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VAN DE REDACTIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Redactie 
 
Paul van Antwerpen 
Annie Bernardus 
Harry Kobus 
 

 
 
Hier is ie dan! De eerste OBKrant van 2019! 
 
 
Door omstandigheden is het er eerder dit jaar niet van gekomen om een krant te maken, maar 
uiteindelijk willen we er toch nog eentje uitbrengen. Komend jaar is de bedoeling dat we weer 
verder gaan als vanouds, met de gebruikelijke rubrieken. 
 
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. 
 
 

 
E-mailadres OBKrant 
 
redactie.obkrant@kpnmail.nl 

 

 

 
In deze editie: 
 

- O.a. een terugblik op een aantal activiteiten van het afgelopen jaar, 
waaronder het concours van het harmonieorkest en het 
slagwerkevenement t.g.v. het 60-jarig jubileum van de 
slagwerkgroep. 
 

- Een recept voor winterse kost van Theo van de Ven. 

mailto:redactie.obkrant@kpnmail.nl
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Afmelden? 
voor de repetitie van het 
harmonieorkest 
Imke van Lankveld: 
06 – 49 99 63 42, 
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. 
 
 

VAN HET BESTUUR 
 
 
Muziekvrienden, 
 
Eind december 2019, de tijd vliegt. De feestdagen staan alweer 
voor de deur. En dat is vaak een moment om even terug te kijken 
naar het afgelopen jaar, maar ook om vooruit te kijken naar het 
komend jaar. En zowel voor verleden als toekomst geldt dat het 
voor muziekvereniging OBK een heel bijzonder jaar was of gaat 
worden. 
 
Eerst maar terugkijken naar 2019. Ik ga niet alles opsommen wat er 
gebeurd is binnen onze muziekvereniging. Als je graag alles nog 
een keer terug wilt lezen ga dan naar onze site 
https://www.harmonieobk.nl/algemeen/actueel Daar vind je 
werkelijk een prachtig totaaloverzicht van het afgelopen jaar 
compleet met alle foto’s. Nee, ik wil er graag een aantal 
momenten van het afgelopen jaar uitlichten. 
 
Om te beginnen het concours van het harmonieorkest in Enschede. 
Na een tweetal try-outs (de Jumbocup en het uitwisselingsconcert 
met het Noviomagum Wind Orchestra uit Nijmegen) was iedereen 
er klaar voor en kon op zondag 24 november met een volle bus en 
vol vertrouwen richting het Twentse land gereden worden. Dat het 
vertrouwen er mocht zijn bleek wel uit de uitslag: 85,08 punten en 
een eerste prijs. Nog nooit haalde het harmonieorkest in de eerste 
klasse zo’n hoog puntenaantal. Het was dan ook na terugkeer in 
Erp, waar de slagwerkgroep het harmonieorkest ontving met een 
serenade, nog lang onrustig op de thuisbasis van het orkest, 
Partycentrum van Haandel.  
 
Wat zeker niet onvermeld mag blijven is de grootse viering van het 
60-jarig jubileum van de slagwerkgroep op 29 november 
jongstleden. In 1959 richtte Martien Biermann een drumband op als 
onderdeel van de toenmalige Harmonie OBK. 60 Jaar later was 
diezelfde Martien Biermann één van de vele toehoorders tijdens 
het jubileumconcert van de slagwerkgroep in zalencentrum ter Aa. 
Een ongekend volle zaal werd die avond getrakteerd op fraaie 
optredens van de (jeugd)slagwerkgroep, ‘Opgetrommeld’, zoals 
een aantal oud leden zich noemde, en van Escala Percussion, een 
viertal jonge professionele musici die percussie op een andere 
wijze lieten horen. 
 
Een derde memorabel moment in 2019 is het optreden van het 
harmonieorkest en de slagwerkgroep op 7th Sunday waar ze 
gezamenlijk een serenade brachten. Heel bijzonder om op zo’n groot evenement – waar 
harmoniemuziek nou niet echt het eerste is waar je aan denkt -  te mogen optreden. 
Bijzonder detail: nog nooit was de opkomst voor een serenade zo groot.  
 
Helaas moest voor de eerste keer het Molenparkconcert afgelast worden. 
Klein minpuntje in 2019, maar er kon geen andere beslissing genomen worden. 
 
 
 
 
 
 

mailto:nickskeverwegen@hotmail.com
https://www.harmonieobk.nl/algemeen/actueel
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En dan naar 2020. Een bijzonder jaar, een jubileumjaar: 100 jaar Muziekverenging OBK. In de Erpse 
krant heeft een serie van 6 artikelen gestaan over het wel en wee van de vereniging in de afgelopen 
100 jaar. Een aantal dieptepunten maar gelukkig veel meer hoogtepunten hebben in die artikelen 
de revue gepasseerd. Het jubileumjaar zal met een aantal grote evenementen gevierd gaan worden. 
Eind november zal de tweede editie van NOIZZ gehouden worden. NOIZZ, The Youth Music Event. 
Ook nu weer zullen opleidingsorkest en jeugdslagwerkgroep van Funtastic samen met solisten een 
geweldige avond gaan verzorgen. Daarvoor is in juni al het Blauwe Uur. Een evenement waarbij het 
openluchtspektakel van het Klank- en Lichtspel gecombineerd gaat worden met de hoge kwaliteit 
van muziek, zang en dans die we van Lost in Music gewend zijn. Kortom, twee evenementen waar 
we met veel genoegen naar uit kunnen kijken en waar achter de schermen al hard aan gewerkt 
wordt. 
 
Maar eerst de feestdagen. Dagen van samenzijn met vrienden en familie. Dagen van harmonie en 
soms een beetje te veel eten. Maar bovenal dagen met veel gezelligheid. Toch zijn er ook huizen 
waar de gezelligheid verdrongen wordt door zorgen. Onze gedachten zijn dan ook bij degenen voor 
wie deze kerst toch anders beleefd gaat worden dan ze gewend zijn. En toch willen wij iedereen 
goede feestdagen wensen. 
 
 
Een muzikale groet namens het bestuur,  
 
 
 
 
Harry Kobus 
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FELICITATIES 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  HUWELIJK  

 
Op 23 augustus stapten Manon en Aukje in het 
huwelijksbootje. OBK bracht een serenade in 
Uden. 
 
Namens de redactie en alle leden nogmaals 
Van Harte Gefeliciteerd en heel veel geluk 
toegewenst! 
 

JUBILEUM  

 
Slagwerkgroep OBK bestaat 60 jaar! 
 
Van Harte Gefeliciteerd! 
 

JUBILEUM  

 
Theo van Brussel was dit jaar 50 jaar 
in dienst bij Goossens. OBK bracht 
hem een verrassingsserenade. 
 
Van Harte Gefeliciteerd met deze 
mooie mijlpaal! 
 

       GESLAAGD   

 

 

 
Mees ter Laak                Trompet B 
Susanne Vissers           Klarinet A 
Manon van Brussel       Saxofoon A 
Suze van Schaijk          Saxofoon A 
Berry Cuppen                Trombone B 
Fieke Vissers   Fluit A 

Allemaal gefeliciteerd namens de redactie! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUBILEUM  

 
Jubilarissen bij OBK in 2019: 
 
Henry van der Voort   25 jaar 
Angela van den Crommenacker 40 jaar 
Léonne van den Crommenacker 40 jaar 
Sonja Meulepas   40 jaar 
Will Barten    50 jaar 
 

Namens de redactie nogmaals 
Van Harte Gefeliciteerd! 
 

 
 
 

NK SLAGWERK  

 
Op 22 juni namen Rick van der Voort 
en Roy van Nuland deel aan de 
Nederlandse Slagwerk-
kampioenschappen in het Limburgse 
Heel. Beiden Haalden een score van 
85 punten. Rick werd hiermee 
Kampioen in de derde divisie en Roy 
tweede in de tweede divisie. 
 
Een geweldige prestatie! 
Gefeliciteerd! 
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AGENDA HARMONIEORKEST EN SLAGWERKGROEP 
 
HO = Harmonieorkest 
SWG = Slagwerkgroep 
 
 

Donderdag 26 december 
Kerk - 11:00 uur – Info volgt 

Tweede Kerstdag – Opluisteren Hoogmis Kerstmis 

2020 OBK 100 jaar 

Dinsdag 17 maart 
19:30 uur Ter Aa 

Filmavond – Collectie films van Will Barten en 
Jan Bekkers (Erthepe) 

Zaterdag 21 maart 
14:00-18:00 uur Ter Aa 

Tentoonstelling 100 jaar OBK Historie 
m.m.v. Erthepe 

Zondag 22 maart 
14:00 uur Ter Aa 

Concert m.m.v. alle geledingen van de vereniging 
en Tentoonstelling 100 jaar OBK Historie 
(vanaf 11:00 uur) 

Zaterdag 4 april 
Info volgt 

Kaartverkoop Het Blauwe Uur 

Zondag 19 april 
13:00-17:00 uur Ter Aa 

Onderling Solistenfestival OBK 

Woensdag 24 juni 
19:30 uur Op locatie 

Muziekrepetitie Het Blauwe Uur 

Vrijdag 26 juni 
19:30 uur Op locatie 

Generale repetitie Het Blauwe Uur 

Zaterdag 27 en Zondag 28 juni Het Blauwe Uur – 100 jaar OBK 
Aanvang publiek: 02:30 uur in het Molenpark 
Programma Theaterweide in de vroege ochtend 

Zaterdag 7 november 
Ter Aa 

Jumbo Festival (SWG) 

Zondag 8 november 
Ter Aa 

Jumbo Festival (HO) 

2020  
 
 

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

2020  

Zaterdag 18 januari 
Ter Aa –  Verdere info volgt 

Jeugdprinsreceptie 

Vrijdag 24 januari 
19:00-20:00 uur Simei gebouw 

Nacht van de Noordkade 

Vrijdag 21 februari 
Ter Aa – Verdere info volgt 

Jeugdpronkzitting 

Zondag 22 maart 
14:00 uur Ter Aa 

Concert m.m.v. alle geledingen van de vereniging 
en Tentoonstelling 100 jaar OBK Historie 
(vanaf 11:00 uur) 

Zondag 19 april 
13:00-17:00 uur Ter Aa 

Onderling Solistenfestival OBK 

Woensdag 27 mei 
Verdere info volgt 

Afsluiting project OBK-kracht 

27 t/m 29 november NOIZZ – The Youth Music Event – 2e editie 

 
 
Zie verder de agenda op de website www.harmonieobk.nl 
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JUBILARISSENCONCERT OBK 
 
Op zaterdagavond 12 oktober speelden de slagwerkgroep en het harmonieorkest van 
Muziekvereniging OBK in een bijzonder concert. De vereniging bood deze uitvoering aan een 
aantal muzikanten aan, de jubilarissen binnen de club. 
 
Het muzikale spits werd afgebeten door de slagwerkgroep onder leiding van Henk Schellekens. Het 
ensemble speelde een goed uitgebalanceerde uitvoering met een latinachtig slotnummer. 
 
 

 
 
Daarna was het de beurt aan het harmonieorkest onder leiding van Sef Pijpers. Het orkest speelde 
onder meer La Leyenda del Beso. 
 

 
 
Achtereenvolgens werden Henry van der Voort (25 jaar lid) , Léonne van den Crommenacker, Angela 
van den Crommenacker, en Sonja Meulepas (alle drie 40 jaar lid) en Will Barten (50 jaar lid) door 
voorzitter Tijn van Brussel toegesproken. 
Namens de Brabantse Bond van Muziekgezelschappen mocht hij hen allen het bijbehorende 
bondsinsigne overhandigen. 
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Marius Vissers had een verrassing voor alle 
jubilarissen: een sculptuur in hout waarop hun 
instrument was afgebeeld. Voor bas-collega Will 
was die zowat op ware grootte. 
 
Het harmonieorkest sloot het concert af met De 
Vierdaagse Mars, een geschenk van 
Vierdaagseloper Will Barten, ondersteund door 
filmbeelden van Will zelf. 
 
Na afloop konden de concertbezoekers de 
jubilarissen persoonlijk feliciteren in het 
sportcafé, waarvan goed gebruik werd gemaakt. 
Blaaskapel De Durdauwers speelde er nog wat 
leuke deuntjes. 

Foto’s:     Arno Manders 
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CONCOURS HARMONIEORKEST TE ENSCHEDE 

 
Op zondag 24 november nam het harmonieorkest van Muziekvereniging OBK deel aan 
concertwedstrijden van de KNMO te Enschede. Rond de klok van 12:00 uur vertrokken de bus 
met muzikanten, bestuurd en supporters en een bakwagen met instrumenten richting het 
oosten van het land, een reis van twee uur. 
 
In de prachtige, welluidende concertzaal van het Muziekcentrum Enschede speelde OBK onder 
leiding van Sef Pijpers het volgende programma: 
 
• Puenteareas 
• La Leyenda del Beso 
• Blue Horizons 
 

 
De jury bestond uit Danny Oosterman, Maurice Hamers, Jouke Hoekstra en Jacob de Haan. Zij 
beoordeelden het concertprogramma met 85,08 punten, goed vor een 1e prijs! Nog nooit behaalde 
het orkest zoveel punten in deze 1e divisie. 

 
Voor de uitslagen van de dag bekend werden gemaakt speelde OBK nog een extra werk, Lord 
Tullamore en als afsluiting daarna nog het Wilhelmus. 
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Op het Hertog Janplein werden het harmonieorkest en de meegreisde supporters muzikaal 
verwelkomd door de slagwerkgroep. Vervolgens opende voorzitter Tijn van Brussel de afterparty bij 
Van Haandel. Ook dirigent Sef Pijpers richtte nog even het woord tot alle aanwezigen. 
Het bleef nog wel even onrustig in Erp. 
 

 
 
 

Foto’s:     Thijs van Stiphout 
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RABO CLUBSUPPORT 

 
Muziekvereniging OBK deed mee aan Rabo ClubSupport 2019. 
 
 
OBK werd beloond met maar liefst €1.301,78! 
 
 
 

 
Tijdens een mooie finale-avond in Theater Markant in Uden namen bestuursleden Manon van Brussel 
en Paul van Antwerpen namens OBK deze mooie cheque in ontvangst uit handen van Lia van 
Kemenade. 
 
OBK bedankt de Rabobank en iedereen die op onze vereniging heeft gestemd! 
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OBK’S CULINAIRTJE 

 
Deze keer een recept van Theo van de Ven. 
 

Hoi allemaal, 
 
Zo culinair is dit recept niet. 
Gewone winterse kost. Simpel en lekker. 
 

BOERENKOOL 
 
Koop een zak K&K boerenkool (500 gram) bij de supermarkt. 
Afhankelijk hoe grote vleesliefhebber je bent, zo'n 750 gram gehakt. 
Zakje piepers erbij. 
Hoop dat je nog wat peper, mosterd en (vloeibare) koffiemelk (geen stiefkoe) hebt staan. 
 
Volgorde van bereiding: 

- Goede bodem met aardappelen. 
- Boerenkool erop. 
- Koken tot de piepers gaar zijn. 
- Gehakt rul bakken. Peper toevoegen. 
- Dan boerenkool en piepers afgieten. 
- Vervolgens gehakt (incl. saus) er op gieten, 2 eetlepels mosterd en stampen maar. 
- Als de kool niet smeuïg is beetje bij beetje koffiemelk toevoegen (wordt ie lekker romig). 

 

 
Eet smakelijk! Lekkaaah. 
 
Oow, dit is voor twee stevige eters. 
 
Eet smakelijk, en geniet ervan! 
 
Omdat ik dan toch de laatste ben dit jaar, kan ik er mooi misbruik van maken jullie fijne feestdagen te 
wensen, en een schitterend jubileumjaar. 
 
Groet, 
 
Theo 
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JUMBO MUZIEKFESTIVAL ZIJTAART 

 

Op zaterdag 2 en zondag 3 november vond het Jumbo Muziekfestival plaats in Dorpshuis Het 
Klooster te Zijtaart. 
 

De slagwerkgroep, onder leiding van Henk Schellekens, presenteerde zich uitstekend op de 
zaterdagmiddag. De muzikanten van OBK zijn uitgegroeid tot een ensemble van multifunctionele 
slagwerkers die een veelvoud aan instrumenten bespelen. Als zesde optreden van de dag speelden 
zij de volgende werken: 
 

• Polar Colors – Etienne Houben  

• Arabian Suite – Marcel Hessels  

• Latin Suite – Marcel Hessels  
 
De slagwerkgroep trad op in de 3e divisie. De juryleden op zaterdag waren Wibrand van Norel en 
Maarten Rongen 

 
De slagwerkgroep van St. Cecilia Zijtaart werd 1e van de divisie waarin OBK speelde.  
Proficiat Zijtaart met dirigent Henk Schellekens! De slagwerkgroep van Harmonie Meierijstad werd 
dagwinnaar en veroverde daarmee de Jumbo Cup. 
 
Op zondag 3 november speelde het harmonieorkest van de op het podium van Dorpshuis Het 
Klooster in Zijtaart. Onder leiding van Sef Pijpers voerde het orkest een drietal werken uit: 
 

• Puenteareas – R. Soutullo (paso-doble)  

• La leyenda del Beso – J. Vert/R. Soutullo ( een selectie uit de zarzuela) 

• Blue Horizons – Franco Cesarini (compleet met walvisgeluiden) 

 
Met deze werken zou het orkest op 24 november in Enschede deelnemen aan de concertwedstrijden 
van de KNMO (Koninlijke Nederlandse Muziek Organisatie). Het was dus een mooie try-out dus, 
waarbij ook de mening van de juryleden Jos Schroevers en Jos Simons kan worden meegenomen. 
Harry Kobus verzorgde de toelichting bij het programma.  
 
De organisatie van het Jumbo Muziekfestival was in handen van de Kring Veghel van 
Muziekgezelschappen, in nauwe samenwerking met de Zijtaartse muziekvereniging Sint Cecilia. 
In de 1e divisie, waarin OBK ook speelde, veroverde Fanfare Sint Cecilia - Zijtaart de eerste prijs. 
Bovendien mocht dit orkest de Albert van Zutphen Trofee mee naar huis nemen. 
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FUNTASTIC 

 

 
Uitwisselingsconcert 
 

 
Op zondagochtend 10 november 2019 speelde het Funtastic opleidingsorkest in het Muziekhuis te 
Volkel. Samen met Enjoy (Boekels  & Volkels opleidingsorkest) en het Zijtaarts Opleidingsorkest Sint 
Cecilia. 
 
De bindende factor in het geheel was dirigent Remco Spierings die zich tijdens het gehele concert 
enthousiast van zijn taak kweet. Hij lichtte het programma toe en naast het dirigeren van de 
orkesten gaf hij leiding aan de organisatie bij de vlotte wisselingen. 
 
Er werd vol overgave muziek gemaakt wat tot slot mocht eindigen in een gezamenlijk optreden van 
de drie orkesten. 
 

 
 
Prins Marco Boerdonk 
 
 

Op zaterdagavond 9 november jl. werd bekend dat de Boerdonkse 
carnavalsvereniging De Zandhazen een nieuwe prins had. 
 
Prins Marco d'n Urste! Zijn gemalin Prinses Mieke speelt evenals 
dochter Meike in het Funtastic Opleidingsorkest. 
 
Vandaar dat een delegatie muzikanten van Funtastic, ná het concert te 
Volkel zich naar Boerdonk haastte voor een serenade aan het 
Hoogdorstlustig stel: 
Prins Marco, Prinses Mieke en de kinderen Rik, Tom en Meike, die op 
dat moment hun receptie hielden. 
 
Proficiat en veel plezier het komende carnavalsseizoen! 
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Optreden Simeonshof 
 

 
Jeugdslagwerkgroep en opleidingsorkest Funtastic speelden op zondagochtend 15 december 2019 in 
Simeonshof te Erp. 
 
Onder leiding van respectievelijk Jop Schellekens en Remco Spierings voerden beide ensembles om 
de beurt een muziekstuk uit. De optredens werden gewaardeerd door de bewoners van Simeonshof 
maar ook door de grote groep toehoorders van "buiten". 

 
Beide dirigenten gaven uitleg bij het programma. Dit optreden was meteen het laatste in 2019. 
Geëindigd werd met een sfeervol Stille Nacht. 
 
Carla Jansen bedankte namens Simeonshof de beide muziekgroepen en hun dirigenten. 
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SLAGWERKEVENEMENT 60 JAAR SLAGWERKGROEP OBK 

Op vrijdag 29 november vierde Muziekvereniging OBK de zestigste verjaardag van haar 
slagwerkgroep. Ter Aa was buitengewoon goed gevuld met toehoorders en toeschouwers, naar 
schatting zo’n 400 mensen. Dit was voor groot deel te danken aan het publiciteitsoffensief dat 
de organisatie op poten zette om bekendheid te geven aan dit evenement. Maar natuurlijk ook 
vanwege de bekendheid van slagwerkgroep OBK. Onder hen mensen die speelden in het 
tamboerkorps van 1959. 
 
Het werd een enorm veelzijdige slagwerkshow met voor elk wat wils.  
OBK's voorzitter Tijn van Brussel praatte de avond aaneen. Gedurende de show sprak hij oud-
muzikanten aan over hun verleden met slagwerk en trommelen. Zo hield hij de allereerste tamboer-
maitre Martien Biermann de microfoon onder de neus. 
 
De slagwerkgroep opende de avond met een stevig nummer. 

 
Dit werd opgevolgd werd door een optreden van de jeugdslagwerkgroep onder leiding van Jop 
Schellekens. Verrassend hoe jonge muzikanten al zo snel een gedegen programma kunnen 
presenteren. 
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Daarna was het de beurt aan de jarige slagwerkgroep onder leiding van dirigent Henk Schellekens, 
die inmiddels al liefst 33 jaar het ensemble leidt. Wederom was te horen, en te zien, hoe Henk zijn 
muzikanten de kans biedt om allround muziek te maken. 

 
Het derde onderdeel bestond uit het optreden van Opgetrommeld. 
Een reünie-act van een groep met een combinatie van leden en oud-leden van de slagwerkgroep. 
Zij waren letterlijk opnieuw bijeen getrommeld om hun acts uit het verleden nog eens voorbij te 
laten komen. Tijdens de pronkzittingen bij De Uilen van Empeldonk, begin dit jaar, gaven zij acte 
de présence met deze zelfde act. 
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Het slotoptreden van de avond werd verzorgd door Escala Percussion. 
Een viertal jonge professionele musici die hun vaardigheden en creativiteit uitten via nieuwe 
elektronische mogelijkheden die zij experimenteel hebben ontdekt en digitaal naar hun hand gezet. 
Een vernieuwend stukje eigentijds slagwerk. Jop Schellekens is een van hen. 
 

 
 
 
Tijn van Brussel sloot de avond met bedankjes aan de dirigenten Jop en Henk Schellekens en 
middels Thijs van Stiphout aan de werkgroep die zorgde voor de organisatie. 
Het was een geweldige avond. 
 
 
 
 

                                      

Foto’s:     Erna Verhoeven 
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UIT DE OUDE DOOS… 
 
 
Hier weer een foto uit het archief van Harmonie OBK: 
 

 
1956: OBK in de Kerkstraat in Erp, wat met de aanzet voor een tamboerkorps lijkt. 


