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VAN DE REDACTIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Redactie 
 
Paul van Antwerpen 
Annie Bernardus 
Harry Kobus 

 

 
Daar zijn we weer! De tweede OBKrant van 2016! 
 
2016, het jaar van Lost in Music V. 
De eerste LIM-dag hebben we intussen gehad en hier kunnen we met een tevreden gevoel op 
terugkijken. 
 
Nu staat de zomervakantie voor de deur. 
Lekker allemaal even alle remmen los, uitrusten en genieten. 
Als het seizoen weer start kunnen we volle kracht vooruit, zodat we van Lost in Music weer een 
onvergetelijk evenement van kunnen gaan maken met z’n allen. 
 
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 
 
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:…..Sander van Brussel 

 
- Een recept voor Oosterse drumsticks…nee, geen houten… 

 
- Een terugblik op een aantal activiteiten van de laatste periode… 

 

 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, 
 
Juli 2016, het jaar is al weer halfweg. En alhoewel vooruitkijken 
belangrijker is dan terugkijken, wil ik dat laatste toch even kort 
doen. Want 2016 heeft ons al het nodige gebracht. Ten eerste een 
nieuwe voorzitter, omdat Christ van Bree had aangegeven om 
tijdens de algemene ledenvergadering de voorzittershamer over te 
willen dragen. En dat deed hij dan ook, maar de hamer bleef wel 
binnen de familie want hij is nu in de handen van zijn zwager Tijn 
van Brussel. Een voorzitter die bij jullie al lang bekend is en die 
zelf zijn muzikale sporen al ruimschoots verdiend heeft. Daarin ligt 
het grote verschil met (al) zijn voorganger(s). Nou wil ik niet alle 
ex voorzitters te kort doen door te beweren dat de huidige 
voorzitter wel verstand heeft van muziek, maar Tijn is wel de 
eerste voorzitter die ook spelend lid is. Maar ach, zoals al 
aangegeven, het bleef binnen de familie. 
Christ van Bree werd tijdens de algemene ledenvergadering 
geprezen voor zijn inzet en vervolgens door de vergadering 
benoemd tot erelid van OBK. Echter, hij zal zich op een aantal 
fronten blijven inzetten voor onze vereniging. En zeker het 
komende halfjaar zal hij het nog druk genoeg hebben als voorzitter 
van de stuurgroep die Lost In Music in goede banen mag gaan 
leiden. 
Ook wil ik nog even kort terugkomen op de nieuwe invulling van 
het uitwisselingsconcert, of zoals de nieuwe naam is gaan luiden: 
theaterconcert. Een projectgroep is zich bezig gaan houden met 
het vernieuwen van het uitwisselingsconcert. En na het eerste 
theaterconcert mogen we stellen dat de goede weg is ingeslagen. 
Een goed podium voor de orkesten, een sfeervolle inrichting van de 
zaal, fraaie belichting en populaire muziekstukken zorgden voor 
een prima ambiance. Er wordt nu al uitgekeken naar het 
theaterconcert van 2017. 
 
Juli 2016, nog een half jaar voor de boeg. En wat voor muzikaal 
half jaar zal dat gaan worden. Een periode die geheel en al in het 
teken zal staan voor Lost in Music. Een evenement waar we met 
ons allen enthousiast naar toe werken en ook met ons allen 
halsreikend naar uitkijken. 
 
Op 26 juni hadden we de eerste gezamenlijke repetitie met 
harmonieorkest, koor, combo en de meeste solisten. De 
Slagwerkgroep was niet aanwezig, maar zij zijn ook al druk bezig 
met hun voorbereidingen. Harmonieorkest en koor zijn al een 
aantal maanden aan het repeteren en konden een aantal nummers gezamenlijk repeteren. Ook kon 
een aantal solisten begeleid worden door harmonie en koor. Duidelijk werd dat ook de solisten goed 
voorbereid naar de repetitie kwamen. Het werd een lange middag maar om half zes konden we tot 
de conclusie komen dat er sprake was van een heel goede repetitie die de verwachtingen zeker zal 
doen verhogen. 
 
Juli 2016, de vakantie staat voor de deur. Wij willen iedereen dan ook een heel prettige vakantie 
wensen. En na de vakantie met frisse moed en energie op naar het laatste weekend van november. 
 
 
Een muzikale groet namens het bestuur,  
 
Harry Kobus 

mailto:jori.vandenakker@gmail.com
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HIEP HIEP HOERA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Juli 
  
 1 Boy Roozen 
 6 Yannick Hoevenaars 
 6 Piet Leenders 
 8 Wern van Asseldonk 
10 Martijn Verhallen 
12 Alicia Peelen 
12 Vera Buitenhuis 
13 Anouk van Dinter 
15 Martien van Leuken 
16 Paul van Antwerpen 
18 Kees Bressers 
19 Gilbert van den Tillaart 
22 Tijn van Brussel 
22 Manon Emonds 
24 Douwe Fransen 
24 Helma van der Heijden 
29 Jesse van Lankveld 

31 Tessa Tielemans 

Augustus 
 
 1 Elio Donkers 
 5 Janneke Bekkers 
 8 Julius Pouchi 
 9 Gerrit Kerkhof 
10 Martijn van der Heijden 
10 Stefanie Peelen 
16 Jan van de Wijdeven 
27 Stan Reijbroek 

29 Berry Cuppen 

November 
 
 3 Marius Vissers 
 9 Pepijn van Schaijk 
16 Nanne Ketelaars 
17 Angela van den Crommenacker 
19 Lars Kanters 
20 Josephine Roozen 
25 Peter van den Tillaart 
27 Dick Schouten 
30 Femke van der Lans 

20 Piet Vermunt 

Oktober 
 
 2 Driek van Eert 
15 Mieke van der Staak 
15 Joke van Asseldonk 
23 Annie Bernardus 
24 Will Barten 
24 Koen van der Linden 
25 Monique van de Wijdeven 
27 Willy Kerkhof 

29 Lotte Croijmans 

September 
 
 4 Bas van de Steen 
 6 Fenna van den Boom 
 6 Hilde van de Wetering 
10 Tessa Claasse 
14 Karin van de Wijdeven 
19 Johanneke Scheepers 
21 Mike Ketelaars 
21 Willy Nabuurs 
22 Joost van Vugt 

28 Jorg Bevers 

December 
 
 1 Esther van der Heijden 
11 Ine Vermunt 
15 Sam van den Crommenacker 
17 Guus van Berloo 
20 Merle Verhoeven 
21 Rini van den Elzen 
29 Harry Kobus 
29 Bert Manders 

29 Sef Pijpers 

De laatste OBKrant is verschenen in februari van dit jaar. In deze krant stonden de verjaardagen van januari 
t/m april. Omdat de maanden mei en juni inmiddels ook zijn verstreken, zijn de verjaardagen van deze twee 
maanden in deze krant niet meer geplaatst. Dit zullen we vanaf nu weer consequent gaan bijhouden.  



Muziekvereniging Harmonie OBK 

 

 

 6 

OBKrant – Juli 2016 

 

 

 

 

  BABYNIEUWS  
 

Op 11 april jl. zijn geboren:     Noor en Freek 

 
Dochter en zoon van Giel en Karin van de Wijdeven, 
zusje en broertje van Luuk. 
 
Namens de redactie en alle leden nogmaals 
Van Harte Gefeliciteerd en heel veel geluk toegewenst! 

 

  BABYNIEUWS  

 

Op 2 maart jl. is geboren:     Juul 

 
Dochter van Remco Spierings en Pleun. 
 
Namens de redactie en alle leden nogmaals 
Van Harte Gefeliciteerd en heel veel geluk 
toegewenst! 

 

GESLAAGD 

 
Op 30 juni speelde Jop Schellekens zijn Bachelor 
eindexamenconcert in de Concertzaal Tilburg.  
Jop slaagde, evenals zijn twee collega’s en hij werd 
aangenomen voor de studie Master of Music! 

 
Neeltje Donkers slaagde voor dwarsfluit diploma C! 
 
Op zaterdag 2 juli slaagden Joost van Vugt en Boy 
Roozen voor het A-examen klarinet!  

Op zaterdag 2 juli zijn Lars Kanters en Stijn Jans 
geslaagd voor hun A praktijk examen slagwerk. Allebei 
behaalden ze 46 punten. Een 8- gemiddeld! 

Proficiat allemaal namens de redactie! 
 

JUBILEUM 

 

Op vrijdag 27 mei jl. 
vierde Partycentrum 
Van Haandel haar 
50-jarig jubileum. 

Van Harte 
Gefeliciteerd met 
deze mooie mijnpaal 
namens de redactie! 
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AGENDA HARMONIEORKEST EN SLAGWERKGROEP 
 
HO = Harmonieorkest 
SWG = Slagwerkgroep 
 
 

Woensdag 27 juli tot en met 
dinsdag 6 september  

Vakantie voor alle geledingen van OBK 

Vrijdag 9 september 
16:30 uur – Van Haandel 

Serenade Gouden huwelijk Fam. Reijbroek 
(HO + SWG) 

Zondag 25 september 
Info volgt 

Serenade Gouden huwelijk Koos & Dien 
van Lankveld – Bouwdewijns (HO+SWG) 

Zondag 2 oktober 
Ter Aa 

Jubilarissenconcert OBK 
Paul van Antwerpen en Willy Nabuurs: 25 jaar 
Joke van Asseldonk en Joost van den Biggelaar: 40 jaar 

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  

2017  

Zondag 9 april 
12:30- 17:00 uur. Info volgt. 

Onderling festival voor solisten en kleine 
ensembles 

Donderdag 25 – Zondag 28 mei. 
Info volgt. 

Tournee met OBK? 

Donderdag 25 mei – Hemelvaart 
Tijdstop volgt. 

Serenade Eerste H. Communie 

 
 

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

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

Vakantie voor alle geledingen van OBK 

Zondag 18 september 
Info volgt. 

Open Veldfeest 

Zondag 2 oktober 
Ter Aa 

Jubilarissenconcert OBK 
Paul van Antwerpen en Willy Nabuurs: 25 jaar 
Joke van Asseldonk en Joost van den Biggelaar: 40 jaar 

Zondag 23 oktober 
Boekel. Meer info volgt. 

Jeugdmuziekdag (OSO, OO en JSWG) 

Donderdag 27 oktober 
Verdere info volgt. 

Optreden in de Efteling (OO en JSWG) 

Zondag 11 december 
Verdere info volgt. 

Vuur & Vlam (OO en JSWG) 

2017  

Vrijdag 24 februari 
Ter Aa. Verdere info volgt. 

Jeugdpronkzitting (OO en JSWG) 

Zondag 9 april 
12:30- 17:00 uur. Info volgt. 

Onderling festival voor solisten en kleine 
ensembles 

Zondag 4 juni 
Nistelrode. Verdere info volgt. 

Pinksterfeesten Nistelrode (JSWG) 

Zaterdag 18 november 
Ter Aa. Verdere info volgt. 
(Evt. ook 17 en 19 november!) 

Jeugdproms Funtastic 

 
 
Zie verder de agenda op de website www.harmonieobk.nl 
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GESLAAGDE EERSTE EDITIE THEATERCONCERT OBK 
 
Harmonie OBK organiseerde op 16 april voor de eerste keer een theaterconcert. Met een 

speciaal podium voor de orkesten, fraaie theaterverlichting en een bijzondere aankleding van 

de zaal. Het ruim aanwezige publiek had, gezien de reacties achteraf, zeer genoten van de 

optredens. 

 

Concert in drie delen  

Het concert bestond uit drie delen. Allereerst trad Harmonie ‘De Goede Hoop’ uit Aarle Rixtel op, 

gevolgd door het harmonieorkest van OBK en het concert werd afgesloten met een optreden van de 

Erpse slagwerkgroep. Het optreden van de slagwerkers begon met een solo-optreden van Jop 

Schellekens op de marimba. Hij speelde het nummer ‘Velocities’ van Molto Perpetuo. (Dit is één van 

de eindexamenwerken die Jop gespeeld heeft op zijn afstudeerconcert in juni) Die avond kon men 

niet alleen zien en horen dat gezamenlijk muziek maken bijzonder mooi kan zijn, maar ook dat een 

solo optreden heel veel indruk kan maken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goede weg ingeslagen 
Al jaren organiseerde Harmonie OBK een uitwisselingsconcert met een andere vereniging. Deze keer 
werd er voor een andere opzet gekozen. Een werkgroep heeft er voor gezorgd dat er een andere 
uitstraling aan de zaal gegeven werd. En ook werd er op een intensieve manier reclame gemaakt 
voor het concert, hetgeen er toe geleid heeft dat de zaal helemaal gevuld was met publiek. En het 
publiek heeft genoten. Of zoals een toeschouwer het verwoordde: “Dit smaakt naar meer”. Kortom, 
Harmonie OBK is met het organiseren van een theaterconcert op deze manier beslist een goede weg 
ingeslagen. 
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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 was het weer eens tijd voor een oud-slagwerker. 
We laten we aan het woord:  
 

Sander van Brussel 
 
Hoe lang ben je al weg bij OBK? 
13 jaar 
 
Welk(e) instrument(en) heb je bespeeld? 
Slagwerk. 
 
Waar woon je tegenwoordig? 
Asten. 
 
Hoe is je gezinssamenstelling? 
Ik ben getrouwd met Saskia in 2009 en in 2012 is onze dochter Bo geboren en in 2014 kwam daar 
ons zoontje bij om ons gezinnetje compleet te maken. 
 
Ben je tegenwoordig nog steeds actief in de muziek en zo ja, hoe en wat? 
Ik ben niet meer actief in de muziek, natuurlijk wordt ik nog wel op de hoogte gehouden door ons 
pap (Nico van Brussel, red.). 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De foto is een beetje onduidelijk, maar dit is Sandere TOEN (vooraan rechtsop de staatsiefoto 

van Harmonie OBK in 1999. 
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Wat is je hoogtepunt uit je OBK-tijd? 
Het is inmiddels al weer een flinke tijd geleden, maar ik weet dat we het altijd goed deden op de 
concours, daarnaast was ook de pronkzitting wel een mooie creatieve afwisseling waarbij we eens 
de blue man group imiteerde en een andere keer op klicko’s en bouwmaterialen het publiek 
verrasten.  
 
Heb je nog een leuke anekdote uit je OBK-tijd? 
Das een lastige… het is toch wel een behoorlijke tijd geleden.  
 
Wie heb je als dirigent / instructeur gehad? 
Henk Schellekens. 
 
Wat is de reden dat je bij OBK bent gestopt? 
Ik ging voor een half jaar naar Londen om stage te lopen voor school. Daarna heb ik bij Center 
Parcs nog een half jaar stage gelopen en heb me toen volledig op het werk gestort. 
 
Wat moet er gebeuren om weer lid te worden van OBK? 
Ondanks de goede herinneringen die ik heb aan de slagwerkgroep zal het er waarschijnlijk niet 
meer in zitten dat ik weer lid zal worden. Natuurlijk ben ik altijd in voor een reünie. Ik weet nog 
wel een adresje voor een bijzondere cateraar ;-) 
 
Waarom kun je OBK aan iedereen van harte aanbevelen? 
Een mooie vereniging met betrokken leden en een vereniging die gaat voor kwaliteit. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sander NU (Bron: Facebook-pagina Sander) 

 
Wat zijn tegenwoordig je hobby’s? 
Naast leuke dingen doen met het gezinnetje is mijn zaak mijn grootste hobby. Ik mag me nu al 
sinds 2012 de trotse eigenaar noemen van Brownies and DownieS Asten. Hier gaat veel tijd in 
zitten, maar levert me net zo veel energie weer op. 
 
Wil je nog wat kwijt aan iedereen bij OBK? Misschien een goede tip? 
Ik zou de van Brussels in de gaten houden, maar dat is waarschijnlijk een overbodige tip. Ze gaan 
inmiddels al aardig wat jaren mee in de vereniging, dus jullie zullen er wel mee om weten te gaan. 
Mochten jullie over de familie toch nog tips willen, dan nodig ik jullie allemaal uit in Asten. 
 

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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OBK’S CULINAIRTJE 

 

Met deze keer een recept van:  Henk Schellekens 
 
 
Aan mij de eer om voor de nieuwe OBKrant een recept aan te leveren voor "OBK's Culinairtje" ! 
Zoals u weet ben ik liefhebber van slagwerk en in het bijzonder geïinteresseerd in slagwerk en 
slaginstrumenten uit andere landen. 
Het zal u dan ook niet verbazen dat ik bij het zoeken naar een recept in de sfeer van slagwerk ben 
gebleven. 
 
Ik kan u aanbevelen om de " Oosterse Drumsticks"  eens uit te proberen! 
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Geniet ervan! 
 
 
Groeten, 
 
 
Henk Schellekens 
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EERSTE LIM-DAG SCHEPT HOGE VERWACHTINGEN 

 
Op 26 juni, vijf maanden voordat Lost In Music losbarst, werd in zalencentrum Ter Aa de eerste 

gezamenlijke repetitie gehouden. Harmonieorkest, LIM- koor, combo en solisten repeteerden 

voor de eerste keer met elkaar. De slagwerkgroep was niet aanwezig, maar zijn al wel druk 

bezig met hun eigen repertoire voor LIM. De sfeer was prima die dag en het niveau zeer hoog. 

Met andere woorden, de verwachtingen voor november zijn nu al hooggespannen. 

 

De bal aan het rollen 

Een half jaar geleden, in december 2015, zijn de audities gehouden voor de solisten. In februari van 

dit jaar de audities voor het koor. En vanaf dat moment ging de bal echt rollen. Natuurlijk was de 

organisatie al lang daarvoor van start gegaan, maar als de solisten bekend zijn en het koor is 

samengesteld kan ook daadwerkelijk met de samenstelling van het programma begonnen worden. 

En dat is waar het straks allemaal om draait: het publiek vermaken met een perfect muzikaal 

programma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repetities al maanden bezig 

Het harmonieorkest onder leiding van Sef Pijpers is al enige maanden bezig met het instuderen van 

de diverse stukken. Begin april zijn de repetities begonnen van het LIM-koor met Roel Verheggen als 

dirigent. De solisten bereiden zich elk op hun eigen wijze voor. En daarnaast is er ook nog het 

speciaal samengesteld combo bestaande uit Peter Schütz (piano), Kornelis Lieverse (gitaar), Judith 

Renkema (bas) en Giel van de Wijdeven (drums). Op zondag 26 juni kwam iedereen bij elkaar voor 

de eerste gezamenlijke repetitie. Naderhand waren er alleen maar positieve reacties te horen. En 

dat belooft wat voor november! 

 

Foto’s: Harry Kobus 
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DE MUZIEKKEUS VAN… 

 
 
Merle Verhoeven 
 
Bedankt hè Niels! 
 

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

 

1. Beyoncé 

2. The Chainsmokers 

3. Meghan Trainor 

4. Galantis 

5. Lil’ kleine 

6. Drake 

7. B-Brave 

8. Warface 

9. Martin Garrix 

10. Henk Dissel 

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

 

1. The Chainsmokers – Don’t Let Me Down 

2. Tinie Tempah – Girls Like 

3. Drake – One Dance     https://www.youtube.com/watch?v=3IIspaicSnY 

4. Meghan Trainor – No 

5. Galantis – No Money 

6. Bokoesam – Jij & Ik   

7. Shontelle – Impossible 

8. Gnash – I Hate U, I Love u   https://www.youtube.com/watch?v=s8yPsMyxdCc 

9. Justin Timberlake – Can’t Stop The Feeling  

10. Henk Dissel – Een bom 

 

 

 

 

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

 

Ik heb aan geen een nummer een echt speciale herinnering. 

Beyoncé 

https://www.youtube.com/watch?v=3IIspaicSnY
https://www.youtube.com/watch?v=s8yPsMyxdCc
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4. Wat is het mooiste concert dat je ooit hebt meegemaakt of op tv hebt gezien ? 

 

Het mooiste concert wat ik ooit heb meegemaakt was toch wel van Guus Meeuwis. 

 

 

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

 

Martin Garrix zou ik graag nog een keer willen zien. Dat lijkt me heel gaaf! 

6. Wat is je favoriete zomerplaat? 

 

Mijn favoriete zomerplaat is “This Is What You Came For – Calvin Harris ft. Rihanna”. 

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

 

Ik zou graag de muziekkeus willen zien van Hilde van de Wetering. 

 
  

Queen 

Groots met een zachte G 2016 Guus Meeuwis 
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FANTASTISCH FUNTASTIC-ZOMERCONCERT 
 
Op woensdag 13 juli gaf Funtastic een zomerconcert ter afsluiting van het muziekseizoen. Er 
waren optredens van de jeugdslagwerkgroep, het opstaporkest en het opleidingsorkest. Helaas 
niet buiten, zoals gepland, maar dat mocht de muzikale pret niet drukken. Tot slot had dirigent 
Remco Spierings voor de muzikanten nog een bijzondere verrassing. 
 
Afsluiting en een beetje afscheid 
Het zomerconcert is de afsluiting van het muzikale seizoen, maar voor een aantal leden van het 
opleidingsorkest en de jeugdslagwerkgroep ook meteen het afscheid. Zij gaan namelijk doorstromen 
naar het harmonieorkest of de slagwerkgroep. En zo zullen muzikanten van het opstaporkest na de 
vakantie overstappen naar het opleidingsorkest. En misschien dat we een aantal aspirant 
muzikanten, die via OBK kracht hun eerste muzikale stappen hebben gezet, volgend jaar hopelijk 
ook weer terug zullen zien. Maar voordat ze van hun welverdiende vakantie mochten gaan genieten, 
wilden ze eerst nog hun beste been voor zetten. En dus werd het publiek getrakteerd op een mooi 
en afwisselend concert met veel moderne muziek. 
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Optreden in Efteling 
De dirigent van het opleidingsorkest Remco Spierings heeft afgelopen jaar samen met de dirigent 
van de jeugdslagwerkgroep Thijs van Stiphout veel energie gestoken in het instuderen van nieuwe 
nummers. Maar ook hebben ze veel tijd gestoken in het maken van een promotiefilm (te vinden op 
YouTube: Funtastic Erp Promovideo). Deze film is naar de Efteling gestuurd met als resultaat dat 
Remco Spierings kon vertellen dat Opleidingsorkest en Jeugdslagwerkgroep op donderdag 27 oktober 
(herfstvakantie) optredens mogen gaan verzorgen in de Efteling. En dat is mooi nieuws om de 
vakantie mee te beginnen. 
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MIJN ANDERE HOBBY 
 
Naast Harmonie O.B.K. heb ik ook nog een andere hobby. 
 
Ik zit in het bestuur van Stg. V.O.K. (=Stichting Veghel Ontvangt Kinderen). 
Wij zijn een stichting en proberen ieder jaar Poolse kinderen naar Nederland te 
halen en deze een vakantie aan te bieden van 2,5 week bij gastgezinnen. Het is allemaal in Veghel 
begonnen, maar we hebben de laatste jaren ook gastgezinnen uit Erp gehad.  
 
Wij hebben 7 jaar geleden voor het eerst 
meegedaan. Toen hadden we een meisje van 11 
jaar. Het jaar daarop een meisje en de 
begeleidster. De laatste 4 jaar hebben we alléén 
de begeleidster in huis gehad, omdat ik werk 
kunnen we het kindje niet alléén thuis laten en 
de begeleidster wel. Dit jaar hebben we niemand 
in huis. Af en toe help ik mee bij een activiteit 
om bijv. foto’s te maken. 
 
Het zijn wel drukke weken, maar erg dankbaar…!!! 
 
Wij, als bestuur, proberen van alles voor de kinderen te organiseren, maar wel op basis van 
sponsoring (dus gratis). Bij de bakker mogen ze bijv. broodjes gaan bakken, bij het bowlingcentrum 
gaan bowlen en bij een restaurant pizza maken en koekjes bakken. Ze mogen ook nog gaan 
paardrijden in Mariaheide en gaan naar de brandweer waar ze ook een bezoek brengen bij Mars 
Veghel. Er zijn ook 2 kerkdiensten in de Lambertuskerk in Veghel.  
 
Ook gaan we met alle gastgezinnen, eigen kinderen en Poolse kinderen naar Toverland. Dit moeten 
de gastgezinnen en voor hun kinderen zelf (tegen een gereduceerde prijs) betalen omdat wij als 
organisatie dit niet kunnen betalen. De Poolse kinderen krijgen de entree van de stichting. We 
organiseren zelf een zeskamp en een afscheidsavond. 
 
Om geld “in het laatje” te krijgen organiseren we van alles; boekenmarkt, we stonden op een 
Kerstmarkt, we kregen van een school een sponsorloop aangeboden. We mogen met Kerst 
collecteren in Veghel als de mis is afgelopen.  
Met de intocht van Sinterklaas in Veghel staan we in de Hoofd- en Hoogstraat met kraampjes waar 
we koffie, thee, warme chocomelk en broodjes worst verkopen. 
 
De taal is géén barrière, want ieder gezin krijgt een soort van woordenboeken mee, het hoe en wat 
in het Pools en we werken met picto’s. Gebaren doen ook al veel. Google translate is ook handig.  
De begeleidster (is 24 uur beschikbaar voor als er “problemen” zijn)  kan Engels en vertaald het 
naar het kind in het Pools plus we hebben Poolse dames in het bestuur zitten die in Nederland 
wonen en dus zowel Nederlands als Pools spreken.   
 
Kijk ook eens op www.veghelontvangkinderen.nl 
Vorig jaar bestond de stichting 25 jaar. 
 
Ik ben dit jaar van zondag 10 juli tot en met woensdag 13 juli met Marjolein en Peter (ook leden van 
het bestuur) naar Polen geweest. In Katowice geland. Daarna met de taxi naar Tychy, hier 
verbleven we in een hotel. 
 

http://www.veghelontvangkinderen.nl/
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Op maandag hebben we alle kinderen (gezinnen) bezocht. We zijn naar veel gezinnen al wandelend 
gegaan. Dit was best afzien want het was er 32 graden. De rest met de taxi. 
 
De kinderen en de begeleidster zijn met ons op woensdag teruggevlogen naar Nederland. 
Het was voor de kinderen allemaal spannend…ze hadden nog nooit gevlogen…!!! 
Het was allemaal goed gegaan. 
In Eindhoven aangekomen stond de bus al klaar om naar Veghel te gaan. 
 
Onderweg was het van aahhh en oohhh en zie….daar staan paarden in de wei…een stukje 
verder…ooohhh…koeien in de wei… 
 
In Veghel…wouw…..boten…(Zuid Willemsvaart) 
Ze hebben hun ogen uitgekeken…!!! 
 
Nu zijn we bezig met ons programma en proberen er een leuke tijd van te maken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dus voor hen die interesse hebben om voor 2,5 week een kindje in huis te halen, mogen bij mij 
vragen afvuren voor meer informatie of zich meteen opgeven…!!!  
 
Dus……INTERRESSE…..???? We horen graag van jullie….!!! 
www.veghelontvangtkinderen.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muzikale groetjes, 
 
 
Annie Bernardus 

http://www.veghelontvangtkinderen.nl/
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EERSTE MOLENPARKCONCERT GROOT SUCCES 
 

Nu Erp een heus park rijk is, wordt het tijd voor een parkconcert. Dat was de gedachte van 
Harmonie OBK en Popkoor Voyss. De koppen werden bij elkaar gestoken en op 16 juli vond het 
eerste Molenparkconcert plaats. Mede dankzij de schitterende weersomstandigheden werd het 
meteen een enorm succes. 
 
Ideale plek voor een concert 
Het nieuwe Molenpark is een ideale plek voor het organiseren van een concert, zo bleek 
zaterdagavond 16 juli. Met behulp van een verreiker en een enorme parachute werd een 
overkapping gecreëerd waaronder de slagwerkgroep en het harmonieorkest van OBK, popkoor Voyss 
en de Durdauwers hun optredens konden verzorgen. En optreden in een park is laagdrempelig. Het 
publiek kan het park inlopen en gaan luisteren, of een beetje buurten, of een biertje drinken. 
Kortom, het nodigt uit. En dat deed het zeker want er was maar liefst een paar honderd man publiek 
afgekomen op dit eerste Molenparkconcert. 

 
Dit smaakt naar meer 
Zowel tijdens als na afloop van de optredens was er niets dan lof van het publiek. “Dit smaakt naar 
meer”, “Dit moet elke jaar georganiseerd worden aan het begin van de vakantie” waren de meest 
gehoorde reacties. In elk geval is duidelijk geworden dat het Molenpark in een behoefte voorziet. En 
nu maar afwachten of we volgend jaar een tweede editie van het Molenparkconcert mogen 
verwachten. 
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Dank 
De organisatie wil nog wel even melden dat dank uitgaat naar bouwbedrijf Koenen voor het 
beschikbaar stellen van de verreiker; dank aan de familie Hendriks die er voor gezorgd heeft dat het 
publiek (en de deelnemers) geen dorst hoefden te lijden; dank aan het Oranjefonds die het 
Molenpark ondersteunt; en dank aan alle vrijwilligers die mee hebben geholpen om van dit eerste 
evenement op het nieuwe park een grandioos succes te maken.  
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VRIENDEN VAN OBK SCHENKEN NIEUWE TROMPET 
 
Vlak voor de zomervakantie, op woensdag 13 juli, kwam “Vriend van OBK” Christ van Bree naar de 
repetitie van het harmonieorkest om de aanwezige muzikanten te verrassen. 
 

 
Het harmonieorkest had namelijk dringend behoefte aan een nieuwe trompet en namens de 
‘Vrienden van OBK’ mocht Christ van Bree een prachtige trompet overhandigen aan het 
harmonieorkest. Deze werd door Harry van Brussel met enthousiasme in ontvangst genomen. 
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MARTIEN IS HET NOG NIET VERLEERD 

 
Tijdens een repetitie van het harmonieorkest begin maart nam Martien van Leuken nog een keer de 
stok van de grote trom ter hand om een nummertje mee te spelen… 
 
En hij kan het nog steeds! 
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UIT DE OUDE DOOS… 

 
 
 
 
Hier weer een foto uit het archief van Harmonie OBK: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze keer een foto van het Muziekvereniging Harmonie OBK uit 1970. 
 


