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VAN DE REDACTIE
Daar zijn we weer! Alweer de vierde en laatste krant van het jaar!
Wat vliegt de tijd!
Kerst en Oud & Nieuw staan alweer voor de deur.
In deze krant weer een nieuwe editie van onze gebruikelijke rubrieken en een terugblik op een
aantal activiteiten in de afgelopen periode.
Als er nog ideeën zijn voor een leuke nieuwe rubriek.:
Laat het de redactie weten op obkrant@home.nl
We jullie veel leesplezier!

Groeten van de redactie.

Redactie
Paul van Antwerpen
Annie Bernardus
Harry Kobus
Tijn van Brussel

E-mailadres OBKrant
obkrant@home.nl

In deze editie:
-

Een nieuwe editie van “Hoe is het toch met…”,
met deze keer:…..Erik Boels

-

Een terugblik op een aantal activiteiten, waaronder het Jumbo
Festival in Venhorst en de intocht van Sint Nicolaas.

en meer…
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VAN HET BESTUUR
Algemeen
Ik zit nog helemaal in de sferen van het kerstconcert met
Terpsichore. Wat een geweldige middag was het geweest. We
kregen alleen maar positieve reacties over het concert, het publiek
genoot er van.
Dank nog voor de hulp die we van velen van jullie mochten
ontvangen bij het opbouwen en afbreken van het podium en
andere activiteiten. Het concert is zeker voor herhaling vatbaar.
Nog een paar dagen en dan hebben we met het harmonieorkest een
uitvoering in de kerk tijdens de hoogmis op tweede kerstdag.
Daarna een gezellig samenzijn bij Van Haandel voor alle leden.
Het einde van het jaar nadert alweer met rasse schreden. We
hebben weer een mooi muzikaal jaar achter de rug maar ook leuke
evenementen zoals de verrassingstocht op vrijdag 14 november.
Een gezellige avond met dank aan de organisatie. Op 3 en 4
december hadden we ingelaste ledenvergaderingen tijdens de
repetities. Daniëlle van Kol werd benoemd tot bestuurslid van de
muziekvereniging Harmonie OBK. We hebben op deze manier ons
bestuur weer volledig op sterkte. Daniëlle, veel succes met het
uitvoeren van je taken.
In het nieuwe jaar zijn er alweer veel activiteiten gepland met als
hoogtepunten het Jumbofestival in Erp en het concours voor het
harmonieorkest. We hopen daarbij op een mooi resultaat.
Inmiddels wordt er ook al maanden gewerkt aan de
voorbereidingen van het Klank- & Lichtspel op 5 mei 2015. Kijk
hiervoor op de speciale website waar de laatste nieuwtjes vermeld
zullen worden.
Slagwerkgroep
De vernieuwde en uitgebreide slagwerkgroep is alweer flink aan
het repeteren in het oude bibliotheekgedeelte van Ter Aa.
Langzaam aan stijgt het peil weer naar een behoorlijk niveau. Leuk
om te zien hoe de nieuwe leden van de slagwerkgroep aanwezig
zijn bij serenades. Binnenkort houden we een exercitieavond om
ook dat gedeelte weer op niveau te brengen zodat we tijdens
serenades er fris en fruitig bijlopen.
Harmonieorkest

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,
bij voorkeur per e-mail,
WhatsApp 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.

Op zondagmiddag 2 november speelde het harmonieorkest in De
Horst te Venhorst in het kader van het Jumbo Muziekfestival. Onder leiding van Sef Pijpers voerde
het orkest de volgende werken uit: Third Suite van Robert Jager en Symphonie de Paris van Serge
Lancen. Het festivalconcert van OBK werd afgesloten met Paris Montmartre, een serie bekende
Parijse melodietjes in een bewerking van Toshio Mashima . Met recht mag worden gesproken van
een Fransgetint muziekprogramma.
Op zondag 14 december speelde een aantal muzikanten van Harmonie OBK bekende kerstliederen
tijdens de sfeervolle braderie op het Hertog Janplein in Erp bij “Vuur en Vlam”.
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Opleidingsorkest, speelgroepje en jeugdslagwerkgroep
Bij het opleidingsorkest en de jeugdslagwerkgroep hebben we ook een prins en prinses. Nog even en
het orkest gaat op de koninklijke toer. Prins Lars en prinses Tessa van harte gefeliciteerd en maak
er een leuke tijd van.
Op zaterdag 11 oktober speelde het Opleidingsorkest Harmonie OBK onder leiding van Jesse van
Lankveld in de Erpse Jan Linders supermarkt. Maar liefst 1203,60 euro was het optreden waard. De
prijs wordt besteed aan de opleiding en begeleiding van nieuwe muzikanten. We hebben er een
leuke dag aan over gehouden en bedanken Jan Linders voor dit mooie gebaar.
Op zondag 16 november vond in Erp de Regionale Jeugdmuziekdag plaats. De organisatie was dit
jaar in handen van de Erpse Muziekvereniging Harmonie OBK.
Maar liefst 10 ensembles deden mee. Het doel van de muziekdag was het samen gezellig muziek
maken, elkaar ontmoeten en ook nog eens andere orkesten en slagwerkgroepen horen spelen. We
spraken de voorzitter van de harmonie uit Boekel en hij was zo enthousiast dat hij meteen zei:
volgend jaar willen we dat ook in Boekel organiseren. Je ziet het, de kans is groot dat deze
activiteit een vervolg gaat krijgen.
Durdauwers
Voor de Durdauwers breekt er weer een drukke tijd aan. De maanden januari en februari staan
geheel in het teken van de carnaval. Aan het eind van de repetitie van het harmonieorkest klinken
de welbekende tonen: Durdauwers, repetitie!!!
Veel prinsonthullingen, recepties en pronkzittingen vormen de agenda van de komende twee
maanden. Veel plezier gewenst.
Tot slot….
Ik wens jullie namens het bestuur fijne feestdagen en een prettige jaarwisseling. Dat 2015 maar
weer een top muzikaal jaar mag worden voor OBK.
Een muzikale groet namens het bestuur,

Tijn van Brussel
Secretaris Harmonie OBK Erp
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HIEP HIEP HOERA
Januari
16
16
18
21
24
25
27
30
30

Neeltje Donkers
Stijn Jans
Herman van Amstel
Kari Beekmans
Britt Baggermans
Martijn van Wanrooij
Mieke van der Staak
Liliane Pieters
Giel van de Wijdeven

Februari
2 Nicky Verwegen
9 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
1 Judith van den Acker
2 Daniëlle van Kol
3 Jop Schellekens
4 Amber van der Heijden
5 Jori van den Akker
7 Christ van Bree
9 Francien Manders
13 Harry van Brussel
13 Nico van Brussel
15 Cindy van Rijn
16 Ruud van Oosterwijk
23 Peter Ketelaars
23 Mees Ter Laak
24 Hilde Buitenhuis
25 Lizzy Bartels
28 Ruud van de Valk
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BLAASMUZIKANTEN GESLAAGD
Hilde Buitenhuis is geslaagd voor dwarsfluit, diploma A.
Stefanie Peelen is geslaagd voor dwarsfluit, diploma B.
Proficiat allebei!

SLAGWERKERS GESLAAGD 2014
Op zaterdag 29 november is slagwerkleerling Niels van Dinter bij Rhythm Impact in Berlicum
geslaagd voor Diploma B kleine trom. Niels is een leerling van Henk Schellekens.
Proficiat!

Muziekvereniging Harmonie OBK
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AGENDA HARMONIEORKEST EN SLAGWERKGROEP
HO = Harmonieorkest
SWG = Slagwerkgroep

Zondag 26 december
2015
Zondag 18 januari
19:00 uur – Van Haandel
Maandag 23 februari
19:00 uur – Van Haandel
Vrijdag 6 maart
Zaterdag 21 maart
10:00 uur
Woensdag 8 april
21:00 uur – Van Haandel
Zondag 12 april
13:00 uur – Ter Aa
Zondag 3 mei
18:00 uur
Maandag 4 mei
Dinsdag 5 mei
Aanvang 22:00 uur, H. Janplein
Zondag 14 mei
Zaterdag 23 mei
19:00 uur
Zaterdag 23 mei
20:30 uur
Zondag 31 mei
Zaterdag 13 juni
18:00 uur
22 juli t/m 27 augustus
Zondag 4 oktober
11:30 uur – Ter Aa
Zaterdag 7 november
Erp
Zondag 8 november
Erp
Zaterdag 21 november
20:00 uur - Ter Aa
Zondag 22 november
Zondag 29 november

Opluistering Hoogmis Tweede Kerstdag (HO)
Serenade Gouden Huwelijksfeest
Fam. v./d Tillaart
Serenade Gouden Huwelijksfeest
Fam. v./d Hagelaars
Jeugdactiviteit OBK
Serenade Opening Nieuwbouw Simeonshof
Algemene Ledenvergadering
Onderling solistenfestival OBK
Info volgt
Generale repetitie Klank- en Lichtspel
Dodenherdenking Erp (HO)
Klank- en Lichtspel
Vanaf 18:00 uur gezamenlijke repetities
Serenade Begeleiding 1e Heilige Communie
Ensemble OBK
Deutsche Messe
Eindexamenconcert Jesse
met projectorkest uit OBK
Gildefeesten Erpuit
Serenade Gouden Huwelijksfeest
Martien & Tilly Beekmans
VAKANTIE OBK
1e repetitie: HO 2-9 / SWG 3-9
Jubilarissenconcert OBK
Jumbo Festival (SWG)
Jumbo Festival (HO)
Uitwisselingsconcert met Sint Caecilia Lieshout
Intocht Sint-Nicolaas
Concours Harmonieorkest - o.v.b. (HO)

Zie verder de agenda op de website www.harmonieobk.nl

Muziekvereniging Harmonie OBK

8

OBKrant – December 2014

AGENDA JEUGD OBK
OO = Opleidingsorkest
OSO = Opstaporkest
SG = Speelgroepje
JSWG = Jeugdslagwerkgroep

Vrijdag 26 december
2015
Zondag 25 januari
Simeonshof Erp
Vrijdag 13 februari
Vrijdag 6 maart
Zondag 29 maart
11:00 uur
Zondag 12 april
13:00 uur – Ter Aa
Woensdag 3 juni

Kerstkoffieconcert (SG)
Concert Opleidingsorkest (OO)
Info volgt
Jeugdpronkzitting (OO + OSO+ JSWG)
Info volgt
Actviteit OBK+ voor alle leerlingen
Info volgt
Uitwisselingsconcert met studiegroep
Muziekvereniging Concordia Schaijk
(OO + OSO = JSWG) – Info volgt
Onderling Solistenfestival OBK
Info volgt
Windkracht 6
Info volgt

Zie verder de agenda op de website www.harmonieobk.nl
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OBK BIJ LAN LINDERS
Op zaterdag 11 oktober speelde het opleidingsorkest van Harmonie OBK onder leiding van Jesse van
Lankveld in de Erpse Jan Linders supermarkt. Met enige hulp van oudere muzikanten, want het is
een hele kluif: tussen tien uur en half drie nagenoeg aan één stuk spelen, op de korte pauzes na
dan.

De bedoeling was dat de klanten hun aan de kassa verkregen munten doneerden in de buis van OBK.

Dat de muzikanten hun longen uit hun lijf heeft geholpen, want de OBK-buis raakt goed vol.
De verzamelde munten werden naar verhouding omgezet in euro’s voor de clubkas. Menig klant van
Jan Linders bleef even staan luisteren. Daarnaast werd er ook al enkele weken driftig gestemd via
internet en ook dat telt mee.
Op vrijdag 31 oktober mocht Harmonie OBK vernemen dat de activiteiten van het opleidingsorkest
op 11 oktober en de dagelijkse mailactie van secretaris Tijn van Brussel samen geleid hebben tot
het hoogste aantal munten. Dit natuurlijk ook dankzij natuurlijk de klanten van Jan Linders die hun
munten aan OBK gunden. Maar liefst €1203,60 was de overwinning waard. De prijs wordt besteed
aan de opleiding en begeleiding van nieuwe muzikanten.

Bedrijfsleider Thijs van de Broek van het Jan Linders filiaal Erp reikt de cheque uit aan
penningmeester Kari Beekmans.

Foto’s: Henk Loeffen
Muziekvereniging Harmonie OBK
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VERRASSINGSTOCHT OBK+
Op vrijdag 14 november organiseerde de commissie OBK+ een activiteit voor alle leden van onze
vereniging: een verrassingstocht!
De deelnemers werden in vijf groepen verdeeld, die ieder een eigen route door Erp liepen.
Gewapend met een plattegrond en zes foto’s van plekken in Erp ging men op pad om de posten met
opdrachten te bezoeken. Bij één van de posten stond nog een lekker worstenbroodje klaar.
Onderweg losten de deelnemers ook nog eens aantal vrage en opdrachten op.
De tocht begon regenachtig, maar dat was van korte duur. De rest van de avond was het droog.
De leden van de winnende groep “Reijbroek & Co” ontvingen ieder - heel toepasselijk voor de
periode - een chocolade letter: de W van “Winnaar.

Foto: Paul van Antwerpen

Al met al was het een hele gezellige avond.
Organisatie bedankt!

Muziekvereniging Harmonie OBK
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JEUGDPRINSEN EN -PRINSESSEN BINNEN OBK-GELEDEREN
Op vrijdag 14 november zijn Lars Kanters en Janne van Hees onthuld als jeugprins en –prinses van
De Uilen van Empeldonk

Lars en jeugdprinses Janne zwaaien komend jaar de scepter over de jeugd van Empeldonk.
Hierbij worden ze ondersteund door adjudant Roos Pieters en de jeugdraad.
Lars is dan slagwerkleerling bij Harmonie OBK.
Proficiat Lars!
Harmonie OBK wenst jou, Janne en Roos met jullie jeugdraad heel veel plezier
tijdens het komende Empeldonkse carnavalsseizoen!
Op zaterdag 15 november zijn in Boerdonk de Prinselijke Hoogheden bekend geworden:
Prins Gijs Kanters, Prinses Tessa Claasse, Adjudant Teun van de Velden en Hofdame Lotte van
Houtum.

Tessa bespeelt de dwarsfluit in het opstaporkest/ opleidingsorkest van onze muziekvereniging.
Proficiat Tessa!
Harmonie OBK wenst jou, Gijs, Lotte en Teun met jullie jeugdraad heel veel plezier
tijdens het komende Boeringse carnavalsseizoen!

Muziekvereniging Harmonie OBK
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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 aan het woord:

Erik Boels
Hoe lang ben je al weg bij OBK?
Als ik het goed heb ben ik ergens in april 2001 gestopt.
Welk(e) instrument(en) heb je bespeeld?
Ik heb trompet gespeeld.
Waar woon je tegenwoordig?
Ik woon tegenwoordig in Emmen.
Hoe is je gezinssamenstelling?
Ik ben gescheiden en heb een zoontje van 6 (Teun).
Ik heb een relatie en zij heeft twee kinderen een zoon van 10 en een dochter van 17.
Samen hebben we geen kinderen.
Ben je tegenwoordig nog steeds actief in de muziek en zo ja, hoe en wat?
Ik ben direct toen ik weer in Emmen ben komen wonen me aangesloten bij de muziek vereniging
waar ik ook vandaan kwam (Euterpe Emmen ) hier heb ik ook nog even trompet gespeeld.
Toen hadden ze geen mensen meer op de bas en ben ik bas gaan spelen.
Ik ben daarna nog een tijdje in het bestuur actief geweest en we kregen weer een paar nieuwe
basblazers.
Vervolgens heb ik de overstap naar euphonium gemaakt.
Ik ben een tijdje wegens privé-omstandigheden gestopt en net na de zomervakantie weer begonnen
op de bas.
Op dit moment ben ik de enige basblazer in het orkest.
Wat is je hoogtepunt uit je OBK-tijd?
Mijn hoogtepunt was toch wel de eerste prijs in Veldhoven.
Ik geloof dat dat was in 1999 en het Klank en Lichtspel op 5 mei 2000.
Heb je nog een leuke anekdote uit je tijd bij OBK?
Nou moet ik echt even nadenken…We waren best wel altijd aan het geinen met Lia , Paul en Henry.
We konden destijds Jan Koolen behoorlijk op de kast krijgen…

Muziekvereniging Harmonie OBK
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Mijn beste herinneringen aan de OBK-tijd was na de repetitie nog even nazitten, een biertje doen
en frikandellen en patat bestellen rond een uur of half 12….
Ik geloof dat ik er wel eens ‘s nachts om 03:00 uur ben weg gekomen en de volgende morgen om
06:00 uur weer aan het werk moest.
Wie heb je als dirigent / instructeur gehad?
Ik heb Jan Koolen als dirigent gehad. Jan heeft een vreselijk
positieve indruk op mij gemaakt.
Door hem ben ik geloof ik ook meer gaan repeteren en heb
ik er nog meer plezier in gekregen.
Jan had een vreselijke drijfveer en dat lag mij wel.
Wat is de reden dat je bij OBK bent gestopt?
De reden dat ik gestopt ben is dan mijn toenmalige vrouw
weer terug wilde naar het noorden van Nederland. Ik moet
zeggen dat ik een vreselijk gezellige tijd heb gehad bij OBK
en best wel sommige dingen mis die hier in het Noorden niet
mogelijk zijn op het gebied van muziek maken.
Wat moet er gebeuren om weer lid te worden van OBK?
Mijn vriendin wil, als ze gaat verhuizen, alleen nog naar
Italië, dus het zal zeker niet gebeuren dat ik nog terugkom.
Waarom kun je OBK aan iedereen van harte aanbevelen?
OBK is een vereniging waar je je een familielid voelt. Beter
kan ik het niet omschrijven denk ik.

Erik Boels - NU

Wat zijn tegenwoordig je hobby’s?
Ik ben nog een beetje aan het klussen, wat ik erg leuk vind.
Onze kinderen zitten op voetbal dus daar gaan we mee naar toe, naar de trainingen, wedstrijden
enz.
Dan maak ik nu ook nog muziek en mijn vriendin zit bij een cabaretgroep waar ik per ongeluk,
omdat ik een keer video opnames heb gemaakt, ook in verzeild ben geraakt.
Ik ben meestal met de decorstukken bezig en houd me een klein beetje bezig met de regie, maar
dan meer hoe het in de zaal overkomt. Tevens ben ik samen met iemand anders daar ook
verantwoordelijk voor het licht en geluid. Wij maken samen ook de belichtingsplannen en schrijven
af en toe mee aan de teksten, als het uitkomt. Ook heb ik al eens meegespeeld, zowel in het stuk
als met de muziek.
Wil je nog wat kwijt aan iedereen bij OBK? Misschien een goede tip?
Ik ben blij dat ik nog een beetje contact heb met enkele leden van OBK.
Ik heb er een heerlijke tijd gehad.
Als ik in de gelegenheid ben wil ik zeker weer een keer langskomen, zoals ik dat al eens heb
gedaan. Verder denk ik dat de beste tip is “Leef vandaag, er is misschien geen morgen!”.

Helaas had Erik zelf geen foto meer uit zijn OBK-tijd en is het ons ook niet gelukt om er in de
archieven eentje te traceren. Destijds werd er natuurlijk ook nog niet zoveel gefotografeerd als
tegenwoordig…

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@home.nl

Muziekvereniging Harmonie OBK
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INTOCHT SINT NICOLAAS
Op een hele zonnige zondagmiddag 23 november begeleidde Harmonie OBK Sinterklaas en zijn
Pieten tijdens zijn intocht in Erp. De Sint kwam Erp binnen via het Groothees. Daar werd hij
opgehaald, waarna een muzikale wandeling volgde door de straten van Erp.

De jeugdige muzikanten van onze slagwerkgroep
hadden al wel een paar stilstaande serenades
meegedaan, maar voor hen was het nu voor het
eerst dat ze echt mee liepen buiten.
Meteen een flinke tocht en allemaal volgehouden. Complimenten! Goed gedaan!
Op het Hertog Janplein werd hij verwelkomd door het Sint Nicolaas comite en burgemeester Ina
Adema, die de menigte toesprak vanaf het bordes van het raadhuis.

Foto’s: Sint-Nicolaas comité Erp

Direct na intocht volgde er nog een serenade voor het gouden bruidspaar Timmers, toevallig de opa
en oma van Nicky Verwegen. Nicky speelt klarinet in het harmonieorkest.

Muziekvereniging Harmonie OBK
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OBK’S CULINAIRTJE
Een recept maken voor onze club OBK, dat is wat buurman Dick mij
voorschotelde. Een bijna onmogelijke vraag want na het koken van een ei
houdt het voor mij wel op ! Toch heb ik maar eens geprobeerd om er iets
van te maken, dus kijk naar het volgende en bak er wat van.
Zoals het vroeger bij ons thuis ging begonnen we met soep, daarna aardappels met vlees en
groenten en dan pudding.
Naar dit voorbeeld van ons moeder heb ik mijn eigen recept gemaakt en dan een beetje in
kerstsfeer.

We beginnen dus met heldere tomatensoep (helder water en tros tomaten) met eigen
gedraaide kerstballetjes.
Het hoofdgerecht bestaat uit aardappels uit het Oosten (net als de drie wijzen).
Eén derde van het bord wordt gevuld met cots van Harry, de zogenaamde haricots uit
de Chinese achtertuin.
Als vlees (uit de kerststal van Vair) weer eigen gedraaide maar dan grote kerstballen
afgewerkt met sneeuwsaus.
En als toetje het bakje van Vuur en Vlam (vraag Francien) met een bolletje ijs
overstrooid met hagel.
Sorry, ik bak er helaas niks van maarrrrr……
de volgende die ik nomineer gaat zeker een beter recept neerzetten.
Dus Lonneke aan jouw de beurt !
Zalig kerstfeest !
Groeten,
Harry van Brussel

Muziekvereniging Harmonie OBK
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JEUGDMUZIEKDAG ERP
Op zondag 16 november mochten wij in Erp de tweede jeugdmuziekdag in deze regio organiseren.
Voor de muzikanten een mooi moment om met de repetities naar toe te werken, maar eveneens
een mooie gelegenheid om een keer voor publiek op te treden. En voor het publiek een mooi
moment om eens te horen aan welke muziekstukken de afgelopen periode zo hard gewerkt is.

Telkens stonden er een tweetal gezelschappen klaar, de slagwerkgroep op het podium en het orkest
in de zaal, om afwisselend een muziekstuk ten gehore te brengen. Organisatorisch een goede keuze,
want hierdoor konden de muzikanten telkens even ontspannen na elk muziekstuk, ging er veel
minder tijd verloren met de orkestwisselingen en kreeg het publiek een afwisselend programma
voorgeschoteld.

Foto’s: Harry Kobus

Ons eigen opleidingsorkest onder leiding van Cindy van Rijn schotelde ons een aantal bekende
werken voor zoals een ABBA-medley en een Grease-medley, maar ook Lady Gaga ontbrak niet.
Minder geschikt om mee te zingen waren de nummers die de leerlingengroep van de slagwerkers en
de jeugdslagwerkgroep onder leiding van Henk Schellekens voor het voetlicht brachten. Minder
herkenbaar wel, maar zeker niet met mindere enthousiasme gebracht.
Volgend jaar zal een andere vereniging de organisatie van deze dag op zich nemen.
Waar het dan gaat plaatsvinden is op dit moment nog niet bekend.
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DE MUZIEKKEUS VAN…
Anouk van Dinter
1. Wat zijn je 10 favoriete artiesten (zangers/zangeressen, bands/orkesten)
Ilse de Lange

1 Ilse de Lange
2 Anouk
3 Mr. Probz
4 Sara Evans
5 Evanescence
6 Adele
7 Christina Perri
8 Ed Sheeran
9 Miss Montreal
10 Ariana Grande

2. Welke nummers / CD’s staan in je persoonlijke top 10?
1 Handen Omhoog van Jan Smit en Kraantje Pappie
2 Nothing Really Matters van Mr. Probz
3 Alone van Sara Evans
4 Break Free - Ariana Grande
5 My Immortal van Evanescence
6 Thinking Out Loud van Ed Sheeran
7 I Will Always Love You – Whitney Houston
8 Ondanks alles van Glennis Grace
9 A Little Bit Stronger van Sara Evans
10 Tututu van Miss Montreal

Kijk op YouTube -->
Kijk op YouTube -->

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

Ik heb aan geen een nummer een speciale herinnering.
4. Wat is het mooiste concert dat je ooit hebt meegemaakt of op tv hebt gezien ?

Het mooiste concert wat ik ooit heb gezien en mee heb gemaakt is van Nielson.
Nielson
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5. Welke act (zanger/zangeres/ band/orkest) wil je absoluut nog een keer live zien?
Ik wil heel graag Miss Montreal een keer in het echt zien.

Miss Montreal

6. Wat is je favoriete zomerplaat?
Break Free van Ariana Grande
Ariana Grande

(Klik op de foto om de clip te bekijken op YouTube.)
7. Van wie wil jij de volgende keer de muziekkeus in de OBKrant lezen (en horen)?

Inge van Bergeijk
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JUMBO FESTIVAL 2014 – VENHORST
Op zondagmiddag 2 november jl. speelde het harmonieorkest op het Jumbo Muziekfestigal in
“De Horst” te Venhorst.
Onder leiding van Sef Pijpers voerde het orkest de volgende werken uit: “Third Suite” van Robert
Jager en “Symphonie de Paris” van Serge Lancen.

Het festivalconcert van OBK werd afgesloten met “Paris Montmartre”, een serie bekende Parijse
melodietjes in een bewerking van Toshio Mashima .

Met recht mag worden gesproken van een Fransgetint muziekprogramma.

Foto’s: Henk Loeffen

Muzikanten en dirigent toonden zich na afloop bijzonder tevreden over het verloop van het concert.
Het harmonieorkest heeft er zeer mooi muziek gemaakt.
De slagwerkgroep nam dit jaar geen deel aan het festival.
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DE PEN
Thea, bedankt voor het doorgeven van de pen. Ik voel me zeer vereerd om
deze (voorlopig) laatste pen te schrijven.
Mijn naam: Annie Bernardus, getrouwd met Sjuul en wij hebben twee dochters
Anne (19) lid van OBK (met nu even een time-out) en korfbalster en Lisa (16)
korfbalster en zit op streetdance.
Wat kan ik vertellen over mezelf?
Naast O.B.K. heb ik nog een andere “hobby”.
Ik zit in het bestuur van Stg. V.O.K. (= Veghel Ontvangt Kinderen).
Wij zijn een stichting en proberen ieder jaar Poolse kinderen naar Nederland te halen om heneen
vakantie aan te bieden van 2,5 week bij gastgezinnen. Het is allemaal in Veghel begonnen, maar we
hebben de laatste jaren ook gastgezinnen uit Erp gehad.
Wij hebben vijf jaar geleden voor het eerst meegedaan. Toen hadden we een meisje van 12 jaar.
Het jaar daarop een meisje en de begeleidster. De laatste drie jaar hebben we alleen de
begeleidster in huis gehad, omdat ik werk. Zo’n kunnen we natuurlijk niet alleen thuis laten, maar
de begeleidster wel. Het zijn wel drukke weken, maar erg dankbaar…!!!
Wij, als bestuur, proberen van alles voor de kinderen te organiseren, maar wel op basis van
sponsoring (dus gratis). Bij de bakker mogen ze bijv. broodjes gaan bakken, bij het bowlingcentrum
gaan bowlen en bij een restaurant pizza maken en koekjes bakken. Ze mogen ook nog gaan
paardrijden en gaan naar de brandweer.
Er zijn ook twee kerkdiensten in de Lambertuskerk in Veghel.

Ook gaan we met alle gastgezinnen, eigen kinderen en Poolse kinderen naar Toverland. Dit moet
wel zelf bekostigd worden omdat wij als organisatie dit niet kunnen betalen. We organiseren zelf
een zeskamp en een afscheidsavond.
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Om geld binnen te krijgen organiseren we van alles; boekenmarkt, we staan (stonden) dit jaar op
een Kerstmarkt, we kregen van een school een sponsorloop aangeboden. We mogen met Kerst
collecteren in Veghel als de mis is afgelopen.
De taal is geen barrière, want ieder gezin krijgt een soort van woordenboeken mee, het hoe en wat
in het Pools en we werken met picto’s. Gebaren doen ook al veel. Google Translate is ook handig.
De begeleidster (is 24 uur beschikbaar voor als er “problemen” zijn) kan Engels en vertaald het
naar het kind in het Pools plus we hebben Poolse dames in het bestuur zitten die in Nederland
wonen en dus zowel Nederlands als Pools spreken.
Kijk ook eens op de website:

www.veghelontvangkinderen.nl

Volgend jaar bestaat de Stichting 25 jaar en willen we erg graag 25 kindjes (ons streefgetal) naar
Nederland laten komen.
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Dus voor hen die interesse hebben om voor 2,5 week een kindje in huis te halen, mogen bij mij
vragen afvuren voor meer informatie of zich meteen opgeven…!!!
Dus……INTERRESSE…..???? We horen graag van jullie….!!!

Muzikale groetjes van Annie.
Ook is dit tevens (voorlopig) de laatste pen.
Wij als redactie willen de rubriek “Mijn andere hobby” weer eens voor de dag halen.
Dus in de volgende OBKrant geen “De Pen”, maar een “Mijn andere hobby”.
Arno Manders aan jou de eer om in de volgende OBKrant jouw andere hobby te beschrijven.
We hebben al wel een idee waar je het over zult gaan hebben…
Veel succes….!!!!
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KERSTCONCERT MET TERPSICHORE
Op zondag 21 december werd door Harmonieorkest OBK en door het koor Terpsichore een
gezamenlijk kertsprogramma uitgevoerd in de Sint Servatiuskerk in Erp, onder leiding van Sef
Pijpers en Ton van Erp.

Na een grondige voorbereiding door mensen van Terpsichore en OBK en beide dirigenten.
Op de zaterdag voor het concert werd door enkele muzikanten van OBK een behoorlijke berg werk
verzet om een podium te plaatsen.
OBK-voorzitter Christ van Bree en - namens Terpsichore - Carel van Acht heetten het publiek van
harte welkom.
Een mooie mix van bekende en mindere bekende liederen en melodieën volgde.

Het concert viel in de smaak, want na afloop waren er alom lovende woorden.
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Tenslotte was er ook koffie en thee voor alle bezoekers en medewerkenden.
Carel van Acht bedankte beide dirigenten en pastoor Rombauts middels een attentie.
Daarnaast werd de gloednieuwe jubileum-CD “Kerst met Terpsichore” overhandigd aan pastoor
Rombauts.

Foto’s: Henk Loeffen
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OBK’S MARKTPLAATS

ADVERTENTIE

HIER HAD JOUW ADVERTENTIE
KUNNEN STAAN!!!

Deze keer geen berichten ontvangen voor deze rubriek, maar, heb je iets te koop
of zoek je iets?
Plaats een advertentie in de OBKrant!
Mail de redactie op

obkrant@home.nl
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