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VAN DE REDACTIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Redactie 
 
Paul van Antwerpen 
Annie Bernardus 
Harry Kobus 
Tijn van Brussel 

 

 
Daar is ie dan! De eerste OBKrant van 2016! 
Een nieuw jaar. Nieuwe rondes, nieuwe kansen! 
In deze krant blikken we terug op een aantal activiteiten, waaronder het concours van het 
harmonieorkest in Veldhoven waarbij een hele mooie 1e prijs werd behaald.  
 
2016 is een jaar waar natuurlijk ook alweer een belangrijke activiteit op de agenda staat. 
Eind november is het zover: Lost in Music V! 
Iets om weer met zijn allen naar uit te kijken. 
 
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     (Let op! Nieuw e-mailadres!) 
 
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:…..Monique van Zutphen 

 
- Een recept voor een lekker soeppie… 

 
- Een tweetal nieuwe, of oude nieuwe, rubrieken… 

 

 en meer… 

mailto:obkrant@home.nl
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Afmelden? 
voor de repetitie van het 
harmonieorkest 
Arno Manders: 
06 – 53 13 81 66, 
bij voorkeur per SMS. 
 
Afmelden? 
voor de repetitie van de 
slagwerkgroep 
Paul van Antwerpen: 
06 – 43 08 87 40, 
bij voorkeur per WhatsApp 
of SMS. 
 
Afmelden? 
voor de repetitie van het 
speelgroepje / 
opleidingsorkest: 
Jori van den Akker 
jori.vandenakker@gmail.com 

06 – 30 43 37 12, 

bij voorkeur per e-mail, 
WhatsApp of SMS. 
 
Afmelden? 
voor de repetitie van de 
jeugdslagwerkgroep 
Thijs van Stiphout: 
thijsvanstiphout@hotmail.com 
06 - 43 11 85 84, 
bij voorkeur per e-mail, 
WhatsApp of SMS. 
 
Afmelden? 
voor optredens, concerten 
en dergelijke: 
Eigenlijk nooit. 
Als het niet anders kan bij 
de dirigenten / de 
voorzitter, direct na het 
bekend worden van de 
bewuste datum. 
 
 

VAN HET BESTUUR 
 
Muziekvrienden, 
 
Onlangs is binnen het bestuur om praktische redenen besloten 
om dit woordje van het bestuur niet meer te laten schrijven 
door de secretaris maar door het bestuurslid die zich bezighoudt 
met de PR. En dat ben ik dus. Mijn reactie was vanzelfsprekend 
positief, sterker nog: niets liever dan dat. Want wat is er nu 
leuker dan om op dit moment een stukje te mogen schrijven 
over onze vereniging. Want we staan op een bijzonder punt met 
een geweldig muzikaal jaar achter ons en een geweldig muzikaal 
jaar voor ons. 
 
2015 
Het afgelopen jaar stond voor het harmonieorkest natuurlijk in het 
teken van het concours in november in Veldhoven. Veel extra 
repetitie uren, stress en een ongelooflijke inzet van iedereen 
hebben er toe geleid dat er die bewuste zondag in november een 
schitterende prestatie werd neergezet met een prachtig 
puntentotaal als beloning. Maar dat is niet alles, want ook zijn we 
niet alleen als muzikanten gegroeid, maar ook als orkest. En dat is 
ook een beloning. Neemt niet weg dat we blij mogen zijn dat we 
niet elk jaar zo’n prestatie hoeven neer te zetten. Maar dat we nu 
lekker achter over kunnen gaan leunen kan ook niet gezegd 
worden. Daarvoor wordt 2016 een te mooi muzikaal jaar.    
 
Het opleidingsorkest en het speelgroepje hebben in 2015 een 
nieuwe dirigent gekregen, Remco Spierings. En met de komst van 
Remco is er, zonder zijn voorgangers tekort te doen, een frisse 
wind gaan waaien. Nieuwe ideeën en een nieuwe opzet van 
samenwerken zorgen er voor dat de startende muzikanten veel 
plezier beleven in het gezamenlijk muziek maken. De 
samenwerking tussen het opleidingsorkest en de 
jeugdslagwerkgroep komt misschien het best naar voren in het 
promotiefilmpje dat eind vorig jaar is opgenomen.  
 
De slagwerkgroep heeft het even lastig gehad nadat een aantal 
‘oude rotten’ om diverse persoonlijke redenen moesten stoppen 
met muziek maken. Maar dirigent Henk Schellekens heeft de zaak 
weer prima op de rails gekregen. Prachtig voorbeeld hiervan is 
‘Amazone’, het optreden dat de slagwerkers van ‘Vet en Koel’ 
samen de Souplesse Dancers verzorgden op zowel de pronkzittingen 
van Erp als de Hofzittingen in Veghel.  
 
En ook de jeugdslagwerkgroep, onder leiding van Thijs van Stiphout, doet het prima. Want ook zij 
moesten het met minder mensen stellen omdat een aantal muzikanten doorstroomden naar de 
slagwerkgroep. Maar ook hier heeft men zich er goed doorheen getrommeld en zijn de resultaten 
zichtbaar. En daarvan kunnen we binnenkort allemaal genieten als het promotiefilmpje op YouTube 
komt te staan.  
 

mailto:jori.vandenakker@gmail.com
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2016 
Voor zowel het Harmonie-orkest als de Slagwerkgroep zal 2016 in het teken staan van Lost In Music, 
het vierjaarlijkse muziekspektakel waar wij met z’n allen graag en met veel plezier onze schouders 
onder zetten. De voorbereidingen zijn al meer dan een half jaar in volle gang en de audities voor de 
solisten zijn al achter de rug. Diverse zangers en zangeressen werden blij verrast met de 
mededeling dat ze in november 2016 op het podium mogen staan. Anderen hebben, ondanks dat ze 
een prima auditie hadden gedaan, helaas een teleurstellende mededeling gekregen. Want het is nog 
altijd een bijzondere ervaring als je als solist bij Lost in Music op mag treden. Eind februari zijn de 
audities voor degenen die in het koor willen gaan zingen. En als het koor samengesteld is, dan 
komen de voorbereidingen pas echt in een stroomversnelling.  
 
 
Voor het opleidingsorkest, het speelgroepje en de jeugdslagwerkgroep gaat 2016 misschien wel een 
heel mooi jaar worden. Diverse projecten zijn gestart en we zijn met ons allen bijzonder benieuwd 
naar het resultaat van de promotiefilm. 
 
 
Een muzikale groet namens het bestuur, 
 
 
Harry Kobus 
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HIEP HIEP HOERA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Januari 
  
16 Neeltje Donkers 
16 Stijn Jans 
21 Kari 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 

April 
 
 1 Rick van der Voort 
 5 Ilse van Dinter 
 6 Niels van de Braak 
 7 Inge van Bergeijk 
 8 Marion van de Wijdeven 
14 Minke van de Berg 
17 Leonne van den Crommenacker 
17 Tonny van der Heijden 
18 Thea Schellekens 
20 Thijs van Stiphout 
21 Aike van de Crommert 
22 Sonja Meulepas 
24 Lonneke Jansen 
28 Martien Beekmans 
 
 

 

Maart 
 
  1 Judith van den Acker 
  2 Daniëlle van Kol 
  3 Jop Schellekens 
  4 Amber van der Heijden 
  5 Jori van den Akker 
  7 Christ van Bree 
  9 Francien Manders 
13 Harry van Brussel 
13 Nico van Brussel 
16 Ruud van Oosterwijk 
23 Peter Ketelaars 
23 Mees Ter Laak 
24 Hilde Buitenhuis  
31 Bram Meulemeesters 
 
 

 
 
 
 

Februari 
 
 2 Nicky Verwegen 
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 
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  BABYNIEUWS  

 

Op 7 januari jl. is geboren:     Diewke 

 
Dochter van Kim & Lianne, zusje van Sieme. 
 
Namens de redactie en alle leden nogmaals 
Van Harte Gefeliciteerd en heel veel geluk toegewenst! 
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AGENDA HARMONIEORKEST EN SLAGWERKGROEP 
 
HO = Harmonieorkest 
SWG = Slagwerkgroep 
 
 

Zaterdag 20 februari Serenade Gouden Huwelijk Familie Rijkers 

Woensdag 6 april 
21:00 uur – Van Haandel 

Algemene Ledenvergadering OBK 

Zondag 10 april Solistenfestival Muziekvereniging Harmonie OBK 

Zaterdag 16 april 
20:00 uur - Ter Aa 

Uitwisselingsconcert 
met Harmonie De Goede Hoop uit Aarle-Rixtel 

Dinsdag 26 april Koninklijke onderscheidingen 

Zondag 22 mei Begeleiding Eerste Heilige Communie 

Zondag 22 mei 
Begin van de middag 

Jubileum Harmonie Oefening & Uitspanning Beek 
en Donk met muzikale rondwandeling 

Zondag 19 juni St. Antoniusprocessie Keldonk (HO) 

Zondag 26 juni Lost in Music-dag 1 

Zaterdag 16 juli Afsluiting seizoen OBK - Informatie volgt 

Woensdag 27 juli tot en met 
dinsdag 6 september  

Vakantie voor alle geledingen van OBK 

Zondag 2 oktober Jubilarissenconcert OBK 

Zondag 16 oktober Lost in Music-dag 2 

Zaterdag 5 november Jumbo Muziekfesital te Lieshout (SWG) 

Zondag 6 november Jumbo Muziekfesital te Lieshout (HO) 

Zondag 13 november Lost in Music-dag 3 

Zondag 20 november Intocht Sint Nicolaas in Erp 

20 tot en met 28 november 
Sporthal Ter Aa 

Lost in Music V 
 20 t/m 22-11: Opbouw podium en inrichting zaal 

 23-11 : Technische repetitie 

 24-11: Generale repetitie 

 25, 26, 27-11: Uitvoeringen 

 28-11: Opruimen 

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

Woensdag 27 januari Extra repetititie (JSWG) 

Woensdag 3 februari Generale repetitie Jeugdpronkzitting 

Vrijdag 5 februari 
18:00 – 21:00 uur – Ter Aa 

Jeugdpronkzitting (OSO, OO en JSWG) 

Zondag 3 april 
Markant Uden 

Jeugd Jumbo Muziekfestival 2016 

Woensdag 6 april 
21:00 uur – Van Haandel 

Algemene Ledenvergadering OBK 

Zondag 10 april Solistenfestival Muziekvereniging Harmonie OBK 

Woensdag 20 juli Zomerconcert (OSO, OO en JSWG) 
Woensdag 27 juli tot en met 
dinsdag 6 september  

Vakantie voor alle geledingen van OBK 

 
 
Zie verder de agenda op de website www.harmonieobk.nl 
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NACHT VAN DE NOORDKADE 
 
Op vrijdag 22 januari speelden slagwerkgroep en opleidingsorkest onder leiding van respectievelijk 
Thijs van Stiphout en Remco Spierings in het programma van de Nacht van de Noordkade, een 
evenement van het cultuurcluster binnen de CHV. 

 

 

 

 

 

Foto’s: Peter Ketelaars 
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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 laten we aan het woord:  
 

Monique van Zutphen 

 
Hoe lang ben je al weg bij OBK? 
Uh…even rekenen…sinds 1996. Dat is dus 20 jaar. 
 
Welk(e) instrument(en) heb je bespeeld? 
De eerste jaren speelde ik bugel, daarna kreeg ik een trompet. 
 
Waar woon je tegenwoordig? 
Ik woon in Malden, bij Nijmegen. 
 
Hoe is je gezinssamenstelling? 
Ik ben getrouwd met Huib (en heet daarom tegenwoordig Monique de Vaan) en heb drie kinderen; 
een zoon van 9 jaar en twee dochters van 7 en 3 jaar. 
 
Ben je tegenwoordig nog steeds actief in de muziek en zo ja, hoe en wat? 
Ik ben niet actief, maar ga wel graag naar concerten.  

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monique TOEN (vooraan rechts)– Samen met haar broers Ad en Johan en zus Yvonne 

(ook allen oud-lid van OBK) 
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Wat is je hoogtepunt uit je OBK-tijd? 
Ik kan geen ultiem hoogtepunt bedenken. Heb wel goede herinneringen aan de gezellige sfeer bij 
de repetities! Elke woensdagavond vanaf de kraanmeer op de fiets naar van Haandel met mijn 
nicht Anke. En dan plaatsnemen in een rijtje toffe trompettisten. Ik was fan van Harry, die 
prachtig kon spelen, een goeie grap maakte op het juiste moment  even streng kon kijken als we 
(meestal waren ‘we’ Jan, Joris, Willy en ik) moesten dimmen…  
 
Heb je nog een leuke anekdote uit je OBK-tijd? 
Er is ooit eens iemand geweest die liever niet had dat ik mee op de foto ging omdat ik 
brandweerwagen-rood (of blauw of groen) haar had. Was niet goed voor de uitstraling van de 
harmonie. Dat vond ik geweldig natuurlijk, puberaal als ik was. Ik vond mijn kapsel zelf in prachtig 
contrast met het donkerblauw uniform met broekrok en witte jabot. 
 
Wie heb je als dirigent / instructeur gehad? 
Ik had les van Jos Custers, die ook dirigent was van het jeugdorkest. Bij de harmonie was eerst 
Jacques Merkx onze dirigent en later Jan Koolen. 
 
Wat is de reden dat je bij OBK bent gestopt? 
Op een gegeven moment ging de harmonie voor hogere prestaties, waardoor er meer en (naar mijn 
mening) serieuzer gerepeteerd moest worden. Ik zat toen ook in mijn eindexamenjaar waarvoor ik 
flink aan de bak wilde en, eerlijk is eerlijk; vriendinnen, verkering en uitgaan waren nèt wat 
belangrijker dan de harmonie…  
 
Wat moet er gebeuren om weer lid te worden van OBK? 
Oeh, wat zal ik daarop antwoorden… Ik denk dat OBK zou moeten verhuizen naar Malden, of op z’n 
minst naar Nijmegen. Mijn trompet-talent ligt samen met mijn trompet op zolder vrees ik.  
 
Waarom kun je OBK aan iedereen van harte aanbevelen? 
Ik ga ervan uit dat de sfeer minstens zo goed is als destijds. Wie, naast muziek maken van 
gezelligheid en het verenigingsleven houdt, zit bij OBK op de juiste plek. Ik heb een kijkje 
genomen op de site, en gezien het aantal leden denk ik dat dat wel goed zit. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monique NU 

 
Wat zijn tegenwoordig je hobby’s? 
Ik ben enigszins verslaafd aan breien, haken en tekenen. 
 
Wil je nog wat kwijt aan iedereen bij OBK? Misschien een goede tip? 
Ik wil een bekentenis kwijt: soms hoor of zie ik jullie toevallig als ik bij ons pap en mam op bezoek 
ben en natúúrlijk kijk ik dan stiekem vanaf het balkon of ik nog bekende gezichten zie van toen. 
Dus, mocht je soms het gevoel hebben dat je bekeken wordt….dat klopt. De hartelijke groeten aan 
iedereen die zich mij nog kan herinneren!! 
 
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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CLUB-SPAARACTIE EN CLUBKAS-CAMPAGE 
 

CLUB-SPAARACTIE JAN LINDERS 
 
In september en oktober van het afgelopen jaar konden klanten van supermarkt Jan Linders in Erp 
spaarmunten doneren aan een drietal Erpse en één Keldonkse vereniging. Op vrijdag 23 oktober 
mocht filiaalmanager Thijs van de Broek de definitieve uitslag bekendmaken. We mogen stellen dat 
alle vier de verenigingen winnaar waren, maar het hoogste geldbedrag ging uiteindelijk naar 
Harmonie OBK: € 1347,--. Harmonie OBK wil Jan Linders supermarkt dan ook hartelijk danken voor 
deze royale sponsoring. En natuurlijk zijn wij de leden van ons opleidingsorkest en onze 
jeugdslagwerkgroep dankbaar, want zij hebben op zaterdag 3 oktober jl. de klanten van Jan Linders 
supermarkt het winkelen nog aangenamer gemaakt met hun optredens. 
 

 
Voorzitter Christ van Bree neemt de cheque in ontvangst uit handen van filiaalmanager Thijs van de Broek. 

 

OBK BEDANKT RABOBANK 
 
Op dinsdag 12 januari werden alle verenigingen die deelgenomen hadden aan de Rabobank Clubkas 
Campagne uitgenodigd in theater Markant in Uden om daar te horen te krijgen welk sponsorbedrag 
hun ten deel was gevallen. Voor Harmonie OBK werd het een bijzonder mooie avond, want er waren 
niet minder dan 359 stemmen uitgebracht op onze vereniging, hetgeen correspondeerde met een 
sponsorbedrag van € 1081,-- . Een bedrag wat we in deze tijd van bezuinigingen op cultuur heel 
goed kunnen gebruiken. Harmonie OBK wil dan ook graag niet alleen de Rabobank bedanken voor 
deze mooie sponsorbijdrage, maar zeker ook alle mensen die hun stem op ons hebben uitgebracht. 
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OBK’S CULINAIRTJE 
 

Met deze keer een recept van:  Lia van Kemenade 
 
 
Omdat de carnaval voor de deur staat wil ik met jullie een lekker maar toch gemakkelijk recept 
delen uit Asten. Mijn schoonmoeder maakt het nog iedere carnaval en succes is gegarandeerd. eet 
smakelijk! (Helaas is het niet gelukt om de krant voor de carnaval te publiceren. Bewaar het dus 
voor volgend jaar!)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vur 3 liter KLOTSOEP hedde ge nôddig: 
2 pèkskes bouillonsoep 

inne grote pot witte bônnen in tomatensaws 
inne grote zak soepgruunte (ge kàànt die natuurlijk ók zèèlf snééjen) 

inne rookwòòrst. 
 

Ge doet dè allemôl in één grote pààn: vuurke d’r onder, af en toe ‘ne keer dur ruuren en dan is uw 
soep vèrrig. En as ge dan thuis kòòmt mi ‘nen hoop volk, hoefde ge de soep alleen maar ifkes 

wèèrm te maken en dan krie iedereen zinnen buik goe vol. Natuurlijk kààande ge d’r ôk nog wâ 
brood bij serveren, as ge meint dè dè bitter is. 

 
Noa di stevig suupke is al het bier wir gezakt en kàànde ge wir vrolijk weiter gaon mi carnaval 

vieren. Veul mensen kennen di recept al en ik kan oe zeggen: succes verzekerd!!! 
 

* As ge veint dè de soep wa flauw is doe ter dan gerust nog wa maggiblôkkes bij * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Groetjes, Lia  
 

Het volgende recept komt van: Henk Schellekens  



Muziekvereniging Harmonie OBK 

 

 

 15 

OBKrant – Februari 2016 

 

UITSLAG CONCOURS: 1e PRIJS! 

 
Op zondag 29 november behaalde het harmonieorkest  maar lieft 83,25 punten bij de 
concertwedstrijd in Theater De Schalm te Veldhoven, samen met dirigent Sef Pijpers die het orkest 
op onnavolgbare wijze leidde en inspireerde. 
 
Na het inspeelwerk “Fanfare and Anthem” van Henry Purcell, volgden het verplichte werk 
“Guggisberg Fantasie” van Rob Goorhuis en het keuzewerk “Between The Two Rivers” van Philip 
Sparke elkaar in rap tempo op. Er werd met verve muziek gemaakt en de jury beloonde dat met een 
vette 1e prijs in de 1e divisie! 

 
 
Nagekomen gelukwensen: 
 
Jacques Merkx: 1e prijs in de 1e divisie !!!!!!! OBK is weer terug. Van harte proficiat bestuur en 
leden en vergeet vooral de dirigent niet! Geweldig ! 
 
Jan en Karien Koolen: Gefeliciteerd met het geweldige concoursresultaat ! Hartelijke groeten aan 
iedereen. Jan en Karien Koolen. 

Foto’s: Brabantse Bond van Muziekverenigingen 
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DE MUZIEKKEUS VAN… 

 
 
Niels van Dinter 
 

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

1 Brennan Heart 

2 Yellow Claw 

3 Wildstylez 

4 LNY TNZ 

5 Racoon 

6 Ed Sheeran 

7 DJ Paul Elstak 

8 Boaz v/d Beatz 

9 Ronnie Flex 

10 Avicii 

 

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

1 Brennan Heart & Jonathan Mendelsohn - Imaginary 

2 Yellow Claw – Till It Hurts 

3 Racoon – Love You More 

4 DR.Nightcore - Let It Go  https://www.youtube.com/watch?v=4LqRNZwoqBw 

5 Yellow Claw & LNY TNZ – Last Night Ever 

6 Zara Larsson & MNEK - Never Forget You (Pyrodox Remix) 

7 Kraantje Pappie - Feesttent (FeestDJRuud Remix) 

8 Ronnie Flex & Mr. Polska - Niemand 

9 DJ Paul Elstak - Luv U More https://www.youtube.com/watch?v=OXchTzzazgo 

10 Wildstylez - Year Of Summer 

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

Ik heb niet echt een speciale herinnering aan een nummer. 

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

Een concert van Racoon, dat was echt geweldig. 
 

Brennan Heart 

Racoon 

https://www.youtube.com/watch?v=4LqRNZwoqBw
https://www.youtube.com/watch?v=OXchTzzazgo
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5. Welke act (zanger/zangeres/ band/orkest) wil je absoluut nog een keer live zien? 

 

Poehh, lastige vraag, maar ik zou nog graag nog een concert van ed sheeran willen 

meemaken. 

 

6. Wat is je favoriete zomerplaat? 

Axwell /\ Ingrosso - Sun Is Shining   https://www.youtube.com/watch?v=nbXgHAzUWB0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Van wie wil jij de volgende keer de muziekkeus in de OBKrant lezen (en horen)? 
 

Ik ben wel benieuwd naar de muziekkeus van Merle Verhoeven. 

 
  

Queen 

https://www.youtube.com/watch?v=nbXgHAzUWB0


Muziekvereniging Harmonie OBK 

 

 

 18 

OBKrant – Februari 2016 

 

JEUGDPRONKZITTING EMPELDONK 
 

Op vrijdag 5 februari vond in Ter Aa de Erpse jeugdpronkzitting plaats. 
 
Tijdens de zitting gaven het opstap- en opleidingsorkest en de jeugdslagwerkgroep acte de 
présence. 
 
De jeugdslagwerkgroep wist de zaal op ludieke wijze te vermaken met hun barkrukkenact.  

 
Het opstap- en opleidingsorkest luisterden als “De Uilenband” de zitting muzikaal op. 
Op de melodie van “Boer Piet” liepen de artiesten af en aan en ook “Hey Empeldonk”, “De 
Zonne Goei’s” en “Boem-Tadaaaa’s” waren geweldig. 

Foto’s: Erna Verhoeven 



Muziekvereniging Harmonie OBK 

 

 

 19 

OBKrant – Februari 2016 

 

 

MIJN ANDERE HOBBY 
 
Zo zit je op een avond lekker op de bank naar het nieuws te kijken, als op een 
gegeven moment de telefoon gaat en je de redactie van onze krant van de 
OBKrant aan de lijn krijgt. Of ik wat wilde schrijven over mijn hobby, jawel we 
hebben meer hobby`s dan OBK dus de andere hobby en dan gaat het over   
astronomie in de breedste zin van het woord. Dat houdt in de sterren ,de maan, planeten, 
ruimtevaart en alles wat er mee te maken heeft 
 
We zullen eerst beginnen over de maan die ons wel het meest bekend is. 
Als je op een avond zo naar buiten zit te staren dan zie je vaak de maan in verscheidene gestaltes 
en dan is het leuk om er eens met een verrekijker naar te turen zodat je de zeeën en kraters kunt 
zien. Het mooist is het als je ernaar kijkt als het halve maan is dan zie je ook duidelijk de 
scheidslijn van de bergen. Interessant is het als je daarbij bedenkt dat de maan gemiddeld 484.450 
kilometer  van ons af staat. Dat valt dus eigenlijk wel mee , want er zijn bv genoeg vrachtauto’s die 
diezelfde stand op de kilometerteller hebben staan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ook zie je vaak het ISS overkomen. Dat is het bemande ruimtestation wat continue zijn rondje in de 
ruimte draait op een hoogte van zo`n 350 kilometer. Je ziet het vaak als een heldere ster die van 
west naar oost beweegt, net het tegenovergestelde als de planeten en de sterren. 
Google maar eens op ISS,  daar kun je nog veel meer informatie inwinnen. 
Zo zien we ook vaak planeten aan het hemelruim staan waarvan Venus en Jupiter er vaak het 
duidelijkst uitspringen. Ook die actuele gegevens zijn op het internet op te zoeken, want de stand 
van de planeten veranderd dagelijks. 
 
Dan heb je ook nog de ruimtevaart. Nu is het zo dat er veel raketten de ruimte in wordt gestuurd, 
maar nu hoor je daar niet zo veel van vergeleken met jaren geleden. Elke raket die omhoog 
geschoten werd kwam wel op het journaal. Toch blijft het belangrijk dat ze daar mee doorgaan. 
Ook al kost het veel geld, we plukken er allemaal onze vruchten van. Er zijn verschillende 
ontdekkingen mee gedaan waaronder de bekende antiaanbaklaag van Tefal, de bekende 
navigatiesystemen (denk maar aan de Tom Tom die we inmiddels niet meer kunnen missen), aan het 
traagschuim waaronder Tempur en nog vele andere zaken. 
Het levert dus uiteindelijk toch ook weer wat op, ook al merk je het niet zo echt. 
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Zo is er toch veel te zien aan de hemel. Want je denkt er gebeurt niet zo veel , maar als je het een 
beetje bezig houdt is het een drukte van belang. Als je bedenkt hoe groot het heelal is dan zijn wij 
maar een nietig stipje in het geheel en dat vinden onze buren op enkele lichtjaren van ons 
verwijderd misschien ook wel. Ik kan namelijk niet geloven dat wij hier alleen zijn met al die 
miljoenen sterren en planeten, maar de tijd zal het leren ook al zullen wij dat niet meer 
meemaken. 

 
 
Als er naar aanleiding van dit verhaal nog vragen zijn dan hoor ik het graag en zal ze, als het in mijn 
vermogen ligt, ook beantwoorden. 
 
Groetjes, 
 

Theo van Brussel 
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UIT DE OUDE DOOS… 
 
 
 
 
Hier weer een foto uit het archief van Harmonie OBK: 
 

 
Bij gelegenheid van de geboorte van prinses Juliana op 30 april 1909 poseren burgemeester A.B.H. 
Otten (met hoge hoed) en gemeentesecretaris A.J. van Mil (bolhoed) op het bordes van het 
gemeentehuis. 
Op de hoeken van het bordes OBK's schellenboomdragers Bert Gilsing en Hanneske Crooijmans,  
op de trappen de leden van Fanfare OBK en op de voorgrond leden van de Erpse wielerclub, 
waaronder Jan Hendriks. 
 


