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VAN DE REDACTIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Redactie 
 
Paul van Antwerpen 
Annie Bernardus 
Harry Kobus 
 

 
 
 
 
Hier is ie dan! De derde en laatste OBKrant van 2017! 
 
De feestdagen staan weer voor de deur en het einde van het jaar is alweer in zicht. 
Alweer een jaar voorbij. Wat gaat de tijd toch snel. 
 
Een hoogtepunt van de afgelopen periode was natuurlijk NOIZZ. 
Wat was dat fantastisch! 
 
We wensen jullie allemaal hele prettige kerstdagen toe en alvast de allerbeste wensen voor 
2018!...En voor deze krant veel leesplezier! 
 
 
Als er nog ideeën zijn voor een leuke nieuwe rubriek.: 
Laat het de redactie weten op redactie.obkrant@kpnmail.nl 
 
We wensen jullie veel leesplezier! 
 
 
Groeten van de redactie. 
 
 

 
E-mailadres OBKrant 
 
redactie.obkrant@kpnmail.nl 
 

 

 
In deze editie: 
 

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

- Een recept van Willy Meesters 
- De muziekkeus van Harry van Brussel 
- Een terugblik op een aantal activiteiten van de laatste periode, 

waaronder natuurlijk NOIZZ… 
 

 en meer… 

mailto:redactie.obkrant@kpnmail.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: 
Nicky Verwegen 
nickskeverwegen@hotmail.com 

06 – 36 11 66 94, 

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, 
 

Als ik dit schrijf is het 21 december, de kortste dag van het jaar. 
Buiten is het somber, maar binnen is de kerstgezelligheid al volop 
aanwezig. De kerstdagen staan voor de deur. Voor veel mensen de 
gezelligste tijd van het jaar, maar als jullie dit lezen zullen de 
kerstdagen al achter de rug zijn. Velen hebben de buik nog vol. En 
dat bedoel ik in dit geval letterlijk. Voor sommige gezinnen zal het 
een heel bijzondere kerst geweest zijn als er bijvoorbeeld 
gezinsuitbreiding geweest is. Maar ook zijn er gezinnen die een 
heel moeilijke kersttijd achter de rug hebben. Als ik dit schrijf 
gaan mijn gedachten naar hen uit. Ik neem aan – onze vereniging 
kennende - dat dat niet alleen voor mij gegolden heeft. 
 
Voor de leden van het harmonieorkest en de slagwerkgroep van 
OBK was het over het geheel genomen een rustig jaar. Een soort 
stilte na de Lost in Music storm. De gewone zaken stonden op het 
programma en als ik de agenda voor 2018 bekijk is het niet veel 
anders. Afgezien dan van het geplande optreden tijdens het 
Scheveningen muziekfestival. 
 
Voor onze jeugdgeleding Funtastic echter was 2017 een heel 
bijzonder jaar. Voor het eerst stond de jeugdproms op de agenda: 
NOIZZ, The Youth Music Event. Oftewel vrij vertaald: Het Jeugd 
Muziek Spektakel, wat voor de eerste keer in Erp gehouden werd 
en wel op 18 en 19 november in zalencentrum ter Aa. Wat was het 
een funtastische happening. Geweldig. Complimenten voor 
iedereen. Ook voor Funtastic zal 2018 een soort stilte na de Noizz 
storm zijn met alleen de reguliere zaken op de agenda. 
 
Maar of het nu een onstuimig jaar is of een stilte na de storm jaar, 
voor muzikanten is het maken van muziek een hobby waar veel 
plezier aan beleefd wordt. En daarom wensen ik jullie heel veel 
muziekplezier in 2018. Naast natuurlijk de beste wensen en een 
goede gezondheid.  

 
Een muzikale groet namens het bestuur,  
 
 
 
Harry Kobus 

mailto:nickskeverwegen@hotmail.com
mailto:thijsvanstiphout@hotmail.com
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HIEP HIEP HOERA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Januari 
  
 8 Béatrice Chabi 
16 Neeltje Donkers 
21 Kari Peters-Beekmans 
24 Britt Baggermans 
24 Eline van der 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 
 9 Esmee Claasse 
11 Madelijn Jansen 
11 Henk Schellekens 
12 José van de Wijdeven 
13 Willy Meesters 
19 Jochem Donkers 
20 Joost van den Biggelaar 
23 Tijn Pennings 
25 Henry van der Voort 
28 Remco Spierings 
 
 

April 
 
 1 Rick van der Voort 
 2 Gwen Kuppen 
 5 Ilse van Dinter 
 6 Niels van de Braak 
 7 Michel Lucius 
 8 Janne Barten 
 9 Wiard Lucius 
10 Marianne Hagelaars 
12 Anne Kerkhof 
17 Leonne van den Crommanacker 
17 Tonny van der Heijden 
18 Thea Schellekens 
20 Thijs van Stiphout 
22 Sonja Meulepas 
24 Lonneke Jansen 
28 Martien Beekmans 
24 Anne van den Biggelaar 
 

Maart 
 
 2 Daniëlle van Kol 
 3 Jop Schellekens 
 4 Cas van de Boogaard 
 4 Mieke van Deursen 
 4 Amber van der Heijden 
 7 Christ van Bree 
 9 Francien Manders 
16 Ruud van Oosterwijk 
13 Harry van Brussel 
13 Nico van Brussel 
23 Mees Ter Laak 
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GESLAAGD 

 
A-examen 
Joep van Dijk 
Theorie: 9,7   Ritmisch dictee: 7 

 
B-examen 
Guus van Berloo 
Theorie: 6,5   Ritmisch dictee: 7 

 
Rick van der Voort 
Theorie: 8,8   Ritmisch dictee: 7 

 
 

Allemaal gefeliciteerd namens de redactie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
BABYNIEUWS  

 
Op zaterdag 30 september jl. werden 
Remco en Pleun de trotse ouders 

van dochter Pien, zusje van Juul 

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

                JUBILEA  
 
                       In 2017 kende OBK vier jubilarissen: 
 

 

25 jaar lid    40 jaar lid 

Piet Leenders   Marius Vissers 

José van de Wijdeven 

Giel van de Wijdeven 

 
Namens de redactie en alle leden hierbij nogmaals 
Van Harte Gefeliciteerd! 
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AGENDA HARMONIEORKEST EN SLAGWERKGROEP 
 
HO = Harmonieorkest 
SWG = Slagwerkgroep 
 
 

Dinsdag 26 december 
10:15 uur aanwezig in kerk 
(10:00 uur stoel ophalen) 

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

Woensdag 27 december Geen repetitie (HO) 

2018  

Zaterdag 20 januari 
19:00 uur – Van Haandel 

Serenade 50-jarig huwelijksfeest (HO + SWG) 
Joop & Cissy van Doorn-Van Panhuysen 

Zondag 28 januari 
Zijtaart - Info volgt 

Meijerij Cup (2e editie) 

Woensdag 4 april 
21:00 uur – Van Haandel 

Algemene Ledenvergadering OBK 

Zondag 22 april 
13:00 - 17:00 uur - Ter Aa 

Onderling Solistenfestival OBK 

Zondag 3 juni 
Hele dag - Info volgt 

Scheveningen Muziekfestivaal (HO + SWG) 

Zaterdag 30 juni 
19:30 uur – Molenpark Erp 

Molenparkoncert 2018 

Zaterdag 13 oktober 
20:00 uur – Ter Aa – Info volgt 

Jubilarissenconcert 

 
 

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

2018  

Zaterdag 20 januari 
13:30 - 17:00 uur 

Jeugdprinsenreceptie 

Zondag 28 januari 
Zijtaart - Info volgt 

Meijerij Cup (2e editie) 

Vrijdag 9 februari Jeugdpronkzitting 

Woensdag 7 maart 
19:00 – 21:00/21:15 uur – Ter Aa 

Terugkomavond NOIZZ 
Meer info volgt 

Zondag 8 april Jumbo JeugdMuziekfestival 

Zondag 22 april 
13:00 - 17:00 uur - Ter Aa 

Onderling Solistenfestival OBK 

 
 
Zie verder de agenda op de website www.harmonieobk.nl 
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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 een oud-lid van de slagwerkgroep. 
We laten aan het woord:  
 

Joris Bressers 

 
Hoe lang ben je al weg bij OBK? 
Sinds ik vanwege mijn studie naar Tilburg ben vertrokken ben ik ook geen muzikant meer bij OBK, 
dat was in 1997.  
 
Welk(e) instrument(en) heb je bespeeld? 
Ik bespeelde de trompet. 
 
Waar woon je tegenwoordig? 
Wij wonen nog steeds in Tilburg. 
 
Hoe is je gezinssamenstelling? 
Ik ben getrouwd met Evelien, samen hebben we twee 
kinderen: Jaap van 2 en Lot, zij is afgelopen juli geboren. 
 
Ben je tegenwoordig nog steeds actief in de muziek en zo 
ja, hoe en wat? 
Ik ben niet meer actief in de muziek. Ik heb in Tilburg nog 
heel even bij Harmonie Orkest Tilburg gespeeld (ik ben daar 
zeker niet zo lang actief geweest als jullie huidige dirigent). 
Daarna heb ik nog een aantal jaren bij ‘de Schrobbelèrs’ 
gespeeld, maar nu dus helemaal niet meer. 

  Joris NU 

 
Wat is je hoogtepunt uit je OBK-tijd? 
Dat is een goede vraag, lastig om er één hoogtepunt uit te pikken. Wat me vooral is bijgebleven, 
zijn het samenhorigheidsgevoel en de gezelligheid (de woensdagavond ‘jeugdtafel’ met Jan, Tijn, 
Monique, Esther, Anke en Willy). En dat dan gecombineerd met het hoge niveau van muziek maken. 
Daarnaast heb ik ook met de Durdauwers erg veel lol beleefd, daar denk ik nog met veel plezier 
aan terug. Als ik dan toch hoogtepunten moet noemen zijn dat de concoursen en de pronkzittingen 
(en natuurlijk de nachtelijke snert tijdens carnaval bij de familie van den Hurk). 
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Heb je nog een leuke anekdote uit je tijd bij OBK? 
Wat een lastige vraag. Ik vind het moeilijk om zo een anekdote op te lepelen, het is immers al 
weer ruim 20 jaar geleden. Maar de volgende, helaas weinig verheffende anekdote, schiet me als 
eerste te binnen. Het zal één van mijn eerste jaren bij de Durdauwers zijn geweest en volgens mij 
speelden we met de Durdauwers bij de Paplippels in Keldonk. Ik stond daar in de ochtend of vroege 
middag als ‘groen’ Durdauwertje aan de bar en zag iemand (een Durdauwer? een Paplippel?) een 
glas bier bestellen en dit meteen weer leeg gooien op de vloer. Ik kijk deze man daarna natuurlijk 
verbaasd aan, waarop hij zegt: "die eerste die smaakt me toch nooit”. 
  

Joris TOEN – een groepsfoto van De Durdauwers voor de kiosk in 1990 

 
Wie heb je als dirigent / instructeur gehad? 
Ik ben bij het ‘grote’ orkest gekomen onder Jacques Merkx, daarna onder Jan Koolen. Trompetles 
heb ik gehad bij Jos Custers. Daarnaast heb ik veel geleerd van medetrompettisten Lia, Henry, 
Harry en Paul! 
 
Wat is de reden dat je bij OBK bent gestopt? 
Dat was mijn vertrek naar Tilburg, waardoor het niet meer mogelijk was om op woensdagavond 
naar Erp te reizen. 
 
Wat moet er gebeuren om weer lid te worden van OBK? 
Ik ben bang dat die kans definitief verkeken is. 
 
Waarom kun je OBK aan iedereen van harte aanbevelen? 
OBK is gewoon de gezelligste harmonie van Erp! 
 
Wat zijn tegenwoordig je hobby’s? 
Naast de tijd die ik doorbreng met ons gezin, besteed ik mijn tijd vooral aan sport. Dit jaar heb ik 
3 marathons gelopen en ook voor het komende jaar staat er weer het één en ander gepland. Ook de 
racefiets wordt regelmatig van stal gehaald en in de winter zoek ik de ijsbaan op. Daarnaast gaan 
we toch zeker eens per jaar op wintersport. 
 
Wil je nog wat kwijt aan iedereen bij OBK? Misschien een goede tip? 
Ik herinner me OBK als een club die serieus muziek maken met gezelligheid combineerde. Dat is 
een prima combinatie, dus probeer dat vooral zo te houden! 
 

 

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:  Willy Meesters 
 

Humkes soep 
 

Zoals velen van jullie weten ben ik geboren in Almelo. Vroeger, als mijn vader de 
bonen geplukt had, aten we  humkes soep (humkes = “stukken”). Dat is een 
heerlijke typisch Twentse maaltijdsoep. Hierbij ons originele familierecept. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ingrediënten (voor 6 personen) 

• 500 gram soepvlees of klapstuk 

• 2 bouillonblokjes  

• 250 gram sperziebonen 

• 250 gram snijbonen 

• 3 aardappelen 

• 1 kleine knolselderij 

• 1 rookworst 

• 250 gram prei 

• 1 grote pot witte bonen 

• 1 bosje peterselie 

• 2 liter water 

• naar smaak zout 

 
Bereiden 

Breng het water in een grote soeppan aan de kook, voeg de bouillonblokjes en het 
soepvlees toe en laat ca. 2 uur zachtjes koken. Spoel sperziebonen en snijbonen af, 
verwijder de uiteinden en snijd de bonen schuin in stukken (“humkes”) van ca. 
1.5 cm. Schil de aardappels en de knolselderij en snijd deze ook in blokjes (van ca 
1,5 cm). Voeg de boontjes aan de bouillon toe en kook ca 10 minuten mee. Voeg 
de aardappelblokjes en de knolselderijblokjes toe en laat het geheel 15 minuten 
zachtjes koken. Zeef de witte bonen, spoel deze af onder de kraan en voeg toe aan 
de soep. Snijdt de rookworst in stukken en voeg eveneens toe. Kook vervolgens 
nog ca. 5 minuten zachtjes. Roer het geheel goed door. Knip de peterselie fijn en 
strooi dit er kort voor het serveren over. Je kunt deze soep ook de dag ervoor 
maken en de volgende dag opdienen. De smaak is dan nog lekkerder! 

Ik hoor graag wat jullie er van vinden. 

 

Eet smakelijk! 

 

Willy 
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JUBILARISSENCONCERT 

 
Op zaterdag 14 oktober jl. vond het traditionele jubilarissenconcert van OBK plaats in Ter Aa. Het 
harmonieorkest, onder leiding van Sef Pijpets, en de slagwerkgroep, onder leiding van Henk 
Schellekens, verzorgden het programma. 
 
Het harmonieorkest koos voor een onderhoudend en lichtvoetig programma met bekende 
symfonische Queenmelodieën en Phil Collins-evergreens. Ook de slagwerkgroep zorgde voor leuke 
verrassingen in de vorm van onder meer The Spring Sacrifice en het toepasselijke 
Celebrations. Kari Peters-Beekmans zorgde voor een toelichting bij de gespeelde 
werken. 
 
Tijdens een intermezzo werd het nieuwe OBK-insigne gepresenteerd en symbolisch 
uitgereikt aan de oudste en jongste muzikant van het orkest: Hans en Amber.  
 
José van de Wijdeven, Giel van de Wijdeven en Piet Leenders werden onderscheiden met het 
zilveren bondsinsigne vanwege het 25-jarig lidmaatschapsjubileum. Marius Vissers ontving de 

vergulde bondsspeld vanwege zijn 40-jarig lidmaatschap 
 
 
 
Voorzitter Tijn van Brussel sprak de jubilarissen toe en reikte namens de Brabantse Muziekbond van 
Muziekgezelschappen de bijbehorende onderscheidingen uit. 
Marius Vissers op zijn beurt overhandigde volgens goede traditie zijn collega-jubilarissen een 
feestelijk herdenkingsobject en zelf ontving hij van zijn collega-muzikanten van de bassectie een 
stevige lessenaar, compleet met De Brandweermars. 
 
Tijdens de "receptie" na afloop van het concert speelde blaaskapel De Durdauwers enkele deuntjes 
om haar dirigent Giel te feliciteren. 
 

Foto’s: Jan van de Wijdeven jr. 
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DE MUZIEKKEUS VAN… 

 
 
Harry van Brussel 
 
 

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

2) The Golden Earring 

3) The Beatles 

4) The Rolling Stones 

5) Coldplay 

6) Toto 

7) U2 

8) Phil Collin 

9) Marco Borsato 

10) Ed Sheeran 

 

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

1) Bohemian Rhapsody – Queen --> Klik hier <-- 

2) Killer Queen - Queen 

3)  You can’t always get what you want – The Rolling Stones 

4) Twilight Zone - Golden Earring 

5) Africa - Toto   

6) Clocks – Coldplay 

7) I see fire – Ed Sheeran 

8) Rood – Marco Borsato 

9) One – U2 

10) Let it be – The Beatles 

 

3. Aan welk nummer heb je een speciale herinnering en 
waarom? 
A Whiter Shade Of Pale van Procol Harum, omdat ik dit 

singeltje heb gekregen van Mia in 1970. 

--> Klik hier <-- 

                   

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

Hans Zimmer met orkest (componist van filmmuziek) in de Ziggo Dome. 

 

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

Mnozil Brass, een blaasband uit Wenen die zowel instrumentaal als vocaal super goed zijn en dat met 

veel humor! 

 

6. Wat is je favoriete zomerplaat? 

Iets Spaans zoals bv Despacito (vanwege de temperatuur daar!). 
 

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

 

Queen 

Queen 

 

http://youtu.be/fJ9rUzIMcZQ
http://youtu.be/Mb3iPP-tHdA
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FUNTASTIC 
 

EFTELING 
 
Op woensdag 18 oktober speelde Funtastic in de Efteling. Een was een topdag! 

 
NOIZZ – The youth music event 
 
Op zaterdag 18 en zondag 19 november was het zover: NOIZZ – The youth music event! 
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NOIZZ – The youth music event, in de volksmond ook wel jeugdproms genoemd: 
 
Het werden een muzikale showavond en -middag in Ter Aa, boordevol jong talent. 
Het opleidingsorkest en de slagwerkgroep van Funtastic, onder leiding van respectievelijk Remco 
Spierings en Thijs van Stiphout, namen ook deel aan dit mooie nieuwe evenement. 

 
Daarnaast verscheen een groot aantal solisten uit Erp en directe omgeving op het podium en er was 
een groot aandeel van de Souplesse Dancers. 

 
Met tientallen vrijwilligers op de achtergrond, waaronder grime en haarverzorging, stage hands, 
kledingverzorging, technici van licht en geluid van LV Sound en vele anderen en natuurlijk niet te 
vergeten de vele sponsoren! 
 
Het was fantastisch! 
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RABOBANK CLUBKASCAMPAGNE 
 
Op woensdag 1 november vond in Markant de finale-avond plaats van de Rabobank 
Clubkascampagne 2017. 
 
Er was een geweldig resultaat. 
OBK kreeg maar liefst 370 stemmen wat het mooie bedrag van €1094,20 vertegenwoordigt!  
 
OBK eindigde daarmee op een plaats in de top 10 van de in totaal 303 deelnemende verenigingen. 
Het bedrag zal worden besteed aan instrumenten voor de jeugdige muzikanten. 
Nogmaals bedankt aan alle Rabobank-leden die op Harmonie OBK hebben gestemd! 

 
Bestuursleden Manon van Brussel en Paul van Antwerpen namen de cheque namens Harmonie OBK in 
ontvangst. 
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JUMBO MUZIEKFESTIVAL 2017 
 
De Vereniging van Muziekgezelschappen Kring Veghel organiseerde dit jaar voor de 15e keer 
het Jumbo Muziekfestivaal. Net als vorig jaar was de locatie het Dorpshuis in Lieshout, met 
medewerking van de plaatselijke Harmonie Sint Caecilia. 
 
Op zaterdag 4 november was het de beurt aan de slagwerkgroepen, waaronder onze Erpse 
slagwerkgroep OBK. 
 
Dirigent Henk Schellekens leidde zijn mannen vlekkeloos door een bijzonder afwisselend 
programma. Oorspronkelijke werken waarbij duidelijk werd dat alle muzikanten technisch bekwaam 
zijn op zowel gestemde als ongestemde instrumenten van een grote diversiteit. Met The Spring 
Sacrifice van Etienne Houben klonken dan ook geheimzinnige en soms onheilspellende klanken door 
de ruimte. Maar met het feestelijk klinkende Celebrations "gaan we een feestje bouwen", aldus Kari 
Peters-Beekmans die de presentatie verzorgde. De slagwerkgroep sloot af met het enerverend 
klinkende Sciolto Musica van Wibrand van Norel. 

 
De juryleden waren Chris Leenders en Peter Smits. Zij oordeelden dat de Erpse slagwerkers in hun 
groep B als beste ensemble presteerden! Van harte proficiat, Henk en muzikanten! 
 
Op zondag 5 november was het de beurt aan het harmonieorkest OBK, onder leiding van Sef Pijpers. 
 
Het orkest speelde een drietal werken die beoordeeld werden door de jury, bestaande uit Anno 
Appelo en Sander Teepen. Kari Peters-Beekmans informeerde het publiek over de achtergronden 
van het programma. Met de snelle paso-doble Puenteareas van de Spaanse componist Reveriano 
Soutullo werd het concert geopend.  Gevolgd door een compositie van eveneens Spaanse oorsprong, 
Almansa van Ferrer Ferran. Een feestelijk klinkend werk, verrassend om naar te luisteren vanwege 
de Moorse invloeden. Het Spaanse Al-Manzah was vroeger een Moorse stad.  
Met de afwisselende Phil Collins Collection, samengesteld en bewerkt door Peter Kleine Schaars, 
besloot het harmonieorkest haar optreden. 

 
Uitslag: Harmonie OBK werd derde, na Lieshout en Zijtaart in dezelfde festivalklasse. Voorzitter 
Tijn van Brussel nam de juryrapporten in ontvangst. 
Proficiat allemaal! 
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INTOCHT SINTERKLAAS 

 
Op zaterdag 2 december gaven de slagwerkgroep en het harmonieorkest weer acte de présence 
tijdens de intocht van Sinterklaas op zijn intocht in Erp. Hij werd er verwelkomd door burgemeester 
Fränzel. Na het traditionele praatje op het bordes van het raadhuis begon de tocht van Sinterklaas 
door de mistige straten achter het raadhuis, gevolgd door een stoet kinderen met lampions. 
Het was een sfeervolle tocht die met lichtjes werd aangegeven die eindigde in Partycentrum Van 
Haandel. 
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KERSTCONCERT 2017 

 
Op zondag 17 december jl. vond het Kerstconcert 2017 van Harmonie OBK en het Terpsichore 
plaats. 
 
Een goed gevulde St. Servatiuskerk met belangstellende luisteraars werd zo'n anderhalf uur lang 
verwend met mooie melodieën en sfeervolle klanken. 
 
Onder leiding van hun dirigenten, Sef Pijpers en Ton van Erp, slaagden zangers, zangeressen en 
muzikanten er in om Kerstmis een week naar voren te halen. 
 

 
OBK's voorzitter Tijn van Brussel leidde het programma in en verzorgde het slotwoord. 
 
Dank aan alle mensen die achter de schermen gezorgd hebben voor het muziekprogramma, de flyers 
en programma's, het podium, de koffie en de thee, de stoelen en alles wat er zoal voor zo'n concert 
geregeld moet worden. Vast en zeker mag deze muzikale activiteit een vervolg krijgen.... 
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UIT DE OUDE DOOS… 
 
 
 
 
Hier weer een foto uit het archief van Harmonie OBK: 
 

 
Harmonie OBK brengt op 22 november 1947 in Boerdonk een serenade aan gouden koorzanger L. 
Scheepers. Daar moet wél wat voor gebeuren... 
OBK wordt gevolgd door het voltallige mannenkoor èn de jubilaris. 
De vlag wordt gedragen door Piet van den Bosch. Rechts dirigent Antoon Brouwers. 
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De redactie wenst jullie allemaal 

hele Prettige Kerstdagen en alvast de 
allerbeste wensen voor 2018! 


