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VAN DE REDACTIE
Hier is ie dan! De tweede OBKrant van 2018!
We wensen jullie allemaal hele fijne kerstdagen toe, een goed uiteinde en alvast de beste
wensen voor het nieuwe jaar!
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.

Redactie
Paul van Antwerpen
Annie Bernardus
Harry Kobus

E-mailadres OBKrant
redactie.obkrant@kpnmail.nl

In deze editie:
-

Een nieuwe editie van “Hoe is het toch met…”,
met deze keer:…..Marloes van den Broek-Kerkhof
Een recept voor heerlijke lasagne
Een terugblik op een aantal activiteiten van de laatste periode…

en meer…
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VAN HET BESTUUR
Muziekvrienden,
Als ik dit stukje aan het schrijven ben is het zondag 16 december.
Ik kijk naar buiten en kan maar één conclusie trekken: bij het KNMI
in De Bilt hebben ze totaal geen verstand van timing. Want de
sneeuw die er nu ligt had er over 9 dagen moeten liggen. Dan
hadden we tenminste in heel Nederland een witte kerst gehad.
Nee, van goede timing hebben ze daar geen verstand. En goede
timing is juist wat een muzikant wel moet hebben. En als alle
muzikanten in een orkest de goede timing hebben, dan mogen we
spreken van harmonie. En harmonie hoort weer helemaal bij
kerstmis, maar dan wel graag met sneeuw. En de vooruitzichten
zijn dat het een groene kerst gaat worden. Alweer.
Maar goed, 16 december dus en dus loopt het jaar 2018 op zijn
eind. Een jaar die voor de slagwerkgroep schitterend eindigde want
op zaterdag 8 december toog de voltallige slagwerkgroep van
Muziekvereniging OBK naar Etten-Leur om daar deel te nemen aan
de concertwedstrijd van de Brabantse Bond van
Muziekverenigingen. Oftewel, ze gingen op concours. En ze
behaalden daar een eerste prijs met 80 punten. Een prima
prestatie en absoluut een beloning voor het vele harde werken.
Graag willen wij dirigent Henk Schellekens en de mannen van de
slagwerkgroep nogmaals van harte feliciteren met deze zeer goede
prestatie.
Voor het harmonieorkest was 2018 een rustig jaar met geen echte
grote uitschieters. Het jaar 2018 is misschien wel een opmaat naar
2019 waarin het harmonieorkest op zaterdag 30 november op
concours zal gaan naar Zutphen. En daar zal voor gewerkt moeten
worden. Dus misschien dat het goed is dat 2018 dan een rustig jaar
was. Want het was Joop Zoetemelk die ooit zei: de Tour de France
wordt in bed gewonnen. Met andere woorden, om een prestatie
neer te kunnen zetten moet je ergens uitgerust aan kunnen
beginnen.
En als we nog een jaar verder kijken zijn we in 2020 aanbeland,
het jaar dat onze vereniging 100 jaar bestaat. Waarachtig een zeer
bijzondere mijlpaal waar op verschillende manieren uiting aan
gegeven gaat worden.
Eén project wil ik er vast
uit lichten:

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
Jop Schellekens:
06 – 83 96 76 03,
bij voorkeur per 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.

Het Blauwe Uur dat in het weekend van 27 en 28 juni 2020
gehouden zal worden. Het staat ook al gepland in de
agenda en wordt omschreven als een uniek evenement met
muziek, vuur, dans en theater gehouden op een weiland bij
het krieken van de dag. De verwachtingen zijn nu al hoog
gespannen.
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Maar nog even terug naar 2018. Voor onze jeugdgeleding Funtastic was 2018 het jaar na 2017 toen
het eerst de jeugdproms op de agendastond: NOIZZ, The Youth Music Event. Dus voor Funtastic was
het ook even bijkomen met de reguliere dingen op het programma, waarbij voor de tweede keer
optreden in de Efteling zeker als één van de hoogtepunten gezien kan worden.
Nog even een blik naar buiten: een witte wereld. Maar we verwachten helaas weer een groene
kerst. En ondanks dat de kleur van de kerst niet is wat we wensen, wil ik iedereen namens het
bestuur heel prettige feestdagen wensen en alvast heel veel geluk en goede gezondheid voor 2019.
Een muzikale groet namens het bestuur,

Harry Kobus
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FELICITATIES

GESLAAGD
Twee leerlingen slaagden voor een dwarsfluitexamen.
Josephine Roozen – Praktijk A
Veerle Tielemans – Praktijk B
Allebei gefeliciteerd namens de redactie!

BABYNIEUWS
Op 14 september jl. is geboren:

Janne

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

BABYNIEUWS
Geboren op 11 oktober: Lex
Zoon van saxofoniste Bonnie van Geldorp
en Frank.
Van Harte Gefeliciteerd en heel veel geluk
toegewenst!

GOUDEN HUWELIJK
Op zaterdag 17 november bracht OBK een muzikale hulde aan
Piet en Nita Leenders die op deze dag hun 50-jarige
huwelijksjubileum vierden.
Piet bespeelt de bariton in het harmonieorkest.
Namens de redactie en alle leden nogmaals
Van Harte Gefeliciteerd!

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

Woensdag 26 december
Kerk - 11:00 uur – Info volgt
2019
Woensdag 3 april
21:00 uur – Van Haandel
Zondag 19 mei
Kerk - Meer info volgt
Zondag 16 juni
Keldonk
Zaterdag 6 juli
Informatie volgt
10 juli t/m 15 augustus
Zaterdag 23 november
Informatie volgt
2020
Woensdag 24 juni
Op locatie – 19:30 uur
Vrijdag 26 juni
Op locatie – 19:30 uur
Zaterdag 27 en Zondag 28 juni

Tweede Kerstdag – Opluisteren Hoogmis Kerstmis
Algemene Ledenvergadering Muziekvereniging
OBK
Serenade 1e Heilige Communie
Antoniusprocessie (HO)
Molenparkconcert
Zomervakantie
Intocht Sinterklaas Erp
Muziekrepetitie “Het Blauwe Uur”
Generale repetitie “Het Blauwe Uur”
Uitvoering “Het Blauwe Uur”

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

2019
Zaterdag 19 januari
JJC
Vrijdag 25 januari
Noordkade Veghel
Vrijdag 1 maart
Ter Aa
Woensdag 22 mei
Zondag 26 mei
Billy Bird Hemelrijk - Volkel
Woensdag 26 juni
10 juli t/m 15 augustus

Jeugdprinsenreceptie
Nacht van de Noordkade
Jeugdpronkzitting
OBKracht
Optreden
Zomerconcert
Zomervakantie

Zie verder de agenda op de website www.harmonieobk.nl
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JUBILARISSENCONCERT OBK
Op zaterdag 13 oktober jl. presenteerde muziekvereniging Harmonie OBK in Ter Aa een speciaal
concert vanwege muzikanten die een verenigingsjubileum hadden te vieren:
Ruud van Oosterwijk 25 jaar, Lia van Kemenade 40 jaar, Tijn van Brussel 50 jaar en Adri van
den Hurk 60 jaar.
De slagwerkgroep onder leiding van Henk Schellekens beet de spits af met een drietal
concertwerken die in december tijdens de concoursdeelname in Etten-Leur zouden worden
gespeeld.

Het concertgedeelte van het harmonieorkest werd onderbroken voor de huldiging van de 4
jubilarissen. Voorzitter Tijn van Brussel sprak drie van zijn jubilerende collega's met hun partners
toe en overhandigde hen het bijbehorende bondsinsigne.
Manon van Brussel, bestuurslid van OBK, nam het op zich om de voorzitter te huldigen en een
insigne op te spelden. Heel toepasselijk begon ze met "Pap"...

Het harmonieorkest onder leiding van Sef Pijpers zette met een enthousiast gespeelde toegift de
zaal op zijn kop. De receptie van de jubilarissen vond na afloop plaats in het sportcafé, waar ook
blaaskapel De Durdauwers en het Van Brussel-familiekoor acte de présence gaven.

Muziekvereniging 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: 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.
We laten aan het woord:

Marloes van den Broek-Kerkhof
Hoe lang ben je al weg bij OBK?
Phoe, dat is toch alweer een tijdje. Ik denk zo’n 23 jaar.
Welk(e) instrument(en) heb je bespeeld?
Klarinet met het jeugdorkest en slagwerk bij de slagwerkgroep, zelfs ook nog een keer op concours
geweest met het grote OBK.
Waar woon je tegenwoordig?
Thuis! Samen met mijn gezin en ouders in de
boerderij van opa en oma.
Dit is het geboorte huis van ons pap, Gerrit
Kerkhof en zijn 9 broers en zussen.
Derde generatie op de Boterhurken, meer ‘thuis’
kun je niet zijn.
Hoe is je gezinssamenstelling?
13 jaar geleden getrouwd met Simon van den
Broek.
Zoon Sem 13 jaar, zoon Luca 11 jaar en dochter
Tess 8 jaar.
Ben je tegenwoordig nog steeds actief in de
muziek en zo ja, hoe en wat?
Ja, na al die jaren geen muziek meer te hebben
gespeeld ben ik sinds afgelopen maart begonnen
met piano les. Moest op nieuw de noten leren,
daar wist ik niets meer van.
Iedere week komt Jos Custers ons thuis les geven.
Dan hebben Luca, Tess en ik les. Onze Sem speelt
wel graag piano, maar wil geen les.
Onze kinderen zijn overigens muzikaler dan ik ben,
ha ha ha.

Marloes NU, samen met man en kinderen.
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Wat is je hoogtepunt uit je OBK-tijd?
Ik denk wel het concours, daar hadden we zo ontzettend ons best voor gedaan, met de bus er naar
toe, super zenuwachtig…maar toch 1e prijs en promotie.
Heb je nog een leuke anekdote uit je OBK-tijd?
Nee, maar wel de slotnoten van Wern van Asseldonk, daar sloten we elke repetitie mee af.

Marloes TOEN - VLNR: Marloes, Erik Koenen, Heiko van Berlo, Ingrid van Asseldonk,
Erik Biemans en Edwin van Doorn

Wie heb je als dirigent / instructeur gehad?
Met klarinet, Jaques Merxk en met de drums natuurlijk de meester drums: Henk Schellekens
Wat is de reden dat je bij OBK bent gestopt?
Wilde me volledig op mijn studie richten, en op dat moment had ik bij de slagwerkgroep geen
aansluiting met leeftijdsgenoten.
Wat moet er gebeuren om weer lid te worden van OBK?
Dat gaat niet lukken, past totaal niet in mijn agenda. Daarom ben ik ook zo blij dat Jos ons thuis
les komt geven. Als werkende moeder is het de hele week al rennen van hot naar her.
Waarom kun je OBK aan iedereen van harte aanbevelen?
Een gezellige groep mensen met gezonde passie voor muziek.
Wat zijn tegenwoordig je hobby’s?
Dat is bovenaan mijn werk. Ik ben 6 jaar geleden mijn eigen mondzorgpraktijk begonnen in Veghel.
Daar gaat de meeste tijd in zitten. Toch mooi dat ik kan zeggen dat mijn werk mijn hobby is, dan
ben je gewoon een gelukkig mens. Ook sport ik graag, trimmen, fitness en skiën zijn mijn favoriet.
Ik lees graag boeken en speel dus ook piano. Daarnaast ben ik wel in voor een feestje Ik kom wel
altijd tijd tekort, best jammer dat er maar 7 dagen in één week zitten.
Wil je nog wat kwijt aan iedereen bij OBK? Misschien een goede tip?
Genieten van de 1e prijs in de 1e klas, ik zag het op Facebook voorbij komen. Super gedaan. Trots.
Blijf met je hart muziek maken.

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
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HAP & TRAP
Op zondag 21 oktober organiseerde OBK+ een nieuwe activiteit, Hap &
Trap. Aan het begin van de middag verzamelden zich 50 fietsers bij Van
Haandel. Hier begonnen ze met koffie en een hartig stukje vlaai. Daarna
de fiets op.
In karavaan fietste het gezelschap naar een eerste stop: een droogstaande visvijver bij het
Lageraam in Boekel. Hier werd iedere deelnemer getrakteerd op hartige snoeperij!
Een behoorlijk lange tocht volgde. Via Boekelse dreven en het Gemertse Esdonkse Kapelleke ging de
route uiteindelijk naar De Boswachter in Erp! Hier stond en kop tomaten- of bospaddenstoelensoep
op het menu.

Verder ging het daarna langs Boerdonks naar het gastvrije Keldonk, waar de deelnemers aan de Hap
& Trap elkaar troffen bij korenmolen De Hoop. Hier stond een drietal activiteiten op het
programma. Met de trap de molen in voor uitleg over het luiwerk, de molenstenen en het maalwerk
door molenaar-in-opleiding Nico van Brussel. Of uitleg van Jan van de Vossenberg over het soms
moeizame verloop om financieel schot in de restauratie te krijgen. En tenslotte een uitgebreide
warme kap bij de fietkar. In Keldonk eindigde de tocht ook.

Al met al, complimenten aan Lonneke, Karin en Martijn en Manon.
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RABOBANK CLUBKASCAMPAGNE
Muziekvereniging OBK deed mee aan de Rabobank Clubkas Campagne
2018 en had zich als doel gesteld:
Uitbreiding van de melodisch instrumenten van de slagwerkgroep!
OBK werd beloond met maar liefst €1.281,72!
Bestuurders Harry Kobus en Arno Manders namen namens OBK deze mooie cheque in ontvangst.
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OBK’S CULINAIRTJE
Met deze keer een recept van:

Sonja Meulepas

Lasagne met (gerookte) zalm en spinazie
Nodig: (voor 6 personen)
Basis voor tagliatella roomsaus (Honig)
melk ~300 ml
300g gerookte zalm in plakken (tenminste, zoveel vinden wij lekker..)
250g zalmmoot (diepvries)
600g diepvries spinazie
1 ui
2 teentjes knoflook
peper
geraspte kaas (~150g)
Bechamelsaus
Lasagnebladen (lekker stapelen)

…. En dan aan de gang….:
Oven voorverwarmen op 200 ºC.
Ui snipperen, knoflook pellen en kleinsnijden, en fruiten in boter
Moot zalm in stukken snijden, toevoegen en gaar laten worden. Dan valt deze mooi
uit elkaar.
Beetje peper toevoegen naar smaak.
Diepvries spinazie toevoegen en omscheppend laten dooien.
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Basis voor Tagliatelle roomsaus toevoegen met 300 ml melk. Al roerend aan de kook
brengen. Ca. 2 minuten zachtjes doorkoken.
Als de saus te dik blijft dan nog wat melk toevoegen

In ingevette overschaal laagjes maken, beginnen met spinaziesaus, dan lasagne
bladen, plakken gerookte zalm, dan weer spinaziesaus, lasagne bladen, gerookte
zalm, spinaziesaus, lasagne bladen etc, herhalen afhankelijk van grootte van de
schaal.
Eindigen met een laag bechamelsaus en gratineren met de geraspte kaas.
30 minuten in het midden van de oven gaar laten worden.
Mmmmm, Eet smakelijk!
Let op! geen zout toevoegen want dat zit al genoeg in de saus, de gerookte zalm en de kaas!
Gezond? Tuurlijk want er zit veel spinazie in, en zalm!
Calorieën? Ook veel maar dat moet toch ook in december ??

Groetjes,
Sonja

Muziekvereniging OBK
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JUMBO MUZIEKFESTIVAL ZIJTAART
Op zaterdag en zondag 3 en 4 november jl. vond in Het Dorpshuis in Zijtaart het jaarlijkse
Jumbofestival plaats: op zaterdag voor de slagwerkgroepen, op zondag voor de harmonie- en
fanfare-orkesten. De deelnemende ensembles streden om de Albert van Zutphen Wisseltrofee.
Organisatie: Muziekkring Veghel.
Op zaterdag hadden in de jury plaatsgenomen Chris Leenders en Wibrand van Norel.
Onder leiding van Henk Schellekens speelde onze slagwerkgroep een muzikaal en evenwichtig
programma: The Hobbits van Henk Martens, The Spring Sacrifice van Etiënne Houben en
Celebrations van Igor Stravinsky.
De werken werden aangekondigd door Tijn van Brussel.
De slagwerkgroep van Muziekvereniging Servaes uit Dinther kwam bij de slagwerkgroepen
uiteindelijk uit de bus als dagwinnaar. Proficiat Dinther!

Op zondag 4 november zaten in de jury Jos Schroevers en Sander Teepen.
Onder leiding van Sef Pijpers speelde het Erpse harmonieorkest het volgende, prachtige programma:
Russian Christmas Music van Alfred Reed en Spirit of Life van Meindert Boekel

Harry Kobus presenteerde de muziekwerken voor jury en publiek.
Fanfareorkest St Cecilia uit Zijtaart ging hier aan de haal met de Albert van Zutphen Wisseltrofee.
Proficiat Zijtaart!

Muziekvereniging OBK

16

OBKrant – Juli 2018

DE MUZIEKKEUS VAN…
Stefanie Peelen
1. Wat zijn je 10 favoriete artiesten (zangers/zangeressen, bands/orkesten)?
1) Ed Sheeran
2) Queen
3) 5 Seconds of Summer
4) Pentatonix
5) Coldplay
6) Kensington
7) Imagine Dragons
8) Chef’Special
9) Dua Lipa
10) Maron 5
Ed Sheeran
2. Welke nummers / CD’s staan in je persoonlijke top 10?
1) Bohemian Rhapsody - Queen
2) Save Myself – Ed Sheeran
>> Klik hier <<3) Fix You - Coldplay
4) Ghost of You – 5 Seconds of Summer >> Klik hier <<
5) Believer – Imagine Dragons
6) IDGAF – Dua Lipa
7) God is a Woman – Ariana Grande
8) All for Nothing - Kensington
9) It was always You – Maroon 5
10) It’s Time – Imagine Dragons
3. Aan welk nummer heb je een speciale herinnering en waarom?
Ik kan Ego van Willy William nog goed herinneren, omdat ik dit nummer voor het eerst heb gehoord
in Rome. Waar we met een groep van school waren.
4. Wat is het mooiste concert dat je ooit hebt meegemaakt of op tv hebt gezien ?
Het mooiste concert dat ik ooit heb meegemaakt is die van Ed Sheeran van afgelopen jaar
in Amsterdam.
5. Welke act (zanger/zangeres/ band/orkest) wil je absoluut nog een keer live zien?
Ik wil heel graag nog naar Imagine Dragons, dit lijkt mij super gaaf om hun een keer live te zien.

Queen

6. Wat is je favoriete zomerplaat?
Summer Paradise – Simple Plan ft. Sean Paul
7. Van wie wil jij de volgende keer de muziekkeus in de OBKrant lezen (en horen)?
De volgende keer wil ik graag de muziekkeus horen van Alicia Peelen.

Muziekvereniging OBK
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FUNTASTIC
Efteling
Op woensdag 17 oktober speelde Funtastic in De Efteling in Kaatsheuvel.
Naast het muziek maken heeft iedereen er zich prima vermaakt!

Vuur & Vlam
Op zondag 9 december speelden de beide ensembles van Funtastic tijdens Vuur & Vlam op het
Hertog Janplein. Ondanks de kou gedurende de middag bleef het druk nabij de podiumwagen.
Onder leiding van Jop Schellekens en Remco Spierings speelden respectievelijk de
jeugdslagwerkgroep en het opleidingsorkest een toepasselijk programma.
Het orkest begeleidde daarbij ook zangsolisten en dansgroepen van Souplesse Sport & Dance die we
kennen van Noizz.

Muziekvereniging OBK
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CONCOURS SLAGWERKGROEP TE ETTEN-LEUR
Op zaterdag 8 december nam onze slagwerkgroep deel aan de concertwedstrijd van de
Brabantse Bond van Muziekverenigingen in Theater De Nieuwe Nobelaer te Etten Leur. Vroeg in
de ochtend vertrok de bus met muzikanten en supporters vanuit Erp naar West-Brabant, samen
met een bakwagen met instrumenten.
Het is elke keer weer een enorm karwei om het complete slagwerkinstrumentarium op zijn plaats te
krijgen, maar met vereende krachten lukt dat altijd weer. Om 10:15 uur stonden de instrumenten
en muzikanten opgesteld op het begon het optreden onder leiding van Henk Schellekens. Onze
slagwerkgroep kwam uit in de 3e divisie.
Het ensemble opende haar concert met een werk van Henk Martens, The Hobbits. Dit werk is
gebaseerd op het wel en wee van de wezens uit de beroemde boeken van Tolkien., hun vrolijke
aard, levenswijze en hun avonturen.
Als tweede werk speelde men The Spring Sacrifice van Etienne Houben, naar het verhaal achter het
symfonische meesterwerk Le Sacre du Printemps van Igor Stravinsky.
Het optreden werd afsloten af met Celebrations, geschreven door Ralph van de Berg, een vrolijk en
opzwepend werk in een feestelijke sfeer. Een ouvertureachtige compositie waarbij het begin- en
het einddeel worden onderbroken door een melancholisch klinkend middenstuk.

De jury bestond uit Rob Janssen, Anne Appelo en Roel Jongsma.
Tijdens de pauze van de concertwedstrijd werden de uitslagen van de ochtend bekend gemaakt.
Het optreden van Slagwerkgroep OBK werd beoordeeld met 80punten, goed ontving een eerste prijs
in haar divisie, een felicitatie waard!
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De bus en bakwagen vertrokken weer richting Erp, alwaar ze om ongeveer 14:30 uur aankwamen.
Bij terugkomst bij Van Haandel werden ze ontvangen door een delegatie van het harmonieorkest
die de succesvolle slagwerkers ontvingen met een serenade.
Ook dat was een geslaagde actie die bijzonder gewaardeerd werd.

Tijdens een onderonsje gedurende de feestelijke afterparty in Café van Haandel overhandigde
dirigent Henk Schellekens zijn slagwerkers een aandenken aan het wedstrijdsucces in de vorm van
een speciale set tromstokken.
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UIT DE OUDE DOOS…
Hier weer een foto uit het archief van Harmonie OBK:

1984: Harmonie OBK bij de inzegening van het Antoniuskapelletje op Het Ham,
opgericht in het kader van de Ruilverkaveling Erp-Veghel
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