vriendinnen en
Vera en ik hebben vooral lol en Ayla zit er ook bij maar die
zit ook bij mij in de klas. Wij kennen elkaar al heel lang,
want wij zijn op een uur na even oud!
Nou dit was het dan, ik vond het leuk om voor jullie te
schrijven
Ik geef de pen door aan :

Angelie vd Crommert.
Zij zit bij mij bij het opleidingsorkest
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NIEUWE RUBRIEK:

OBK’S MARKTPLAATS

ADVERTENTIE
Te koop:
Metronoom Korg MA-30.
z.g.a.n. zit in verpakking met extra
batterij.
Voor 8 euro mag je hem opkomen halen.
Bas Opheij
Telefoon: 0413- 213648

Heb je ook iets te koop of zoek je iets?
Plaats een advertentie in de OBKrant!
Mail de redactie op

obkrant@home.nl
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