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VAN DE REDACTIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Redactie 
 
Paul van Antwerpen 
Annie Bernardus 
Harry Kobus 

 

 
Daar zijn we weer! De derde OBKrant van 2016! 
 
2016, het jaar van Lost in Music V. 
Het evenement waar we met z’n allen zo naar uit keken en nu ligt het inmiddels alweer een 
paar weken achter ons… 
Maar wat hebben we weer genoten! Wat was het weer fantastisch! 
 
Nu staan de feestdagen voor de deur. 
Eerst kerst vieren, met op Tweede Kerstdag zoals gebruikelijk een optreden van het harmonie-
orkest in de kerk en dan Oud & Nieuw. Op naar weer een nieuw muzikaal jaar, op naar 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:…..Tijn Schuurmans 

 
- De andere hobby van Lianne en Gilbert 

 
- Een terugblik op een aantal activiteiten van de laatste periode, 

waaronder natuurlijk Lost in Music… 
 

 en meer… 

mailto:obkrant@home.nl


Muziekvereniging Harmonie OBK 

 

 

 4 

OBKrant – December 2016 

 

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 
Paul van Antwerpen: 
06 – 43 08 87 40, 
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, 
 
December 2016, het jaar loopt op een eind. En wat voor jaar is het 
geweest voor ons. Het eerste half jaar is in de vorige OBKrant al 
besproken met een nieuwe voorzitter, met een nieuwe naam en 
nieuw elan voor het uitwisselingsconcert: het theaterconcert en 
ook met een nieuwe naam voor onze opleidingsgeleding die sinds 
april door het leven gaat als Funtastic. 
 
En dan de tweede helft van 2016. Het begon met het 
Molenparkconcert in juli. Samen met popkoor Voyss zorgden we er 
voor dat het eerste evenement in het nieuwe Molenpark meteen 
een ongekend groot succes werd. Mede geholpen door de prachtige 
zomeravond kwam het publiek echt in grote getale. Een park is 
laagdrempelig en nodigt uit om even op te lopen. Je zag zelfs 
mensen met tuinstoelen sjouwen. Het was werkelijk zeer bijzonder 
en om de woorden van Sef nog een keer te herhalen: “Het was 
misschien niet ons beste optreden ooit, maar wel het gezelligste”. 
Zeer zeker voor herhaling vatbaar. 
 
Door naar oktober, het jubilarissenconcert. Traditiegetrouw in 
oktober krijgen de jubilarissen door de overige leden een concert 
aangeboden. En omdat harmonie OBK vele trouwe leden kent, 
konden deze editie een viertal leden in het zonnetje gezet worden 
door onze voorzitter Tijn van Brussel terwijl dhr. Verbeeten 
namens de Brabantse Bond van Muziekgezelschappen de insignes 
mocht uitreiken aan de 25-jarige jubilarissen Paul van Antwerpen 
en Willy Nabuurs en aan Joke van Asseldonk en Joost van den 
Biggelaar die beiden hun 40-jarig muziekjubileum mochten vieren. 
 
Maar de huldiging van de jubilarissen was niet het enige heuglijke 
feit op die middag. Ook onze voormalig voorzitter Christ van Bree 
werd in het zonnetje gezet, in dit geval door wethouder en loco 
burgemeester Annemieke van de Ven. Zij mocht Christ van Bree de 
Penning van Verdienste van de gemeente Veghel uitreiken voor zijn 
inzet op diverse fronten voor de Erpse gemeenschap 
 
Eveneens in oktober mocht Funtastic optreden in de Efteling. Een 
geweldige dag die door alle leden van Funtastic als fantastisch 
werd ervaren. Een droom werd wekelijkheid, een sprookje werd 
realiteit, een wens ging in vervulling ……… 
 
En dan het laatste weekend van november: Lost in Music. Wat een 
geweldig weekend. Ik zou veel superlatieven kunnen gebruiken om 
dit evenement te omschrijven: geweldig, super, magnifiek, groots en nog veel meer. Een 
evenement waar we met z’n allen hard naar toe gewerkt hebben en waar we met z’n allen enorm, 
maar dan ook echt enorm trots op mogen zijn. En we is niet alleen Funtastic die het voorprogramma 
mocht verzorgen, niet alleen het harmonieorkest die boven zichzelf uitsteeg, niet alleen de 
slagwerkgroep die er naar hartenlust op los trommelde, niet alleen het combo dat een muzikaal 
steentje bijdroeg, niet alleen het Lost in Music koor die het hoogste lied zong, niet alleen de 
solisten die voor het voetlicht traden, niet alleen de beide dirigenten die het stokje aan elkaar 
overdroegen en niet alleen de Souplesse Dancers die hun beste beentje voor zetten. Nee, Lost in 
Music wordt door ons allemaal gedragen en door ons allemaal op de planken gezet en waar we dus 
allemaal terecht enorm trots op mogen zijn.  

mailto:spierings_remco@hotmail.com
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Maar zonder de mensen op de achtergrond zouden wij nooit tot zo’n geweldige prestatie kunnen 
komen. En daarom mogen we alle mensen achter de schermen zeker niet vergeten: de bouwers, de 
sjouwers, de regie, de producent, de techniek, de catering, en alle vrijwilligers die tijdens de 
uitvoeringen in actie kwamen (van kaartcontroleurs tot floor managers en van muntenverkopers tot 
tribunecontroleurs). En ook iedereen die ik niet genoemd heb: veel, heel veel dank. 
 
Rest mij nu alleen nog om iedereen namens het bestuur heel prettige feestdagen te wensen en 
alvast heel veel geluk en goede gezondheid voor 2017. 
 
 
Een muzikale groet namens het bestuur,  
 
 
Harry Kobus 
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HIEP HIEP HOERA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Januari 
  
 3 Mark Bruekers 
16 Neeltje Donkers 
16 Stijn Jans 
21 Kari Beekmans 
21 Marieke Verhoeven 
24 Britt Baggermans 
24 Eline vd Meijden 
25 Martijn van Wanrooij 
27 Mieke van der Staak 
30 Liliane Pieters 
30 Giel van de Wijdeven 
 

Februari 
 
 2 Nicky Verwegen 
 6 Fieke Vissers 
11 Madelijn Jansen 
11 Henk Schellekens 
12 José vd Wijdeven 
13 Willy Meesters 
19 Jochem Donkers 
20 Joost van den Biggelaar 
23 Tijn Pennings 
25 Henry van der Voort 
28 Remco Spierings 
 

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

April 
 
 1 Rick van der Voort 
 2 Mila Rooijackers 
 5 Ilse van Dinter 
 6 Niels van de Braak 
 8 Janne Barten 
10 Marianne Hagelaars 
14 Minke vd Berg 
17 Leonne van de Crommenacker 
17 Tonny van der Heijden 
18 Thea Schellekens 
20 Thijs van Stiphout 
22 Sonja Meulepas 
24 Lonneke Jansen 
28 Martien Beekmans 

 

Maart 
 
 1 Judith van den Acker 
 2 Daniëlle van Kol  
 3 Jop Schellekens 
 4 Amber vd Heijden 
 5 Jori van den Akker 
 6 Marieke Verhoeven 
 7 Christ van Bree 
 9 Francien Manders 
13 Harry van Brussel 
13 Nico van Brussel 
16 Ruud van Oosterwijk 
23 Mees ter Laak 
23 Peter Ketelaars 
24 Hilde Buitenhuis 

31 Bram Meulemeesters 

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

 

Op 25 oktober jl. vierden    Annie & Sjuul Bernardus 

 
hun 25-jarig huwelijk. OBK bracht een serenade. 
 
Ook via deze weg nogmaals van harte gefeliciteerd met 
deze mooie mijlpaal! 

 

  BABYNIEUWS
  

 

Op 12 novemer jl. is geboren:     Tim 

 
Zoon van Ruud & Monique van Oosterwijk. 
 
Namens de redactie en alle leden nogmaals 
Van Harte Gefeliciteerd en heel veel geluk 
toegewenst! 

 

                JUBILEA  
 
                       In 2016 kende OBK vier jubilarissen: 
 

25 jaar lid   40 jaar lid 

Paul van Antwerpen Joke van Asseldonk 

Willy Nabuurs  Joost van den Biggelaar 

 
Namens de redactie en alle leden hierbij nogmaals 
Van Harte Gefeliciteerd! 

 GESLAAGD 

 

Elio Donkers behaalde zijn 

A-diploma. 
 
Proficiat! 
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AGENDA HARMONIEORKEST EN SLAGWERKGROEP 
 
HO = Harmonieorkest 
SWG = Slagwerkgroep 
 
 

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

2017  

Woensdag 11 januari 
20:00 uur – Van Haandel 

Terugkomavond Lost in Music V 

Woensdag 5 april 
21:00 uur– Van Haandel 

Algemene Ledenvergadering Harmonie OBK 

Zondag 9 april 
12:30- 17:00 uur. Info volgt 

Onderling festival voor solisten en kleine 
ensembles 

Woendag 19 april 
Info volgt 

Eindvoorstelling OBKkracht 

Donderdag 25 mei – Hemelvaart 
Tijdstip volgt 

Serenade Eerste H. Communie 

Vrijdag 26 – Zondag 28 mei 
Info volgt 

Tournee met OBK – Reis naar Winterberg 

Zaterdag 7 oktober 
Info volgt 

Jubilarissenconcert Harmonie OBK 

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 27 januari Nacht van De Noordkade 
Muziekschool Phoenix Veghel (OSO, OO en JSWG) 

Vrijdag 24 februari 
Ter Aa. Info volgt 

Jeugdpronkzitting (OO en JSWG) 

Zondag 9 april 
12:30- 17:00 uur. Info volgt 

Onderling festival voor solisten en kleine 
ensembles 

Woensdag 19 april 
Info volgt 

Eindvoorstelling OBKkracht 

Zondag 4 juni 
Nistelrode. Info volgt 

Pinksterfeesten Nistelrode (JSWG) 

Zaterdag 18 november 
Ter Aa. Info volgt 
(Evt. ook 17 en 19 november!) 

Jeugdproms NOIZZ - Funtastic & Souplesse 

 
 
Zie verder de agenda op de website www.harmonieobk.nl 
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JUBILARISSENCONCERT 
 
Op zondag 2 oktober vond het traditionele jubilarissenconcert plaats. Naast het harmonieorkest 

traden ook de slagwerkgroep en Funtastic (de opleidingsgeleding van OBK) op. 

 

Paul van Antwerpen en Willy Nabuurs zijn 25 jaar lid en Joke van Asseldonk en Joost van den 

Biggelaar vieren hun 40-jarig lidmaatschap. 

 

De heer Jos Verbeeten van de Brabantse Bond van Muziekverenigingen speldde het bij de jubilea 

horende insignes op en reikte de orkondes uit. In het kort liet hij hun verdiensten voor de vereniging 

de revue passeren.  

 

Tijn van Brussel, voorzitter van OBK zorgde voor een aanvullend woordje en voor de partners waren 

er bloemen. Henk Schellekens reikte namens de slagwerkgroep een presentje uit aan Paul en Marius 

Vissers overhandigde de muzikanten op hen van toepassing zijnde beeldjes. 

 

 

Tijdens het jubilarissenconcert was er tevens een onverwacht 

feestelijk moment voor oud-OBK-voorzitter Christ van Bree. 

 

Loco-burgemeester Annemieke van de Ven reikte hem namens de 

Gemeente Veghel de Penning van Verdienste uit. 

 

Iets om trots op te zijn! 

Foto’s: Harry Kobus 
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JUMBO MUZIEKFESTIVAL LIESHOUT 
 
In het weekend van zaterdag 5 en zondag 6 namen de slagwerkgroep en het harmonieorkest 
weer deel aan het Jumbo Muziekfestival, dit keer georganiseerd door Harmonie St. Caecilia uit 
Lieshout. Het Dorpshuis vormde het decor voor het evenement. 
 
Zaterdag 5 november was de dag voor de slagwerkgroepen. 
Onze slagwerkgroep, onder leiding van Henk Schellekens, opende haar programma met “Minimal 
Ouverture” van Henrico Stevens en “Pride and Proud” van Antoon Gruyters, gevolgd door “Spotlight 
on the drummer” van Leon Camp. 
Het optreden werd afgesloten met het werk “Feniks Rising” van Etienne Houben. 
De jury bestond uit Maarten Rongen en Peter Smits. 
Onze slagwerkgroep werd 1e in groep B. 
De slagwerkgroep van EDB uit Eerde nam de dagprijs mee naar huis, de Albert van Zutphen trofee! 

 
Op zondag 6 november was het de beurt aan het harmonieorkest onder leiding van Sef Pijpers. 
Vooruitkijkend op Lost in Music was het openingswerk “Une belle histoire” van Michael Fugain, 
gevolgd door “The legend of the Amaterasu”, gecomponeerd door Erik Swiggers. 
OBK sloot af met een drietal miniatuurtjes van Rossini. 
In de jury: Ruud Böhmer en Jos Schroevers. 
Het orkest werd 2e in groep A, de hoogste groep. Hier ging Lieshout met de cup strijken. 

 
Allemaal gefeliciteerd met het mooie resultaat! 

Foto’s: Muziekgezelschappen Kring Veghel 
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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-OBKlid natuurlijk per definitie) gaat. 
 
Deze keer was het weer eens tijd voor een oud-slagwerker. 
We laten we aan het woord:  
 

Tijn Schuurmans 

 
Hoe lang ben je al weg bij OBK?` 
Tja, goede vraag. Dat weet ik niet precies maar het moet ongeveer 10 jaar zijn, toch? 
 
Welk(e) instrument(en) heb je bespeeld? 
De trombone; iets anders kan ik niet. 
 
Waar woon je tegenwoordig? 
In ’s-Hertogenbosch. 
 
Hoe is je gezinssamenstelling? 
Ik ben weer alleen, al best een tijdje hoor, en dat bevalt me goed. 
 
Ben je tegenwoordig nog steeds actief in de muziek en zo ja, hoe en wat? 
Nee, alleen passief, als luisteraar. 

Tijn TOEN: In zijn OBK-tijd op een groepsfoto van De Durdauwers uit 1999, 

op de trap bij de kiosk op het plein (toen deze nog op zijn oude plek stond). 
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Wat is je hoogtepunt uit je OBK-tijd? 
De eerste Lost In Music vond ik leuk! De weg ernaartoe met alle repetities maar ook het mee 
inrichten van de sporthal. Om zo met een grote groep naar één ding toe te werken is gewoon mooi. 
 
Heb je nog een leuke anekdote uit je OBK-tijd? 
Ik ben echt jaren lid geweest dus ik heb veel meegemaakt, maar tegelijkertijd zijn er niet veel 
sterke verhalen uit voortgekomen; ik zou niets weten dat ik hier nu kan vertellen. 
 
Wie heb je als dirigent / instructeur gehad? 
Jan Koolen, en daarvoor nog even Jacques Merkx en daarvoor natuurlijk eerst in het 
opleidingsorkest bij Jos Custers. 
 
Wat is de reden dat je bij OBK bent gestopt? 
Toen ik gestopt ben woonde ik in Eindhoven. Die afstand was eigenlijk al te groot. Als je in Erp 
woont fiets je zo naar Van Haandel maar voor mij was het iedere keer weer een hele onderneming 
om na het werk nog op tijd te komen bij de repetities. Daarbij wist ik ook al vrij zeker dat ik niet 
terug naar Erp zou verhuizen. (Zeg nooit nooit maar het zit echt niet in de lijn der verwachtingen.) 
 
Wat moet er gebeuren om weer lid te worden van OBK? 
Dan zou ik in Erp moeten wonen; of ja, in Keldonk zou ook wel werken, maar daar heb ik dus geen 
plannen voor. 
 
Waarom kun je OBK aan iedereen van harte aanbevelen? 
Omdat je in Erp woont en graag in groepsverband muziek maakt? Omdat jij het vraagt? (Zeg wat is 
dit voor gekleurde vraag!? Waarom zou ik OBK aanbevelen aan de lezers van de OBK-krant?) 
 

Wat zijn tegenwoordig je hobby’s? 
Ik ga tegenwoordig wel vaak hardlopen; ook met een clubje hier in 
Den Bosch.  Soms gaan we in een weekend met een groepje naar 
een wedstrijd. Dan moet je denken aan de Zevenheuvelenloop in 
Nijmegen of de Dam-tot-Damloop. En tja, dat heet dan 
“wedstrijd” maar ik maak natuurlijk totaal geen kans op een 
podiumplek; ik loop alleen maar mee voor de lol en de 
gezelligheid.  
 
O, en ik ben een paar jaar geleden in een impuls begonnen met 
snowboarden. Ik zal er wel nooit goed in worden maar het is 
superleuk om te doen. 
 
En ik heb natuurlijk van mijn hobby mijn werk gemaakt. 
 
 

Tijn NU – Bron: Facebook 

 
Wil je nog wat kwijt aan iedereen bij OBK? Misschien een goede tip? 
Ja, wat was het ook weer? Ik ben de precieze bewoording vergeten maar iemand heeft dit ooit 
gezegd tijdens een repetitie, en voor veel mensen zal het een enorme open deur zijn maar voor mij 
was het wel een kleine eye-opener. Diegene zei dat het plezier van musiceren in een orkest in de 
eerste plaats zou moeten komen door het muziek maken, en pas in de tweede plaats vanwege de 
gezellige mensen om je heen of wat er nog meer gaande is; want anders had je misschien net zo 
goed bij een kaartclub kunnen gaan. Oftewel: je hebt niet voor niets ooit geleerd een instrument 
te spelen, en dat geldt natuurlijk ook voor je buur. Zet de muziek voorop want daar is het orkest 
voor bedoeld. 
 

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 

mailto:obkrant@onsbrabantnet.nl
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OBK’S CULINAIRTJE 

 

Met deze keer een recept van:  Ine Vermunt 
 
 

Ovenschotel van broccoli, kip, rijst en kerriesaus 
4 personen 
 

Een gemakkelijke ovenschotel die van tevoren bereid kan worden en een half uur voor 

gebruik in de oven gezet moet worden. 

 

Dit heb je nodig:  -     500gram broccoli 

- 500 gram kipfilet 

-  1 blikje champignoncrème  soep 

- 250gr. champignons in schijfjes even gebakken 

- 4 eetlepels mayonaise of fritessaus 

- 1 eetlepel citroensap, 

- Een halve eetl. Kerriepoeder 

- 1 ons geraspte kaas, 

- Paneermeel 

- klontjes boter 

- rijst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bereidingswijze: 

Kip in blokjes snijden, kruiden met peper en zout en in boter of margarine braden. 

Water met zout koken en de broccoliroosjes 5 minuten koken, afgieten en met koud water 

afspoelen. 

 

In een mengkom soep mengen met mayonaise(fritessaus), citroensap en de kerrie. 

Vuurvaste schotel met boter insmeren en als volgt vullen: 

 

1. de broccoliroosjes, 2. de kipblokjes, 3. de gebakken champignons, 4. de saus,  

5. het paneermeel, 6. de stukjes boter, 7. de geraspte kaas . 

 

30 min. in voorverwarmde oven op 175 C 

Lekker met rijst en een frisse salade. 

 

Smakelijk eten! 
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LOST IN MUSIC V 

 
2016, het jaar van de vijfde editie van Lost in Music. 

Wat hebben we er met z’n allen weer naar uitgekeken en inmiddels ligt het 

alweer een aantal weken achter ons. 

Maar wat was het weer een fantastisch evenement waar we trots op terug kunnen kijken. 

 

Op zondag 27 november hebben we de 5e editie van Lost in Music afgesloten. Dat wil zeggen; toen 

was het programma ten einde. Een einde aan de vele maanden van voorbereiding, repetities, 

organiseren, opbouwen en al het vele werk dat er gedaan moet worden om een lege sporthal om te 

toveren tot een “LIM hall”.  

 

En dan komt het lege gevoel. De grote klus zit er op maar in je hoofd doen nog allerlei deuntjes, 

ritmes en beelden hun best om elke keer weer op de voorgrond te treden. Zo beheerst Lost in Music 

nog steeds het leven en blijft dat (gelukkig!!) nog wat langer duren. Want dat we met zijn allen iets 

prachtigs hebben neergezet is iets waar we trots op mogen zijn.  

De vraag hoe het in godsnaam mogelijk is dat het kleine Erp een evenement van dit formaat kan 

realiseren is afgelopen dagen veel gesteld. Wij denken dat het juist de kleine gemeenschap is die 

tot deze grootse prestaties in staat is. Samen naar een grandioos resultaat toewerken. Iedereen 

bereid om zijn/haar steentje bij te dragen. En ook dat is een grootse prestatie! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto’s: © Suzanne Gruijters (Fotostudio Suzanne) 
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DE MUZIEKKEUS VAN… 

 
 
Hilde van de Wetering 
 
 

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

 

1) Ariana Grande 

2) Justin Bieber 

3) Beyoncé  

4) Sam Smith 

5) Shawn Mendes 

6) Ronnie Flex 

7) The Chainsmokers 

8) Adele 

9) Demi Lovato 

10) Meghan Trainor 

 

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

 

1) James Arthur - Say You Won't Let Go 

https://www.youtube.com/watch?v=0yW7w8F2TVA&index=3&list=PLC800B9699743BD19  

2) The Weekend - Starboy  ft. Daft Punk 

3) The Chainsmokers - All We Know ft. Phoebe Ryan 

4) Major Lazer - Cold Water Ft. Justin Bieber & MØ 

https://www.youtube.com/watch?v=fMvIARf_SUU&index=22&list=PLC800B9699743BD19  
5) Shawn Mendes – Mercy 

6) Calum Scott - Dancing On My Own 

7) Frenna - My Love ft. Jonna Fraser & Emms (prod. Dicey, Diquenza & Spanker) 

8) Martin Garrix & Bebe Rexha - In The Name Of Love 

9) Ariana Grande - Side To Side ft. Nicki Minaj 

10) Twenty one pilots - Heathens 

Ariana Grande 

James Arthur 

https://www.youtube.com/watch?v=0yW7w8F2TVA&index=3&list=PLC800B9699743BD19
https://www.youtube.com/watch?v=fMvIARf_SUU&index=22&list=PLC800B9699743BD19
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3. Aan welk nummer heb je een speciale herinnering en waarom? 

 

Er is eigenlijk niet echt een nummer waar ik een speciale herinnering aan heb. 

 

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

Ik heb eigenlijk nog nooit een concert gezien. 

 

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

Het lijkt me heel leuk om Beyoncé een keer live te kunnen zien. 

6. Wat is je favoriete zomerplaat? 

 

Summer On You- Sam Feldt x Lucas & Steve Ft. Wulf 

 

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

Ik zou graag de muziekkeus willen zien van Amber van der Heijden. 

 
  

Queen 

Guus Meeuwis 
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FUNTASTIC 
 
 
Optreden in de Efteling 
 
Op 27 oktober speelde Funtastic opleidingsorkest en jeugdslagwerkgroep, in De Efteling... 
en zo te zien met veel plezier! 

 
Voorprogramma Lost in Music 
 
Funtastic presenteerde zichzelf verder tijdens het voorprogramma van Lost in Music, als opmaat 
naar “NOIZZ – The Youth Music Event”, de jeugdproms die gepland staan voor november 2017! 

 
Foto’s: © Suzanne Gruijters (Fotostudio Suzanne) 
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MIJN ANDERE HOBBY 
 
Naast dat wij beiden ook lid zijn van de Harmonie en De Durdauwers, delen we 
nog een gezamenlijke hobby. Wij zitten namelijk in de kerngroep van de 
Kindervakantieweek Erp-Keldonk-Boerdonk. 
 
Ja, je bent 15 en je mag als vrijwilliger mee gaan helpen, samen met de kinderen spelletjes spelen 
en hutten bouwen. Bij ons thuis snapten ze er niks van, toen Lianne mee ging helpen kwam ze 
alleen nog maar thuis om te douche en te slapen. Bij Gilbert was het niet veel anders, het was ‘s 
morgens opstaan, kleren aan en weer op weg naar de bossen.  
 
Wij zijn beiden begonnen in de spelgroep. De naam zegt het al , hier werkt een heel team aan alle 
spellen en entourage om er een geslaagde week van te maken.  
Inmiddels zijn we beide doorgestroomd naar de kerngroep. Nu organiseren we de hele week. 
We hebben onlangs alweer een vergadering gehad. Hierin is het thema van 2017  bepaald. 
In januari dan beginnen we met een werkweekend waarin we het hele draaiboek voor de komende 
Kindervakantieweek gaan maken. Iedereen heeft hier ook zijn eigen taken. Vanaf januari wordt er 
tot de week zelf, keihard gewerkt om alles te maken. 
 
Zo houdt Lianne zich bezig met de inschrijving van de kinderen, het regelen van de 
inschrijfmomenten en daarna het maken van alle groepen. Dit is een hele klus welke meestal in mei 
al helemaal klaar is en dan zijn alle 500 kinderen ingedeeld. In de week zelf dan houdt ze zich bezig 
met de Keuken, daar heeft ze samen met Wies de leiding over een hele groep keukenprinsjes. Deze 
dames zorgen ervoor dat er iedere dag een heerlijke versnapering klaar staat voor alle kinderen en 
medewerkers. 

  
Gilbert houdt zich daarnaast bezig met de taak spel. Meestal doen ze dit met drie of vier personen. 
Dit is denk ik wel de grootste taak in de voorbereiding, maar ook zeker in de week zelf. In de 
voorbereidingen moet er natuurlijk voor gezorgd worden dat alles gereed is voor de week zelf.  
Dit houdt niet alleen in dat de spellen gemaakt moeten worden, maar er komt ook een hoop 
papierwerk bij kijken: de routes uitzetten op papier, kloppend maken, puntentelling eraan vast 
hangen, luchtkussens bestellen, materiaal bestellen om de spellen te maken enz. 
Dan in de week zelf moeten eerst alles op het veld natuurlijk opgebouwd worden. Op maandag dan 
wordt er voor gezorgd dat alle spellen van dinsdag klaar staan en eventueel indien mogelijk al 
worden opgebouwd. Op dinsdag als de Kindervakantieweek daadwerkelijk begint, dan is het zaak 
om alles goed gesmeerd te laten verlopen. Mochten er ergens problemen zijn, dan dienen die 
meteen opgelost te worden. Ook wordt er al voor gezorgd dat woensdag wordt klaargezet en zo 
gaat dat de hele week door. 
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Naast de momenten dat de kinderen op het veld zijn, en dat wij er met zijn alle voor zorgen dat 
deze veel plezier maken, wordt er voor en achter de schermen ook veel werk verzet. 
We beginnen bijvoorbeeld iedere ochtend met een gezellig ontbijt. Dit is meteen ook overleg en 
wordt er besproken wie wat gaat doen en problemen waar we tegenaan lopen worden tevens 
opgelost. Dan gaat iedereen aan het werk. Na de dag wordt er gezamenlijk  opgeruimd en alles 
weer voorbereid voor de volgende dag. Hier hebben we ook weer een mooi samenkom-moment 
tijdens ons gezamenlijk drie-gangen diner. En hier wordt goed gegeten en gekookt, lekker gezonde 
Hollandse kost. Waar hard gewerkt wordt moet ook goed gegeten worden, anders dan houden wij 
het niet vol. 
 
Inmiddels hebben wij ons pap en mam ook 
al zover gekregen en besmet met het 
Kindervakantieweek-virus. Truus is eigenlijk 
de hele week in de keuken te vinden, zij is 
daar één van die geweldige 
keukenprinsesjes. Daarnaast zorgt ze er 
vaak ook voor dat de voorbereidingen voor 
het avondeten al worden getroffen, zodat 
wij dat alleen nog maar af hoeven te 
maken. 
 
Peter verricht veel hand- en spandiensten tijdens het opruimen op vrijdag en ’s avonds kun je hem 
ook zeker achter de bar vinden en verziet hij iedereen van een drankje. 
 
 
Wij zijn bij de Kindervakantieweek iedere vrijwilliger ook zeer dankbaar voor al hun inzet. 
Zonder vrijwilligers zou er ook geen Kindervakantieweek zijn. 
Daarnaast is het net zoals bij de Harmonie 1 Team, 1 Taak, 1 Missie…… 
 
 
 
Lianne en Gilbert van den Tillaart 

Foto’s: Website Jeugd en Jongerencentrum Erp 
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RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE 
 
Op woensdag 30 november vond in theater Markant de finale plaats van de Rabobank Clubkas 
Campagne. Alle deelnemende stichtingen en verenigingen kregen daar te horen welke bijdrage zij 
van de Rabobank mogen verwachten. Harmonie OBK krijgt binnenkort een bedrag van € 946,-- 
bijgeschreven. 
 

 
Harmonie OBK gaat deze bijdrage gebruiken om een melodisch instrument (denk hierbij aan een 
vibrafoon, xylofoon of marimba) aan te schaffen voor de jeugdslagwerkgroep. Slagwerkgroepen 
maken tegenwoordig in toenemende mate gebruik van melodische instrumenten. Het publiek bij 
Lost in Music heeft hiervan kunnen genieten toen de slagwerkgroep het nummer ‘Walk like an 
Egyptian’ bracht. En binnenkort kunnen ook de leden van de jeugdslagwerkgroep een melodisch 
instrument gaan bespelen. Mede dankzij de bijdrage van de Rabobank Uden Veghel. Harmonie OBK 
wil de Rabobank dan ook hartelijk bedanken. 
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UIT DE OUDE DOOS… 

 
 
 
 
Hier weer een foto uit het archief van Harmonie OBK: 
 

 

 
Deze keer een staatsiefoto van Muziekvereniging Harmonie OBK uit 1980, voor het Raadhuis in de 
oude groene uniformen met gele stropdas. 
 


