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VAN DE REDACTIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Redactie 
 
Paul van Antwerpen 
Annie Bernardus 
Harry Kobus 

 

 
 
 
 
Hier is ie dan! De eerste OBKrant van 2017! 
 
 
We wensen jullie voor deze krant veel leesplezier. 
 
 
Als er nog ideeën zijn voor een leuke nieuwe rubriek.: 
Laat het de redactie weten op obkrant@onsbrabantnet.nl 
 
We wensen jullie veel leesplezier! 
 
 
Groeten van de redactie. 
 

 

 
E-mailadres OBKrant 
 
obkrant@onsbrabantnet.nl 
 

 

 
In deze editie: 
 

- Een nieuwe editie van “Hoe is het toch met…”, 
met deze keer:…..Corrien Maas 

- De andere hobby van Tijn van Brussel 
- In Memoriam: Peter Ketelaars 
- Een terugblik op een aantal activiteiten van de laatste periode… 

 

 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 WhatsApp 
of SMS. 
 
Afmelden? 
voor de repetitie van de 
slagwerkgroep 
Henk Schellekens 
06 – 23 89 35 84, 
bij voorkeur per WhatsApp 
of SMS. 
 
Afmelden? 
voor de repetitie van het 
speelgroepje / 
opleidingsorkest: 
Remco Spierings 
spierings_remco@hotmail.com 

06 – 46 12 96 76, 

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, 
bij voorkeur per e-mail, 
WhatsApp of SMS. 
 
Afmelden? 
voor optredens, concerten 
en dergelijke: 
Eigenlijk nooit. 
Als het niet anders kan bij 
de dirigenten / de 
voorzitter, direct na het 
bekend worden van de 
bewuste datum. 
 
 

VAN HET BESTUUR 
 
Muziekvrienden, 
 

 
Graag was ik in dit woordje van het bestuur ingegaan op de goede 
momenten die we afgelopen maanden met elkaar gehad hebben. 
Over het fraaie theaterconcert samen met Harmonie Nijnsel, over 
het onderling solistenfestival waar alle deelnemers eigenlijk 
winnaar waren, over de eerste editie van de Meierijstad Cup waar 
Rick van der Voort een fantastische prestatie neerzette, over de 
geslaagde slotvoorstelling van OBK Kracht of over een 
jaarvergadering die zo kort duurt dat je maar één conclusie mag 
trekken: het gaat goed met de vereniging.  
 
Maar helaas werd dit alles in maart overschaduwd door het slechte 
bericht over de gezondheidssituatie van Peter Ketelaars en zijn 
overlijden op 14 april. Peter, die zoals we allemaal weten, 
muzikant was in hart en nieren. Maar niet alleen spelend lid, ook 
op organisatorische vlak heeft Peter heel veel voor de vereniging 
betekend. We hebben dit kunnen lezen op onze website en ook in 
deze nieuwsbrief valt het in memoriam nogmaals te lezen. Het 
lijdt geen twijfel dat we hem enorm zullen missen.  
 
Hoe triest deze gebeurtenis ook was, het heeft ook tot mooie 
dingen geleid. Toen Bas van de Beeten een helikoptervlucht voor 
Peter en zijn gezin regelde die op 26 maart zou plaatsvinden, werd 
op 25 maart binnen een paar uur tijd een serenade voor Peter 
geregeld. Nooit eerder was er zo’n enorme opkomst van zowel 
slagwerkgroep als harmonieorkest. Iedereen was er. Zelfs onze 
dirigent speelde mee.  
En dan de afscheidsbijeenkomst voor Peter op 21 april, waar het 
harmonieorkest op verzoek van hemzelf een belangrijke rol in 
vervulde en waar Peter de muziek zelf voor uitgezocht heeft. Hoe 
zwaar het ook voor iedereen was, er werd een enorm 
indrukwekkende prestatie neergezet, door iedereen. Daar waren 
alle aanwezigen het over eens. Als vereniging hebben we voor 
Peter gedaan wat we konden en hem een afscheid gegeven wat hij 
verdiende. 
 
Dan stap ik even uit mijn bestuursrol en word ik even iets 
persoonlijker. Ik zie harmonie OBK als een hechte club, sommige 
mensen spreken van een harmoniefamilie, maar hoe dan ook, er is 
een enorme betrokkenheid met de vereniging en met elkaar. En ik 
denk dat ik van alle bestuursleden op de grootste afstand sta van 
de vereniging, dat ik het meest aan de zijlijn sta. Maar wat ik dan 
zie is geweldig. Ik zie een vereniging waar liefde voor het maken van muziek gecombineerd wordt 
met oprechte geïnteresseerdheid in elkaar. Waar het muziek maken intens beleefd wordt en waar 
nog eerlijke belangstelling is voor de medemuzikanten. En dat zag ik allemaal bij de 
afscheidsbijeenkomst voor Peter. Mensen, jullie mogen trots, enorm trots zijn op jezelf, op de 
vereniging en op de prestatie die jullie geleverd hebben. Dat meen ik oprecht. En ik ben enorm 
trots dat ik deel mag zijn van die vereniging.  
 
 
 
 
 
 

mailto:spierings_remco@hotmail.com
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Maar hoe sluit ik nu dit woord van het bestuur af? Leek niet makkelijk, totdat ik afgelopen week 
Erik Scherder weer een keer bij De Wereld Draait Door zag. Professor Erik Scherder moet ik zeggen. 
De man die als geen ander op enthousiaste en humorvolle wijze zijn missie aan het vervullen is. En 
zijn missie bestaat uit twee dingen, namelijk aan iedereen duidelijk maken dat er twee zaken van 
enorm belang zijn voor onze hersenen: bewegen en muziek. 
 
En hij liet voorbeelden zien van wat muziek met mensen doet. Het was fenomenaal. Muziek is zo 
belangrijk voor de ontwikkeling van je hersenen, dat kan niet genoeg gezegd worden. Hij blijft dan 
ook strijden voor de herinvoering van - kwalitatief goede - muzieklessen op de basisscholen.   
 
Dus toen ik dat zag wist ik met welke woorden ik dit woord van het bestuur ga afsluiten: 
Keep up the good work! 
 
 
Een muzikale groet namens het bestuur,  
 
 
 
Harry Kobus 
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HIEP HIEP HOERA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Mei 
  
 2 Frédérique Roozen 
12 Theo van Brussel 
12 Femke van de Cruijsen 
14 Arno Manders 
16 Tom Beekmans 
16 Hans van de Brug 
16 Lia van Kemenade 
19 Henk Loeffen 
22 Niels van Dinter 
25 Theo van de Ven 
30 Bonnie van Geldorp 
30 Stijn Reijbroek 
  

Juni 
 
 1 Luc van den Acker 
 6 Lianne van den Tillaart 
 6 Sandra van de Ven-van den Elzen 
 8 Adri van den Hurk 
19 Giel Reijbroek 
19 Niek Reijbroek 
24 Esther Verkuijlen 
25 Imke van Lankveld 
 
 

Augustus 
 
 1 Elio Donkers 
 5 Diem van den Hurk 
 8 Julius Poucki 
 9 Janneke Bekkers 
 9 Gerrit Kerkhof 
10 Martijn van der Heijden 
10 Stefanie Peelen 
16 Jan van de Wijdeven 
23 Joep van Dijk 
23 Suze van Schaijk 
27 Stan Reijbroek 

29 Berry Cuppen 

Juli 
 
 1 Boy Roozen 
 6 Jannick Hoevenaars 
 6 Piet Leenders 
 8 Wern van Asseldonk 
10 Kris Nabuurs 
10 Martijn Verhallen 
12 Vera Buitenhuis 
12 Carla Nijhuis 
12 Alicia Peelen 
13 Anouk van Dinter 
15 Martien van Leuken 
15 Roy van Nuland 
16 Paul van Antwerpen 
16 Tijn Bussers 
18 Kees Bressers 
19 Gilbert van den Tillaart 
22 Tijn van Brussel 
22 Manon Emonds 
24 Helma van der Heijden 
25 Meike van Deursen 
29 Jesse van Lankveld 
30-7 Marie-José van der Heijden 
31 Tessa Tielemans 
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   HUWELIJK 

 

Op vrijdag 21 april stapten Kari & Sebastiaan 

in het huwelijksbootje. 
 
Namens de redactie en alle leden Van Harte 
Gefeliciteerd en heel veel geluk toegewenst! 

 

  
BABYNIEUWS  

 
Op vrijdag 20 maart jl. is geboren: 

Diek 

 
Zoon van Martijn & Femke. 
 
Namens de redactie en alle leden 
nogmaals Van Harte Gefeliciteerd 
en heel veel geluk toegewenst! 

 

  
BABYNIEUWS  

 
Op vrijdag 31 maart jl. werden Bas 
& Elly de trotse ouders 

van dochter Pleun. 

 
Namens de redactie en alle leden 
nogmaals Van Harte Gefeliciteerd 
en heel veel geluk toegewenst! 

 

KAMPIOEN 

MEIJERIJSTAD CUP  
 
Op 29 januari jl. werd Rick van der 
Voort kampioen slagwerk bij de 
Meijerijstad Cup. Gefeliciteerd Rick! 
 

 
 

SOLISTENWEDSTRIJD 

SLAGWERK 

 
Slagwerkers, gefeliciteerd met jullie 
prestaties tijdens de 
solistenwedstrijd in Berlicum op 19 
maart jl: 
  
Stijn Reijbroek - Mallets 
5e afdeling, 83 punten, 1e prijs 
 
Guus van Berloo - Multi-Percussion 
4e afdeling, 83 punten, 1e prijs 
 
Rick van der Voort - Multi-Percussion 
4e afdeling, 94 punten, 1e prijs met 
onderscheiding! 

 

 



Muziekvereniging Harmonie OBK 

 

 

 8 

OBKrant – April 2017 

 

AGENDA HARMONIEORKEST EN SLAGWERKGROEP 
 
HO = Harmonieorkest 
SWG = Slagwerkgroep 
 
 

Zaterdag 29 april 19:45 uur 
Boerenbondsmuseum Gemert 

Serenade huwelijk Kari Beekmans & Sebastiaan 
Peters en Gouden huwelijk Bert en Mien 
Beekmans (HO + SWG) 

Donderdag 4 mei 19:30 uur 
JJC (19:15 uur Van Haandel) 

Nationale Dodenherdenking (HO) 

Donderdag 25 mei – Hemelvaart 
Tijdstip volgt 

Serenade Eerste Heilige Communie (HO + SWG) 

Zaterdag 3 juni 19:00 uur 
St. Servatiuskerk Erp 

Deutsche Messe (Ensemble OBK met gemengd 
koor Boerdonk, dameskoor en herenkoor Erp) 

Zaterdag 10 juni 
Ter Aa – Info volgt 

Concert met Muziekvereniging De Bazuin uit Oud-
Beijerland 

Zaterdag 15 juli 
Molenpark Erp 

Molenparkconcert (HO + SWG) 

19 juli t/m 24 augustus Vakantieperiode 

Zaterdag 9 september 
Vanaf 17:00 uur- Info volgt 

BBQ OBK+ 

Zaterdag 14 oktober 
Info volgt 

Jubilarissenconcert Harmonie OBK (HO + SWG) 

Zondag 26 november Intocht Sinterklaas (HO + SWG) 

Zondag 17 december 
Info volgt 

Kerstconcert i.s.m. Terpsichore 

Dinsdag 26 december Tweede Kerstdag: Opluistering Hoogmis (HO)  
en Kerstbijeenkomst OBK bij Van Haandel 

 
 

Zie verder de agenda op de website www.harmonieobk.nl 
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AGENDA FUNTASTIC 
 
OO = Opleidingsorkest 
OSO = Opstaporkest 
SG = Speelgroepje 
JSWG = Jeugdslagwerkgroep 
 
 

2017  

Vrijdag 12 mei 
Sportiom Den Bosch 

Zwemmen OBK+ 

Zondag 4 juni 
Nistelrode. Info volgt 

Pinksterfeesten Nistelrode (OO) 

Woensdag 12 juli Zomerconcert Funtastic 

19 juli t/m 24 augustus Vakantieperiode 

Zaterdag 9 september 
Vanaf 17:00 uur- Info volgt 

BBQ OBK+ 

Zaterdag 29 september t/m 
Zondag 1 oktober 

Funtastic Kamp 

Zaterdag 30 september (tijdens 
kamp) 

Eerste doorloop programma NOIZZ (JSWG + OO) 

Dinsdag 18 oktober Efteling 

Zaterdag 28 oktober 
Tijd en locatie volgt 

Tweede doorloop programma NOIZZ (JSWG + OO) 

Vrijdag 17 november 
Ter AA – Tijd vogt 

Generale repetitie NOIZZ 

Zaterdagavond 18 november 
Ter Aa - Info volgt 

1e uitvoering NOIZZ – The Youth Music Event 
info: www.jeugdproms-noizz.nl 

Zondagmiddag 19 november 
Ter Aa - Info volgt 

2e uitvoering NOIZZ – The Youth Music Event 
info: www.jeugdproms-noizz.nl 

 
 
Zie verder de agenda op de website www.harmonieobk.nl 
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IN MEMORIAM: PETER KETELAARS 
 
In de vroege ochtend van 14 april bereikte ons het uiterst droeve nieuws dat Peter Ketelaars was 
overleden. Peter was in de eerste plaats een familiemens en onze gedachten gaan dan ook uit naar 
zijn vrouw Angela en zijn kinderen Nanne en Jur. 

 
Maar Peter was niet alleen familiemens, hij was 
ook muzikant. Muzikant in hart en nieren en in 
die hoedanigheid hebben wij hem bij 
Muziekvereniging Harmonie Oefening Baart Kunst 
- waar hij sinds 1972 lid van was – dan ook leren 
kennen. Binnen het harmonieorkest heeft hij 
diverse instrumenten bespeeld: de besklarinet, 
de basklarinet en sinds 1992 de fagot. 
 
1992 is ook het jaar dat Peter toetrad tot het 
bestuur van Muziekvereniging Harmonie OBK. Hij 
voelde zich betrokken bij alle OBK-
aangelegenheden waarvoor hij zich met veel 
enthousiasme inzette. Van 1997 tot 2013 vervulde 
hij met veel deskundigheid en inzet het 
secretarisschap. Als bestuurslid was Peter mede 
bepalend voor het beleid en derhalve van grote 
betekenis voor de vereniging. 

 
Vanaf 1992 beheerde Peter de muziekbibliotheek van het harmonieorkest van OBK. Hij verwierf de 
gekozen muziekstukken, zorgde voor verspreiding onder de leden en ten slotte voor de archivering. 
Ook was hij in de periode 1996-2016 lid van de MOG (Muziek Overleg Groep), die samen met de 
dirigent overlegt over de keuze van de door het harmonieorkest te spelen werken. Met zijn staat 
van dienst is het niet moeilijk voor te stellen dat Peter binnen het orkest als belangrijke steunpilaar 
werd gezien. 
 
Vanaf 2004 was Peter secretaris van de Stichting Harmonieus, een stichting waar de grotere 
muziekprojecten van OBK zijn ondergebracht, zoals het Klank- en Lichtspel en Lost in Music. Hij was 
betrokken bij de organisatie van het Klank- en Lichtspel dat sinds 1985 bij de lustrumvieringen van 
de bevrijding wordt opgevoerd en in 2001 mede-initiatiefnemer van Lost in Music, een 
muziekproject wat zou uitgroeien tot een evenement dat in de wijde omgeving een begrip is 
geworden. Bij Lost in Music was Peter betrokken als secretaris van de stuurgroep en de 
programmacommissie. Daarnaast was hij verantwoordelijk voor het verkrijgen van de benodigde 
bladmuziek voor Lost in Music, die hij op zijn bijzondere wijze overal vandaan wist te halen. 
 
Voor zijn enorme inzet werd Peter Ketelaars op 10 april 2013 benoemd tot Lid in de Orde van 
Oranje Nassau. 

 
Muziekvereniging Harmonie OBK zal Peter missen.  
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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: het in het leven 
roepen van de 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-OBK-lid natuurlijk per definitie) gaat. 
 
Deze keer de zus van Annie Bernardus. 
We laten aan het woord:  
 

Corrien Maas (v/d Cammen) 
 
Hoe lang ben je al weg bij OBK?` 
Sinds eind 1980, kan ook begin 1981 zijn. 
 
Welk(e) instrument(en) heb je bespeeld? 
Besklarinet en altsaxofoon. 
 
Waar woon je tegenwoordig? 
In Heerewaarden. 
 
Hoe is je gezinssamenstelling? 

Wij zijn met z’n tweeën, Jan en ik.  
 
Ben je tegenwoordig nog steeds actief in de muziek en zo ja, hoe en wat? 
Jan is dirigent van twee koren, het Wagenings Klein Koor in Wageningen en Allegrezza in 
Eindhoven. Ik ben zeer actief in het beluisteren van de concerten van deze koren. 
 

Wat is je hoogtepunt uit je OBK-tijd? 
Dat harmonie OBK een serenade bracht op onze trouwdag in 1979 

Corrien (bij de zwarte pijl) in haar     Nog een foto uit de oude doos (1970). 

OBK-tijd, heel lang geleden.      Corrien op de voorste rij, 7e van rechts. 

Op de voorgrond met de grote trom 

herkenbaar: Martien van Leuken. 
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Heb je nog een leuke anekdote uit je OBK-tijd? 
We gingen met de harmonie een dagje uit. Mijn moeder dacht dat ik niet mee zou gaan want we 
gingen ook varen met een boot en ik word daar erg ongelukkig van. Toch ging ik mee maar was zo 
blij dat we de boot af gingen dat ik ging hollen, viel en mijn voet verstuikte. De hele verdere dag 
werd ik door sterke mannen gedragen en zo ook weer thuis gebracht. 
 
Wie heb je als dirigent / instructeur gehad? 
Jacques Merkx. 
 
Wat is de reden dat je bij OBK bent gestopt? 
Na ons trouwen gingen we in Sint-Oedenrode wonen. Ik vond 
dat ik als lid van OBK ook bij alle serenades aanwezig moest 
zijn. Dus voor dat half uurtje moest ik naar Erp en omdat ons 
Annie ook lid was van OBK wist ons mam natuurlijk dat ik naar 
Erp kwam. Zo ging het dus: naar Erp rijden, serenade brengen, 
bij ons mam stond de koffie klaar en moest er bijgepraat 

worden, weer terug rijden. Weg avond en dat ging opbreken. 

 
Wat moet er gebeuren om weer lid te worden van OBK? 
Terug naar Erp vanuit het rivierengebied? Dat zie ik niet 
gebeuren. 
 
Waarom kun je OBK aan iedereen van harte aanbevelen? 
Een mooi korps met veel leden en allemaal met hart en ziel. 

    Corrien NU 

Wat zijn tegenwoordig je hobby’s? 
Nadat ik weg was bij OBK ben ik weer gaan studeren, echt als hobby. Als laatste was dat van 1989 
tot 1992 een opleiding Kunstweven in Gent in België, een hele grote hobby, die ik met grote 
onderscheiding afsloot. Daarna ben ik, naast een parttime baan, gaan weven in opdracht. In 2015 
heb ik de stap gezet om fulltime thuis in mijn atelier te weven. Ik heb me gespecialiseerd in het 
reproduceren van oude stoffen zoals luidsprekerdoek voor antieke radio’s en bekleding voor 
oldtimers. Veel mensen bereiken mij via mijn website www.corrienmaas.nl en ik kan wel zeggen 
dat ik nu weef voor mensen over de hele wereld. Ik heb van mijn grote hobby mijn beroep 
gemaakt. 
 
Wil je nog wat kwijt aan iedereen bij OBK? Misschien een goede tip? 
Doe iets waar je hart ligt, naast je werk of als je werk.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hebben jullie nog een leuk idee voor een oud-(bestuurs)lid van OBK aan wie we de vragen kunnen stellen voor deze rubriek, 
laat het weten aan de redactie: obkrant@onsbrabantnet.nl 

http://www.corrienmaas.nl/
mailto:obkrant@onsbrabantnet.nl
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OBK’S CULINAIRTJE 

 

Met deze keer een recept van:  Esther Verkuijlen 
 

Bananenbrood met blauwe bessen 
12-14 porties 
 

Een lekker en gezond tussendoortje! Ik maak hem regelmatig en vries dan ook wat plakjes in 

zodat ik altijd iets voor tussendoor heb liggen. 

 

INGREDIËNTEN 

3 rijpe bananen   2 theelepels bakpoeder 

4 eieren    1 theelepel baking soda 

1 theelepel vanille extract  Snuf zout 

100 gram amandelmeel  140 gram blauwe bessen 

150 gram bloem 

 

BEREIDING  

Pureer de bananen met een staafmixer. Voeg de eieren een voor een toe, voeg de volgende pas 

toe als de eerste is opgenomen. Voeg ook het vanille extract toe. 

 

Doe vervolgens in een aparte kom amandelmeel, bloem, bakpoeder, baking soda en zout toe. 

Meng dit goed door elkaar en doe vervolgens het bananenmengsel erbij. Spatel dit tot een 

egaal beslag. Doe vervolgens ook de blauwe bessen erbij en spatel deze er gelijkmatig 

doorheen. 

 

Giet het beslag in een met bakpapier beklede bakvorm. Als je nog wat bessen over hebt, strooi 

deze dan over de cake. 

 

Bak het bananenbrood in ongeveer 50 minuten op 180 graden gaar en goudbruin. 

Dek eventueel halverwege af met aluminiumfolie als het te snel bruin kleurt, zo voorkom je 

een zwart baksel. 

 

N.B. Hou je niet van blauwe bessen, dan kun je ook variëren met bijvoorbeeld frambozen of 

aardbeien. 
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ALGEMENE LEDENVERGADERING OBK 

 
Op woensdag 5 april vond bij Van Haandel in Erp de algemene ledenvergadering van 
Muziekvereniging Harmonie OBK plaats. 
 
Voorzitter Tijn van Brussel heette iedereen van harte welkom, met name nagenoeg alle 7 ereleden 
die OBK rijk is. 
 
Het verslag van de vergadering van vorig jaar en het verslag van de activiteiten in 2016 leverde 
secretaris Daniëlle van Kol een instemmend applaus op. 
Penningmeester Kari Beekmans ontvingen ook een applaus voor het financieel verslag 2016 en de 
begroting voor het lopende jaar.  
De kascontrole werd uitgevoerd door Esther Verkuijlen en Helma van der Heijden. Zij gaven aan dat 
alles in orde was. Karin van de Wijdeven vervangt komend jaar Esther in deze commissie. 
 
Aftredend volgens en niet herkiesbaar waren Dick Schouten en Henk Loeffen. Zijn namen plaats in 
ze zaal na een uitgebreid dankwoord en een bos bloemen van de voorzitter. 
Paul van Antwerpen en Manon van Brussel namen daarna hun plaatsen achter de bestuurstafel in. De 
vergadering stemde in met hun verkiezing middels een luid applaus. 
 
De secretaris somde de voornaamste activiteiten op van de planning. 
 
De repetitiekanjers waren in 2016 voor Peter Ketelaars, Willy Kerkhof en Theo van Brussel. Alle drie 
100% aanwezigheid. 
 
Drie leden zijn dit jaar 12,5 lid van Harmonie OBK: Willy Meesters, Lonneke Jansen en Martijn van 
Wanrooij. Zij ontvingen een bloemetje. 
 
De rondvraag werd ingevuld door Nico van Brussel en Sonja van Heerebeek die respectievelijk 
aandacht vroegen voor opruimhulp aan de slagwerkers na een concert en over de jaarlijkse roulatie 
van muzikanten in de MOG-commissie (nieuw: Carla Nijhuis). 
 
Voordat voorzitter Van Brussel af kon sluiten was er het inmiddels traditionele dankwoord van Gerrit 
Kerkhof aan het bestuur. 

 

 
Foto’s: Wern van Asseldonk 
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DE MUZIEKKEUS VAN… 

 
 
Amber van der Heijden 
 
 

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

1) Shawn Mendes 

2) Ed Sheeran 

3) Ronnie Flex 

4) The Chainsmokers 

5) Kensington  

6) Zara Larsson 

7) Justin Bieber 

8) Drake  

9) Ariana Grande 

10) Selena Gomez 

 

2. Welke nummers / CD’s staan in je persoonlijke top 10? 

1) Shape of you - Ed Sheeran 

2) It ain’t me – kygo & Selena Gomez 

3) You Don't Know Me - Jax Jones Feat. Raye 

4) Tuesday - Burak Yeter Ft. Danelle Sandoval Klik hier 

5) Issues - Julia Michaels 

6) September Song - JP. Cooper 

7) Cold - Maroon 5 Ft. Future 

8) Swalla - Jason Derulo Feat. Nicki Minaj & Ty Dolla $Ign Klik hier 

9) Tempo - Jairzinho Ft. Sevn Alias, BKO & Boef 

10) Katy Perry - Chained To The Rhythm 

 

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

Ik heb niet echt een nummer waar ik speciale herinneringen aan heb. 

 

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

Ik ben eigenlijk nog nooit naar een concert geweest, maar ik vond Lost in Music wel heel 

mooi. 

 

5. Welke act (zanger/zangeres/ band/orkest) wil je absoluut nog een keer live zien? 

Het lijkt me leuk om Shawn Mendes een keer live te zien. 

6. Wat is je favoriete zomerplaat? 

Luis Fonsi Ft. Daddy Yankee - Despacito 

 

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

 Ik wil graag de muziekkeuze van Lotte Croijmans willen zien. 

 

Queen 

Shawn Mendes 

Ed Sheeran 

https://www.youtube.com/watch?v=Y1_VsyLAGuk
https://www.youtube.com/watch?v=NGLxoKOvzu4
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FUNTASTIC 
 

 
Nacht van de Noordkade 
 
Super optredens tijdens de Nacht van de Noordkade!! Top evenement!  
Opleidingsorkest uit Zijtaart en Funtastic uit Erp erg mooi gespeeld, aldus Remco Spierings, 
dirigent. 

 

Jeugdpronkzitting 
 
Op vrijdag 24 februari speelde het Funtastic-orkest als “De Uilenband” onder leiding van Remco 
Spierings tijdens de Jeugdpronkzittingen in Empeldonk en ook de Funtastic-slagwerkgroep liet van 

zich horen. 

 

 
OBK Kracht 
 
Op 19 april werd door de jeugd van de Mariaschool, Empel en St Nicolaasschool de eindvoorstelling 
verzorgd van het muziekproject OBK Kracht. Het aanwezige publiek werd drie kwartier lang 
vermaakt met muziek, zang en dans. 
 
Samen muziek maken leuke hobby 
Doel van het muziekproject OBK Kracht is om de jeugd kennis te leren maken met het maken van 
muziek en te laten ervaren dat het samen muziek maken een heel leuke hobby kan zijn. 

Foto’s: RS Muziek 
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Hiervoor werkt Harmonie OBK samen met Phoenix Cultuur. In 
de weken voorafgaand aan het optreden werden in groep 5 
van de drie scholen muzieklessen verzorgd door Cindy van 
Rijn, die ook de presentatie van de slotvoorstelling voor haar 
rekening nam. Dat er hard gewerkt is tijdens deze lessen 
mocht het publiek ervaren. 
 
Gevarieerd programma 
Er werd gezongen, gedanst, gedrumd en er werd op heel veel 
verschillende muziekinstrumenten gespeeld door de lagere 
schooljeugd. Hierbij werden ze zeer deskundig begeleid door 
Funtastic onder leiding van dirigent Remco Spierings. 
Funtastic is de naam van zowel het opleidingsorkest als de 
jeugdslagwerkgroep van OBK en zij laten duidelijk merken 
hoe leuk het is om samen muziek te maken. Want of het nou 
een nummer van Queen was, een nummer uit de Sound of 
Music, een nummer van Kinderen voor Kinderen of van de 
Vengaboys, alles werd met veel plezier gebracht. 
 
Stieros uit Spanjos 
Ook mocht de jeugd die dit jaar de DoReMi lessen volgen laten horen wat ze al in huis hebben. 
Begeleid door Cindy van Rijn op de gitaar speelden ze het nummer ‘Stieros uit Spanjos’ op hun 
xylofoon. Al met al een zeer geslaagde slotvoorstelling die werd gevolgd door een 
instrumentenmarkt waar men nog verder kon kennismaken met de muziekinstrumenten. Meer 
informatie over het bespelen van een instrument of over het volgen van muzieklessen valt te krijgen 
door een mail te sturen naar daniellevankol@outlook.com. 
 

 
 
 

Foto’s: Harry Kobus en Tijn van Brussel 
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MIJN ANDERE HOBBY 
 
Zo begon het allemaal…. 
 
Hallo Tijn, 
We zitten op dit moment weer bijeen voor de eerste OBKrant van 2017. 
Zoals je weet hebben we een vaste rubriek ‘Mijn andere hobby’ waarin een lid van OBK iets vertelt 
over zijn andere hobby naast OBK. 
 
Zou jij het misschien leuk vinden om kort iets te vertellen over jouw muzikale activiteiten in 
Simeonshof? 
 
Natuurlijk werd ik meteen enthousiast om wat te vertellen over mijn activiteiten naast OBK. 
Sinds mei 2014 was het verzorgingshuis Simeonshof op zoek naar een vrijwilliger voor muzikale 
activiteiten voor deze doelgroep. Wilma zag dat in de Erpse Krant staan en zei meteen: Dat is nu 
echt iets voor jou. 
 
Ik vond het heel fijn om op een zinvolle wijze mijn tijd in te vullen en iets te kunnen betekenen 
voor andere mensen. Iets waar ik mensen mee kon verblijden. En waar kun je de ouderen meer mee 
verblijden dan met een muzikale middag. De zaal zit dan altijd hartstikke vol. Ik begon daar vaak 
met liedjes zingen samen met cd. De mensen hadden dan een liedjesboek waar de teksten in 
stonden en waarbij ze gezellig mee konden zingen. 
 
Wat later nam ik mijn klarinet mee en liet wat muziek horen die je uit een klarinet kon toveren. Zo 
kwam van het een het ander. Ik kreeg tijdens de surprise met Sinterklaas een prachtige blokfluit en 
kwam op een slinkse manier aan een saxofoon via mijn schoonzus. Ik vond namelijk dat een 
saxofoon niet alleen gebruikt moest worden als decoratiestuk in de kamer. Gelukkig stemde ze er 
mee in. 
 
Natuurlijk moest ik even flink oefenen op de saxofoon maar al vrij snel kwam er een mooi geluid uit 
en kon ik al wat nummertjes blazen. Zo had ik naast mijn keyboard (met pianoklanken) ook een 
aantal houten blaasinstrumenten tot mijn beschikking. Ik zocht naar andere liedjes die de ouderen 
graag zingen en zo ontstond er een repertoire voor een middagje muziek. Het sloeg aan en ik kreeg 
een heleboel positieve reacties. Tijn, wat hebben we weer een gezellige middag gehad. 
 
Omdat ik alleen met houten instrumenten speel moest er een naam worden verzonnen en die kwam 
al heel snel in me op: Wood in Harmony. Gideon (van onze Harry) ontwierp voor mij een mooi logo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ik ging op bezoek bij Mari van Nunen uit Zijtaart en hij bezorgde me een complete geluidsinstallatie 
inclusief een mengpaneel en twee draadloze microfoons. Daarmee ging ik aan de slag bij 
Simeonshof. Manon en Martine zaten soms in de zaal met een bloknoot in de hand om mij ’s avonds 
van feedback te voorzien. Wilde ik dat nu ook gaan doen bij andere verzorgingshuizen dan moest er 
natuurlijk een folder gemaakt worden. Ik begon met een opzet en vooral weer die meiden hebben 
me daar uitstekend bij geholpen. Oké, de volgende stap is dan de boer opgaan!! 
 
Manon zat tijdelijk zonder werk en had dus wel tijd over om met mij een rondje verzorgingshuizen 
te doen. Langzaam aan begon het te lopen en vanaf mei tot en met het einde van het jaar stonden 
er al zo’n 50 optredens gepland. 
Momenteel zit ik jaarlijks op zo’n 140 optredens, dus ik heb niet te klagen dat mijn tijd niet goed 
ingevuld wordt. 
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Je maakt tijdens deze optredens wel leuke dingen mee. Zo werd ik in Horst uitgenodigd om een 
optreden te verzorgen bij een moeder van een collega van Manon. Het was eigenlijk alleen bedoeld 
voor de afdeling van haar moeder maar omdat het mooi weer was, stond ik buiten en dat werd ook 
gehoord door andere bewoners van dat verzorgingshuis. Het werd een gezellige drukte. Later werd 
ik daar weer uitgenodigd om muziek te maken tijdens een BBQ. Zo had ik een optreden in Sint 
Anthonis en na afloop vroeg een vrijwilliger me: doe jij dat ook voor verjaardagsfeestjes? Ik dacht, 
o jeetje, ik ben geen diskjockey maar stemde toch toe. Flink wat dansmuziek uitgezocht en jawel, 
het werd een gezellige middag. 
 
Maar soms gebeuren er ook lastige dingen, vooral als je apparatuur een keer hapert. Mijn microfoon 
gaf geen geluid meer, jeetje wat nu? Gelukkig waren er niet zoveel bewoners dus verzon ik maar 
een smoes. Weet je, we zijn hier met zo weinig mensen dat ik het makkelijk zonder microfoon kan. 
Das goed jongen, was de reactie! 
 
De afstanden van mijn optredens zijn heel divers. Van Veghel tot Weert, Oosterhout, Eindhoven, 
Heythuisen en noem maar op. Wanneer ik mijn auto aan het inladen ben hebben mensen me 
weleens gevraagd: Tijn ga je op vakantie? Je sleept wat mee voor zo’n optreden. 
 
Wanneer ik optredens heb in het weekend gaat Eva 
altijd met me mee. Dan zit ze lekker bij mij en 
geniet van alle liedjes. Ik heb zelfs een tekst voor 
haar geschreven waarmee ze haar baltruck kan 
laten zien. Met deze tekst laat ze dan de bal op 
haar duim draaien. Ze geniet dan natuurlijk van het 
applaus. 
 
Op de Watersteeg in Veghel en een verzorgingshuis 
in Eindhoven verzorg ik ook om de twee weken 
huiskamerconcerten. Dan zing ik samen met de 
ouderen gezellige liedjes. 
 
Voor een verzorgingshuis in Oosterhout heb ik een 
compleet nieuw muziekboek gemaakt. Iedere 
maand zingen deze mensen dan heel enthousiast 
mee. 
Soms word ik gevraagd voor een kerstoptreden. Ik 
liet me daar zelfs een kerstmannenpak aanmeten. 
Het moet niet gekker worden! 
 
Uit bovenstaande blijkt wel dat ik met heel veel 
plezier deze hobby ben gaan doen. Samen met alles wat ik voor OBK doe is mijn week inmiddels 
rijkelijk gevuld. Ik geniet er met volle teugen van. 
 
 
Muzikale groet, 
 
 
Tijn 
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ONDERLING FESTIVAL VOOR SOLISTEN EN KLEINE ENSEMBLES 

 
Op zondag 9 april vond in Ter Aa in Erp het jaarlijkse festival voor solisten en kleine ensembles 
plaats. 
 
Met een bijzonder mooie vertegenwoordiging van 
allerlei secties muzikanten, van ervaren 
muzikanten tot pas beginnende leerlingen, 
slagwerkers, houtblazers en koperblazers: 
programma!  
 
In de jury, voor de beoordeling van het slagwerk, 
Marcel van Wensen, voor de beoordeling van de 
blazende muzikanten, Christa de Haan. 
De begeleidende pianisten waren Jack Evers en 
Remco Spierings. Tijn van Brussel tenslotte 
fungeerde als speaker en jurysecretaris. 
 
De jury was zeer tevreden over het geboden programma! 
Iedere deelnemer kreeg een uitgebreid rapport en een oorkonde. 
De jury had met name aandacht voor: muzikale uitvoering, dynamiek en nuancering, techniek, 
ritmiek en klankgehalte. 

 
Tenslotte waren er ook winnaars. 
 
De beker voor het slagwerk ging naar marimbasolist 
Stijn Reijbroek. 
 
Die voor de houtblazers ging naar naar klarinetsoliste 
Merle Verhoevende. 
 
De beker voor de koperblazers ging naar het trompetduo 
Tessa Tielemans en Eline van de Meijden. 
 
Een welgemeend proficiat gaat naar alle deelnemers, 
naar de organisatie en naar de opleiders! 

http://www.teraaerp.nl/
http://www.harmonieobk.nl/web/downloads/ProgrammaOnderlingSolistenfestival2017.pdf
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UIT DE OUDE DOOS… 
 
 
 
 
Hier weer een foto uit het archief van Harmonie OBK: 
 

 

 
1975: Harmonie OBK in de Brugstraat, met de nieuwe groene uniformen met gele stropdas. 
 


