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VAN DE REDACTIE
Hier is ie dan! De eerste OBKrant van 2018!
De eerste OBKrant zonder verjaardagskalender, want helaas mag die i.v.m. de nieuwe AVGwetgeving niet meer geplaatst worden.s
Op 30 juni sloten we het seizoen af met een geslaagd Molenparkconcert.
De zomervakantie staat alweer voor de deur.
We wensen jullie allemaal een hele fijne vakantie toe!
Als er nog ideeën zijn voor een leuke nieuwe rubriek.:
Laat het de redactie weten op redactie.obkrant@kpnmail.nl.
We wensen jullie veel leesplezier!
Groeten van de redactie.

Redactie
Paul van Antwerpen
Annie Bernardus
Harry Kobus

E-mailadres OBKrant
redactie.obkrant@kpnmail.nl

In deze editie:
-

Een nieuwe editie van “Hoe is het toch met…”,
met deze keer:…..Ad van Zutphen
Twee recepten i.p.v. één
Een terugblik op een aantal activiteiten van de laatste periode…

en meer…
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VAN HET BESTUUR
Muziekvrienden,
Juli 2018, het jaar zit er al weer voor de helft op. En deze eerste
helft van het jaar was voor onze vereniging niet het meest
spectaculaire halfjaar. Geen grote projecten of concoursen, maar
dat wil niet zeggen dat er stil gezeten is. Dat willen we even laten
zien.
Om te beginnen hebben diverse leden van onze vereniging examen
gedaan en zijn er fraaie resultaten geboekt. Wij willen alle
geslaagden dan ook van harte gelukwensen.
Maar ook de leden die hebben meegedaan aan één van de festivals
(Meierijstad Cup, solistenconcours, onderling solistenfestival) en
daar een bijzondere prestatie hebben geleverd willen wij graag
feliciteren.
Dan wil ik graag in chronologische volgorde het eerste half jaar
doornemen.
Op woensdag 3 januari was muziekvereniging OBK
vertegenwoordigd op de activiteitendag die georganiseerd werd
door Omnipark de Brug. Een aantal jeugdleden leverden een
enthousiaste bijdrage aan dit gebeuren door hun
muziekinstrumenten op interactieve wijze te promoten aan de
deelnemende jeugdigen.
Een week later, op 11 januari, gaf OBK acte de préséance tijdens
de nieuwjaarsreceptie van de Dorpsraad Erp. Onze hoornselectie
verzorgde daar namelijk goed klinkende intermezzo’s. Een waar
visitekaartje.
Als het carnavalsseizoen aanbreekt is het aan diverse groepen om
de vereniging te representeren. Zo was bijvoorbeeld Funtastic op
20 januari tijdens de jeugdprinsenreceptie te horen, waren De
Durdauwers tijdens de pronkzittingen weer muzikaal aanwezig en
liet ook de slagwerkgroep daar van zich horen.
Door naar maart waar Funtastic optreedt tijdens een
uitwisselingsconcert in Ravenstein. Maar ook in die maand het
droeve nieuws van het overlijden van ons erelid Bert Manders.

Afmelden?
voor de repetitie van het
harmonieorkest
Arno Manders:
06 – 53 13 81 66,
bij voorkeur per WhatsApp
of SMS.
Afmelden?
voor de repetitie van de
slagwerkgroep
Henk Schellekens
06 – 23 89 35 84,
bij voorkeur per WhatsApp
of SMS.
Afmelden?
voor de repetitie van het
speelgroepje /
opleidingsorkest:
Remco Spierings
spierings_remco@hotmail.com
06 – 46 12 96 76,

bij voorkeur per e-mail,
WhatsApp of SMS.
Afmelden?
voor de repetitie van de
jeugdslagwerkgroep
Henk Schellekens:
06 – 23 89 35 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.

April begint traditiegetrouw met onze algemene ledenvergadering
waar ik niet verder op in hoef te gaan omdat nagenoeg iedereen
daarbij aanwezig was. Zondag 8 april was de jeugd weer aan zet
tijdens het Jeugd Jumbo Muziekfestival in theater Markant in Uden waar het gezamenlijke orkest
onder leiding van Remco Spierings samen optrad met de jongens van de BZB en er een knalfeest van
gemaakt werd.
Het is traditie dat in mei na afloop van de mis de communicanten muzikaal worden onthaald. Zo ook
dit jaar. En op 30 mei vond het slotoptreden plaats van OBK kracht, het muzikale project om de
jeugd te enthousiasmeren om muziek te gaan maken.
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En dan tot slot de maand juni, die begint met het optreden in Scheveningen ter ere van het 200
jarig bestaan van die stad. Zowel het harmonieorkest als de slagwerkgroep kon zich daar
presenteren voor een internationaal publiek. Ook traditie is het om de processie in Keldonk
muzikaal te begeleiden. De maand juni was ook voor Funtastic een leuke maand: ze mochten op
tour. En wel naar Erp, Keldonk en Boerdonk en in alle drie de dorpen gaven ze een prima optreden
weg. Op woensdag 27 juni was voor Funtastic de afsluiting van het seizoen middels een openlucht
optreden op de stoep bij van Haandel. De seizoenfinale vond wederom plaats in het Molenpark waar
slagwerkgroep, harmonieorkest en het Mulderskwartet optraden voor het aanwezige publiek, dat
ondanks de concurrentie van quiz en voetbal toch in grote getale was gekomen.
Dus, ondanks dat er geen concoursen of grote projecten waren, mag toch gesteld worden dat niet
stil gezeten is en vakantie zeker verdiend is.
Wij willen dan ook iedereen een heel goede vakantie wensen.
Een muzikale groet namens het bestuur,

Harry Kobus

Muziekvereniging Harmonie OBK

5

OBKrant – Juli 2018

FELICITATIES

GESLAAGD
Op 16 juni slaagden maar liefst tien
trompetleerlingen voor hun diploma:
Praktijk A:

Praktijk B

Jorg Bevers
Meike van Deursen
Julius Poucki
Teun Verkuijlen
Mieke van Deursen
Marianne Hagelaars
Eline van der Meijden
Tessa Tielemans

Elio Donkers
Femke van der Cruijsen

Allemaal gefeliciteerd namens de redactie!

GESLAAGD
Op 30 juni slaagden twee klarinettistes voor hun
praktijkexamen B:
Lotte Croijmans en Mieke van der Staak.
Berry Cuppen slaagde voor praktijkexamen A trombone en
theorie-examen B.
Mike Ketelaars slaagde voor het praktijkexamen B op
hoorn.
Gefeliciteerd allemaal!
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GESLAAGD
Op zaterdag 26 mei jl. is Joep van Dijk geslaagd voor
zijn praktijkexamen A.
Hij behaalde 48 punten, dat is een gemiddelde van 8.
Gefeliciteerd Joep!

NK SOLISTEN EN KLEINE ENSEMBLES
Op zaterdag 16 juni nam Roy van Nuland deel aan het Nederlands Kampioenschap
Solisten en Kleine ensembles SMP in Den Durpsherd te Berlicum.
Hij ontving hiervoor een uitnodiging n.a.v. zijn prestatie (87 punten) op het
solistenconcours op 11 maart, ook in Berlicum.
Roy was uiterst tevreden met zijn uitvoering.
In de jury hadden Rob Janssen en Jos Schroevers plaatsgenomen.
Roy werd dan wel geen kampioen, maar met de 88 punten ten opzichte van de
90 punten van de kampioen heeft hij een schitterende prestatie neergezet.
Proficiat Roy!

FINAL MASTER RECITAL
Op vrijdag 29 juni presenteerde Jop Schellekens zijn creatieve
en muzikale talenten tijdens zijn afsluitende Master concert.
De examencommissie kende hem een zeer hoog punt toe met
onderscheiding, Er was veel waardering van de commissie voor
de wijze waarop Jop een nieuwe dimensie aan het slagwerk
heeft toegevoegd door gebruik te maken van elektronica in
combinatie met traditionele slagwerkinstrumenten. En voor
zijn goede programmakeuze. Van harte proficiat!
Jop Schellekens geeft al enige tijde les aan OBK-leerlingen en
gaat in het nieuwe seizoen de opleidingsslagwerkgroep leiden.

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

11 juli t/m 16 augustus
Zaterdag 13 oktober
20:00 uur – Ter Aa – Info volgt
Zaterdag 3 november
Meer info volgt
Zondag 4 november
Meer info volgt
Zaterdag 8 december
Nieuwe Nobelaer – Etten-Leur
Woensdag 26 december
Kerk - 11:00 uur – Info volgt

Vakantieperiode
Jubilarissenconcert Harmonie OBK (HO + SWG)
Jumbofestival (SWG)
Jumbofestival (HO)
Concertwedstrijd (SWG)
Tweede Kerstdag – Opluisteren Hoogmis Kerstmis

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

2018
11 juli t/m 16 augustus
Zondag 7 oktober
Zijtaart – Info volgt
Woensdag 17 oktober
Info volgt
Zondag 9 december
Info volgt

Vakantieperiode
Uitwisselingsconcert met Sint Cecilia Zijtaart
Funtastic speelt in De Efteling
Optreden tijdens Vuur & Vlam i.s.m. NOIZZ

Zie verder de agenda op de website www.harmonieobk.nl
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MOLENPARKCONCERT 2018 WEER GRANDIOOS
Het concert was weer fantastisch mede dankzij het fantastische weer. De uitgereikte
programmablaadjes bleken multifunctioneel: ze werden ook gebruikt als een minizonnescherm. En de muziek paste helemaal bij een fraaie zomeravond. Kortom, wederom een
geslaagd Molenparkconcert.

Slagwerkgroep
Na het welkomstwoord van de voorzitter van muziekvereniging OBK, Tijn van Brussel, was het aan
de slagwerkgroep onder leiding van Henk Schellekens om de spits af te bijten. Het publiek heeft ze
vanwege de laaghangende zon misschien moeilijk kunnen zien, maar zeker wel kunnen horen. Voor
het optreden in het park had men de melodieuze muziekinstrumenten thuis gelaten, maar die
werden zeker niet gemist.

Harmonieorkest
Na het optreden van de slagwerkgroep was het harmonieorkest aan de beurt. Het orkest speelde,
onder leiding van Sef Pijpers, een tweetal sets, die werden onderbroken door een vocaal
intermezzo. De dirigent gaf te kennen dat er gedanst mocht worden, maar deze oproep vond geen
gehoor. Misschien dat het publiek een dansvloer miste. Hoe dan ook, ook zonder gedans werd er
genoten van de muziek.
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Mulderskwartet
Het vocaal intermezzo werd verzorgd door het Mulderskwartet, oftewel vier van de gebroeders van
Brussel. Zij zongen een drietal nummers vierstemmig en kregen het publiek muisstil met hun
geweldige samenzang.

Foto’s: Harry Kobus

Wederom geslaagd concert
Voor de derde keer werd het Molenparkconcert gehouden en voor de derde keer waren de
weergoden ons gunstig gezind waardoor ook nu weer het publiek heeft kunnen genieten van mooie
muziek op een fraaie zomeravond. Kortom, zeer zeker voor herhaling vatbaar.
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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-OBK-lid natuurlijk per definitie) gaat.
We laten aan het woord:

Ad van Zutphen
Hoe lang ben je al weg bij OBK?
Hmm, dat weet ik niet meer helemaal precies maar dat moet ergens rond 1998 geweest zijn toen ik
in Nijmegen ging studeren.
Welk(e) instrument(en) heb je bespeeld?
Diverse slagwerkinstrumenten, maar als basis de snare-drum.
Waar woon je tegenwoordig?
In Veghel (mag ik dat zeggen? 😉 )
Hoe is je gezinssamenstelling?
Ik woon samen met Marit en heb 4 zoons: Jens (10), Siebe (8), Mats (6) en Ole (1)
Ben je tegenwoordig nog steeds actief in de muziek en zo ja, hoe en wat?
Ik heb nog jaren gedrumd in bandjes maar dat is al weer tijden geleden. Ben nog steeds wel
muziekliefhebber maar dan passief: ga regelmatig naar concerten en koop zo nu en dan nog wat
LP's.
Wat is je hoogtepunt uit je OBK-tijd?
Ik denk dat de keren dat we op concours gingen en telkens promoveerden wel de (muzikale)
hoogtepunten voor me waren.

Ad TOEN – Concours met de slagwerkgroep te Goirle in 1993.
Voor Ad herkenbaar een jonge Giel van de Wijdeven.
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Heb je nog een leuke anekdote uit je OBK-tijd?
Wat me nog altijd is bij gebleven is dat we altijd in de pauze AA-drink kochten (vonden we heel
wat als kleine mennekes 🙂 ) en dat het sowieso gewoon altijd heel gezellig was.
Wie heb je als dirigent / instructeur gehad?
The one and only: Henk Schellekens
Wat is de reden dat je bij OBK bent gestopt?
Ik ging destijds studeren en dan is het op een gegeven moment ook keuze maken.
Wat moet er gebeuren om weer lid te worden van OBK?
Een serenade voor mijn huis....? 😉.
Waarom kun je OBK aan iedereen van harte aanbevelen?
Het is (ervan uitgaande dat dat nog steeds zo is) gewoon een hele gezellige maar ook kwalitatief
goede vereniging.

Ad NU – Met zijn vier zoons.

Wat zijn tegenwoordig je hobby’s?
Met 4 kinderen is de vrije tijd aardig gevuld, maar ik ben nog steeds liefhebber van muziek, ga
regelmatig sporten, doe nog wat bestuurswerk (Compass Uden) en lekker eten en drinken sla ik ook
niet zomaar af.
Wil je nog wat kwijt aan iedereen bij OBK? Misschien een goede tip?
Blijf vooral genieten van het samen muziek maken en beleven!

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
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ONDERLING FESTIVAL VOOR SOLISTEN EN KLEINE ENSEMBLES
Op zondag 20 april jl. vond het jaarlijks terugkerend onderling solistenfestival van OBK plaats in
Ter Aa. Maar liefst 45 muzikanten konden na veel oefenen aan de jury laten horen wat zij in
hun mars hadden.
De muzikanten namen zowel solo als in duo's / trio's of zelfs nog als groter ensemble deel.
De professionele jury bestond uit Christa de Haan voor beoordeling van de blaasmuzikanten en uit
Djuri den Tuinder die de beoordeling van de slagwerkers voor zijn rekening nam.
Voorzitter Tijn van Brussel kondigde de deelnemers om beurten aan en begeleidde tevens de jury
door het programma. Het programma was zeer gevarieerd door een grote verscheidenheid aan
instrumenten, maar ook door de uiteenlopende muziekstukken die ten gehore werden gebracht.

Foto’s: Manon van Brussel

Ondanks de warme weersomstandigheden was er de hele middag een goed gevulde zaal met
publiek. Tijdens de prijsuitreiking sprak de jury lovende woorden over de muzikanten van OBK. Zij
waren enorm te spreken over “het gevoel” dat iedere muzikant, ongeacht het niveau, in de muziek
wist te leggen. Alhoewel alle deelnemers een geweldige prestatie hebben geleverd, waren er drie
muzikanten die het hart van de jury sneller deed slaan. Bij de slagwerkers was dit Roy van Nuland,
bij de koperinstrumenten was dit Mees ter Laak op trompet en bij de houtinstrumenten was dit
Fieke Vissers op dwarsfluit.
Iedereen nogmaals gefeliciteerd met de behaalde resultaten!
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OBK’S CULINAIRTJE
Met deze keer twee recepten…
Het eerste is van:

Judith van den Acker

Zoete aardappelsoep
Ingrediënten:
• 3 kleine zoete aardappels
• ½ rode paprika
• 1 ui
• 2 teentjes knoflook
• 2 bouillonblokjes
• 1½ liter water
• Peterselie of bieslook
Bereidingswijze:
Schil de zoete aardappels en snijd ze in kleine blokjes. Pel en snipper de ui en
knoflook. Snijd de paprika in stukjes.
Verhit 1 eetlepel (olijf)olie in een soeppan en fruit hierin de ui en knoflook 3 minuten
op lage temperatuur. Voeg de zoete aardappel en paprika toe en bak een paar
minuten op middelhoge temperatuur. Schep het mengsel af en toe om.
Voeg het water en de bouillonblokjes toe, breng aan de kook en laat de soep afgedekt
20 minuten zachtjes koken.
Pureer de soep met een staafmixer en breng op smaak met peper. Voor een vollere
smaak kun je aan elke kop een lepel crème fraiche toevoegen.
Garneer de soep met fijngehakte peterselie of bieslook.

Een heerlijke soep die snel klaar is. Eet smakelijk!
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Het tweede recept is van:

Daniëlle Wansink

Nonnevotte
Mijn komaf is uit het Limburgse plaatsje Melick.
En met de zomervakantie in het vooruitzicht, zo ook de Kermis in diversen dorpen
en steden leek me dit een toepasselijke hartigheid.
Oorspronkelijk wordt dit gerecht met Vastelaovend (Carnaval) gegeten. Maar doet in
de zomer er zeker geen afbreuk aan...
Ingrediënten voor 6 personen:.
500 gram
50 gram
7,5 gram
50 gram
125 gram
2
2 DL

Patentbloem
Gist
Zout
Basterdsuiker
Boter
Eieren
Melk

Zorg dat de melk lauwwarm is en smelt de boter.
Meng de gist met een klein deel van de melk.
Plaats het meel in een kom en maak een klein kuiltje in de meel, giet in dat kuiltje het
gistmengsel.
Voeg de gesmolten boter bij het gistmengsel en mix het daarna met de suiker, ei en
melk.
Strooi het zout langs de buitenkant van het meel. Kneed er een luchtig deeg van. (het
deeg mag niet plakken en niet loslaten van de rand van de kom)
Dek de kom af met een doek en laat het deeg op een warm plaatsje rijzen tot het
dubbele volume.
Bereidingswijze:
Rol het deeg uit op een met bloem bestrooid aanrecht tot een dunne lap. Snijd deze
lap in smalle repen van ongeveer 40 cm.
Leg in deze repen voorzichtig een losse knoop en laat het deeg nog 15 minuten
narijzen.
Verhit een pan met frituurvet of slaolie. Wanneer het frituurvet begint te verdampen
laat je de nonnevotten erin glijden en bak je ze aan beiden kanten goudbruin.
Haal de nonnevotten uit de pan en bestrooi deze met kristalsuiker en/of kaneel.
Smakelijk,
Groetjes Danielle
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ALGEMENE LEDENVERGADERING OBK
Op woensdag 4 april 2018 hield muziekvereniging Harmonie OBK haar jaarlijkse algemene
ledenvergadering.
Aanwezig waren zo'n 60 leden, waaronder enkele ereleden die door voorzitter Tijn van Brussel extra
welkom werden geheten. Tijdens zijn openingswoord memoreerde Tijn tevens het overlijden van
een onvergetelijke medemuzikant Peter Ketelaars en van erelid Bert Manders.
Het verslag van de vorige algemene ledenvergadering op 5 april 2017 en het verslag van activiteiten
in 2017 van de hand van secretaris Daniëlle van Kol werden zonder opmerkingen met applaus
aangenomen. Met name het bijzonder geslaagde muziekspektakel NOIZZ werd hierin genoemd.
Tevens werden de voornaamste activiteiten in 2018 opgesomd.
Penningmeester Kari Peters-Beekmans presenteerde aan de hand van beamerbeelden het financieel
verslag over 2017 en de begroting voor 2018. Ook deze werden onder dank van de vergadering
aangenomen. De oudpapieractie werd met een extra overzicht in beeld gebracht, waaruit bleek dat
het aantal kilogrammen door de jaren heen iets daalde.
Bestuursverkiezing:
Arno Manders, aftredend en herkiesbaar, werd zonder meer
benoemd. Kari Peters-Beekmans en Daniëlle van Kol werden
met een uitgebreid dankwoord, een vet applaus en een mooi
boeket bloemen door voorzitter Van Brussel uitgeleide
gedaan. Voor beiden is dankbaarheid en respect van de
vereniging op zijn plaats. Kari liet haar carrière bij OBK de
revue passeren en vergat daarbij ome Martien niet.
Judith van den Acker en Imke van Lankveld werden met een
applaus van de vergadering genodigd om aan de bestuurstafel
te komen zitten. Arno Manders neemt de taken van de
penningmeester voorlopig over. Tijdens een volgende
bestuursvergadering zullen de taken van penningmeester en
secretaris definitief worden verdeeld.
Uit de Meerjarenplanning 2017 - 2021 werd een tweetal activiteiten gelicht: NOIZZ-versie 2 in 2020
en het 100-jarig bestaan van de vereniging in datzelfde jaar. Plan is om voor dat laatste thema een
groots nachtelijk muziekspektakel op touw te zetten in juni 2020: Het Blauwe Uur.
De eerste voorbereidingen zijn gestart.
Het beleidsplan 2018 - 2022 werd door een commissie uitgebreid voorbereid en ook de dirigenten
hadden daarin hun stem. Er kwamen geen opmerkingen of vragen over.
De Repetitiekanjers van het afgelopen jaar zijn Willie
Kerkhof en Nico van Brussel. Er was een bokaal - die
beurtelings in huize Van Brussel en Kerkhof zal shinen - en
een tweetal speldjes. Ook de slagwerkgroep gaat
meedingen naar de titel Repetitiekanjer.
Erelid Piet Vermunt werd geroemd vanwege zijn 40-jarig
lidmaatschap van de vereniging en niet op de laatste
plaats om zijn bestuursactiviteiten.
Thijs van Stiphout ontving vanwege zijn 12,5 jarig lidmaatschap een attentie maar sprak de zaal toe
vanaf het Skypescherm omdat hij tijdens de vergadering in Finland verbleef. Met name zijn inzet
voor de slagwerkgroep en voor NOIZZ werden door Tijn van Brussel genoemd.
Van de rondvraag werd door een vijftal leden gebruik gemaakt en uiteraard was het Gerrit Kerkhof
die het laatste woord kreeg en daarmee de rij bestuursleden bedankte.
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DE MUZIEKKEUS VAN…
Britt Baggermans
1. Wat zijn je 10 favoriete artiesten (zangers/zangeressen, bands/orkesten)?
1) Coldplay
2) Queen
Coldplay
3) Imagine Dragons
4) Ed Sheeran
5) Arctic Monkeys
6) Bastille
7) Chef’Special
8) The Beatles
9) The Script
10) George Ezra
2. Welke nummers / CD’s staan in je persoonlijke top 10?
1) Amigo – Chef’Special
>>> Klik hier <<<
2) On Top Of The World – Imagine Dragons
3) Seven Nation Army – The White Stripes
4) Good Grief – Bastille
>>> Klik hier <<<
5) Love Runs Out – One Republic
6) Pumped Up Kicks – Foster The People
7) Jum Around – House of Pain
8) Paradise – Coldplay
9) Hey Jude – The Beatles
10) Bohemian Rhapsody - Queen

Chef’Special

3. Aan welk nummer heb je een speciale herinnering en waarom?
Aan ‘Budapest’ van George Ezra, omdat mijn beste vriendin en ik dit luisterden in het vliegtuig op
weg naar Budapest, in 2015. Ik vind Budapest een prachtige stad en wil er zeker nog een keer
terug.
4. Wat is het mooiste concert dat je ooit hebt meegemaakt of op tv
hebt gezien ?
Imagine Dragons in Antwerpen afgelopen februari.
5. Welke act (zanger/zangeres/ band/orkest) wil je absoluut nog een
keer live zien?
Coldplay, hun concerten zijn een groot spektakel en de muziek is
prachtig, het lijkt me daarom super leuk om hun nog een keer live te
zien.

Queen

6. Wat is je favoriete zomerplaat?
More Than You know van Axwell /\ Ingrosso.

>>> Klik hier <<<

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

Muziekvereniging Harmonie OBK

18

OBKrant – Juli 2018

OBKRACHT
Op woensdag 30 mei jl. vond in Ter Aa de einduitvoering van het Phoenixmuziekproject op de basisscholen plaats.
In een warme zaal speelden opleidingsorkest en jeugdslagwerkgroep Funtastic de melodietjes die
het voor de verschillende groepen kinderen mogelijk maakten om te laten horen wat ze geleerd
hadden: blazen op houten en koperen blaasinstrumenten, drummen, noten lezen en details over de
instrumenten.

Ook de jonge cursisten van Phoenix Doremi lieten van zich horen. Het publiek vond het fantastisch.
Peter Spierings presenteerde de uitvoering. Hij was ook degene die de scholen bezocht met de
lessen over Blaasmuziek en de cursus Doremi leidde.

Remco Spierings en Henk Schellekens leidden de beide ensembles van Funtastic.
Vrijwilligers van OBK hielpen waar nodig.
Commissie Opleiding van OBK: bedankt voor de organisatie en voor jullie inzet!
Het geheel werd afgesloten met een instrumentenmarkt, met daarbij een puzzeltocht langs alle
blaasinstrumenten.
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FUNTASTIC ON TOUR
Op zondag 24 juni presenteerden opleidingsorkest & slagwerkgroep Funtastic zich
in Erp, Keldonk en Boerdonk via Funtastic on Tour.
Een muzikale rondrit door drie kerkdorpen die per fiets werden bezocht.

In Keldonk werkte blaaskapel Bende Bède Band mee aan het programma en in Boerdonk
Tismarwadegewendbent.

Foto’s: Judith van den Acker en Wilma Cuppen

Muziekpodia waren Simeonshof in Erp, ’t Span in Keldonk en D’n Hazenpot in Boerdonk.
De jeugdslagwerkgroep werd geleid door Henk Schellekens.
Het opleidingsorkest stond onder leiding van Remco Spierings.
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SCHEVENINGEN MUZIEKFESTIVAL
In de vroege ochtend van zondag 3 juni vertrok een dubbeldeks touringcar en een bakwagen vol
met instrumentarium naar Scheveningen voor deelname aan het Scheveningen Muziekfestival,
georganiseerd ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van Scheveningen.

Na ontvangst met koffie trad het harmonieorkest in de ochtend op voor de ingang van de Pier, op de
boulevard.

Na de lunch was het in de middag de beurt aan de slagwerkgroep, die een plekje kregen op het
plein voor de ingang aan de landzijde van het Kurhaus.
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Voor de ingang van de Pier en voor de ingang van het Kurhaus, beiden zeer unieke plekken om een
keer te mogen optreden, en dat allemaal met prachtig weer.
Na de optredens was er nog even ruimte vrije tijd voor bijvoorbeeld een lekker drankje bij een
strandtent.
Aan het eind van de middag vertrok de bus weer terug naar Erp, waar bij de dag gezellig werd
afgesloten met een soep-, friet- en snackbuffet.

Foto’s: Jan van de Wijdeven, Wilma Cuppen en Paul van Antwerpen

Al met al kunnen we terugkijken op een hele geslaagde dag.
Het organiseren van een dergelijk uitstapje is zeker voor herhaling vatbaar!
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UIT DE OUDE DOOS…

Hier weer een foto uit het archief van Harmonie OBK:

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