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VAN DE REDACTIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Redactie 
 
Paul van Antwerpen 
Annie Bernardus 
Theo Bockting 
Tijn van Brussel 
 

 
Jaja, alweer de vierde en laatste krant van het jaar 2013! 
 
Er is weer veel gebeurd binnen onze vereniging sinds de vorige krant. 
Daarom blikken we o.a. terug op een aantal activiteiten en wat uitgebreider op de 
podiumwedstrijd van onze slagwerkgroep op 7 december jl. te Etten-Leur. 
 
Verder natuurlijk de gebruikelijke rubrieken, zoals jullie deze van ons gewend zijn. 
 
Ook hebben we de eerste editie van onze nieuwe rubriek “Hoe is het toch met…”. 
Een nieuw idee, waarin we een oud (bestuurs)lid van onze vereniging een aantal vragen 
voorschotelen. We hopen dat jullie dit ook een leuk idee vinden. 
 
We wensen jullie veel leesplezier! 
 
 
Groeten van de reactie. 
 

 

 
E-mailadres OBKrant 
 
obkrant@home.nl 
 

 

 
In deze editie: 
 

- Een  verslag de succesvolle podiumwedstrijd van de slagwerkgroep 
 
- De eerste editie van de nieuwe rubriek “Hoe is het toch met…” 
 
- Een terugblik op een aantal activiteiten 

 

  en meer… 
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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: 
Jori van den Akker 
jori.vandenakker@gmail.com 

06 – 30 43 37 12, 
bij voorkeur per e-mail of 
SMS 
 
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 
 
Het einde van het jaar nadert. Meestal een tijd om terug te blikken 
op het voorbije jaar en te kijken naar de activiteiten van het nieuwe 
jaar. Vanaf 13 maart heeft het harmonieorkest een nieuwe dirigent, 
Sef Pijpers. Hij is inmiddels al zo ingeburgerd bij ons orkest dat het 
lijkt alsof we hem al jaren in ons midden hebben. Complimenten 
voor de manier waarop hij met ons aan de slag is gegaan.  
Ook voor 2014 staat weer heel wat op het programma. Een concert in 
samenwerking met Uden, het solistenfestival, jumbocup, Windkracht 
6, jubilarissenconcert en een concert met Terpsichore zijn daar 
voorbeelden van. Alle data worden tijdig doorgegeven. 
 
De slagwerkgroep 
 
Vooral de laatste drie maanden is de slagwerkgroep o.l.v. Henk 
Schellekens intensief bezig geweest met de voorbereidingen op de 
podiumwedstrijd van Etten-Leur. Op 19 oktober verzorgden zij in 
samenwerking met Heeswijk en Zijtaart een prachtig concert. Daarna 
waren ze succesvol bij de Jumbocup in Zijtaart. Henk gooide hoge 
ogen met zijn groep door de eerste prijs in de eerste divisie te 
winnen. Zijtaart ging uiteindelijk aan de haal met de dagprijs. Leuke 
anekdote is dat Henk ook dirigent is van de Zijtaartse slagwerkgroep. 
Vervolgens liet de slagwerkgroep zich nog testen in Berlicum. Met 
het woordrapport kon Henk de puntjes op de i zetten om vervolgens 
helemaal voorbereid op weg te gaan naar de podiumwedstrijd in 
Etten-Leur. Met name bij het stuk van Anne Frank waren de 
resultaten zeer succesvol te noemen. Een fotoreportage op de 
achtergrond bracht de sfeer uit die tijd heel duidelijk in beeld. Bij 
thuiskomst in Erp werd de slagwerkgroep warm onthaald door een 
aantal muzikanten van het harmonieorkest. Spontaan ontstond er 
een polonaise voor de deur van Van Haandel. Daarna werd het succes 
nog verder gevierd in het café. Van harte proficiat met deze 
prestatie.  
 
Het harmonieorkest 
 
Ook het harmonieorkest nam deel aan de jumbocup. Met een goed resultaat konden we terug kijken 
op een geslaagd weekend. Nogmaals dank aan alle vrijwilligers die zich zondag de hele dag ingezet 
hebben om de organisatie zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen. Ook het jubilarissenconcert 
werd druk bezocht.  Theo van Brussel, 50 jaar lid van OBK en Martien van Leuken, 60 jaar lid 
werden op die dag in het zonnetje gezet. Onder de klanken van het Mulderskoor volgde een druk 
bezochte receptie.  
Op zondag 27 oktober vond een concert plaats met Harmonie Wilhelmina uit Den Dungen. Dit 
concert betekende voor Sef een dubbelrol op die dag. Hij mocht maar liefst aan allebei de orkesten 
leiding geven. Een fraai concert was het resultaat. 
 
Het opleidingsorkest, het speelgroepje en de jeugdslagwerkgroep 
 
Op 10 november vond er een muzikale dag plaats in Zijtaart voor vier opleidingsorkesten en vier 
jeugdslagwerkgroepen. OBK was met beide geledingen vertegenwoordigd. Leuk om te zien hoe 
enthousiast iedereen deelnam aan deze dag. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst was hier in elk 
geval bewaarheid.  
Zondagmiddag 15 december hebben we kunnen genieten van een geweldig concert met onze 
jeugdslagwerkgroep en het opleidingsorkest in samenwerking met het opleidingsorkest Sint Caecilia 
uit Volkel. Opleidingsorkest OBK onder leiding van Cindy van Rijn beet het spits af met een aantal 
werken overgoten met een heerlijk kerstsausje. Daarna was de jeugdslagwerkgroep onder leiding 
van Thijs van Stiphout aan de beurt. 

mailto:jori.vandenakker@gmail.com
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Met maar liefst vier werkjes lieten zij zich van hun beste kant zien.  
Na de pauze was het de beurt aan het opleidingsorkest Sint Caecilia onder leiding van OBK-lid Jesse 
van Lankveld. Een heel leuk kerstprogramma werd ons voorgeschoteld.   
Als slot speelden beide opleidingsorkesten het toepasselijke Rudolph the rednosed reindeer.  
 
Tot slot 
 
Zaterdag 14 december vond er een feestavond plaats die georganiseerd werd door OBK+. 
Ditmaal hadden ze er voor gekozen om de leden zelf een act te laten opvoeren. 
Hilarische taferelen werden getoond. Veel inzet maakte het geheel tot een superavond. Dank nog 
aan de commissie OBK+ 
 
Tijdens de mis op Tweede Kerstdag zal het harmonieorkest nog één keer dit jaar haar beste beentje 
voor zetten. Met een sfeervol programma hopen we ook nu weer alle aanwezigen te laten genieten 
van onze muziek. 
 
Rest mij nog om iedereen fijne feestdagen en een prettige jaarwisseling te wensen. 
Veel leesplezier met deze OBKrant en graag tot een volgende keer. 

 
 
Namens het bestuur 
 
Tijn van Brussel 
secretaris 
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CONCOURSVOORBEREIDING SLAGWERKGROEP 
 
In aanloop naar de podiumwedstrijd in Etten-Leur, bracht de de slagwerkgroep het 
concoursprogramma een paar keer ten gehore tijdens optredens 
 
Op zaterdag 19 oktober stond er een optreden gepland op het slagwerkconcert in de aula van 
Gymnasium Bernrode te Heeswijk, samen met de slagwerkgroepen van Koninklijke Fanfare St. 
Willibrord Heeswijk en Fanfare St. Cecilia Zijtaart. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Naast onze eigen slagwerkgroep hadden ook de andere twee groepen een podiumwedstrijd op de 
agenda staan: Heeswijk ook op 7 december in Etten-Leur en al eerder reisde Zijtaart, met ook Henk 
Schellekens als dirigent, af naar het Friese Drachten. Daar behaalden zij, met tevens ook onze eigen 
Roy van Nuland in de gelederen, en score van maar liefst 95 punten, goed voor een eerste prijs met 
promotie en lof van de jury. 
 
Maar natuurlijk was er ook tijd voor ontspanning. 
De slagwerkgroep had op 8 november een uitstapje: met z’n allen lekker eten bij De Chinese Muur 
in Erp en aansluitend naar een optreden van Percossa in De Blauwe Kei te Veghel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op zondag 17 november was er tenslotte nog het toetsingsoptreden in Den Durpsherd te Berclicum. 
 

Foto’s: Henk Loeffen en Paul van Antwerpen 
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JUBILARISSENCONCERT 
 
Op zondag 6 oktober 2013 presenteerde Muziekvereniging Harmonie OBK zich met nagenoeg al haar 
ensembles: jeugdslagwerkgroep, speelgroepje, opleidingsorkest, slagwerkgroep en harmonieorkest. 
In een goed bezocht jubilarissenconcert toonden alle orkesten zich van de beste kant.  
Een en ander werd tevens aanhoord door de Veghelse wethouder Van Rinsum, de ereleden die OBK 
telt, ouddirigent Jacques Merkx, de voorzitter van de Bossche Bond Jos Verbeeten en een groot 
aantal Vrienden van OBK.  
Kari Beekmans presenteerde het programma. 
 
De jeugdslagwerkgroep onder leiding van Thijs van Stiphout liet zien en horen dat je al jong een 
volwaardige reeks van slagwerkinstrumenten kunt leren bespelen. Met een hoog gehalte aan 
ritmisch samenspel. Waarna het speelgroepje en het opleidingsorkest onder leiding van Cindy Van 
Rijn aan de beurt waren. Met deze optredens werd duidelijk wat de progressie kan zijn tussen 
muzikanten die nog maar enkele maanden spelen en degenen die al even langer muziek maken. 
Vrolijke melodietjes wisselden zich in vlot tempo met elkaar af. 
De slagwerkgroep onder leiding van Henk Schellekens voerde het progamma uit waarmee het 
ensemble op 7 december deel hoopt te nemen aan een landelijke Podiumwedstrijd. De zaal was 
muisstil toen In Memoriam Anne Frank, van Gian Prince, werd gespeeld. Met het werk Bronk, van 
dezelfde componist, sprak men weer geheel andere emoties aan. 
Het harmonieorkest tenslotte, speelde voor het eerst onder leiding van Sef Pijpers in Ter Aa. Na een 
klinkende pasodoble klonk The Legend of Flathead Lake van Carl Wittrock. Programmamuziek van 
een hoog niveau.  
 
Toen was het tijd voor de huldiging van de jubilarissen: 
Theo van Brussel - 50 jaar lid - en Martien van Leuken - 60 jaar lid. 
 
De voorzitter van muziekvereniging Harmonie OBK, Christ van Bree en de voorzitter van de Bossche 
Bond van Muziekgezelschappen, Jos Verbeeten, vulden dit intermezzo gezamenlijk in. Met 
waarderende woorden over de lidmaatschappen van beide heren en in een ontspannen sfeer werden 
de respectievelijke insignes opgespeld en werden bloemen uitgereikt.  

 
 
Na dit intermezzo sloot het harmonieorkest af met Shirim - een reeks van klezmermelodietjes in 
een vlot arrangement - en de mars Prestige, waarbij het harmonieorkest werd versterkt door 
muzikanten van het opleidingsorkest. 
Na afloop van het concert was er gelegenheid om Martien en Theo persoonlijk de hand te drukken. 
Een imposante rij concertbezoekers maakte daar aanspraak op.  
Intussen speelde de huidige hoornsectie een feestelijk deuntje voor hun ex-hoorncollega Theo en 
feliciteerde het Van Brussel Familiekoor beide jubilarissen middels enkele vrolijke liederen en 
toepasselijke teksten. 

Foto’s: Henk Loeffen 
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CONCERT MET SEF PIJPERS 
 
Op zondag 27 oktober vond in Ter Aa een bijzonder concert plaats. Harmonieorkest OBK - Erp - en 
Harmonieorkest Wilhelmina - Den Dungen - voerden onder leiding van Sef Pijpers de programma's uit 
die zij zouden gaan spelen op festivals en tijdens het concours waaraan Wilhelmina deelnam. 
Beide orkesten speelden daarom vier werken, passend in de traditie van de festivals. 

 
 
 
 
 

Foto’s: Henk Loeffen 
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HIEP HIEP HOERA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Januari 
 
16  Neeltje Donkers 
16 Stijn Jans 
16  Ireen van Zutphen 
18 Herman van Amstel 
21 Kari Beekmans 
24 Britt Baggermans 
25 Martijn van Wanrooij 
28 Theo Bockting 
30 Giel van de Wijdeven 

 

Februari 
 

02 Nicky Verwegen 

09 Bram Verhoeven 
11 Henk Schellekens 

12  José van de Wijdeven 
13 Willy Meesters 

19 Jochem Donkers 

20 Joost van den Biggelaar 
22 Astrid Kuijpers 

23 Tijn Pennings 
24 Tim Rovers 

25 Henry van der Voort 

 
 
 

 

Maart 
 

02 Daniëlle van Kol 

03 Jop Schellekens 
04 Amber van der Heijden 

05 Jori van den Akker 
07 Christ van Bree 

09 Francien Manders 

13 Harry Van Brussel 
13 Nico van Brussel 

15 Cindy van Rijn 
16 Ruud van Oosterwijk 

22 Tijn Kanters 

23 Peter Ketelaars 
23 Linde Dortmans 

24 Hilde Buitenhuis 
25 Lizzy Bartels 

28 Ruud van de Valk 
 
 
 



Muziekvereniging Harmonie OBK 

 

 

 10 

OBKrant – December 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  BABYNIEUWS  

 
Op 1 oktober jl. is  geboren: 

Siem 
Zoon van Bonnie van Geldorp en 
Frank van Keijsteren. 
 
Van Harte Gefeliciteerd en heel veel geluk 
toegewenst! 

JUBILEA 

 
Theo van Brussel, 
Van Harte Gefeliciteerd met je 50-jarig jubileum! 
 
Martien van Leuken, 
Van Harte Gefeliciteerd met je 60-jarig jubileum! 
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AGENDA HARMONIEORKEST EN SLAGWERKGROEP 
 
HO = Harmonieorkest 
SWG = Slagwerkgroep 
 
 

Donderdag 26 december 
Tweede Kerstdag 

Opluisteren Hoogmis 2e Kerstdag (HO) 

2014  

Maandag 24 februari 
Markant Uden 

Optreden Slagwerkgroep bij 
“Night of The Knoeris” (SWG) 

Woensdag 26 maart 
21:00 uur Van Haandel 

Algemene Ledenvergadering OBK 

Zaterdag 29 maart Concert 
Uitwisseling met De Eendracht Uden 

Zondag 6 april 
13:00 uur 

Onderling Solistenfestival OBK 
(verdere info volgt) 

Zondag 4 mei Dodenherdenking Boerdonk (HO) 

Zondag 18 mei 
10:15 uur 

Serenade 1e Heilige Communie te Erp 

Zondag 5 oktober Jubilarissenconcert OBK 

Zaterdag 1 november 
Venhorst 

Jumbofestival (SWG) 

Zondag 2 november 
Venhorst 

Jumbofestival (HO) 

Zondag 14 december Concert met Terpsichore 
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AGENDA JEUGD OBK 
 
OO = Opleidingsorkest 
SG = Speelgroepje 
JSWG = Jeugdslagwerkgroep 
 
 

Donderdag 26 december 
Van Haandel 

Muzikale opluistering kerstbijeenkomst OBK 

2014  

Februari Concert in De Watersteeg te Veghel 
(OO en evt. SG, info volgt) 

Vrijdag 28 februari Jeugdpronkzitting 
(OO en JSWG) 

Zondag 6 april 
13:00 uur 

Onderling Solistenfestival OBK 
(verdere info volgt) 

Zondag 13 april Jumbofestival met feestband ¿Qué Pasa? 
(info volgt) 

Woensdag 21 mei Windkracht 6 – Onder voorbehoud 
(OO, SG en JSWG) 

 

http://www.quepasa-live.nl/
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VERSLAG PODIUMWEDSTRIJD SLAGWERKGROEP 
 
Op zaterdag 7 december vertrokken midden op de dag een bus en een vrachtauto richting Etten-
Leur. De vrachtauto vol met zorgvuldig ingeladen muziekinstrumenten en een bus met slagwerkers 
van de Erpse muziekvereniging, samen met bestuursleden en een aantal supporters. 
Iedereen even verwachtingsvol. 
 
Het podium van theater De Nieuwe Nobelaer in Etten-Leur was het decor voor het “Federatief 
Concours Podiumwedstrijden”, de slagwerkmuziekwedstrijd van de Bossche Bond van 
Muziekverenigingen.  
 
Slagwerkgroep Harmonie OBK, onder leiding van dirigent Henk Schellekens, speelde in de hoogste 
divisie, 1e divisie sectie A, een prachtig programma dat qua programmakeuze voldeed aan haar 
niveau. Als verplicht werk koos men voor “In memoriam Anne Frank” van Gian Prince.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met de keuzewerken “Bronk” - ook van Gian Prince - en 
“Beach Party” van Henk Mennens (tevens voorzitter van de 
jury) volgde het tweede deel van het programma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een grote hoeveelheid Erpse supporters was getuige van een fenomenaal uitgevoerd programma. 
“In memoriam Anne Frank” werd geheel in het donker gespeeld met enkel lessenaarverlichting. De 
tegelijk vertoonde serie bijpassende historische foto's, laptop en beamer bediend door Tijn van 
Brussel, gaven de compositie een lading die met recht emotioneel genoemd mag worden. Een extra 
dimensie. De sfeer van het werk was goed voelbaar in de zaal. 
 
“Bronk” is de verklanking van een sacramentsprocessie in al haar verschijningsvormen. 
Voor wie ooit in de zuidwesthoek van Limburg in juni of juli een dergelijk fenomeen heeft 
meegemaakt, vormt het muziekstuk een feest van herkenning. Zo ook dus de uitvoering van Henk en 
zijn muzikanten. 
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Om te laten horen dat de Erpse slagwerkers ook een melodische compositie niet uit de weg gaan, 
werd besloten met een swingend gespeelde Beach Party. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Na afloop toonden muzikanten en dirigent zich uitermate tevreden over het concert. En daar bleek 
alle reden toe: Voor het verplicht deel behaalde de slagwerkgroep maar liefst 92,67 punten. Voor 
het vrije deel 88.83 punten. Een gemiddelde van 90,75 punten! Een 1e prijs met lof van de jury! 

 
Tegen de klok van half tien werd de bus op het Hertog Janplein in Erp verwacht. Waar een flinke 
groep van de overige muzikanten van OBK klaarstond om hun collega's van de slagwerkgroep 
muzikaal te verwelkomen. Het bleef nog lang onrustig in Partycentrum Van Haandel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto’s: Henk Loeffen en Jan Verschuren (Brabants Bond) 
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Namens de redactie nogmaals van harte gefeliciteerd met deze prestatie van formaat! 
 
Hieronder en de volgende pagina hebben we de puntenverzamelstaat, met de beoordeling van 
alledrie de juryleden (Henk Mennens, Rob Balfoort en André Willems), en het diploma geplaatst: 
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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 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. 
 
Het spits wordt afgebeten door ex lid:  
 

Peter Strijbosch 

 
Van wanneer tot wanneer ben je lid geweest van OBK? 
Van 1961 tot ongeveer 1973, wel nog een hele tijd lid gebleven van de Durdauwers 
 
Welk(e) instrument(en) heb je bespeeld? 
Eerst een paar jaren bazuin daarna bij de slagwerkgroep (drumband) en later als tamboer bij het 
harmonieorkest. Ook een aantal maanden saxofoon geprobeerd olv Verhoeven. Maar nadat ik ipv de 
2e partij(welke ik moest leren) speelde ik de 1e partij uit mijn hoofd die ik kende van de Harmonie. 
Na verloop van tijd heb ik er toch maar voor gekozen om het alleen bij het slagwerk te houden. 
 
 

 
Waar woon je tegenwoordig? 
Na 32 jaren in Keldonk gewoond te hebben alweer bijna 7 jaren terug in Erp 
 
Hoe is je gezinssamenstelling? 
Getrouwd met Mia, dochter Elke, schoonzoon Geert, 2 kleinkinderen Jip en Suze en zoon Nick 
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Ben je tegenwoordig nog steeds actief in de muziek en zo ja, hoe en wat? 
Jazeker. In de band Reboot waar ik de drums voor mijn rekening neem, echt als hobby met af en 
toe een optreden zoals jl september nog op het Open veldfeest in Erp. We proberen 1 keer per 
week bij elkaar te komen om wat te musiceren. 
 

 
Wat is je hoogtepunt uit je OBK-tijd? 
Dat waren zeker de concertwedstrijden 
maar ook als jong lid heeft de 
begrafenis van Leo van Berlo grote 
indruk op me gemaakt. We haalden hem 
thuis op met de harmonie en hebben 
hem begeleid tot aan de begraafplaats. 
 
Heb je nog een leuke anekdote uit je 
tijd bij OBK? 
Dat was met de intocht van sinterklaas. 
Ik mocht voor het eerst als 6 jarige 
meelopen maar geloofde nog sterk in de 
goedheilig man en van zwarte piet 
moest ik helemaal niets hebben zodat 
ik in plaats van net achter het 
tamboerkorps achterin ging lopen dicht 
bij vader die daar met de Besbas liep 
waar ik me een stuk veiliger voelde. 
  

 
Wie heb je als dirigent / instructeur gehad? 
Van Beek uit Den Bosch. Op woensdagmiddag gaf hij les en daarna kwam hij bij ons thuis waar hij 
met regelmaat onze haren knipte, hij had namelijk een kapsalon in Den Bosch. Bleef vervolgens bij 
ons eten om ’s avonds weer voor de harmonie te staan. 
Verder Van der Velden uit Geldrop en Jaques Merkx. 
 
Wat is de reden dat je bij OBK bent gestopt? 
Mijn beroep als kok, avonden, weekenden en feestdagen werken waren niet meer te combineren 
met de wekelijkse repetities en concerten.  
 
Wat moet er gebeuren om weer lid te worden van OBK? 
Ofschoon ik OBK een zeer warm hart toedraag en ik momenteel minder avonden en weekenden 
werk zit er dat denk ik niet meer in omdat ik dan keuzes moet maken en aan een hobby per week 
voldoende heb. Wel heb ik met veel plezier op projectbasis meegedaan aan o.a. ondersteuning van 
het slagwerk tijdens de concertwedstrijd in Veldhoven in 1999 en het Klank- en Lichtspel in 2000. 
Daaruit bleek ook meteen dat het moeilijk blijkt te combineren met mijn werk. 
 
Waarom kun je OBK aan iedereen van harte aanbevelen? 
Er is niets mooiers dan samen musiceren, een hechte club op hoog niveau! 
 
Wat zijn tegenwoordig je hobby’s? 
Muziek, drums, gitaar en keyboard en natuurlijk opa zijn en de kleinkinderen stimuleren in het 
plezier van muziek. 
 
Wil je nog wat kwijt aan iedereen bij OBK? Misschien een goede tip? 
Complimenten aan iedereen voor het vasthouden van het niveau. 
Zorg dat het plezier in muziek maken blijft want daar is het uiteindelijk allemaal voor bedoeld. 
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JUMBOFESTIVAL ZIJTAART 
Op zaterdag 2 november stond het Jumbomuziekfestival in het teken van de slagwerkgroepen. 
Slagwerkgroep OBK was om 17:00 uur aan de beurt. Met een sfeervolle impressie van het werk In 
memoriam Anne Frank behaalde onze slagwerkgroep maar liefst 90 punten van de jury. Met name 
de combinatie van beeld en geluid bracht het publiek even terug naar de tijd van de tweede 
wereldoorlog. Men was zo onder de indruk van het werk dat men na afloop even vergat om te 
applaudisseren. Het tweede werk Bronk gaf een impressie van de jaarlijkse sacramentsprocessie die 
ieder jaar op de tweede zondag na Pinksteren plaatsvindt in het Limburgse Eijsden. De jury 
beloonde dit werk met 87 punten zodat OBK met een gemiddelde van 89.5 punten uitkwam op het 
hoogste puntenaantal van de 1e divisie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De slagwerkgroep St. Cecilia Zijtaart dat eveneens onder leiding staat van Henk Schellekens 
behaalde maar liefst 92 punten in de derde divisie. Zij ging uiteindelijk met de wisseltrofee naar 
huis. 
Complimenten aan Henk Schellekens voor deze geweldige prestaties. 
 
Op zondag 3 november was het harmonieorkest aan de beurt voor het Jumbofestival in Het Klooster 
te Zijtaart. Een uniek gebouw dat alle mogelijkheden biedt. Als laatste in het dagprogramma 
speelde het Erpse orkest onder leiding van Sef Pijpers haar festivalprogramma. 
Begonnen werd met een klaterende pasodoble: Consuela Ciscar. Al snel gevolgd door de First Suite 
in Es, oorspronkelijk van Gustav Holst. Een inventieve bewerking in traditionele sfeer, die nog niet 
zo lang bij OBK op de lessenaar staat. Besloten werd met The legend of Flathead Lake van Carl 
Wittrock. Een kleurrijke fantasie die alle mogelijkheden van het harmonieorkest uitgebreid verkent.  
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Harmonieorkest OBK ging dan wel niet strijken met de eerste prijs in haar groep - dat werd Lieshout 
- maar mag tevreden terugkijken op een goed concert met een ruim puntenaantal. 
In de tweede groep was het de Udense harmonie De Eendracht die de eer kreeg. De Vorstenbosche 
Notenkrakers gingen tenslotte aan de haal met de eerste prijs in de derde groep én namen de 
wisselbokaal als all-over winnaar mee naar huis. 
 
Vrijwilligers van OBK onder aansturing van Tijn van Brussel zorgden er een lange dag voor dat de 
organisatie op rolletjes liep, maar er mag zeker een pluim naar het driehoofdige Jumbocupteam van 
de Kring van Muziekgezelschappen voor de ontspannen organisatie.  
 

Foto’s: Henk Loeffen 
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OBK’S CULINAIRTJE 
 

 
Hierbij mijn recept:  Een maaltijdsoep 
 
Snel. Makkelijk en lekker. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bak 1 zak roerbakgroenten in 3 minuten. 

Kook 1 liter tomatensap. 

Voeg de roerbakgroenten, een half potje bonen en 300 gram 

gegaarde stukreepjes toe. Even laten koken, klaar! Bij 

opscheppen 1 lepel pesto toevoegen per soepkop. Lekker met 

stokbrood en kruidenboter. 

 

Niet alles op? De volgende dag is ie nog lekkerder. Smakelijk. 

 
 
 
 
 
Ruud van Oosterwijk wil ik vragen de volgende keer zijn recept te delen. 
 
Groetjes, 
 
Helma 



Muziekvereniging Harmonie OBK 

 

 

 22 

OBKrant – December 2013 

 

UITWISSELINGSCONCERT JEUGD 

Zondagmiddag 15 december hebben we kunnen genieten van een geweldig concert met onze 
jeugdslagwerkgroep en het opleidingsorkest in samenwerking met het opleidingsorkest Sint Caecilia 
uit Volkel. Het geheel werd gepresenteerd door Jori van de Akker. 
 
Opleidingsorkest OBK onder leiding van Cindy van Rijn beet het spits af met een aantal werken 
overgoten met een heerlijk kerstsausje. Het publiek kwam gelijk in de juiste stemming. Daarna was 
de jeugdslagwerkgroep onder leiding van Thijs van Stiphout aan de beurt. Met maar liefst vier 
werkjes lieten zij zich van hun beste kant zien. The Rhytm Factory werd tijdens dit concert voor het 
eerst op de planken gebracht. 
 
Na de pauze was het de beurt aan het opleidingsorkest Sint Caecilia onder leiding van OBK-lid Jesse 
van Lankveld. Dit opleidingsorkest bestaat uit leden van Sint Caecilia Volkel en Eendracht Maakt 
Macht uit Boekel. 
Een heel leuk kerstprogramma werd ons voorgeschoteld met eigen arrangementen van Jesse zelf. 
Als slot speelden beide opleidingsorkesten het toepasselijke Rudolph the rednosed reindeer. Een 
mooi kerstnummer dat onder leiding van Cindy veel gehoor kreeg in de zaal. Een daverend applaus 
van het publiek sloot deze middag af. 
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DE MUZIEKKEUS VAN… 

 
 
Roy van Nuland 
 

 
 
 
1. Wat zijn je 10 favoriete artiesten (zangers/zangeressen, bands/ orkesten) 
 
Ik weet niet of ik er wel 10 ken eerlijk gezegd maar mijn favorieten zijn:  

 

Bono (U2),  Billy Joe (Green Day), Chester Bannington (Linkin 

Park), Brain Johnson (ACDC), Jack Black (Tenacious  D), Chris 

Martin (Coldplay), Sharon den Adel (Within Temptation) en Tomi 

Putaansuu (Lordi). 

2. Welke nummers / CD’s staan in je persoonlijke top 10? 
 
Uuh even denken… 

 

”Give me novacaine”, “Holiday”, “Kill the DJ” en “Minority” van Green Day. 

“Kite”, “Where The Streets Have No Name” en “One Tree Hill” van U2, “Breaking The Habit” van 

Linkin Park, “Levitate” van Hadouken! en als laatste “Keine Lust” van Rammstein. 

3. Aan welk nummer heb je een speciale herinnering en waarom? 
 
“American Idiot” van Green Day, want dat was mijn aller eerste rock nummer dat ik hoorde en sinds 

ik dat nummer heb geluisterd hou ik van rock en ben ik enorm fan van Green Day. 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Ee_uujKuJMI 

 
http://www.youtube.com/watch?v=cDBlqu6KF4k 

 
 
 
 
 
 
 
4. Wat is het mooiste concert dat je ooit hebt meegemaakt of op tv hebt gezien ? 
 
Van U2 in Slane Castle. Dat was een geweldig concert. 
 
Ik was er zelf niet bij, maar heb het op DVD gekeken. 
Met echt de beste nummers van U2. 

Bono 

http://www.youtube.com/watch?v=Ee_uujKuJMI
http://www.youtube.com/watch?v=cDBlqu6KF4k
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5. Welke act (zanger/zangeres/ band/orkest) wil je absoluut nog een keer live zien? 
 
Green Day en U2. 

6. Wat is je favoriete zomerplaat? 
 
Geen idee 

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

Van mijn collega slagwerker… Nick Emonds 

 
 
 
 

U2 in Slane Castle 
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INTOCHT SINTERKLAAS 
 
Op zondag 24 november maakte Sinterklaas zijn opwachting in Erp voor de intocht. 
Harmonie OBK maakte een flinke muzikale wandeling met een prima opkomst. 
We haalden de Goedheiligman af aan het pleintje aan de Vaansingel/Mortelkes en begeleidden hem 
naar het Raadhuis waar burgemeester Ina Adema hem verwelkomde. 

 
Sinterklaas en de burgemeester waren zichtbaar onder de indruk van de sinterklaasliedjes van OBK 
en kregen die dan ook diverse keren te horen. 
Het gezellige onderonsje van de burgemeester met de tamboermaître van OBK was alleszeggend.` 
 

 
Daarna ging het in een rustig tempo naar Ter Aa waar de Sint met zijn complete hofhouding 
neerstreek om de Erpse kinderen van een bepaalde leeftijd  nog eens extra te verwennen met 
pepernoten en zoetigheid . De ongelukkige valpartij van een Zwarte Piet buiten beschouwing 
gelaten, mogen we spreken van een geslaagde intocht met mooi weer. 't Was OBK weer op zijn best.

Foto’s: Henk Loeffen 
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MYSTERY PARTY OBK+ 
 
Op zaterdag 14 december organiseerde de commissie OBK+ het traditionele verenigingsfeest, deze 
keer wel erg mysterieus in planning, opzet en uitvoering. 
 
Na een wekenlange aanloop vol geheimzinnig gedoe met enveloppen en keywords verscheen 
iedereen die zich had aangemeld welgemoed op tijd in Partycentrum Van Haandel, 
DJ Nico Meesters zorgde voor een music wall terwijl de commissie iedereen welkom heette en het 
programma uit de doeken deed. 
 
De eerst anderhalf uur werd gevuld met de acts die de verschillende groepen hadden ingestudeerd 
en een onpartijdige(?) jury hield de boel zo'n beetje in de gaten. 
Een zevental intermezzo's werden in een eigenaardig bepaalde volgorde op de planken gezet, 
gelukkig de een al creatiever en inventiever dan de ander. 
Zo verschenen de meest befaamde koks met een gezonde groene snack, een bestuursactiviteit 
waaraan geen touw was vast te knopen, een flegmatieke zwaarkopergroep met een gepikeerd 
Doebedoebedoe, oranje Koning Voetbal op trompet en hoorn, geflowerpowerde klarinettisten, 
Sesamstraat op de woensdagrepetitie en de romantiek van de slagwerkgroep. 
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En daarna was het gezellig buurten, met een drankje en hapje op zijn tijd en de dansvloer in de 
buurt. 

 
Tussentijds werd de “Vrijwilliger van het Jaar” in de schijnwerper gezet, Thijs van Stiphout. 
Ook de winnaar van de acts werd duidelijk: De jongens en meiden van de slagwerkgroep. 
 
 
Een geslaagd feestje: pluim voor OBK+ en voor DJ Nico. 

Foto’s: Femke Engels 
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En nog effe.......De uitsmijter van de avond: 
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DE PEN 
 

Hoi allemaal, 

Wat duurde dat lang zeg, voordat ik eindelijk een stukje mocht schrijven in de 

OBKkrant! 

Monique geweldig bedankt dat je mij deze kans hebt gegeven. 

 

Ik ben dus de nieuwe dirigent van OBK en vervul die functie vanaf maart met 
veel plezier en enthousiasme. In die korte tijd heb ik gemerkt dat ik, mijn 
grootste hobby en beroep, muziek maken en overbrengen, prima kan 
uitoefenen op de woensdagavond. 

Ik ben op 10-jarige leeftijd begonnen met 
klarinetspelen en na vele jaren van oefening 
ben ik naar het Brabants Conservatorium gegaan 
om er mijn beroep van te maken. Nu jaren later 
ben ik als klarinetdocent verbonden aan MIK en 
geef dus o.a. in Erp klarinet les. Als klarinettist 
geef ik ( veel te weinig naar mijn zin) 

kamermuziek concerten en af en toe mag ik eens ergens invallen. 

Naast de klarinet kwam het dirigeren op de voorgrond op het 
conservatorium. Dat werd al snel mijn 2e hoofdvak. 
Nudus ook in Erp. 

 

Naast de muziek is sport(en) altijd een grote hobby geweest. Eerst 
als voetballer en later op de fiets (Mountainbike). Verder ben ik 

vader van drie heerlijke kinderen en ben samen met Anita. 

 
 
Ik geef de pen door aan een van mijn leerlingen:  Lotte Croijmans 
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DE UITSMIJTER 

 

 

 

 
 
De redactie wenst iedereen hele fijne 

kerstdagen toe… 

en een gezond, spetterend, gelukkig, 

maar vooral muzikaal 2014! 


