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Redactie 
Paul van Antwerpen 
Wern van Asseldonk 
Annie Bernardus 
Peter Ketelaars 
Anke van Oosterwijk 
 

 

Interview 
Manon van Brussel 

 
Hier is ie dan! 
 
 
Alweer de tweede “digitale” OBKrant van 2011. 
 
Nog een aantal weken te gaan en dan zitten we alweer in de zomervakantie. 
Wat gaat de tijd toch snel! 
 
In november staat dan de concertwedstrijd voor het harmonieorkest op de agenda. 
De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang. 
 
Wij wensen jullie veel leesplezier! 
 
 
Groeten van de reactie. 
 
 

 
E-mailadres OBKrant 
obkrant@home.nl 
 
 

 
In deze editie: 
 

 
Will Barten in de wolken… 
 
Een nieuwe “Gezocht!”, “De Pen”, “In gesprek met” en “TopTip"… 
 
De Jan Linders Clubactie… 
 
OBK-muzikanten in de Amsterdam ArenA… 
 

En nog veel meer… 
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Afmelden? 
voor de repetitie van het 
harmonieorkest 
Lianne van den Tillaart 
06 – 51 52 88 21, 
na 18:00 uur, 
voicemail inspreken of 
een SMS-je mag ook. 
 
Afmelden? 
voor de repetitie van de 
slagwerkgroep 
Manon van Brussel 
06 – 12 36 90 78 
 
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. 
 

VAN HET BESTUUR 
 
De 2e editie alweer van de digitale OBKrant. “Time flies when you‟re 
having fun” denk ik dan maar maar elke keer word je met de neus op 
de feiten gedrukt dat het nou eenmaal razendsnel gaat allemaal. Een 
dag is niks, een week, een maand en een jaar. 
In een flits is het voorbij. 
De examens voor middelbare scholieren (en de uitslagen daarvan zijn 
bekend!!) zijn voorbij. Nog links en rechts een toetsweek of 
proefwerkweek en dan is het vakantie!!!!! 
 
Wat speelde er zoal sinds de vorige editie 
Het verhaal m.b.t. de korting op de subsidie aan culturele 
instellingen binnen de gemeente is nog steeds lopende. 
Hopelijk gaan de dames en heren die daarover moeten beslissen nog 
op tijd inzien dat een harmonie of fanfare een duidelijke plek binnen 
een gemeenschap heeft. We houden op woensdagavond een dikke 
tachtig en op donderdagavond een 30 mensen van de straat. Die 
samen bezig zijn met een gemeenschappelijk doel. Mensen die 
samen muziek maken maken in ieder geval geen ruzie. 
Volgens onderzoeken word je van muziek maken intelligent(er) (je 
moet wat in huis hebben om een noot te vertalen in een greep, er de 
juiste mondstand voor te hebben, te luisteren of je noot stemt, te 
luisteren hoe het past in je omgeving en de dirigent te volgen. 
En dat dan liefst allemaal tegelijk!!) En of dat allemaal nog niet 
genoeg is zijn we niet altijd van de straat maar er ook regelmatig op 
te vinden om voor de gemeenschap de nodige festiviteiten op te 
luisteren, serenades te geven, Koninklijke onderscheidingen extra te ondersteunen, muzikale huldes 
aan kampioenen (wat zou de huldiging van b.v. Anky van Grunsven zijn zonder harmonie erbij???). 
En zo kan ik nog wel even doorgaan.  Dat ze voor het bedrag dat ze aan OBK subsidiëren ontzettend 
veel terugkrijgen en ze er eigenlijk met een koopje vanaf komen! Maar ja, dat weten wij. Nu 
moeten alleen zij er nog van overtuigd raken! 
 
Windkracht6 
Was ook dit jaar weer een groot succes. De insteek om op de basisschool tijdens de muzieklessen 
alle leerlingen op een blaasinstrument te laten spelen was voor onze “materialenmannen” Peter van 
de Tillaart en Willy Nabuurs een heel karwei maar ….. ik denk dat hun werk veel heeft bijgedragen 
aan de flinke lijst van leerlingen (helaas geen bassisten!!) die na de schoolvakantie hun muzikale 
carrière gaan starten. Windkracht6 had wat strubbelingen doordat Cindy vanwege ziekte voor dit 
project moest afhaken. Gelukkig had ze in Loes Goossens een waardig opvolgster. De leiding van het 
opleidingsorkest werd voortvarend opgepakt door Marjon van de Wijdeven. In een rode slipjas wist 
Marjon met het kleurrijke Symphonic in Colours opleidingsorkest, versterkt met muzikanten uit het 
harmonieorkest, er een mooi optreden van te maken. Ook de jeugdslagwerkgroep o.l.v. Henk 
Schellekens zette haar beste beentje voor.  Al deze voorbereidingen en uitvoeringen leidden tot het 
eerder genoemde resultaat. En hoewel we allemaal weten dat een leerling nog een hele weg te 
gaan heeft voordat hij of zij in een van de orkesten kan instromen en ze helaas lang niet allemaal 
de “eindstreep” halen is en blijft het wel de basis van een bloeiende vereniging die op deze manier  
met een gerust hart de toekomst tegemoet kan zien!!! 
 
Concert in Bladel 
Het harmonieorkest speelde in Bladel voor de eerste keer o.l.v. Raf De Keninck,  Armenian Dances 
het keuzewerk voor het concours in november. Bij dit tussentijds ingelast concert waarbij we nogal 
wat mensen moesten missen zijn de voortekenen voor een goede concoursvoorbereiding niet 
ongunstig maar …. er moet nog veel gebeuren.  Gelukkig kan de stemming er vanaf nu alleen maar 
op vooruitgaan. Voorzitter Christ van Bree wist 24 stemapparaten/metronomen het land in te 
smokkelen en op slinkse wijze invoerrechten, douanerechten etc. te ontwijken.  
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Blij verrast door Jan Linders 
Werden wij  door de cheque die we eind mei van deze supermarktketen mochten ontvangen. Bijna € 
1.000,- werd er op onze rekening bijgeschreven als opbrengst van deze sympathieke muntenactie. 
Om de supermarktklanten nog eens extra te motiveren hun muntjes in de juiste pijp te stoppen 
werd er door een OBK vakkenvulochtend- en middagploeg op een zaterdag de winkel van enkele 
vrolijke deuntjes voorzien. Een bijzonder publieksvriendelijke actie waar we uiteraard de vruchten 
van hebben geplukt. En bijzonder welkom in deze dure tijden! 
 
En zo gaan we richting vakantie 
Maar niet nadat we op zaterdag 2 juli een zomeravondconcert hebben gegeven met aansluitend een 
heerlijke barbecue. Het weer ziet er voor die dag (op dit moment althans) goed uit. Een kort luchtig 
concert waarin het opleidingsorkest ook nog even zal samensmelten met het harmonieorkest is dan 
even de muzikale afsluiting van het jaar. De woensdag en donderdag nog de laatste repetities voor 
alle orkesten en dan …… vakantie!!!   
6 weken even de ketting los, de boog ontspannen, relaxen , chillen en noem het allemaal maar op!! 
Na de vakantie dan gaan we met het harmonieorkest weer vrolijk verder met de voorbereidingen 
voor de concertwedstrijden in november. De slagwerkgroep gaat zich oriënteren op een 
concoursdeelname in 2012. 
En of dat nog niet genoeg is. Ook de voorbereidingen voor Lost in Music IV zijn al gestart. Als je wil 
kun je de data van de uitvoeringen alvast noteren: 23 tot en met 25 november 2012 
 
Maar eerst:  
Goede reis en een prettige vakantie. Rust goed uit en geniet ervan!! 
 
 
namens het bestuur van Harmonie OBK 
Peter Ketelaars, secretaris 
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WILL BARTEN IN DE WOLKEN 

De redactie ontving een stukje van Will Barten, geschreven terwijl hij in het 
vliegtuig zat, onderweg van Canada naar huis: 

 

Buiten is het -36 C. Nog 4931 km. te gaan terwijl we boven Halifax hangen. 
Rondom mij zie ik dat iedereen zich vermaakt met een ingebouwd schermpje waarop je van alles 
kunt zien, van Mr.Bean tot internetten. Je kunt het zo gek niet bedenken of het zit erin. 
Heb zojuist voor het eerst sinds weken de krant gelezen en geniet nog na van de geweldige tijd met 
mijn familie in Canada. 
 
Voor mij ligt een klein plat geval waar prachtige muziek uit komt. Een luxe die ik me heb 
aangeschaft voor het lopen van de 4 daagse. 
Op het moment dat ik schrijf weet ik nog steeds niet of het een I pot heet of een I pet. 
  
Iemand was zo vriendelijk om er een hele doos cd’s op te zetten ofwel urenlang muzikaal genot. 
En terwijl we nog zo’n 5 uren te vliegen hebben zit ik met kippenvel achter mijn tafeltje als ik 
luister naar Xenia Sarda. Buiten gaat de zon onder en kleurt de horizon vuurrood. 
Jet zet haar solo in en geloof me of niet, aan ’t eind als de xylofoon van Giel klinkt en de 
trombonesectie een sterke glissando laat horen kondigt de”chauffeur” aan dat hij de komende 20 
minuten turbulentie verwacht. De gordels moeten weer aan. 
 
De grondsnelheid schijnt 1005 km. te zijn als ik het snelle einde hoor van Xenia Sarda. 
Wat een ongelofelijk prachtige muziek en wat mooi uitgevoerd. 
Van heel hoog niveau gelijk mijn zithoogte, 11277 meter. 
Ik filosofeer verder en probeer in mijn hoofd een top 5 samen te stellen van wat ik wel het meeste 
gemist heb in de voorbije weken. 
Terwijl de Labrador zee in beeld verschijnt ( waar ik overigens nog nooit van gehoord heb) kom ik 
al snel tot de conclusie dat mijn hond G.Bomans, en OBK hoog genoteerd staan. 
 
Nog effe en dan mag ik weer achter mijn bas kruipen. 
Wat mij betreft gaan we met zijn allen proberen Xenia Sarda te evenaren. 
Nog effe de Atlantische Oceaan over, de grote aanloop naar het concours….. 
Laten we ons visitekaartje maar weer eens afgeven met als eindresultaat, kippenvel op niveau! 
 
Vriendelijke groeten, 
 
Will Barten  
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HIEP HIEP HOERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juli 
 
6 Piet Leenders 
8 Wern van Asseldonk 
10 Gijs van Dooren 
12 Stijn van Haandel 
12 Alicia Peelen 
13 Anouk van Dinter 
15 Roy van Nuland 
15 Martien van Leuken 
16 Jur Ketelaars 
16 Paul van Antwerpen 
18 Kees Bressers 
19 Youri Verbruggen 
19 Gilbert van den Tillaart 
22 Tijn van Brussel 
22 Manon Emonds 
24 Helma van der Heijden 
29 Janne van Hees 
29 Jesse van Lankveld 
30 Diem van Kessel 
 

Augustus 
 
5 Adriënne Kanters 
5 Geoffrey van der Horst 
9 Janneke Bekkers 
9 Gerrit Kerkhof 
10 Stefanie Peelen 
10 Martijn van der Heijden 
16 Jan van de Wijdeven 
19 Marle Muselaers 
20 Karin Kanters 
26 Peerke Bolwerk 
29 Berry Cuppen 

29 Amber Meeder 

September 
 
6 Fenna van den Boom 
6 Hilde van de Wetering 
14 Karin van Berkel 
21 Willy Nabuurs 

26 Romy van der Steen 
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AGENDA OBK 
 
 

Zaterdag 2 juli Concert met aansluitend BBQ (OBK+) 

Zondag 4 september Groepsrepetitie koper 

Zondag 11 september Groepsrepetitie klarinetten 

Zaterdag 17 september Pre Concours Party (OBK+) 

Zondag 2 oktober STUDIEDAG (HO) 

Dinsdag 4 oktober Serenade Gouden Huwelijk Fam. Brugmans 

Zaterdag 8 oktober Zilveren Huwelijk Henry en Marlies Emonds 

Zondag 16 oktober Groepsrepetitie koper 

Zondag 16 oktober Concert i.s.m. Harmonie Oranje Wouw (HO) 
Locatie St. Jan in Roosendaal 

Zondag 23 oktober Groepsrepetitie klarinetten 

Zaterdag 29 oktober  Serenade Gouden Huwelijk Fam. Tielemans 

Zondag 30 oktober Groepsrepetitie alle hout 

Zondag 6 november Repetitie voorafgaand aan Jumbofestival (HO) 

Zaterdag 5 en 
Zondag 6 november 

Jumbofestival 

Zondag 13 november Extra repetitie (HO) 

Zaterdag 19 november Concert 

Zondag 20 november Extra repetitie (HO) 

Zondag 20 november Intocht Sint-Nicolaas Erp 

Vrijdag 25 november Extra repetitie (HO) 

Zaterdag 26 november Generale repetitie (HO) 

Zondag 27 november CONCERTWEDSTRIJD TE VELDHOVEN (HO) 

Maandag 26 december Opluistering Hoogmis 2e Kerstdag (HO) 
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GEZOCHT 
 
In de eerste krant van 2011 stond de volgende foto: 

 
Deze keer was het blijkbaar minder moeilijk. 
Het is een klein stukje van de nieuwe woning van  
Wern van Asseldonk. 
 
Wij ontvingen vier juiste inzendingen 
We hebben geloot… 
 
De fles wijn van Will is voor: 
 

Helma van der Heijden 
 
 
 
Nieuwe ronde, nieuwe kansen. 
Hier een nieuwe kiek: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tipje van de sluier: 
 
Er zijn er meer van en het is geen eigendom van de hoofdredacteur van deze krant. 
 
 
 
Als je denkt te weten wat dit is: 
 
Mail je oplossing naar:     obkrant@home.nl 
 
 

mailto:obkrant@home.nl
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DURDAUWERS OP “BOXMEER SWINGT” 
 

Hemelvaartsdag 2 juni. 

De Durdauwers deden mee met dit door De Joekels georganiseerde festival in de straten van 
Boxmeer. 

Deze keer met twee debutanten in de gelederen: 

 

Manon Emonds en Yvonne Manders: 
 

 
  

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Het mooie weer bracht een hoop mensen op de been, die genoten van de zon, de winkels, de 

terrasjes èn van de klanken van een tiental blaaskapellen. 

Bron: www.durdauwers.nl 

http://www.dweilorkestdejoekels.nl/
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IN GESPREK MET 
 
Er is niemand bij de harmonie die hem niet kent… 
Wij zien hem allemaal iedere week..  
Iedereen weet hoe hij is en wat hij doet..  
Waarschijnlijk is er niemand die nog nooit met hem 
gesproken heeft..  
En dit allemaal terwijl hij nog nooit „In gesprek met..‟ is 
geweest voor de OBKrant. 
 
Om nog meer kanten van hem te leren kennen ben ik in 
gesprek gegaan met Gilbert van den Tillaart. Op 
zaterdagochtend 11 juni kreeg Gilbert  pauze van Peter 
tijdens het snoeien van de heg om met mij in gesprek te 
gaan.  
 
Gilbert is geboren op 19-07-1985. 
Hij is geboren en getogen in Erp en is hier  opgegroeid samen met zijn zus Lianne, bij hun ouders 
Peter en Truus. 
Gilbert geeft aan dat hij zeker weet dat zij allemaal bekend zijn binnen OBK dus meer toelichting 
was volgens hem niet nodig. Ik denk dat hij hierin gelijk heeft. 
 
Gilbert vertelt over zijn jeugd. Hij is vroeger begonnen op de Mariaschool in Erp en vervolgens heeft 
hij zijn Atheneum gehaald op het Zwijsen College in Veghel. 
Na de middelbare school is Gilbert naar Eindhoven gegaan. 
Aan de Fontys studeerde hij Biologie en medisch laboratorium onderzoek. 
Een opvallend gegeven is dat hij voor deze studie drie kwart jaar in Sittard heeft gewoond in 
verband met zijn stage aan de universiteit van Maastricht op de afdeling Heelkunde. 
Toen ik vroeg of hij daar in Limburg flink los is gegaan als student, vertelt hij lachend dat dit wel 
meeviel. Het was niet echt een stereotype studententijd maar hij is er wel heel erg zelfstandig van 
geworden. Ook heeft hij leuke contacten overgehouden in Limburg. 
 
In 2007 heeft Gilbert zijn diploma behaald. 
Daarna is hij gaan werken in Uden bij Hycult Biotech, een laboratorium. 
Toen ik vroeg wat ik me hierbij voor moest stellen zei Gilbert; denk gewoon aan het stereotype 
„nerd met witte jas, bril op en een microscoop voor zijn neus‟, dan zit je wel  een beetje in de 
goede richting. Hij vertelt ook nog dat het bedrijf waar hij werkt, onlangs nog in de krant heeft 
gestaan als beste leerbedrijf van Nederland in sector laboratorium. Hier is hij duidelijk trots op.  

 
Toen Gilbert ging 
uitleggen wat hij precies 
voor werk doet, heb ik 
écht een poging gedaan 
om het te begrijpen. 
 
Uiteindelijk had Gilbert 
zelf al snel door dat hij 
het beter even kon 
samenvatten in één zin. 
Gilbert maakt tests 
waarmee ze in het 
ziekenhuis bepaalde 
ziektebeelden kunnen 
vaststellen. 
 
Werk waarbij 
nauwkeurigheid en 
precisie heel belangrijk is. 
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Gilbert vertelt dat hij het werk leuk vindt maar dat hij het vooral ook heel gezellig heeft met zijn 
collega‟s. Er wordt veel ongein uitgehaald op zijn afdeling en voornamelijk stagiaires of „nieuwe 
collega‟s‟ moeten het regelmatig ontgelden. 
 
Zo vertelt hij over een standaard grap die zo‟n 3 x per jaar wordt uitgehaald. Er wordt dan aan een 
staigaire en/of nieuwe medewerker gevraagd of zij even iets uit de kelder willen halen. Wel moeten 
zij hiervoor een heel pak aan met speciale handschoenen en een gelaatsmasker. Hier lopen zij mee 
door het gebouw omdat ze helemaal achterin moeten zijn, hier komen de „nieuwelingen‟ dan tot de 
ontdekking dat er helemaal geen kelder bestaat. Gilbert vertelt dat dit toch altijd veel hilariteit 
oplevert. Dan is er ook nog een standaard 1 april-grap op het werk van Gilbert en dat is, stagiaires 
de PH van „aprileenzuur‟ te laten meten. 
Voordat zij er achter komen dat de stof „aprileenzuur‟ die uiteraard alleen uitgesproken wordt, niet 
bestaat, ligt iedereen van de afdeling al in een deuk.   
 
Een andere leuke bijkomstigheid dit jaar was dat Gilbert  „voor zaken‟ naar New York moest. Het 
werd helemaal interessant toen de drie-daagse cursus al in 2 dagen was afgerond.  Dit  leverde een 
gezellig en leuk extra dagje New York op. 
Één kleine kanttekening die Gilbert maakte bij zijn trip was dat hij op vrijdagochtend om 08:00 uur 
landde op Schiphol en dat hij ‟s avonds om 18:00 uur in Ter Aa moest zitten voor de eerste 
pronkzitting. Ach, dat hoort erbij, aldus Gilbert. Een echte „durdauwer‟, die Gilbert!  
 
Dan vertelt Gilbert over zijn muziekachtergrond. 
Vroeger als menneke „moest‟ hij altijd mee naar concerten van de harmonie. 
Op een gegeven moment, toen hij binnen kwam bij een concert zei Henk Schellekens tegen Gilbert; 
Ooh, hier komt een echte drummer aan. Vanaf dat moment wist Gilbert dat hij wilde gaan 
drummen. Zo is hij in 1993 op les gegaan bij Henk en in 1996 zat hij als 11-jarig jongetje al bij de 
slagwerkgroep. Hij herinnert zich zijn eerste concert nog goed, dat was namelijk het winnen van de 
Rabocup. 
Vanaf toen kon de slagwerkgroep niet meer stuk bij Gilbert. 
 
In 2000 is Gilbert als slagwerker bij het harmonie-orkest 
gekomen. Het jaar daarvoor was hij al één keer met het 
orkest op concours gegaan en hij weet nog dat hij daarbij 
een stuk speelde waarbij hij maar liefst één triangelslag had. 
Dit was natuurlijk wel een hoogtepunt!  
 
Sinds het 50-jarig bestaan van de Durdauwers is Gilbert hier 
ook lid van geworden. 
Ik kan jullie dan ook vertellen dat Gilbert momenteel de 
enige is van Harmonie OBK die actief lid is bij zowel de 
slagwerkgroep, het orkest en bij de blaaskapel. Hier volgt 
natuurlijk de logische vraag; „Wat vind je het leukste?!‟. 
Gilbert antwoordt dat hij het alle drie even leuk vindt maar 
dat het wel heel verschillend is. 
 
Bij de slagwerkroep vindt hij het spektakel van bijv. een 
pronkzitting of Lost In Music heel leuk. 
 
Ook melodische partijen zijn voor Gilbert weggelegd. 
 
Bij het orkest vindt hij het juist leuk om bekende muziek te spelen. 
Dit kan dan ook wel klassieke muziek zijn bijvoorbeeld „Ouverture 1812‟. 
 
Gilbert vertelt dat de slagwerksectie bij het orkest ooit vindingrijk moet zijn om met vier mensen, 
vijf partijen in te vullen. Dit ziet Gilbert als een uitdaging en vindt hij leuk. 
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Met de Durdauwers heeft hij veel lol en vindt hij het leuk dat zij bekendere 
nummertjes spelen die aanslaan bij het publiek. 
“Ik kan er lekker improviseren”, vertelt Gilbert. 
Zolang je maar maat houdt, is alles eigenlijk wel goed. 
 
Gilbert vertelt dat toen zij laatst met de Durdauwers op een festival waren 
in Boxmeer, hij met wat slagwerkers mee ging spelen met een aantal 
straatmuzikanten die daar muziek stonden te maken. 
 
Gewoon dat lekker los gaan op allerlei manieren, dat vindt Gilbert leuk bij 
de Durdauwers.  
 
Heeft Gilbert naast OBK ook nog andere hobby‟s? 
Gilbert vertelt dat hij nog een hele grote hobby heeft naast OBK en dat is 
de kindervakantieweek. 
 

 
Sinds zijn 15e is Gilbert leiding bij de KVW. 
In 2007 is hij gevraagd om plaats te nemen binnen de spelgroep en dit jaar zit Gilbert voor het 2e 
jaar bij de kerngroep. 
 
Het is druk, maar wel heel leuk vertelt hij. 
Gilbert heeft „Kinderen en spel‟ onder zich. 
Elke vorm van aankleding in, op en rondom het 
veld is de verantwoordelijkheid van Gilbert. 
 
Samen met zijn zus Lianne, die ook in de 
kerngroep zit, verzorgt hij ook nog de 
groepsindeling van de kinderen ieder jaar. 
Een heel gepuzzel waar veel  tijd in gaat zitten 
maar wat vooral heel erg leuk is om te doen. 
Zeker als alles ieder jaar weer klopt en er een 
hele leuke KVW plaats vindt. 
 
Naast dit alles is Gilbert ook nog actief binnen de voetbalclub van Erp. 
Hij vlagt namelijk regelmatig bij Erp 7. 
Hij vertelt hierbij dat vooral het weekend weg, wat ieder jaar plaats vindt met het team, heel leuk 
is!  
 
Als ik mijn laatste „wil je nog iets zeggen tegen alle leden‟-vraag op Gilbert afvuur, weet hij het 
eigenlijk gelijk. 
 
Kom met z’n allen gezellig naar de OBK+ activiteiten zodat we met één groot team vol spirit 
een goed resultaat kunnen neerzetten tijdens het concours!  
 
 
Manon 
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OBK-MUZIKANTEN SPELEN MEE BIJ ANDRE RIEU 
 
In het afgelopen Pinksterweekend vonden in de Amsterdam Arena de laatste 3 concerten van André 
Rieu plaats, in het imposante decor van Schloss Schönbrunn. 
 
Het kasteel is maar liefst 125 meter breed, 30 meter diep en 35 meter hoog en bevat een balzaal, 
twee schaatsbanen en fonteinen. Het decor staat nu te koop…, wellicht een idee voor LIM of ons 
Klank- en Lichtspel?? 
 
Om het extra indrukwekkend te maken had André Rieu maar liefst 650 koperblazers ingehuurd!  
Ook Jesse, Henriëtte, Paul, Joke en Willy waren van de partij! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er stonden maar liefst 26 televisiecamera's opgesteld, dus we kunnen het spektakel binnenkort op 
TV of DVD bekijken! 

Voor degenen die alvast een indruk willen opdoen, zie de Youtube-filmpjes die van ons repertoire 
werden gemaakt. De links zijn te vinden op de website van OBK. 

Ook kun je hier links terugvinden naar de foto-albums met foto‟s die zijn gemaakt door Paul van 
Amstel en Willy Meesters. 
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SLOTCONCERT WINDKRACHT 6 

Op woensdag 18 mei jl. vond in Ter Aa een wel zeer speciale voorstelling plaats: 

Het afsluitende concert van Windkracht 6 in het schooljaar 2010-2011. 

De groepen 5 van basisschool De Empel, de Mariaschool en de groepen 5/6 van de Boerdonkse 
Nicolaasschool deden dit jaar mee en studeerden voor dit concert liedjes in die iets vertelden over 
de muziekinstrumenten uit de lessenserie. 

De begeleiding van de liedjes was in handen van het symfonica-in-colors-orkest onder leiding van 
Marion van de Wijdeven. 
De jeugdslagwerkgroep presenteerde zich onder leiding van Henk Schellekens. 
 

 
Luc van Moorsel en Karin Kanters presenteerden het geheel.  
 
Tot slot was er een geanimeerde instrumentenmarkt waar iedereen die maar wilde, op de 
instrumenten van het harmonieorkest en de slagwerkgroep mocht "spelen".  
En gelukkig was er ook veel animo bij de inschrijving voor een gratis muziekles. 
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OBK’S CULINAIRTJE 
 
Adri, bedankt voor de pollepel. 

 
Ik heb een heerlijk recept. 
Het komt uit Chili,maar het gezegde "Wat van ver komt is lekker" 
gaat hier zeker op. 
Dit is het lekkerste recept maar ik zeg wel altijd tegen Nita dat ze het niet op woensdag  
moet klaar maken !!!!!!!!!!!!! 
 
CHILI CON CARNE 
 
350-400 gram bruine bonen 
2-3 uien 
1-2 teentjes knoflook 
400-500 gram gehakt 
1 pond tomaten ( of een blikje tomatenpuree ) 
chilipoeder, sambal of spaanse peper 
Kruiden: zwarte peper,zout,basilicum,bonekruid,paprikapoeder, 
eventueel een goudbouillonblok (hoeft niet,is erg zout ) 
 
Bonen in de week zetten en in het weekwater +/- 45 minuten gaar koken 
met een greepje bonekruid. 
Snipper de uien en bak ze in de boter. 
Doe bij de bijna bruine uien de knoflook. 
 
Neem de uien uit de pan. 
Doe het gehakt in de uienpan, laat dat snel los en bruin worden. 
Doe de uien er weer bij. 
Breng de massa op smaak met de kruiden. 
Voeg de paprika en de tomaten ( in stukjes ) toe. 
Doe de uitgelekte en gaar gekookte bruine bonen erbij. 
 
Laat alles samen nog even koken. ( eventueel het bouillonblokje nog toevoegen ). 
Is het geheel te waterig bind dan het vocht met een beetje maizena. 
 
EET SMAKELIJK. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bij deze geef ik de pollepel aan Marius, veel succes. 
 
 
 
Piet Leenders 
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JAN LINDERS CLUBACTIE 
 
Op zaterdag 14 mei wisselden maar liefst twee (!) orkesten uit het harmonieorkest elkaar af tijdens 
het shoppen. 
 
Het doel van dit alles was om de klanten van Jan Linders te bewegen hun Club-spaarmunten te 
deponeren voor Harmonie OBK. 

 

 
 
Het liep die middag als een trein. 
 
De buis voor OBK liep sneller omhoog, maar dat mocht ook wel, gezien de getallen op het 
scorebord. 
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Op vrijdag 27 mei vond de prijsuitreiking plaats van de uitslagen van de Clubactie. 
Hierbij was een aantal bestuursleden van OBK aanwezig. 
 
Voor Harmonie OBK was een prijs van € 946,00 beschikbaar. 
Penningmeester Kari Beekmans nam de waardecheque in ontvangst. 
 

 
Een heel mooi bedrag , onverwacht groot, en zeer welkom en absoluut vermeldenswaardig in deze 
tijd van bezuinigingen! 
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UIT DE KRANT 
 
Het volgende krantenknipsel ontving de redactie van Jan van de Wijdeven: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Een klein stukje muziekwijsheid. 
Wij gaan dus nog maar eens mooi even door met muziek maken! 
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DE PEN 
 

Allereerst Imke dankjewel voor het doorgeven van de pen aan mij. 
Ik zal mijn best doen om  in het kort op papier te zetten wat mij zo 
allemaal bezig houdt.  
 
Laat ik starten met te vertellen wie ik ben: Manon Emonds. 
Emonds zul je denken, die naam komt me bekend voor. 
Klopt, voordat ik bij de harmonie kwam was er al een „Emonds‟ lid van 
deze club, wel genaamd Henry Emonds (ons pap dus). 
 
Verklaart meteen hoe onze Nick en ik bij harmonie OBK terecht zijn 
gekomen. Voor mij inmiddels al zo‟n 9 jaar geleden. 
Na een jaar AMV-les en twee jaar blokfluit was het tijd om de stap naar 
een „groot instrument‟ te maken. Voor mij viel destijds die keuze op 
klarinet.  
 

Jaren heb ik dat met plezier gedaan, eerst alleen op les, later in de speelgroep en het 
opleidingsorkest. Na het concours in november 2007 zijn wij ingestroomd bij de harmonie, in het 
begin een groot succes. 
Maar na verloop van tijd werd mijn enthousiasme steeds minder groot. 
Stoppen was eigenlijk geen optie, daarvoor was de harmonie te leuk, maar vanwege drukte destijds 
op school niet de stap genomen om een ander instrument te gaan bespelen. 
Na een paar jaar doorzetten en het halen van mijn eindexamen vwo en propedeuse voor de PABO 
heb ik de tijd gevonden en ben ik in september 2010 begonnen met saxofoonlessen. Iedere 
maandagavond trouw naar de les en oefenen thuis (dat was lang geleden). 
Ik zag weer uitdaging in het muziek maken wat geresulteerd heeft tot het op mogen voor meteen 
mijn B-examen over een paar weken. 
Na een aantal maanden twee instrumenten bespeeld te hebben kon ik in november mijn klarinet 
inleveren en ook bij de harmonie mee gaan doen op mijn saxofoon. Vanaf dat moment ga ik iedere 
woensdag weer vol enthousiasme naar de harmonie, een super goede keuze dus! 
Dit jaar ga ik voor het eerst mee op concours, ik ben benieuwd. 
Waar ik nu ook al erg veel zin in heb is Lost in Music 2012 en natuurlijk weer het weekendje weg het 
jaar daarna!    
 
Daarnaast ben ik bij de harmonie ook nog regelmatig actief bij het opleidingsorkest om hen te 
ondersteunen en ben ik lid van OBK+. 
Met veel plezier zit ik al jaren in die commissie en is het iedere keer weer de taak om 
feestavonden, barbecues, kegelavonden, verrassingstochten enzovoorts te organiseren. 
 
Dat was het deel harmonie OBK, of toch niet helemaal…..sinds kort ben ik namelijk ook lid van „De 
Durdauwers‟. Lid van „de Durdauwers‟? Ja toch echt, en de eerste indruk is geweldig. Onlangs ons 
eerste uitstapje naar Boxmeer gehad en we (ik spreek ook namens Yvonne) voelden ons meteen 
helemaal op ons gemak, dat er nog maar veel mooie momenten, bij de harmonie en „de 
Durdauwers‟ mogen volgen! 
 
Naast alle bezigheden rondom de harmonie is mijn dagelijkse leven 
verder ook aardig goed gevuld. Al 15 jaar korfbal ik bij „de 
Korfrakkers‟, wat betekent iedere donderdagavond trainen en iedere 
zondag (soms heel vroeg, fijn na het stappen) een wedstrijd spelen. 
Een leuke teamsport die ik voor geen goud meer zou willen missen. 
Nou zijn mijn bezigheden op de maandag-, woensdag- en 
donderdagavond al aan bod geweest. 
 
Dan nog de dinsdagavond, die staat meestal in het teken van werken. 
Een centje bijverdienen (om in het weekend weer uit te geven), dat 
doe ik nu al drie jaar bij de Albert Heijn. Leuk en afwisselend werk, 
veel contact met mensen en niet te vergeten gezellige collega‟s. 
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Daar zit ik dus voorlopig wel op mijn plek. Naast de dinsdagavond vertrek ik ook iedere zaterdag 
trouw met m‟n blauwe uniform richting de supermarkt.  

 
Mijn doordeweekse avonden en de zaterdag en 
zondag overdag zijn dus druk bezet, je zou denken 
dat ik dan de rest van de tijd moet bijkomen. 
Maar stappen hoort er natuurlijk ook bij.  
rijdagavond vaak een drankje doen in de kroeg, 
zaterdag naar een feestje of op stap (niet iedere 
week hoor, soms blijf ik verstandig thuis). 
Vooral de stapavonden met de harmonieleden vallen 
altijd erg goed in de smaak. 
Voor verdere anekdotes (heel veel drankjes, Belgische 
madammekes, eitjes bakken om vijf uur ‟s morgens, 
in de heg fietsen terwijl het toch echt al licht was 
enzovoorts) verwijs ik jullie naar overige OBK-leden. 
Of ga eens een keer mee om het zelf te ervaren, het 
is de moeite waard dat verzeker ik.  

 
En dan….zit ik natuurlijk ook nog op school, dat doe ik dus overdag. 
Na de basisschool ben ik naar het Zwijsen College gegaan. Ik heb daar eerst vier jaar het gymnasium 
gedaan maar uiteindelijk toch besloten Latijn (heb je toch niks aan) te laten vallen. 
Na zes jaar heb ik dus mijn atheneumdiploma gehaald en was het tijd voor de volgende stap. 
Doordat ons mam juf is en ik al vroeg met haar mee ging om te helpen kwam ik erachter dat ik dit 
toch wel erg leuk vond. 
Zou het iets voor mij zijn? Goed nadenken, andere studies bekijken, 
open dagen bezoeken en nog meer nadenken resulteerde inderdaad 
in de keuze voor de PABO. 
In Helmond, op Hogeschool de Kempel, ben ik in 2009 gestart. 
Het eerste halfjaar reizend met de bus (2,5 uur heen en 2,5 uur 
terug) maar na het behalen van mijn rijbewijs al snel met mijn 
autootje (20 minuten heen en 20 minuten terug). 
De eerste twee jaar heb ik versneld in een jaar gedaan.  
Hierdoor zit ik nu in het derde jaar, wat overigens ook alweer bijna 
ten einde is. 
 
oals het er nu naar uitziet ga ik volgend jaar dus al afstuderen en 
mag ik me officieel juffrouw Manon gaan noemen. 
Op woensdag, donderdag en vrijdag hebben we les en regelmatig 
ook momenten voor zelfstudie zodat we aan ons portfolio kunnen 
werken.  
Helaas zijn die momenten niet genoeg dus vaak staan de avonden (naast al mijn hobby‟s) en de 
zondag (na het korfballen) in het teken van aan school werken. 
Gelukkig vind ik het nog steeds erg leuk dus dat is het harde werken waard. 
 
Stage lopen is natuurlijk ook een onderdeel van deze opleiding. 
Het eerste jaar heb ik in Gemert stage gelopen, nu ga ik iedere maandag en dinsdag met veel 
enthousiasme naar Boerdonk. 
Boerdonk zul je denken? Dat dacht ik ook, maar het is een geweldige vernieuwende school waar ik 
het erg naar mijn zin heb. 
Zo goed zelfs dat ik de keuze heb gemaakt om daar volgend jaar te gaan afstuderen!  
 
Ben ik nog iets vergeten? Ik geloof het niet. 
Teruglezend zie ik ook dat het een behoorlijk verhaal geworden is, dus ik zal het gaan afronden, 
uiteraard niet voordat ik de pen aan iemand heb doorgegeven. 
 
Martijn van Wanrooij, ik weet dat ik je hier een heel groot plezier mee doe. 
Omdat je ons in september voor een paar maanden gaat verlaten is dit het uitstekende moment om 
je nog een keer uitgebreid aan het woord te laten, dus Martijn bij deze is de pen voor jou!  
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TOP TIP 
 
De Top Tip komt deze keer van de trombonesectie: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Waar moet je op letten om een goede trombonist te zijn? 
 

 Zorg ervoor dat je instrument goed schoon is en goed glijdt. 

 Je moet lucht hebben voor twee. 

 Volgens de partners dien je te beschikken over een grote bijkeuken met goed 

geïsoleerde wanden. 

 Je dient te beschikken over het juist blaaszaad, wat een generatie lang 

vruchtbaar blijft. 

Drie van de vier trombonisten hebben zich al bewezen en de vierde zal de nodige tips en 
informatie van de overige trombonisten zeker wel mee krijgen. 
 
Overigens zijn we door de leider van de trompetsectie tot deze tips gekomen, maar voor hem 
is het te laat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

De volgende top tip hadden wij graag gezien van: Henk Schellekens 

Ik hoop dat het belangrijk is, want hij heeft er een 

hekel aan als hij tijdens zijn trombone-studie 

wordt gestoord 

“Je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen” 

 


