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VAN DE REDACTIE
Daar zijn we weer!
De tweede OBKrant van 2013.
In de vorige krant hebben we aangekondigd ideeën te hebben voor een paar nieuwe rubrieken.
Het is voor deze editie nog niet gelukt om hier invulling aan te geven, maar we gaan ons best
doen om dit in de eerste uitgave na de zomervakantie te gaan meenemen.
Eén van deze nieuwe ideeën was om een oud-(bestuurs)lid van onze vereniging te benaderen en
hem/haar een aantal vragen te gaan voorleggen onder het mom van “Hoe gaat het toch met…”.
Als jullie een leuk idee hebben aan wie we aandacht kunnen besteden, houden wij ons
aanbevolen. Laat het weten via e-mail op obkrant@home.nl.
Door omstandigheden is het Manon nog niet gelukt om een interview te houden met iemand,
maar ze heeft aangegeven voor de eerste krant na de vakantie onze kersverse nieuwe dirigent
Sef Pijpers aan de tand te gaan voelen.
Rest ons voor dit moment niets anders dan eenieder een hele fijne zomervakantie toe te
wensen!
Veel leesplezier!
Groeten van de reactie.

Redactie
Paul van Antwerpen
Annie Bernardus
Theo Bockting
Tijn van Brussel

Interview
Manon van Brussel

E-mailadres OBKrant
obkrant@home.nl

In deze editie:
- De laatste editie van “Gezocht”
- De gebruikelijke rubrieken als “De muziekkeus van…”, “De pen” en het
“CC-tje”
- Een terugblik op o.a. de eindpresentatie van Winkracht 6 en het
zomermiddagconcert
en meer…
Muziekvereniging Harmonie OBK
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VAN HET BESTUUR
Inmiddels is de laatste repetitie voor de vakantie verleden tijd.
Zowel het harmonieorkest als de slagwerkgroep repeteerden
toevallig allebei op woensdagavond. Het was fijn om te zien dat een
aantal slagwerkers na afloop naar Van Haandel kwamen om
gezamenlijk de vakantie in te luiden. Een harmonieus geheel.
Inmiddels een mooie start gemaakt met onze nieuwe dirigent. Na
twee concerten onder zijn leiding kunnen we constateren dat we
‘unne goeie’ gevonden hebben.
Afscheid en welkom
Helaas hebben we afscheid moeten nemen van Harry Ketelaars en
Maria van der Cammen. Via kinderen en kleinkinderen heel betrokken
bij harmonie OBK. We hopen dat alle familieleden samen met alle
mensen om hen heen de kracht vinden om dit grote verlies te kunnen
verwerken en de mooie herinneringen te koesteren.
Welkom aan de kleine Sieme, zoon van Kim en Lianne. Wellicht
ontstaat er uit deze spruit iets heel muzikaals. We wachten het af.
Proficiat, kersverse ouders, opa en oma en oom!
Disco Bowlen
Op vrijdag 19 april 2013 organiseerde OBK+ een activiteit voor alle
leerlingen van onze muziekvereniging: Disco Bowlen in Fitland Hotel
De Vrije Teugel!
Aan de reacties te horen vonden alle deelnemers het erg leuk! Een
geslaagde activiteit dus van de commissie OBK+. Fijn om te zien hoe
deze commissie zich inzet voor de jeugd. Naast het muzikale is het
ook van groot belang om de jeugd op deze manier te motiveren om
lid te zijn van onze club.

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
Manon van Brussel:
06 – 12 36 90 78,
bij voorkeur per SMS.
Afmelden?
voor de repetitie van het
speelgroepje /
opleidingsorkest:
Angela van den
Crommenacker
0413 – 21 35 34
Afmelden?
voor optredens, concerten
en dergelijke:
Eigenlijk nooit.
Als het niet anders kan bij
de digirenten / de
voorzitter, direct na het
bekend worden van de
bewuste datum.

Concert met Lieshout
Op 1 juni hadden we een uitwisselingsconcert met de harmonie van
Lieshout. Het concert werd voor het eerst gedirigeerd door onze
nieuwe dirigent Sef Pijpers. Gezien de reacties vanuit de zaal was het duidelijk dat we een goede
keuze gemaakt hebben met deze dirigent.

Studiedag slagwerkgroep
Op zondag 2 juni kwamen de muzikanten van de slagwerkgroep een dag bij elkaar in Ter Aa in Erp
om zich optimaal voor te bereiden voor de deelname aan de podiumwedstrijd op 7 december in
Etten-Leur. Zondag 8 september gaan zij dit nog eens dunnetjes overdoen. We hopen met z’n allen
op een prachtig resultaat.
Windkracht 6
Op woensdag 12 juni 2013 vond in Ter Aa een wel zeer speciale voorstelling plaats: het afsluitende
concert van Windkracht 6 in het schooljaar 2012-2013. Windkracht 6 is een project waarin MIK,
Harmonie OBK en de Erpse, Boerdonkse en Keldonkse scholen samenwerken. De organisatie van
project en slotconcert is in handen van de opleidingscommissie van Harmonie OBK. Ook nu weer
hopen we dat dit project resulteert in een flinke aanwas van nieuwe leerlingen. Voor meer
informatie verwijs ik jullie naar de website van onze vereniging: www.harmonieobk.nl
En wanneer nieuwe leerlingen voortvarend aan de slag gaan dan resulteert dat vanzelf in het
volgende kopje.
Geslaagden
Naast schoolexamens zijn er aan het einde van het jaar ook veel muzikantenexamens en zo ook
binnen OBK. Ik wil vanaf deze plaats alle geslaagden voor diploma A B of C van harte feliciteren met
het behaalde resultaat.

Muziekvereniging Harmonie OBK
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Zomermiddagconcert met Hertog Janfietstocht
Op zondag 23 juni sloot muziekvereniging Harmonie OBK het seizoen af met een
zomermiddagconcert. Alleen De Durdauwers speelden op het Hertog Janplein te Erp, waar tevens de
Hertog Janfietstocht haar finish had. Met een luchtig programma verwelkomden ze de fietsers. Het
Harmonieorkest en de Slagwerkgroep moesten helaas hun concert binnen voortzetten. De
weergoden waren ons weer niet gunstig gezind evenals vorig jaar bij TisWa. Om met de woorden
van onze voorzitter te spreken: het lijkt wel of er een taboe op rust wanneer je OBK uitnodigt voor
een buitenconcert. Een leuke bijkomstigheid was overigens wel dat diezelfde voorzitter meegedaan
had aan de fietstocht en gelijk de hoofdprijs won: een gloednieuwe ‘damesfiets’!
De slagwerkers onder leiding van Henk Schellekens speelden het concoursprogramma dat op 7
december in Etten-Leur plaatsvindt. Het harmonieorkest onder leiding van Sef Pijpers had ook een
mooi programma variërend van een paso doble tot een Klezmer-rhapsodie.
Na afloop van het zomermiddagconcert werd mevrouw Toos Vonk nog verblijd met een serenade
vanwege een Koninklijke onderscheiding.
Speciale serenade
Onze laatste serenade vond plaats op vrijdag 28 juni in de Brabantse Hoeve ter gelegenheid van het
huwelijk van ons lid Martijn Verhallen en zijn Femke. Vanaf deze plaats wil ik het gelukkige paar
een mooie toekomst wensen.
Tot slot
Nadat we met z’n allen genoten hebben van een welverdiende vakantie gaan het harmonieorkest en
het opleidingsorkest starten op woensdag 14 augustus. Op donderdag 15 augustus gaat de
slagwerkgroep de repetities weer hervatten op weg naar het concours van 7 december. Alvast heel
veel succes.
Voor nu een prettige vakantie toegewenst en tijdens onze barbecue zijn we benieuwd naar alle
verhalen.
Tot ziens na de vakantie
Tijn van Brussel
secretaris

Muziekvereniging Harmonie OBK
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HIEP HIEP HOERA
Juli
6
6
8
10
10
12
12
13
15
15
16
18
19
22
22
24
29

Piet Leenders
Yannick Hoevenaars
Wern van Asseldonk
Gijs van Dooren
Martijn Verhallen
Stijn van Haandel
Alicia Peelen
Anouk van Dinter
Martien van Leuken
Roy van Nuland
Paul van Antwerpen
Kees Bressers
Gilbert van den Tillaart
Manon Emonds
Tijn van Brussel
Helma van der Heijden
Jesse van Lankveld
Augustus
08
09
09
10
10
16
18
19
20
27
29
29

Janne Penninx
Janneke Bekkers
Gerrit Kerkhof
Martijn van der Heijden
Stefanie Peelen
Jan van de Wijdeven
Gaby van Lankveld
Marle Muselaers
Karin Kanters
Stan Reijbroek
Amber Meeder
Berry Cuppen

September
06
06
10
14
18
21
21

Fenna van den Boom
Hilde van de Wetering
Tessa Claasse
Karin van de Wijdeven
Dielis van der Linden
Mike Ketelaars
Willy Nabuurs

Muziekvereniging Harmonie OBK
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GESLAAGD
Op zaterdag 1 juni namen
slagwerkers in opleiding deel aan het
theoretische examen A.
Allen slaagden:
Paul van de Boom, Guus van Berlo,
Pepijn van Schaijk, Tijn Pennings,
Joran Spierings, Luca Spierings.

GEBOREN
Op donderdag 6 juni werden
Lianne en Kim verblijd met de
geboorte van een gezonde zoon:

Proficiat!

Sieme

GESLAAGD
De eindexamens zitten er weer op.
Ook binnen OBK waren er
geslaagden:

Ouders, opa en oma en oom, Van
Harte Gefeliciteerd!

VMBO
Anouk van Dinter
Paul van den Boom
HAVO
Tijn Kanters
PABO
Karin Kanters
MAS
Siebe van de Crommert.
MBO
Bram Verhoeven

GESLAAGD
Jesse van Lankveld is op zaterdag
22 juni geslaagd voor het
C-examen hoorn.
Anouk van Dinter behaalde het
B-diploma klarinet.
Hilde van de Wetering, Sam van
de Crommenacker en Amber van
der Heijden zijn geslaagd voor het
A-diploma dwarsfluit.

Geliciteerd allemaal!

Bram Verhoeven en Moniek van
de Wijdeven zijn geslaagd voor
het diploma C trompet.

GETROUWD
Op vrijdag 28 juni trouwde Martijn
Verhallen met zijn Femke.
OBK bracht een serenade op de
feestlocatie, De Brabantse Hoeve te
Volkel.

Merle Verhoeven behaalde het
A-diploma klarinet.
Proficiat allemaal!

Van Harte Gefeliciteerd!
Muziekvereniging Harmonie OBK
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EINDPRESENTATIE WINDKRACHT 6
Op woensdag 12 juni 2013 vond in Ter Aa een wel zeer speciale voorstelling plaats: het afsluitende
concert van Windkracht 6 in het schooljaar 2012-2013.
Windkracht 6 is een project waarin MIK, Harmonie OBK en de Erpse, Boerdonkse en Keldonkse
scholen samenwerken. Met als doel: de kinderen interesseren voor muziekles op een instrument.
De speciale leerkracht juffrouw Cindy bezoekt de groepen tijdens het project met speciaal
samengestelde lessen. En tot slot is er dan de slotmanifestatie.

Hoofdrollen waren dit keer weggelegd voor het opleidingsorkest onder leiding van Cindy van Rijn,
de jeugdslagwerkgroep onder leiding van Thijs van Stiphout, leerlingen van basisschool De Empel,
de Nicolaasschool en de Mariaschool, en tenslotte Mary Poppins. Allen kwamen als sterren over de
rode loper naar het podium.
Sandy Rombout in haar rol van Mary Poppins spande de kroon met het musicalliedje
”Supercalifragilisticexpialidocious” en de totale presentatie van de projectafsluiting.

De organisatie van project en slotconcert was in handen van de opleidingscommissie van
Harmonie OBK.
Foto’s: Henk Loeffen

Muziekvereniging Harmonie OBK
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AGENDA HARMONIEORKEST EN SLAGWERKGROEP

3 juli t/m 8 augustus
Zondag 25 augustus
16:00 – 21:00 uur
Zaterdag 7 september
18:00 uur
Zondag 8 september
10:00 – 16:00 uur
Zondag 6 oktober
11:30 uur
Zaterdag 19 oktober
Zaterdag 2 november
Zondag 3 november
Zondag 17 november
Zondag 24 november
Zaterdag 7 december
Zaterdag 14 december
Donderdag 26 december
Tweede Kerstdag
2014
Zondag 6 april
13:00 uur
Zondag 18 mei
10:15 uur

VAKANTIE
Barbecue OBK+
Schoolplein De Empel
Opening De Bolle Akker
Boekelseweg
Studiedag Slagwerkgroep
Ter Aa
Jubilarissenconcert - TerAa
Jubilarissen: Theo van Brussel 50 jaar en
Martien van Leuken 60 jaar
Concert Slagwerkgroep
Heeswijk
Jumbofestival (SWG)
Jumbofestival (HO)
Toetsingsfestival Slagwerkgroep
Berlicum
Intocht Sinterklaas te Erp
Podiumwedstrijd Slagwerkgroep
Theater De Nobelaer te Etten-Leur
Feestavond OBK
Opluisteren Hoogmis 2e Kerstdag
Solistenfestival OBK
Serenade 1e Heilige Communie te Erp

Muziekvereniging Harmonie OBK
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AGENDA JEUGD OBK

Zondag 6 oktober
?? december
Hertog Janplein

Jubilarissenconcert
Jubilarissen: Theo van Brussel 50 jaar en
Martien van Leuken 60 jaar
Vuur & Vlam

Muziekvereniging Harmonie OBK
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GEZOCHT
In de eerste OBKrant van 2013 stond voor de tweede keer onderstaande foto:

We hebben nog één nieuwe inzending ontvangen, maar van niemand de juiste.
Een aantal mensen hadden het juist dat het een brillenpootje is, maar niemand wist dit toebehoort
aan redactielid Annie Bernardus.
Daarom gaat de fles wijn van Will deze keer weer naar:

de reactie

Dit was de laatste “Gezocht” voorlopig.
Vanaf de volgende editie hebben we dus ruimte voor nieuwe rubrieken.

Muziekvereniging Harmonie OBK
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ZOMERMIDDAGCONCERT
Op zondag 23 juni sloot muziekvereniging Harmonie OBK het seizoen af met een ontspannen
middagconcert op het Hertog Janplein te Erp, waar tevens de Hertog Janfietstocht haar finish had.
Tenminste, dat was de bedoeling...De weergoden besloten anders.
Als eerste was het de beurt aan De Durdauwers. Wind en onverwachte buien speelden deze
muzikanten echter amper parten, net zo min als de deelnemende fietsers.
Twee uur lang spelend onder de overkapping van het terras van Partycentrum Van Haandel,
verwelkomden De Durdauwers de vrolijke deelnemers aan de fietstocht met een luchtig programma.

Voor de slagwerkgroep koos men toch maar een andere accommodatie: de kleine zaal van Van
Haandel. De slagwerkers onder leiding van Henk Schellekens bracht het programma voor de
podiumwedstrijd op 7 december a.s. ten gehoren.

Om ongeveer 17:00 uur was het de beurt aan het harmonieorkest onder leiding van Sef Pijper.
Met een interessant programma, waarin een paso doble, een Klezmer-rhapsodie, vlotte marsen en
een stuk fantasiemuziek, vermaakte men het aanwezige publiek.

Muziekvereniging Harmonie OBK

12

OBKrant – Juli 2013

STUDIEDAG SLAGWERKGROEP
Op zondag 2 juni jl. kwamen de muzikanten en dirigent van de slagwerkgroep bijeen in Ter Aa voor
een studiedag. Dit ter voorbereiding op de podiumwedstrijd in Etten-Leur van dit jaar.

Als gast-repetitor werd uitgenodigd Patrick van den Heuvel.
Hij heeft als dirigent ervaring met de uit te voeren werken “In memoriam: Anne Frank” en “Bronk”,
beiden van componist Gian Prince.

Foto’s: Henk Loeffen

Op zondag 8 september a.s. staat een nieuwe studiedag op de agenda.

Muziekvereniging Harmonie OBK
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OBK’S CULINAIRTJE
Deze keer een recept voor weer een lekker soepje, deze keer van Kari Beekmans:

Geroosterde paprika- en tomatensoep
Als het over soep gaat, denk ik bijna altijd automatisch aan tomatensoep.
Maar als je eens een keer een ander smaakje op tafel wilt zetten, dan geeft deze tomatensoep
de verrassende twist.
Door de groenten eerst te roosteren krijgt de soep een eigen unieke smaak.
Ingrediënten (voor 4 personen):

olijfolie
3 uien, in vieren gesneden
3 dikke tenen knoflook, ongepeld
5 tomaten, in vieren gesneden en de zaadjes verwijderd
1 grote rode paprika, in vieren gesneden, de pitjes en zaadlijsten verwijderd
1 ruime theelepel tijm
fijn zeezout en versgemalen peper
handvol verse basilicumblaadjes
theelepel gerookte paprikapoeder
750 ml groentebouillon
Bereiding
Verwarm de oven voor op 190°C.
Vet een grote bakplaat licht in met olijfolie.
Leg de ui en knoflook op de bakplaat.
Leg de tomaten en paprika met hun velletje naar beneden erbij.
Strooi de tijm over de tomaten en een beetje olijfolie over de paprika en de uien.
Bestrooi daarna alle groenten met een beetje zeezout en peper.
Zet ze circa 30 minuten in de oven totdat de uien bruin worden en beginnen te karameliseren
en alles er geroosterd uitziet.
Zet eventueel op het laats de grill even kort aan omdat echte geroosterde smaakje te krijgen,
maar laat de groenten niet zwart worden.
Haal de bakplaat uit de oven, verwijder de velletjes van de knoflookteentjes en pureer alles in
de keukenmachine.
Bewaar enkele basilicumblaadjes voor de garnering en voeg de rest toe, samen met de
gerookte paprikapoeder en de groentebouillon, maar doe dit laatste in etappes om de
gewenste textuur van je soep te bereiken.
Breng de soep opnieuw aan de kook en breng op smaak met zout en peper.
Leg, ter garnering, een paar basilicumblaadjes in het midden van iedere soepkom.
Serveer eventueel met croutons en voor wie wil een schep half stijfgeklopte slagroom.
Geniet van deze verrassend lekkere soep!
Kari

Het volgende recept hadden wij graag gezien van:

Nico van Brussel

Muziekvereniging Harmonie OBK
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DE MUZIEKKEUS VAN…
Jori van den Akker
Nikki, Bedankt hè!
1. Wat zijn je 10 favoriete artiesten (zangers/zangeressen, bands/ orkesten)
Net als mijn voorgangers vind ik ook van alles leuk, met name top40 en Nederlandstalig.
Op festivals sta ik het liefst bij de flauwekulmeezingmuziektent, zoals chille-met-nille. Thuis en in de
auto is het veelal radio538 of 100%NL om zo hard (en vals) mogelijk mee te zingen.
Als ik dan toch mijn favorieten moet uitzoeken; Kyteman, Guus Meeuwis, Beyonce, Miss Montreal,
Jurk!.
2. Welke nummers /cd’s staan in je persoonlijke top 10?
Survivor van Destiny’s child heb ik altijd een fantastisch mooi
nummer gevonden.
De muziek die gewoon klopt, en de dames kunnen prachtig
zingen.
http://www.youtube.com/watch?v=Wmc8bQoL-J0

Ik vind het nummer ‘Preaching to the choir’ van ‘Kyteman’ erg vet.
Het nummer klopt gewoon, en dan als je staat te kijken met de lichteffecten enzo. Je voelt het
nummer gewoon.
http://www.youtube.com/watch?v=e1obGwfOFyE
3. Aan welk nummer heb je een speciale herinnering en waarom?
Sinds de begrafenis van opa vind ik ‘Ave Maria’ erg mooi en bijzonder. Ik had dat nummer
opgenomen met mn telefoon en toen aan hem laten horen. Hij als echte muzikant, zat vruuger hoorn
te spelen bij OBK, had wat tips ter verbetering.
Met name de laagte kon zuiverder vond hij en de timing van mn achtste noten was onjuist. Jaaa jaa
opa, ik zal er eens op studeren . Hij vond dat ik dat wel es in de kerk moest spelen, maar ik vond dat
ik de kerk daarvoor niet kon lenen voor zomaar een keertje spelen. We spraken af dat ik dat op zijn
begrafenis zou doen, dat het ik ook gedaan en ik vond het mooi. Ik weet zeker dat ons opa het ook
‘kei skon’ vond.

Muziekvereniging Harmonie OBK
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4. Wat is het mooiste concert dat je ooit hebt meegemaakt of op tv hebt gezien ?
Het allermooiste vetste optreden dat ik tot nu toe heb bezocht is dat van ‘the Kyteman Orchestra’ in
‘De Beleeving’ in Nijmegen. Het geluid, het experimentele en natuurlijk de Trompet! Het straalde er
gewoon vanaf dat ze lol aan het maken waren met muziek, enorm gepassioneerd. Op het einde
riepen we natuurlijk met de zaal mee ‘we want more, we want more’. En we kregen meer!!
De nummers waren als het ware … op… Dus gingen ze laten zien hoe een jamsessie gaat. Dat had ik
echt niet willen missen!
5. Welke act (zanger/zangeres/ band/orkest) wil je absoluut nog een keer live zien?
Ik zou nog wel eens ooit naar de Toppers in Concert willen.
Gewoon omdat het over de top en hartstikke ‘fout’ is.
Carnaval maar dan op z’n niet-Brabants!
Ik had dit jaar ook naar Beyonce willen gaan maar ik
bedacht pas te laat dat ik dan ook kaartjes nodig had en
iemand die mee daar naar toe wilde. Helaas, volgende keer
beter.

6. Wat is je favoriete zomerplaat?
De twee meest geniale zomerplaten (proud to be fout!!)
Summer Jam - Sunclub vs The Underdog Project
http://www.youtube.com/watch?v=Xs6LrUT4D5s
Dragostea Din Tei - O-Zone. Die werd regelmatig aangezet op de fiets onderweg naar Hemelrijk.
http://www.youtube.com/watch?v=jRx5PrAlUdY
7. Van wie wil jij de volgende keer de muziekkeus in de OBKKrant lezen (en horen)?
De volgende keer wil ik graag de muziekkeus lezen van Linde Dortmans
Succes!

Muziekvereniging Harmonie OBK

16

OBKrant – Juli 2013

HET CC’TJE
Beroemdheden
Bekend zijn en bewonderd worden, wie wil dat nou niet? Je kunt op veel manieren beroemd
worden: een column in de OBKourier, of een solo met Lost in Music kunnen er aan bijdragen dat
heel veel mensen je gaan bewonderen, vereren, of achterna rennen op straat schreeuwend om een
handtekening.
Je kunt ook beroemd geboren worden. Stel je voor dat je de zoon of dochter van een bekende
columnist bent. De kranten staan al volgeschreven van je, nog voor je geboren bent.
Maar waar ligt de grens van echt beroemd zijn? Een column in een krant schrijven die ongeveer
evenveel oplagen telt als het aantal OBK leden, maakt je natuurlijk niet beroemd.
Er zijn mensen die beweren dat een beroemdheid niet iedereen meer kent die hem of haar wel
kent. Dus wanneer iemand je in de supermarkt aanspreekt met een brede glimlach en vraagt hoe
het toch met je gaat de laatste tijd, maar jij weet absoluut niet wie je tegenover je hebt.
Als deze theorie zou kloppen, zouden er in het Simeonshof al meer beroemdheden zitten als in de
rest van Nederland.
De vraag blijft dus, wanneer is iemand beroemd?
Na wekenlange research naar overeenkomsten tussen beroemdheden zijn wij er uit. Je kunt jezelf
pas echt een beroemdheid noemen als je een eigen Wikipedia pagina hebt!

Muziekvereniging Harmonie OBK
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DE PEN
Betekenisvol ontmoeten
Nu alweer 6 jaar geleden ben ik op het idee gekomen om als vrijwilliger een
week mee naar Lourdes te gaan. Ons pap en mam hebben dit jaren gedaan; wij
gingen standaard in september een weekje uit logeren. Al gauw heb ik een vriendin gevonden die
dit ook wel ziet zitten en een paar maanden later zitten we bij de startbijeenkomst van de VNB,
waar we onze vrijwilligersgroep alvast leren kennen en meer horen over onze taken.
De eerste week van de meivakantie vertrekken we per nachttrein richting Lourdes, samen met
honderden andere vrijwilligers en pelgrims. Mijn eerste taak is die van deurwachter; bij één van de
20 rijtuigen de mensen welkom heten, koffers sjouwen, water, boekjes en sjaaltjes uitdelen. Op
een aantal momenten brengen we koffie, thee en bouillon rond, en ook eetpakketten. De rest van
de tijd maken we vol met kletsen, spelletjes, en één of meerdere drankjes in het buffetrijtuig
nuttigen. Onderweg hier naartoe is er file op de gang, en dus kijk ik even binnen bij een coupé waar
een groep dames fanatiek aan het haken is. Een paar uur later op de terugweg heeft tot mijn
verrassing één van de dames een prachtig vlindertje voor me klaar. Na een korte nacht komen we
om 7.00 uur ’s ochtends aan op het station van Lourdes. Iedereen lijkt te weten wat te doen,
behalve ik. We sjouwen met koffers, rolstoelen (al dan niet met pelgrims erin) en vuilniszakken. Eén
van de pelgrims heeft zijn scootmobiel in het pakrijtuig staan, helemaal aan de andere kant van de
trein, dus even later cross ik over het perron om deze bij de heer af te leveren. Wanneer alle
pelgrims per bus zijn vertrokken naar de verschillende hotels, en de zorgpelgrims met een aparte
rolstoelbus ook op weg zijn, maken wij de korte wandeling naar het Accueil, het gigantisch grote
zorghotel aan de rand van de Heiligdommen.

De hele week hebben we in kleine groepjes de zorg over een aantal pelgrims. ’s Ochtends om half 6
gaat de wekker al. Mensen uit de zorg worden gekoppeld aan ‘helpende handen’ zoals ik. Dit geldt
voor de ochtend- en avondzorg, en ik kom trots bij mijn vriendin melden dat ik een mevrouw heb
geholpen met douchen. Overdag is het maar net welke pelgrim hulp of gezelschap nodig heeft. Op
een rooster staat met kleurtjes precies aangegeven welke taak je wanneer hebt, zoals
restaurantdienst, lunchtijd of assisteren tijdens vieringen. Met de hele Nederlandse bedevaartgroep
hebben we verschillende vieringen door de week heen, zoals de boeteviering, sacramentsprocessie,
lichtprocessie en handoplegging.
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Voor de lichtprocessie moet al op tijd opgesteld worden, want naast onze eigen bedevaartgroep
doen ook allerlei andere nationaliteiten mee. Iedere avond kleurt de Esplanade van alle
aangestoken kaarsen, soms wel 20.000 op één avond. In zes talen wordt er gezongen en de
rozenkrans gebeden. Bij het Avé Maria gaan alle kaarsen de lucht in, een kippenvelmoment.
Ongelooflijk mooi om hiervan deel uit te maken.

Ook gaan we verschillende keren met de mensen door de grot en steken kaarsen aan. Het is mooi
om te zien hoe verschillend de pelgrims de vieringen ervaren. De handoplegging is voor velen een
emotioneel moment. Ik begeleid hierbij een pelgrim waar ik al de hele week voor zorg. Op mijn
vraag hoe hij de viering vond, is zijn antwoord; ‘Ik vond het een mooie dienst, maar de bisschop
heeft wel koude handen’. Later, wanneer we op een terras een kopje koffie drinken, vertelt hij dat
hij hier voor de 2e keer is. Na het overlijden van zijn eerste vrouw, en nu weer, nadat zijn tweede
vrouw is overleden aan kanker. Hier wil hij kracht op doen. In Lourdes raak je snel vertrouwd met
elkaar, en worden levensverhalen gedeeld, wat de uurtjes samen op het terras net zo waardevol
maken als de vieringen. De mensen zijn blij dat er een luisterend oor voor ze is en dat er de hele
week zo goed voor ze gezorgd wordt.
Natuurlijk worden er ook souvenirs gekocht in de talloze souvenirshops die Lourdes rijk is. Door de
commercie moet je even heen kijken, veel mensen willen toch een tastbaar aandenken of presentje
mee naar huis nemen. De Hollanders zijn vaak te vinden in ‘de Limburgse winkel’, waarvan de
eigenaars definitief in Lourdes zijn gaan wonen.

Donderdag is altijd excursiedag, lekker de Pyreneeën in met de bus. Dat is al een hele onderneming
op zich; via een rolstoellift gaan een aantal pelgrims de bus in, de rest klimt zelf omhoog. Na een
half uurtje rijden zijn we op de eerste bestemming: Cite Secours, een groot terrein waar een
openlucht kathedraal is. Helaas is die een behoorlijk eind de berg op, maar ook daar is een
oplossing voor bedacht; oranje klossen worden aan de twee voetsteunen geknoopt en zo wordt
iedere rolstoel omhoog gesjouwd, twee trekken voor, één duwt achter. Een mevrouw met
elektrische rolstoel doet dienst als ‘trekpaard’. Na een gezellige bijeenkomst boven komt de
afdaling, ook nog een hele toer.
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Want stel nou dat de rolstoel ervandoor gaat….daarom altijd de tip; pak niet alleen de handvaten
vast, maar ook een stuk ijzer! Na een heerlijke openlucht-lunch maken we nog een mooie rondrit
door de Pyreneeën, waarbij veel vrijwilligers de gelegenheid nemen om even bij te slapen. Door
onze teamleider die voor in de bus zit, worden we echter bij de les gehouden, want hij trakteert
ons regelmatig op ‘interessante’ informatie over het gebied; ‘Goh, wat is het steil hier, ik ben al
beneden en jullie zijn nog boven. Als u rechts kijkt, ziet u een mesthoop, als u links kijkt, een hoop
mest’. Tja, hier kan ik weinig aan toevoegen.

Ook ieder jaar vaste prik is de bonte avond. Aangezien Koninginnedag nogal eens in deze reis valt, is
de bonte avond vaak oranje gekleurd. Zowel pelgrims als vrijwilligers treden op met liedjes,
moppen, koekhappen, ‘ik hou van holland’ en allerlei flauwekul. De koffer zit ieder jaar dan ook
redelijk gevuld met pruiken, hoedjes, jurken en andere benodigdheden.

‘Daar in dat kleine café aan de Gave….’ Bij Lourdes denk ik natuurlijk ook aan Jeanne d’Arc, de
stamkroeg van de Hollanders aan de overkant van de Gave. Vanaf een uur of 11 ’s avonds druppelen
de vrijwilligers binnen, zodra ze klaar zijn met hun werk in het Accueil of hotel. Even ontladen om
er de volgende dag weer tegenaan te kunnen gaan. Elke avond hangt het er ‘met de benen buiten’.
Moppen tappen (Siebe, ik pleeg wel eens plagiaat…), liedjes zingen, bijkletsen met andere
vrijwilligers, durdauwersdeuntjes op mijn sax en uiteraard wijn en bier op tafel. Regelmatig worden
we door de obers buiten geveegd. Eén voordeel; naar onze kamersleutel hoeft dan niet meer
gezocht te worden.
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Lourdes bezoeken betekent vele ontmoetingen met anderen; vrijwilligers, pelgrims, toevallige
voorbijgangers, mensen die je raken, aan het denken zetten, verwonderen, ontroeren of aan het
lachen maken.
Neem bijvoorbeeld Piet en Marja, een echtpaar dat samen al enkele jaren naar Lourdes gaat. We
ontmoeten hen op het station van Den Bosch, waar ze staan te wachten met een taxichauffeur. We
zien de vertrouwde VNB-labels en vragen of ze ook op weg zijn naar Lourdes. Met Marja in de
rolstoel, Piet aan de arm, hun vier koffers, onze twee koffers, handtassen en mijn saxofoontas
proppen we ons in de lift, ondertussen hulptroepen bellend om te helpen sjouwen. Eenmaal
aangekomen in Lourdes genieten wij als vrijwilligers van de manier waarop Piet en Marja Lourdes
beleven. De mooie gedichten van Marja die ze plots vertelt. Het ondeugende lachje van Piet en de
moppen die hij vertelt. De hand van Piet altijd op de arm van Marja wanneer hij naast haar loopt.
Het verdriet wanneer de laatste dag is aangebroken en ze weer naar huis moeten. Het verlangen
dat Marja uitspreekt; ‘over 350 dagen mogen we weer’. De dankbaarheid die de pelgrims tonen, is
overweldigend. Even een rolstoel van de schaduw in de zon zetten, een kopje koffie halen, met de
kleinste dingen zijn ze al erg blij. Afgelopen mei waren een aantal missiezusters uit Uden met ons
mee. Het was een internationaal gezelschap, met zusters uit Nederland, Indonesië, India, Paraguay
en Polen. Wat een levenservaring hebben deze mensen, en wat een mooie gesprekken ontstaan
hierdoor.
Met de groep waarmee je in het hotel zit, wordt ieder jaar een groepsfoto gemaakt. De hele dag zie
je de typische, blauwe karretjes, een fotograaf zit onderuitgezakt te wachten op zijn eerste klant.
Het maken van de foto is een heel georganiseer; van alle kanten komen vrijwilligers en pelgrims
aangelopen. Als iedereen goed staat, kondigt de fotograaf aan dat er tot drie geteld zal worden.
Met een prachtig Frans accent klinkt; “Eene…tweeje…drieje…en nog eene asteblief. Diezelfde
avond kan de foto opgehaald worden.
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Bedankje van onze teamleider dit jaar
Vrijwilliger zijn…
is vrijwillig,
maar niet vrijblijvend
Is verbonden,
maar niet gebonden
Is onbetaalbaar,
maar niet te koop
Is positief denken,
is positief doen
Met als enige doel voor jezelf en de ander
een goed gevoel!

Ook met de andere vrijwilligers bouw je in een week
veel op. Je komt allemaal met hetzelfde doel;
hulpbehoevende pelgrims een prachtige week bezorgen.
Als je hen zo ziet genieten en daarbij een handje kunt
helpen, daar doe je het toch voor. Maar naast het
zorgen voor de pelgrims, zorg je ook voor elkaar. In
Lourdes ontstaan vriendschappen voor het leven!
Sommige vrijwilligers zie je een jaar niet, en wanneer
je elkaar dan weer treft op de startbijeenkomst, is het
net of je gisteren afscheid van elkaar nam op het
perron.

Nu, 6 jaar later, kun je gerust zeggen dat het
Lourdesvirus me te pakken heeft. Alle vervoer is
ondertussen de revue gepasseerd; 3 jaar met de
nachttrein, de TGV, de VNBLance en het
vliegtuig. Naast het zorgen voor pelgrims heb ik
in het koor van de lichtprocessie meegezongen
en voorgelezen, voor 20.000 man tijdens de
Internationale hoogmis de Nederlandse voorbede
gedaan, een aantal keren tijdens de
Handoplegging het Avé Maria gespeeld en tijdens
de slotviering met Daan samen sax gespeeld.
Ieder jaar opnieuw is de reis bijzonder, om zijn
eigen redenen. Ieder jaar is de keuze om me
weer op te geven niet moeilijk. Ieder jaar in
december zit ik met spanning te wachten op de
mail; ‘Het doet ons plezier je te kunnen
berichten dat je bent aangesteld als vrijwilliger
in één van de reizen van VNB’. Yes, ik mag dit
jaar weer mee naar Lourdes!
Groetjes Karin van de Wijdeven, en bedankt hè
Martijn voor het doorgeven! p.s Ook zin om een keer mee te gaan….?
De volgende keer is de pen voor een nieuw Durdauwerslid:

Monique van de Wijdeven
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