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VAN DE REDACTIE
Hier is ie dan! Alweer de tweede krant van het jaar 2014!
De eerste krant waarbij Harry Kobus de redactionele taak van Theo Bockting heeft
overgenomen. Harry heeft gelijk al de nodige stukjes geschreven.
En we zitten alweer voor de vakantieperiode.
Nog een paar werken en dan hebben we alweer de laatste repetitie van het seizoen.
Even er tussenuit, even bijtanken.
In deze krant een terugblik op een aantal activiteiten en de gebruikelijke vaste rubrieken, zoals
een nieuwe “Hoe is het toch met…”, met deze keer Rosa van Amstel, een nieuwe “De
muziekkeus van…”, “De pen” en “OBK’s Culinairtje”.
Iedereen een hele fijne vakantie toegewenst. Geniet ervan!
En voor deze OBKrant wensen we jullie veel leesplezier!
Groeten van de redactie.

Redactie
Paul van Antwerpen
Annie Bernardus
Harry Kobus
Tijn van Brussel

E-mailadres OBKrant
obkrant@home.nl

In deze editie:
-

De derde editie van de nieuwe rubriek “Hoe is het toch met…”

-

Een terugblik op een aantal activiteiten, zoals Windkracht 6 en het
Levend Tafelvoetbal van OBK+

en meer…
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VAN HET BESTUUR
De vakantietijd is begonnen. We hebben een mooi muzikaal
seizoen achter de rug waar we met volle tevredenheid op terug
kunnen kijken. Oranje heeft de finale net niet gehaald maar wist
toch te eindigen als derde land van de hele wereld. Een knappe
prestatie!
Wat is er afgelopen tijd gebeurd bij OBK? Een opsomming van
allerlei gebeurtenissen die de revue gepasseerd zijn…….
We kregen een alarmmelding bij Ter Aa tijdens onze repetitie. Tot
op de dag van vandaag is het nog niet helemaal duidelijk wie
hiervoor verantwoordelijk was dus noemen we ook geen namen, hè
Christ?
Een warm welkom aan Luuk, zoon van Karin en Giel. Wellicht
ontstaat er uit deze spruit iets heel muzikaals. We wachten het af.
Proficiat, kersverse ouders, opa en oma!
Natuurlijk feliciteren we alle geslaagden van de afgelopen periode.
Verder in deze OBKrant kun je alle namen lezen.
Op zaterdag 14 juni kwam OBK naar je toe! Alle orkesten van onze
muziekvereniging zorgden samen voor een ontspannen
buitenconcert op het Hertog Janplein. Blaaskapel De Durdauwers
rondde de avond af met een tweetal vrolijke sessies.
Op 29 juni vond het tafelvoetbal plaats op datzelfde plein. Een
zeer leuke, sportieve bezigheid voor alle leden van OBK, bedacht
en prima georganiseerd door de commissie OBK+. Een schot in de
roos! De secretaris heeft op die middag ervaren hoe de
Oranjespelers zich gevoeld hebben tijdens de troostfinale. Leuk om
te doen maar net geen winst. Die ging naar de spelers van Brazilië.
Nogmaals complimenten voor de commissie OBK+.
Op woensdag 2 juli 2014 speelde Jesse van Lankveld op zijn hoorn
de sterren van de hemel, begeleid door het harmonieorkest van
Harmonie OBK.
Daarmee slaagde hij met vlag en wimpel voor het D-examen. Jesse
proficiat.
Slagwerkgroep
Zaterdag 24 mei hebben twee slagwerkers als afgevaardigden van
Harmonie OBK deelgenomen aan het Brabants Kampioenschap voor
Solisten en Ensembles in Den Durpsherd in Berlicum.
Zij ontvingen een uitnodiging om deel te nemen op basis van
eerder behaalde resultaten op het solistenconcours van 15 maart
2014.
Hoewel ze net niet de titel Brabants Kampioen kregen behaalden
ze toch een heel mooi resultaat met 83 punten. Van harte!

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
Astrid Kuijpers:
06 – 42 66 24 92,
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 digirenten / de
voorzitter, direct na het
bekend worden van de
bewuste datum.

Harmonieorkest
Op vrijdag 11 juli speelde Harmonieorkest OBK onder leiding van Sef Pijpers tijdens het festival
Fabriek Magnifique, in het teken van musical.
Met zangsoliste Marjolein Teepen werden de vele toeschouwers vergast op bekende musicalsongs in
het Veghelse Julianapark. Luc van Moorsel praatte de liedjes aan elkaar.
Het publiek werd verrast door de grote variatie melodieën die orkest en zangeres uitvoerden tijdens
dit laatste concert voor de zomervakantie. Jammer dat dit concert zo weinig aandacht heeft
gekregen in de regionale kranten. Het was een zeer geslaagd concert waarbij menigeen kippenvel
kreeg van de zangstem van Marjolein.
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Opleidingsorkest en jeugdslagwerkgroep
Woensdag 21 mei, half zeven vond het muziekproject plaats van Harmonie OBK, MIK en de
basisscholen van Erp en Keldonk. Het door Sanne van de Valk gepresenteerde programma had de
naam Symfonica in Colours meegekregen, verwijzend naar de vele kleuren waarin de artiesten, de
leerlingen van groep 5 uit Erp en groep 5-6 uit Keldonk, op gingen treden. Doel van het project was
om de basisschoolleerlingen plezier te laten beleven aan het bespelen van een instrument en het
samen muziek maken. Na afloop van de optredens werd er ook nog volop gebruik gemaakt van de
mogelijkheid om kennis te maken met de diverse blaasinstrumenten en het slagwerk. Inmiddels
hebben we een aantal aanmeldingen binnen voor nieuwe muzikanten.
Op vrijdag 27 juni presenteerden een aantal muzikanten van de jeugdslagwerkgroep Harmonie OBK
zich op basisschool De Empel in Erp. In het kader van het project ‘Aan Tafel’ van Fabriek
Magnifique openden zij met de Ontbijtact de projectdag. En met veel succes!
Durdauwers
Tijdens het evenement Zijtaart Ontvangt organiseerde blaaskapel De Boemelaars een festival in
verband met het 50-jarig bestaan van de kapel. Twaalf ensembles deden mee aan het festival. Het
publiek bombardeerde De Durdauwers tot de op één na beste blaaskapel; Gazzerop uit Veghel ging
met de eer strijken.
En verder….
Nadat we met z’n allen genoten hebben van een welverdiende vakantie gaan het harmonieorkest en
het opleidingsorkest starten op woensdag 27 augustus. Op donderdag 28 augustus gaat de
slagwerkgroep de repetities weer hervatten.
Voor nu een prettige vakantie toegewenst en we zijn nu al benieuwd naar alle verhalen.
Tot ziens na de vakantie.
Na de vakantie staan er nog veel activiteiten op het programma. Houd de data op de website goed
in de gaten zodat we alles op een mooie manier kunnen invullen.
Een muzikale groet namens het bestuur,

Tijn van Brussel
Secretaris Harmonie OBK Erp
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EINDPRESENTATIE WINDKRACHT 6
Ook dit jaar organiseerde Harmonie OBK weer samen met MIK en de
basisscholen van Erp en Keldonk het project Windkracht 6.
Doel van het project was om de basisschoolleerlingen plezier te laten beleven aan het bespelen van
een instrument en het samen muziek maken.
Met betrekking tot dit project kunnen we stellen dat de kreet “OBK komt naar je toe” zeker op
gaat, want als voorbereiding op de uitvoering worden op de basisscholen muzieklessen gegeven.
Het resultaat van deze muzieklessen was te zien en te horen op de uitvoering die onder grote
publieke belangstelling plaatsvond op 21 mei in de grote zaal van ter Aa. Sanne van de Valk
presenteert het programma met de naam “Symfonica in Colours”, verwijzend naar de vele kleuren
waarin de artiesten, de leerlingen van groep 5 uit Erp en groep 5-6 uit Keldonk, op gaan treden.
Maar ook zal Sanne zich van haar muzikale kant laten zien als ze, begeleid door het
opleidingsorkest, een nummer zingt.

Voor het gelegenheidsorkest waren enthousiaste scholieren opgetrommeld
.

Het opleidingsorkest staat niet alleen onder leiding van Cindy van Rijn, maar zal ook geleid worden
door gastdirigent Joep van Dijk. Naast het opleidingsorkest is ook de jeugdslagwerkgroep actief op
Windkracht 6. Samen schotelen ze het publiek een fraaie show voor met muziek, zang en dans.
Na afloop van de optredens werd er ook nog volop gebruik gemaakt van de mogelijkheid om kennis
te maken met de diverse blaasinstrumenten en het slagwerk. Hiervoor waren veel leden van OBK
aanwezig voor het geven van een korte workshop. Kortom, weer een heel geslaagd evenement en
OBK heeft wederom een goede indruk weten te maken.

Na afloop van de voorstelling was er grote belangstelling voor de workshop trommelen voor beginners.

Foto’s: Harry Kobus
Muziekvereniging Harmonie OBK
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HIEP HIEP HOERA
Juli
1 Boy Roozen
6 Piet Leenders
6 Yannick Hoevenaars
8 Wern van Asseldonk
10 Gijs van Dooren
10 Martijn Verhallen
12 Stijn van Haandel
12 Alicia Peelen
13 Anouk van Dinter
15 Martien van Leuken
15 Roy van Nuland
16 Paul van Antwerpen
18 Kees Bressers
19 Gilbert van den Tillaart
22 Manon Emonds
22 Tijn van Brussel
24 Helma van der Heijden
29 Jesse van Lankveld
30 Marie-José van der Heijden

Augustus
01
08
09
09
10
10
16
18
19
20
27
29
29

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

September
06
06
10
14
18
21
21
22

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

Muziekvereniging Harmonie OBK
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BRABANTS KAMPIOENSCHAP
Op zaterdag 24 mei jl. hebben Guus van Berloo en Roy van Nuland deelgenomen aan het Brabants
Kampioenschap voor Solisten en Ensembles in D’n Durpsherd in Berlicum.
Zij ontvingen een uitnodiging om deel te nemen op basis van eerder behaalde resultaten op het
solistenconcours van 15 maart 2014.
Guus is leerling van Paul Schepers en Roy krijgt les van Henk Schellekens.
Guus speelde in de 5e divisie het multi-percussion werk "Try-it" van Frank Rademakers en
behaalde 83 punten.
Roy speelde in de 4e divisie het multi-percussion werk "Martinique" van Leon Camp en behaalde
eveneens 83 punten.
Jammer genoeg waren deze punten net niet genoeg om de titel Brabants Kampioen mee naar Erp
te nemen, maar toch een hele mooie prestatie!
Proficiat allebei!

BABYNIEUWS
Op donderdag 26 juni jl. is geboren:

Luuk
Zoon van Giel en Karin van de Wijdeven.
Van Harte Gefeliciteerd en heel veel geluk toegewenst!

Muziekvereniging Harmonie OBK
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NK SLAGWERK 2014
Op zaterdag 28 juni nam Roy van Nuland deel aan het KNMO
Nederlands Kampioenschap Slagwerkmuzikanten 2014 in D'n
Durpsherd in Berlicum.
Roy speelde in de 4e divisie als solist in de sectie multipercussion.
Hij werd dan wel geen kampioen maar hij zette toch maar een mooie solo
neer tijdens een NK en verdedigde daarmee de Erpse eer op
voortreffelijke wijze.
Prima werk, Roy!

GESLAAGD
Op woensdag 2 juli is Jesse van Lankveld, begeleid door het
harmonieorkest, geslaagd voor het D-examen hoorn.
Jesse, nogmaals Van Harte Gefeliciteerd!

SLAGWERKERS GESLAAGD
Op 24 mei heeft Niels van Dinter met goed resultaat theorie-examen B voor kleine trom afgelegd.
Op 28 juni 2014 hebben drie slagwerkers succesvol examen gedaan in Berlicum bij Rhythm Impact.
Daarna zijn op 5 juli nog eens 2 slagwerkers op examen geweest en eveneens geslaagd.
28 juni:
Stijn Jans: Bouwstenen examen
Pepijn van Schaijk en Guus van Berloo: A-examen kleine trom
5 juli:
Luc van de Acker: A-examen kleine trom
Roy van Nuland: B-examen kleine trom
Gefeliciteerd allemaal!

Muziekvereniging Harmonie OBK
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BLAASMUZIKANTEN GESLAAGD
Onderstaande muzikanten feliciteren we met het behalen van een diploma via de muziekschool:

Voor diploma A slaagden:
Hoorn:
Alicia Peelen
Mike Ketelaars

Trompet:
Femke v/d Cruijsen

Fluit:
Anne v/d Heijden
Liliane Pieterse
Judith v/d Akker
Hilde Buitenhuis

Voor diploma B slaagden:
Trompet:
Britt Baggermans
Jori v/d Akker
Voor een opstapdiploma slaagden:
1e fase:
Anne v.d. Akker
Yannick Hoevenaars
Tessa Claasse

e

1 fase fluit:
Gaby van Lankvelt
Lizzy Bartels

e

2 fase fluit:
Ilse van Dinter
Nanne Ketelaars

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

Vrijdag 11 juli 20:00 uur
18:30 uur soundcheck
Woensdag 16 juli t/m
Donderdag 21 augustus
Zondag 5 oktober
11:00 uur
Zaterdag 1 november
Venhorst
Zondag 2 november
Venhorst
Zondag 16 november
Zondag 23 november
Zondag 21 december
15:00 uur
Zondag 26 december
2015
Zaterdag 21 maart
10:00 uur
Zondag 29 maart
13:00 uur – Ter Aa
Zondag 3 mei
18:00 uur
Maandag 4 mei
Dinsdag 5 mei
Zondag 14 mei

Podiumconcert Fabriek Magnifique met soliste
Marjolein Teepen(HO) - Julinanapark Veghel
VAKANTIE
Jubilarissenconcert OBK
Jumbofestival (SWG)
Jumbofestival (HO)
Jeugdmuziekdag
Intocht Sint-Nicolaas Erp
Concert met Terpsichore (HO)
Opluistering Hoogmis Tweede Kerstdag (HO)
Serenade Opening Nieuwbouw Simeonshof
Onderling Solistenfestival OBK
Generale repetitie Klank- en Lichtspel
Dodenherdenking (HO)
Klank- en Lichtspel
Serenade Begeleiding 1e Heilige Communie

Muziekvereniging Harmonie OBK
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AGENDA JEUGD OBK
OO = Opleidingsorkest
SG = Speelgroepje
JSWG = Jeugdslagwerkgroep

Woensdag 16 juli t/m
Donderdag 21 augustus
Zondag 21 september
14:30 uur – 16:30 uur
Zondag 5 oktober
11:00 uur
Zondag 16 november
2015
Zondag 29 maart
13:00 uur – Ter Aa

VAKANTIE
Open Veldfeest op “De Bolle Akker
Jubilarissenconcert OBK
Jeugdmuziekdag
Onderling Solistenfestival OBK

Nieuws van de Jeugdcommissie
Windkracht 6
Woensdag 25 mei jl. vond de eindshow van Windkracht 6 plaats in Ter Aa.
Het thema kleur kwam goed aan bod door de versieren maar ook door gekleurde nummers.
Bij 'Colours of the Wind' liet oud-OBK-saxofoniste Sanne van de Valk haar zangkunsten horen,
waarna zij de presentatie op zich nam. Bij 'The Pink Panther' mochten we genieten van een
geweldige solo van Janneke op de saxofoon. Ook hadden we deze voorstellen een primeur, de
speelgroep van de slagwerkers trad voor het eerst op! Natuurlijk mocht ook de jeugdslagwerkgroep
niet ontbreken met een goed stukje vol met vette beats!
OBK komt naar je toe!
Windkracht 6 was net achter de rug en het volgende optreden diende zich alweer aan.
Op een gezellig terras aan het Hertog Janplein mochten de klanken van onze jeugdige muzikanten
goed klinken! Het was gezellig en leuk. Volgend jaar weer?

Muziekvereniging Harmonie 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: een nieuwe
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:

Rosa van Amstel
Hoe lang ben je al weg bij OBK?
Ik weet niet precies de datum meer, maar ik denk rond 1999.
Welk(e) instrument(en) heb je bespeeld?
Ik ben begonnen op bugel. Ja lang geleden…. 1969.
Daarna ben ik overgestapt op klarinet, contrabas en cello!!

Rosa van Amstel TOEN

Waar woon je tegenwoordig?
Ik woon al sinds 1983 in Uden.
Hoe is je gezinssamenstelling?
Single!

Muziekvereniging Harmonie OBK
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Ben je tegenwoordig nog steeds actief in de muziek en zo ja, hoe en wat?
Ik ben niet actief in een vereniging. Het laatste jaar heb ik weer het blokfluit-spelen opgepakt. Erg
leuk! Vooral het samenspel met Toiny Verkuijlen. Ik bespeel de altblokfluit.
Wat is je hoogtepunt uit je OBK-tijd?
Hoogtepunt?? Met een knipoog! Na afloop van de repetitie met de dames aan een tafeltje bij Van
Haandel bijkletsen, maar vooral frietjes eten met een kroketje!!!
Effe serieus. Mijn eerste concours in Obdam. Ik was nog maar net bij de “grote harmonie” en ik
mocht al meteen mee naar concours, 3e klarinet!
Heb je nog een leuke anekdote uit je tijd bij OBK?
We hadden een concert – ik meen in Lieshout - Ik speelde cello. Voordat het concert begint nog
even mijn instrument stemmen…….. en ja hoor “KNAP” zei de snaar. Ik helemaal over mijn toeren.
Wat nu. “Gewoon een nieuwe snaar opzetten” dacht ik, maar dat duurt wel even.
Toon kwam Jan Koolen met dè oplossing!! Je doet gewoon mee….. “play backen”. Het hele concert
heb ik stilletjes achter mijn cello gezeten en niet meegespeeld. Ik ging met een ….…gevoel naar
huis.
Wie heb je als dirigent / instructeur gehad?
Van Dhr. van de Velden uit Geldrop kreeg ik bugelles.
Met de komst van Jacques Merkx stapte ik over op klarinet.
Ik heb diverse docenten gehad voor cello- en contrabasles.

Rosa van Amstel NU

Wat is de reden dat je bij OBK bent gestopt?
Na bijna 30 jaar muzikant geweest te zijn, vond ik het welletjes. Ik was toe aan een nieuw
uitdaging!
Wat moet er gebeuren om weer lid te worden van OBK?
Ik ben niet over te halen. Ik draag de harmonie een warm hart toe, maar ik wil de vereniging niet
meer op kosten jagen!!! Vier instrumenten is wel genoeg.

Muziekvereniging Harmonie OBK
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Waarom kun je OBK aan iedereen van harte aanbevelen?
Als je een gezellig avond wil hebben…… kom bij OBK. Het is niet helemaal vrijblijvend, want er
moet thuis wel gestudeerd worden.
En als je thuis gestudeerd hebt, is musiceren in een vereniging fantastisch.
Wat zijn tegenwoordig je hobby’s?
Ik heb nog een baan; vanaf 1977 werkzaam bij de gemeente Uden. (is ook mijn hobby) Daarnaast
maak ik creatieve dingen van papier, zoals kaarten voor diverse gelegenheden, doosjes,
verpakkingen, etc. Ik wandel en speel blokfluit.
Wil je nog wat kwijt aan iedereen bij OBK? Misschien een goede tip?
Ik heb altijd met veel plezier bij harmonie OBK gespeeld. Het was niet alleen een tijdverdrijf,
maar ik heb er ook van genoten èn veel geleerd.
Ik heb vriendschap opgebouwd met Leonne en Ine tot op de dag van vandaag. Voor mij heel
waardevol. “Het gaat jullie goe!”

Rosa van Amstel

Muziekvereniging Harmonie OBK
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CONCERT “OBK KOMT NAAR JE TOE!”
Met de kreet “OBK komt naar je toe deze zomer” werd misschien wel een nieuwe traditie ingeluid.
Namelijk een openlucht optreden aan het begin van de zomer van alle geledingen van Harmonie
OBK op het Hertog Janplein. Dus er werd opgetreden door het speelgroepje, het opleidingsorkest,
de jeugdslagwerkgroep, de slagwerkgroep, het Harmonieorkest en De Durdauwers.

Voor de een was het een mooie gelegenheid om eens onder andere omstandigheden muziek te
maken, voor de ander juist een spannend moment om eens voor een groter publiek op te treden. En
er was duidelijk sprake van publieke belangstelling, mede vanwege de goede weersomstandigheden.
Dus plan B hoefde niet uitgevoerd te worden, namelijk dat er bij mindere weersomstandigheden
uitgeweken zou worden naar Ter Aa.

Foto’s: Henk Loeffen
Muziekvereniging Harmonie OBK
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OBK’S CULINAIRTJE
Riet’s spinazieschotel
Ingrediënten:
- 500 gr aardappelen
- 500 gr gehakt
- 450 gr spinazie á la crème (1 pakje)
- 150 gr geraspte kaas
- 50 gr boter
- 2 eieren
- 1 ui
- scheutje melk
- peper en zout
- paneermeel
- grote ovenschaal (ingevet)
Bereiding:
- Verwarm de oven voor op 200°C.
- Schil de aardappelen en kook ze in zo’n 20 min. gaar. Maak hier, met een scheutje melk, een
klontje boter en een snufje zout, een smeuïge puree van. (Houd wat boter apart voor de
paneerlaag.)
- Kook de eieren 10 minuten en laat ze afkoelen.
- Bak het gehakt rul en voeg de ui toe. Bak deze mee tot de ui glazig is. Breng het gehakt op smaak
met wat peper en zout. Voeg voor wat extra smaak een scheutje ketjap of chilisaus toe.
- Verwarm de spinazie á la crème in een pannetje, totdat deze ontdooid is.
- Bouw nu de ovenschotel in laagjes op. Begin met het gehakt/ui-mengsel, daar giet je de spinazie á
la crème overheen. Snij de eieren in plakjes en verdeel deze over de spinazie. Strooi de geraspte
kaas over de plakjes ei. Dek het geheel af met de aardappelpuree.
- Om een mooi bruin korstje te krijgen, strooi je nog wat paneermeel en een paar klontjes boter
over de puree.
- Bak de ovenschotel 30 tot 45 min. in de voorverwarmde oven, totdat er een bruin korstje ontstaat.

Smakelijk eten!
De volgende die van mij het culinairtje mag gaan schrijven is Dick Schouten!
Ik denk dat hij een heerlijk gerechtje weet te presenteren, succes Dick!
Martijn Verhallen
Muziekvereniging Harmonie OBK
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LEVEND TAFELVOETBAL OBK+
Dat ook in voetbal muziek kan zitten werd zondag 29 juni duidelijk tijdens het levend
tafelvoetbalspel georganiseerd door ons eigen OBK+ team. Overal was zorg aan besteed, de details
waren belangrijk. De kleuren van het veld waren groen en geel, oftewel de kleuren van Brazilië. Er
was een echte sky box in de vorm van een aanhanger. Er was een VIP lounge bij Party Centrum van
Haandel. En last but not least, er was de Olympische gedachte: “Meedoen is belangrijker dan
winnen”.

Totaalplaatje: speelveld en sky box

Overal lagen de reserveballen klaar om in het veld
gebracht te worden

Het enige detail waar het OBK+ team geen invloed op had was het weer. Maar toeval of niet, toen
om half drie Sef Pijpers poolshoogte kwam nemen brak een voorzichtig zonnetje door.
En dan de wedstrijden. Alhoewel meedoen belangrijker was dan winnen, leek het die middag wel of
verliezen niet in het woordenboek voorkwam. Elke wedstrijd werd op het scherpst van de snede
gespeeld, alsof we op het wk waren. Alles was geoorloofd, zelfs de “speelstangen” moesten het op
een gegeven moment ontgelden. Maar gelukkig, er is niemand gebeten en niemand hoefde dus voor
vier maanden een van Haandel verbod opgelegd te worden.

Het perspectief van de doelman

Beeld vanuit de sky box

Waar het evenement in mineur begon vanwege de regen, kunnen we stellen dat gezien het
enthousiasme, de beleving en de terugkerende zon de finale zeker in majeur eindigde. OBK+ team:
bedankt voor een geweldig evenement.

Een spelmoment: op het scherpst van de snede

Muziekvereniging Harmonie OBK

Foto’s: Harry Kobus
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DE MUZIEKKEUS VAN…
Monique van de Wijdeven

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

Beyonce

2. Shakira
3. Rihanna
4. Christina Aguilera
5. Jennifer Lopez
6. Gia Farrell
7. Jessie J
8. Anastacia
9. Don Omar
10. Daddy y Yankee
2. Welke nummers / CD’s staan in je persoonlijke top 10?
1. Beyonce – I Was Here

 http://www.youtube.com/watch?v=qZeZLyL2BQs

2. Shakira – Beautiful Liar

 http://www.youtube.com/watch?v=QrOe2h9RtWI

3. Rihanna – Love The Way You Lie

 http://www.youtube.com/watch?v=8DEHeUIH89k

4. Christina Aguilera – Fighter
5. Jennifer Lopez – Follow The Leader
6. Gia Farrell – Hit Me Up
7. Jessie J – Nobody’s Perfect
8. Anastacia – left outside alone
9. Don Omar – Danza Kuduro
10. Daddy y Yankee – Limbo
3. Aan welk nummer heb je een speciale herinnering en waarom?
Queen – Innuendo

 http://www.youtube.com/watch?v=cpys1c3jCNs

Mijn eerste Lost In Music, de openings act.
4. Wat is het mooiste concert dat je ooit hebt meegemaakt of op tv hebt gezien ?
Lost In Music.

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

Beyonce
6. Wat is je favoriete zomerplaat?
Don Omar – Danza Kuduro

7. Van wie wil jij de volgende keer de muziekkeus in de OBKrant lezen (en horen)?
Harry van Brussel

Muziekvereniging Harmonie OBK
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AAN TAFEL
Op vrijdag 27 juni presenteerden een aantal muzikanten van de jeugdslagwerkgroep Harmonie OBK
zich op basisschool De Empel in Erp. In het kader van het project "Aan Tafel" van Fabriek
Magnifique openden zij met “De Ontbijtact” de projectdag. En met veel succes!

Bekijkt ook het filmpje op Facebook:
https://www.facebook.com/harmonieobk#!/photo.php?v=393096924164344&set=vb.3679641400109
56&type=2&theater

Foto’s en filmpje: Henk Schellekens
Muziekvereniging Harmonie OBK
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DE PEN
Ik wil om te beginnen Lotte Croijmans bedanken dat ze de pen aan mij
doorgegeven heeft. Want hoe je het ook went of keert; ik ben nu eenmaal een
vreemde eend in de bijt binnenin dat opleidingsorkest. Ik hoor de jonge leden,
al dan niet rechtstreeks, over mij praten in termen als “die mevrouw”of die
“oudere vrouw”. En daar hebben ze dan helemaal gelijk in, want ik ben nu
eenmaal het oudste lid in het opleidingsorkest.
Ik ben zo’n vier jaar geleden begonnen met
hoornlessen volgen, en lid geworden van OBK.
Ik was toen pas 46 jaar. Gedurende mijn jeugd
heeft mijn moeder altijd tegen me gezegd dat ik
maar bij de harmonie moest gaan, omdat ze vond
dat ik gevoel voor muziek had en ze hield zelf ook
veel van harmoniemuziek. Helaas heb ik haar raad
toen nooit opgevolgd. Dat zou het aanleren van
een muziekinstrument een stuk vereenvoudigd
hebben, want eerlijk gezegd vind ik het nog steeds
niet makkelijk om het te leren beheersen.
Toch wil ik het wel blijven proberen, want als ik
oefen thuis, kan ik nergens anders aan denken en
in die zin is het heel ontspannend voor mij. Het
meeste kan ik genieten als we een mooi (gedragen)
lied bij het opleidingsorkest ingestudeerd hebben.
Als ik die hoorns in zo’n muziekstuk die warme
ondertonen hoor maken, in samenspel met die
andere instrumenten die bespeeld worden door
allemaal leuke, jonge mensen en een altijd blije,
gedreven en ijverige dirigente in de persoon van
Cindy van Rijn, en de trouwe ondersteuning van
enkele oude rotten uit het harmonieorkest, die
toch wekelijks de moeite nemen om het
opleidingsorkest te ondersteunen met hun klanken
en ervaring, dan weet ik weer precies waar ik het
voor doe.

Dit is scan van een oude foto, waarbij
ik de middelste ben.
De linker is mijn oudere zus Jozien en
de lange man is mijn vader, nu 91 jaar
en nog net zo recht.

Als ik de hoorn niet bespeel, dan worden mijn dagen door veel andere zaken in beslag genomen.
Ik ben getrouwd met Arie van de Crommert en samen proberen we vier zonen naar de
zelfstandigheid te loodsen. Van de vier maken er drie muziek. Job (24) luistert alleen. Aike (22)
speelt fagot bij OBK, maar is nu rustend lid omdat hij compositie en productie studeert aan de
Hogeschool der Kunsten in Hilversum. Hij speelt gitaar en is leadzanger van “The Monday Patriots”
(voorheen “Live it Out”. Onze Siebe (20) speelt saxofoon. Ook hij is rustend lid van OBK omdat hij
studeert aan de HAS in den Bosch. Rient (17) speelt accordeon, gitaar en piano.
Daarnaast staan er bij ons dagelijks ruim honderd melkkoeien te loeien om gemolken en gevoerd te
worden en ruim 60 stuks jongvee. Ik heb binnen ons bedrijf de taak om het jongvee tot een half jaar
en de gehele administratie te verzorgen.
Ook werk ik als verpleegkundige in het regionaal verpleegkundig team van BrabantZorg. Dit is een
mobiel verpleegkundig team in de thuiszorg en de vijf verzorgings(te)huizen uit de regio. In
november jl. ben ik geslaagd voor een specialistische opleiding tot palliatief verpleegkundige.
Binnen Brabant Zorg ben ik nu met enkele andere disciplines een palliatief advies team aan het
opstarten.

Muziekvereniging Harmonie OBK
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Dit is een foto van 31 december jl., mijn vijftigste verjaardag.

Als er dan nog tijd over is, mag ik die graag aan onze honden Soek (Basset) en Bork
(Newfoundlander) besteden , terwijl ik met Arie in de tuin aan het werken ben, of een flinke
afstand wandel, al dan niet op het Pieterpad. Samengevat is er dus zeer zelden een “dull moment
in my life” en dat wil ik graag nog lang zo houden.
Voor de volgende keer wil ik DE PEN overdragen aan Thea Schellekens.
Zij is fluitiste bij OBK en moeder van de fantastische drummer van “TheMonday Patriots”.
Luister maar eens op www.mondaypatriots.nl of volg ze via Facebook/Twitter.

Angelie van de Crommert-van den Elzen

Muziekvereniging Harmonie OBK
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OPTREDEN FABRIEK MAGNIFIQUE VEGHEL
Op vrijdag 11 juli speelde Harmonieorkest OBK onder leiding van Sef Pijpers tijdens het festival
“Fabriek Magnifique”, in het teken van musical.

Met zangsoliste Marjolein Teepen werden de vele toeschouwers in het Veghelse Julianapark
getrakteerd op bekende musicalnummers. Luc van Moorsel tekende voor de presentatie.

Het publiek werd verrast door de grote variatie melodieën die orkest en zangeres uitvoerden tijdens
dit laatste concert voor de zomervakantie.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Paris Montmartre, van Toshio Mashima, door het harmonieorkest
Somebody to love, van George Michael
Bad Romance, bekend door Caro Emerald lady Gaga/Red One
Rehab, van Amy Winehouse
Spanish Festival, van Hans van der Heide, door het harmonieorkest
What a feeling, van Moroder
I dreamed a dream, uit Les Miserables: Schönberg
Mijn leven is van mij, uit Elisabeth - Kunze
I've got the music in me, van Bias Boshell
Foto’s: Henk Loeffen
Muziekvereniging Harmonie OBK
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OBK’S MARKTPLAATS

ADVERTENTIE

HIER HAD JOUW ADVERTENTIE
KUNNEN STAAN!!!

Deze keer geen berichten ontvangen voor deze rubriek, maar, heb je iets te koop
of zoek je iets?
Plaats een advertentie in de OBKrant!
Mail de redactie op

obkrant@home.nl

Muziekvereniging Harmonie OBK
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