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VAN DE REDACTIE
Hier is ie dan!
De tweede OBKrant van 2012, nog net even voor de vakantie.
2012: Het jaar van Lost in Music IV. Eind november is het zover.
Inmiddels zitten we alweer een stukje verder in de voorbereidingen.
Op zondag 10 juni heeft de eerste gezamenlijke repetitiedag plaatsgevonden.
En we kunnen wel stellen dat die geslaagd is.
Verder op in deze krant een Lost in Music-update.
Helaas is het deze keer niet gelukt om een interview met één van de leden af te nemen.
Volgende editie wel weer een nieuwe “In gesprek met…”.
Wel hebben we een nieuwe rubriek: “De muziekkeus van…”.
Hierin leggen we iemand binnen onze vereniging een aantal vragen voor omtrent zijn / haar
favoriete muziek en hij / zij geeft het stokje door aan iemand anders.
Terug van één keer weggeweest: de colum het CC’tje van de broertjes Van de Crommert.
Wegens afwezigheid van Siebe, komt de versie in deze editie alleen van Aike.
Zie pagina 18.
Wij wensen jullie veel leesplezier en een hele fijne zomervakantie toe!
Groeten van de reactie.

Redactie
Paul van Antwerpen
Annie Bernardus
Theo Bockting
Peter Ketelaars

Interview
Jori van den Akker

E-mailadres OBKrant
obkrant@home.nl

In deze editie:
Een nieuwe “Gezocht!”, “De Pen” en“TopTip"…
Een nieuwe rubriek:

“De muziekkeus van…”

Een nieuwe versie van “Het CC’tje”
Een update van Lost in Music
En meer…
Muziekvereniging Harmonie OBK

3

OBKrant – Juni 2012

VAN HET BESTUUR
Op de valreep voor de vakantie nog gauw een OBKrant.
En zoals gebruikelijk voor de grote vakantie lijkt het wel weer of er
geen dagen meer na de vakantie komen. Van allerhande dingen
moeten nog voor de vakantie worden afgewerkt en zo dus ook het
voorwoordje van de sic. En dat valt dan in deze drukke tijden niet
mee. Als ik mijn laatste OBK weken even schets dan ben ik daar
buiten de dagelijkse OBK beslommeringen elke dag wel mee bezig
geweest. Serenades, repetities, concert, vergadering Stuurgroep LIM,
vergadering programmacommissie LIM, vergadering MOG en
vergadering bestuur. Druk druk druk dus maar ja….. als iemand de tijd
heeft om drie keer druk te schrijven of te zeggen valt het denk ik dan
ook wel weer mee.
Maar gauw van wal dus met een terugblik van de afgelopen periode.
Het jubilarissenconcert was
Een lang maar absoluut niet langdradig concert met verrassende
optredens. Het publiek genoot van de veelzijdigheid van de
vereniging. Dit soort concerten is dan ook de gelegenheid bij uitstek
om de hele club aan het publiek te presenteren.
Windkracht6
De eindpresentatie van dit inmiddels voor de 4e keer lopende project
vond tijdens een afsluitende bijeenkomst plaats op woensdag 31 mei.
In een wervelende presentatie kwamen alle instrumenten weer aan
bod. De afsluitende instrumentenmarkt zorgde weer voor het
resultaat zoals dat ons iedere keer weer voor ogen staat; Aanwas van
nieuwe leerlingen. Ook dit jaar hebben er al weer een fiks aantal
proeflessen plaatsgevonden met ook al verschillende definitieve
inschrijvingen.

Afmelden?
voor de repetitie van het
harmonieorkest
Arno Manders:
06 – 53 13 81 66,
bij voorkeur per SMS.
Afmelden?
voor de repetitie van de
slagwerkgroep
Manon van Brussel:
06 – 12 36 90 78,
bij voorkeur per SMS.
Afmelden?
voor de repetitie van het
speelgroepje /
opleidingsorkest:
Angela van den
Crommenacker
0413 – 21 35 34
Afmelden?
voor optredens, concerten
en dergelijke:
Eigenlijk nooit.
Als het niet anders kan bij
de digirenten / de
voorzitter, direct na het
bekend worden van de
bewuste datum.

Dat betekent
Dat er na de vakantie weer instrumenten gekocht, gehuurd of gereviseerd moeten worden en daar is
dan weer geld voor nodig. Een van die middelen is het ophalen van het oud papier. Daar is de
afgelopen maanden nogal wat discussie over ontstaan. Helaas heeft de politiek besloten dat hun
voorstel door moet gaan. Dat betekent in de toekomst dat wij daar op gaan inleveren. Misschien
schat een volgend “kabinet” het belang van deze belangrijke financiële bijdrage voor de vereniging
wel juist en op reële gronden in. Tot die tijd zitten wij in een overgangsregeling en levert het
voorlopig nog steeds een belangrijke bijdrage aan onze verenigingskas. Het gevoel is misschien soms
wel anders maar je loopt echt niet voor “de geminte” achter de kar maar nog steeds voor OBK.
Lost in Music
Staat volop in de steigers (om maar bij de bouwvak ) te blijven. De fundering ligt er. De muren staan
er en de eerste verdiepingsvloer is bereikt. Op zondag 10 juni was het in Ter Aa een drukte van
belang en vonden er voor de eerste keer repetities plaats met solisten, koor en harmonieorkest. Er
moet nog veel gebeuren dat was ook wel duidelijk maar ook heel veel glorieuze momenten. Iedere
solist is inmiddels voorzien van een nummer en er wordt achter de schermen weer naarstig gezocht
naar arrangementen. We zijn op de goede weg. Na de vakantie bouwen we verder zodat we snel
naar nokhoogte gaan, de pannen erop en dan in november…….. het dak eraf!!!

Muziekvereniging Harmonie OBK
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Sint Antonius
Had een bijzonder tintje dit jaar. Speciaal voor de gelegenheid was Mgr Hurkmans gekomen en waar
het organisatiecomité dacht dat het dan wel langer zou duren duurde het veel korter en stroomden
de muzikanten “van alle kanten toe”. Uiteindelijk kwam het toch weer allemaal goed!
Het Open Veldfeest
Deed haar naam weer geen eer aan en zal volgend jaar wel doorgaan als Verzopen Veldfeest. Evenals
vorig jaar viel de regen soms weer met bakken uit de lucht en moest ons optreden helaas naar
binnen verplaatst worden. De akoestisch adviseur van Speelboerderij Tiswa was (terecht!! want daar
is het ook niet voor bedoeld) niet ingesteld op unplugged orkesten. Een gedeelte onder het plafond
en een gedeelte in de open ruimte was voor de klank niet optimaal. Maar dat was natuurlijk niet de
enige oorzaak. Ook aan concentratie ontbrak het zo links en rechts wel eens. Laten we het maar
vakantiemoeheid noemen.
Geslaagden
Naast schoolexamens zijn er aan het einde van het jaar ook vele muzikantenexamens en zo ook
binnen OBK. Een fiks aantal geslaagden voor diploma A en B en een diploma D. Proficiat aan jullie
allen en …….. ga zo door!!! (Zal ik hier een ruimte openlaten voor een poezieplaatje??!!)
Na de vakantie
En dat is voor het harmonieorkest en opleidingsorkest op woensdag 15 augustus en de
slagwerkgroep op donderdag 16 augustus gaan we er met zijn allen weer flink tegenaan. Daarna vind
op zaterdag 25 augustus de oergezellige OBK BBQ waar de vele vakantie- en andere sterke verhalen
weer verteld zullen gaan worden.
Voor nu een prettige vakantie toegewenst, nog veel plezier met de finale van de EK, (welk land werd
er dan wel uitgeknikkerd maar welk land mocht er al niet eens mee doen Raf??? We hadden het
trouwens van te voren kunnen weten want ook met het Songfestival presteerden we niet in het
voormalige Oostblok) en tot ziens na de vakantie.

namens het bestuur
Peter Ketelaars, secretaris
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HIEP HIEP HOERA
Juli
6 Piet Leenders
8 Wern van Asseldonk
10 Gijs van Dooren
12 Alicia Peelen
12 Stijn van Haandel
13 Anouk van Dinter
15 Martien van Leuken
15 Roy van Nuland
16 Paul van Antwerpen
16 Jur Ketelaars
18 Kees Bressers
19 Gilbert van den Tillaart
19 Youri Verbruggen
22 Tijn van Brussel
22 Manond Emonds
24 Helma van der Heyden
25 Joeri van de Velden
29 Jesse van Lankveld
29 Janne van Hees

Augustus
9 Gerrit Kerkhof
9 Janneke Bekkers
10 Martijn van der Heijden
10 Stefanie Peelen
16 Jan van de Wijdeven
19 Marle Muselaers
20 Karin Kanters
29 Amber Meeder
29 Berry Cuppen

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

Muziekvereniging Harmonie OBK
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Geslaagd!
Op zaterdag 21 april hebben
Luc van de Acker en Stijn
Reijbroek het
Bouwstenenexamen gehaald bij
Rhythm Impact in Berlicum.
Het Bouwstenenexamen is een
voorloper van het A-diploma
slagwerk. Zowel Luc als Stijn is
leerling bij René van Lokven.

Jubilarissen

Proficiat allemaal!

Henk Schellekens 25 jaar dirigent slagwerkgroep

In 2012 heeft OBK de volgende jubilarissen in de
gelederen:

Tonny van der Heijden en Berry Cuppen
25 jaar
Peter Ketelaars en Rini van den Elzen
40 jaar
Nogmaals van harte gefeliciteerd!

Geslaagd
A-diploma

Jori van den Akker (trompet)
Britt Baggermans (trompet)
Janneke Bekkers (altsax)
Marloes van de Burgt (fluit)
Angelie van de Crommmert (hoorn)

B-diploma

Ilse van Dinter (fluit)
Nanne Ketelaars (fluit)
Daphne Spierings (klarinet)
Marion van de Wijdeven (altsax)

D-diploma

Imke van Lankveld (fluit)

B-examen theorie slagwerk

Niels van den Elzen

C-examen theorie slagwerk

Ruud van de Valk

Gefeliciteerd allemaal!

Muziekvereniging Harmonie OBK
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SERENADES LINTJESREGEN
Op zaterdag 28 april werden in Nederland weer de jaarlijkse Koninklijke onderscheidingen
uitgereikt tijdens de lintjesregen. Zo ook in de gemeente Veghel.
Harmonie OBK bracht vijf mensen een serenade om ze te feliciteren met hun lintje.
In Boerdonk was dit Marietje Bevers en in Erp, Thea Vissers, Bert & Annie Pepers en Ida Koenen.
We mogen gerust zeggen dat de decorandi de serenades zeer op prijs stelden.
Bij deze laatste serenade liet Ida’s kleinzoon Gijs merken dat hij het muzikaal leiding geven al jong
oefent… ………en dat hij (toen) beter kon lopen dan ons aller Wern.

Muziekvereniging Harmonie OBK
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JUBILARISSENCONCERT 2012
Op zondag 20 mei stond voor Harmonie OBK het jubilarissenconcert op het programma.
Dit concert trok een groot aantal belangstellende naar zal Ter Aa.
De volgende jubilarissen werden in het zonnetje gezet:
25 jaar dirigent van de slagwerkgroep: Henk Schellekens
25 jaar lid: Tonny van der Heijden en Berry Cuppen
40 jaar lid: Rini van den Elzen en Peter Ketelaars.
De Jeugdslagwerkgroep onder leiding van Giel van de Wijdeven opende het programma.

Daarna trad het speelgroepje op en vervolgens was het de beurt aan het Opleidingsorkest onder
leiding van Cindy van Rijn.

De Slagwerkgroep onder leiding van Henk Schellekens liet met verve horen wat ze in haar mars
heeft. Bronk maakte veel indruk, door de creatieve manier waarop de muziek met deze Limburgse
traditionele folklore omgaat.

Voorzitter Christ van Bree brak in op het muziekprogramma van de slagwerkgroep en sprak jubilaris
dirigent Henk Schellekens en Thea toe. Hij feliciteerde hen en ging daarbij een kwart eeuw terug
om te kunnen schilderen hoe Henk begon bij het toenmalige tamboerkorps in Gemonde.

Muziekvereniging Harmonie OBK
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Het feestelijk klinkende concertprogramma van het Harmonieorkest onder leiding van Raf de
Keninck werd zelfs twee maal onderbroken.

De eerste keer door leden van de slagwerkgroep, die op eigen initiatief hun muzikaal leider Henk
Schellekens op een ludieke manier wilden bedanken en feliciteren. Zij overhandigden tenslotte het
gezamenlijke cadeau van de slagwerkers en de muziekvereniging.

De tweede maal door voorzitter Van Bree, samen met Francien van de Ven - Van Lee, vicevoorzitter
van de Brabantse Bond van Muziekgezelschappen.
Zij huldigden alle jubilarissen met een passend woord, het Federatief insigne en een mooie bos
bloemen.

Na afloop van het concert was er voor iedereen gelegenheid om de jubilarissen de hand te drukken.
Dit terwijl de Durdauwers intussen enkele muziekskes ten gehore brachten.

Foto's Henk Loeffen

Muziekvereniging Harmonie OBK
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AGENDA OBK

VAKANTIE

Zaterdag 18 augustus
19:45 uur
Zaterdag 25 augustus
Dinsdag 4 september
Zondag 7 oktober
Maandag 8 oktober
Zaterdag 3 en Zondag 4
november
Zondag 11 november
Zondag 18 november
Woensdag 21 november

Woensdag 4 juli tot en met
donderdag 9 augustus
1e repetitie
-opleidingsorkest / harmonieorkest woensdag 15
augustus
-jeugdslagwerkgroep / slagwerkgroep
Donderdag 16 augustus
Serenade 60-jarig huwelijk Fam. Scheepers
BBQ OBK – Basisschool De Empel
Serenade gouden huwelijk Fam. Van Veghel
Repetitiedag 2 Lost in Music in Ter Aa
Serenade 60-jarig huwelijk Fam. De Wild
Jumbo Festival

Repetitiedag 3 Lost in Music in Ter Aa
Intocht Sint Nicolaas
Technische repetitie Lost in Music

Donderdag 22 november
Generale repetitie Lost in Music
Vrijdag 23 november
Zaterdag 24 november
Zondag 25 november
Woensdag 26 december

Uitvoeringen LOST IN MUSIC
Opluistering Hoogmis van Kerstmis

Muziekvereniging Harmonie OBK

11

OBKrant – Juni 2012

GEZOCHT
In eerste krant van 2012 stond de volgende foto:

De goede oplossing is:

de tas en fluitstandaard van Thea Schellekens

Deze keer hebben we geen enkele inzending ontvangen.
Naar de oorzaak kunnen we slechts gissen: was de foto te klein, teveel ingezoomd of krijgt Thea
met haar attributen gewoon net te weinig aandacht van de lezers?
Hoewel wij het ook niet weten maar zeker niet twijfelen aan onze eigen kwaliteiten daarom bij
deze de oproep om de komende tijd wat extra op Thea te letten.
Aan de heren het verzoek om dat niet te opvallend te doen.
Gevolg van dit alles is dat de fles wijn van Will (dit keer een heuse Chateau-Lafitte uit het topjaar
1968) toekomt aan:
de redactie !
Onder het motto: Nieuwe ronde, nieuwe kansen hier een nieuwe kiek:

Als je denkt te weten wat en van wie dit eigendom is:
Mail je oplossing naar:

obkrant@home.nl

Muziekvereniging Harmonie OBK
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VERSLAG ACTIVITEITEN OPLEIDINGSCOMMISSIE
22-04-2012:

Uitstapje proms4kids te Zijtaart

Het opleidingsorkest van fanfare Sint Cecilia uit Zijtaart speelde Proms4Kids op 22 april 2012 in het
dorpshuis in Zijtaart. Wij vonden het een leuk idee om onze leerlingen de kans te geven om daar te
gaan kijken. Dit omdat zij al aan het oefenen zijn voor Windkracht 6 en Zijtaart het dit jaar, i.v.m.
het 110-jarig jubileum, extra groot heeft opgezet.
Het publiek werd mee op reis genomen door St.Cecilia Airlines. St. Cecilia Airlines vloog vanaf
Nederland over de hele wereld: zo kwam groep 5 terecht in Australië, groep 4 in Oostenrijk en
groep 6 gelukkig weer veilig in Nederland. Zowel leerlingen van MiK en BS Edith Stein droegen hun
steentje bij, alsook Yellow Pants van Pop@co, circus MiKkenie-leerlingen Anna-Gaby en Sarah en
alle leerlingen uit de groepen 4, 5 en 6 van BS Edith Stein met het project Windkracht 6.
Het was een afwisselend programma dat geen moment verveelde en ondanks dat we maar met een
klein groepje waren, hebben we er echt van genoten!!

20-05-2012:

Jubilarissenconcert in ter Aa

Helaas misten we enkele, ook niet-afgemelde, leerlingen waardoor Cindy een beroep moest doen op
een paar ervaren blazers zodat het optreden toch gered was en de aanwezigen konden genieten van
een gevarieerd programma.
Het jubilarissenconcert geeft de leerlingen altijd een goede indruk van wat Harmonie OBK
allemaal in huis heeft en geeft de “ervaren” muzikanten de gelegenheid om te kijken naar ons
aanstormend talent in de verschillende opleidingsgroepen.

30-05-2012:

Afsluiting Windkracht 6 in ter Aa

Woensdag 31 mei was het dan zover. Na een aantal weken van repeteren waren de leden van het
jeugdorkest er helemaal klaar voor om met de kinderen van de Mariaschool, de Empel en de
Antoniusschool een geweldige show neer te zetten. De afsluiter van Windkracht 6.
Juist toen we net begonnen waren kwam ene ‘mijnheer Van Fare’ de show verstoren.
Hij wilde wel eens leren dirigeren. Prima, zo vond Cindy.
Het was echter niet zo makkelijk als mijnneer Van Fare had gedacht.
Bijvoorbeeld: de kokosnoot en S zijn helemaal geen muzieknoten.
Na een kort lesje van Cindy lukte het toch aardig en uiteindelijk dirigeerde mijnheer Van Fare de
kinderen tijdens het zingen van enkele liedjes die de kinderen met juf Loes hadden ingestudeerd.
Na het optreden was er nog de instrumentenmarkt waar de kinderen, maar ook enkele ouders, de
gelegenheid kregen om instrumenten uit te proberen. Sommige gaan nu ook een proefles volgen bij
MIK en komen over een aantal jaar misschien zelf wel in het opleidingsorkest spelen met Windkracht
6. Al met al was het een zeer geslaagde middag!

27-6-2012:

Laatste repetitie

Het einde van het schooljaar sluiten we, volgens goed gewoonte, gezamenlijk af met een lekker
ijsje bij Van Haandel en gaan we genieten van een welverdiende vakantie.

Verder is het zo dat er organisatorisch ook een wijziging heeft plaatsgevonden in de
opleidingscommissie.
Lia van Kemenade was coördinator van de commissie.
Jori van den Akker en Daniëlle van Kol nemen deze taak samen van Lia over.
Lia blijft wel gewoon lid van de commissie.

Muziekvereniging Harmonie OBK
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OBK’S CULINAIRTJE
Arretjescake!
Ingrediënten:
 2 pakken Mariabiscuitjes..
 125 gram roomboter.
 125 gram plantaardige margarine.
 2 eieren.
 5 eetlepels cacao.
 200 gram witte basterdsuiker.
Bereidingswijze:
Smelt de boter en margarine op laag vuur in een steelpannetje. Haal van het vuur. Klop in een
grote kom met de handmixer de eieren met de suiker tot het geheel dik en heel luchtig is. Voeg de
cacao toe en roer goed door. Giet hier al roerend de boter met de margarine bij. Breek de
biscuitjes door ze in de verpakking te laten en er met een deegroller heel hard en vaak op te slaan.
Roer de stukjes biscuit door het cacaomengsel. Bekleed de cakevorm met het bakpapier en schep
hier het cacaomengsel in. Strijk de bovenkant met een lepel glad. Laat minimaal 2 uur opstijven in
de koelkast. Hierna kan je er plakken van snijden en genieten van een heerlijke cake.

Smakelijk eten!

Het volgende recept komt van:

Martijn van Wanrooij

Yvonne Manders

Muziekvereniging Harmonie OBK
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LOST IN MUSIC UPDATE
Eerste LIM-dag zit erop!
Zondag 10 jl. vond in zaal Ter Aa de eerste gezamenlijke repetitiedag voor Lost in Music 2012
plaats. Voor het eerst repeteerden het harmonieorkest van OBK,het Lost in Music-koor en de
solisten samen. Koor en orkest moesten even wennen aan elkaar, maar daarna was er heel veel
moois te horen. De eerste kippenvelmomenten zijn er al geweest!

De inzet van zowel het koor, als de muzikanten en de dirigent, maar niet in de minste plaats van de
meerepeterende solisten, was formidabel.
Via de doorkijkjes die hier en daar al ontstonden, kon je waarnemen waar dit toe leiden kan!
Het wordt een extreem muzikale belevenis!

De herkenbare Lost in Music-sfeer hangt boven Erp.
Natuurlijk moet er nog veel gebeuren, maar het begin is gemaakt.
De indrukken van deze dag wekken zeer veel vertrouwen voor de verdere voorbereidingen richting
de uitvoeringen.
Het belooft een enerverende ervaring te worden, straks in november!

Muziekvereniging Harmonie OBK
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COLUMN: HET CC’TJE
Afwezigheid
Hét gespreksonderwerp tijdens de koffie: afwezigheid.
Iedere week zijn er weer mensen niet op komen dagen tijdens de repetitie, vaak een goede reden,
soms niet. Af en toe heb je het idee dat je op een eilandje zit te spelen en vraag je jezelf af:
“Waar zijn mijn buren gebleven?”.
Maar is afwezigheid wel zo slecht? Er moet iets nuttigs uit afwezigheid te putten zijn.
Neem nou deze column en zijn schrijvers.
De column was na één uitgave alweer verdwenen uit de OBKrant.
Maar na deze misser werd er direct naar gevraagd door de lezers.
Dit pak je natuurlijk op als compliment, en de volgende keer ga dan extra je best te doen om je
fans / groupies niet teleur te stellen!
Als jouw buurman je gemist heeft, zal je de volgende repetitie de sterren van de hemel spelen.
De ene helft van de schrijvers zit op dit moment in Duitsland, een twee maanden durende cursus
‘columns schrijven’ te volgen.
De andere helft zit nu te blokken om het vleugje humor in de column te krijgen die we graag terug
zien. Wat een hel!
Wat ik hier mee wil zeggen is, dat afwezigheid van anderen onze zwakken punten bloot leggen en
daar kun je alleen maar van leren.
Dus is je buurman er een keer niet om jou te ondersteunen, geen punt!
Ontdek wat je jezelf nog kunt leren!
Dus niet getreurd wanneer je collega je een avondje in de steek laat.
Zoals een wijs man ooit zei: “Elk nadeel heb z’n voordeel.”
Groeten vanaf de Kraanmeer
Aike (en Siebe) vd Crommert

Muziekvereniging Harmonie OBK
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DE MUZIEKKEUS VAN…
Vreemd eigenlijk dat we lid zijn van een muziekvereniging, maar niet weten
welke muziek onze leden buiten het repertoire van OBK ook aanspreekt.
Hoog tijd om dat eens uit te zoeken.
Wie weet zitten er een paar heel goede tips voor onze lezers bij.
Daarom vanaf deze editie van de OBK krant een nieuwe rubriek genaamd:
De muziekkeus van…
Het spits wordt afgebeten door Manon Emonds.
1. Wat zijn je 10 favoriete artiesten (zangers/zangeressen, bands/ orkesten)
Zo, dat is nog eens een openingsvraag in een nieuwe rubriek waarbij ik het spits mag afbijten. Een
vraag waar ik duidelijk even over na moet denken. Mijn tien favoriete artiesten, dat wordt een
lastige wanneer je muzieksmaak zo breed is als die van mij. Maar ze zeggen altijd: je eerste
ingeving is goed toch? Ik ga een poging doen. Om te beginnen een aantal Nederlandse artiesten:
Guus Meeuwis, Marco Borsato, Anouk en Ilse de Lange zijn namen die meteen bij me opkomen. Ga
ik echter internationaal kijken kom ik uit bij bijvoorbeeld Adele en Birdy. Vrij standaard artiesten
en bij iedereen bekend of niet? Als
altsaxofonist mag ook Candy Dulfer niet in mijn
rijtje ontbreken.

Muford and Sons

Tot slot geloof ik dat ik ook Mumford and Sons
moet noemen, voor mij tot kort geleden nog
onbekend maar dat kon echt niet volgens een
aantal leden van onze vereniging. Vandaar dat
ik me in hun muziek ben gaan verdiepen en
jawel ze hadden gelijk! Ik ben even aan het
tellen en kom uit op acht artiesten…een acht
op een schaal van een tot tien is niet slecht
toch? Hoewel, zo op de valreep schieten ook
Racoon en Coldplay me nog te binnen!

2. Welke nummers /cd’s staan in je persoonlijke top 10? (Voeg zo mogelijk van 2
nummers een YouTube fragment toe)
Alweer zo’n lastige kwestie, want ik luister naar een heleboel muziek. Altijd staat de radio aan, in
de auto, tijdens het werken bij de Albert Heijn, maar ook tijdens het studeren (hoewel, nu even
niet meer). De zenders zijn dan wisselend, vandaar dat
ik een heleboel muziek tegenkom.
Maar wanneer ik moet kiezen wordt het eerste
nummer ‘De Speeltuin’ van Marco Borsato, vanwege
mijn binding met kinderen raakt de tekst van dit
nummer me.
Het tweede nummer is ‘Sweet Goodbyes’ van Krezip,
ook vanwege de herkenbare tekst. Hmm, geloof dat ik
nogal talig aangelegd ben!
De speeltuin:

http://www.youtube.com/watch?v=-F4Y89nug7A

Sweet Goodbyes:

http://www.youtube.com/watch?v=ONI8xlyZIyo

Marco Borsato

(Klik op de links in blauw hierboven om de nummers te luisteren op YouTube)

Muziekvereniging Harmonie OBK

17

OBKrant – Juni 2012

3. Aan welk nummer heb je een speciale herinnering en waarom?
Een speciale herinnering heb ik aan het nummer ‘I still cry’ van Ilse de Lange. Dit werd gedraaid
op de begrafenis van mijn peettante en heeft me enorm geraakt. Hierna, nu ruim drie jaar
geleden, heb ik het nummer bijna niet meer durven luisteren maar toch komt het meteen bij me
op als ik denk aan een speciale herinnering. Voor deze speciale gelegenheid, de eer hebben om het
spits af te bijten van een nieuwe rubriek, heb ik het toch weer even opgezocht. I still cry…
4. Wat is het mooiste concert dat je ooit hebt meegemaakt of op tv hebt gezien ?
Hierboven komt mijn muziekkeuze nogal sentimenteel over merk ik nu ik het terug lees. Maar ik
houd ook van een feestje bouwen, van wie zou ik dat toch hebben? Het klinkt standaard, maar dan
ga ik bij deze vraag toch voor een concert van Guus Meeuwis, een geweldige sfeer!
5. Welke act (zanger/zangeres/ band/orkest) wil je absoluut nog een keer live zien?
Live it out in het Gelredome ofzo?
6. Wat is je favoriete zomerplaat?
Zomer, in Nederland? Heb ik nog niet echt iets van meegekregen, dus een favoriete zomerplaat heb
ik ook nog even niet. De kinderen in mijn klas zijn helemaal in de ban van ‘Ai Se Eu Te Pego’, dat
doet mij echter dan weer denken aan de Erpse pronkzittingen. De zeer geslaagde afterparty’s
begonnen namelijk steeds met dit nummer… maar dat was toch echt in de winter!
7.

Van wie wil jij de volgende keer de muziekkeus in de OBKKrant lezen (en horen)?

De persoon die mij mag gaan opvolgen is Jesse van Lankveld.
Ik ben benieuwd naar de muziekkeuze van een dirigent in spé…. !
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ANTONIUSPROCESSIE KELDONK
Sinds minster eind jaren vijftig, is Harmonie OBK muzikaal actief in de Antoniusprocessie te
Keldonk.
Zo ook dit jaar bij het 100-jarig bestaan van de parochie Keldonk.

In het verre verleden had deze processie - de eerste zelfs - een minder goede invloed op het reilen
en zeilen van onze muziekvereniging; lees mee in onze historische geschriften:
In de herfst van 1913 kwam een einde aan het bestaan van deze muziekvereniging, toen nog de kerkelijke
fanfare OBK - opgericht in 1892. Door onderlinge meningsverschillen en een op de spits gedreven
bestuurskwestie. Medewerking van het gezelschap aan de Antoniusprocessie in Keldonk was de aanleiding.
Muzikanten zouden te lang zijn verbleven in een voor de geestelijke overheid te frivool café.
Gemeenteveldwachter Koop nam de instrumenten in beslag en borg ze op in het gemeentehuis.
Het zou nog tot 1920 duren voor er weer een muziekgezelschap in Erp werd opgericht...

Foto's: Harry van Brussel
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DE PEN
‘t Was wel even schrikken toen Annie mij vertelde, dat de kopij voor de
nieuwe OBKrant op zijn laatst zondagavond ingeleverd moest zijn.
Eerlijk gezegd heb ik er nog onderuit proberen te komen, omdat ik de pen al
eens gehad heb!
Over het voetballen wil ik het eigenlijk niet hebben; daar wordt al te veel over geleuterd!
De eerste wedstrijd was niet zo gelukkig voor Holland, maar niet getreurd er is nog een kleine kans
tegen die Deutsche Mannschaft!
Om het onze Duitse Buben niet moeilijk te maken, vragen we hen maar niets en wachten we de
uitslag maar af!
In de vorige “pen” speelde ik contrabas.
Vanwege lichamelijke klachten moest ik daar mee stoppen en heb in de basklarinet een goed
alternatief gevonden. Bijna elke dinsdagmiddag repeteren Annie, Leonne en ik zo’n anderhalf uur
de harmoniepartijen en sluiten we af met koffie.
Hadden we in de negentiger jaren twee kleinzonen; de familie heeft zich uitgebreid met in totaal
negen stuks. Vijf jaar lang zijn we elke maand naar Denemarken gereden, een kleine 2000 kilometer
op en neer. Sinds zeven jaar richting het Westerwald in Duitsland, waar onze jongste zoon Jules een
melkveebedrijf heeft met 250 koeien. Het Duits gaat ons beter af dan het Deens
In de vorige “pen” werkte Piet nog op de Rabobank; nu is hij bezig met zijn hobby’s en andere
zaken!!!!
Wat nog wel hetzelfde is: Het therapeutisch winkelen op de maandagmorgen met Leonne.
(we hebben ons zilveren jubileum in stilte gevierd om jullie niet op kosten te jagen).
En elke dinsdagmorgen lopen we met de honden in een stevig tempo (als het niet regent)!
Dat is juist het fijne van onze leeftijd; er moet niets, het mag!
Wij gaan graag op vakantie, ik liever dan Piet!
Vorige maand zijn we naar Berlijn geweest. Een interessante stad, indrukwekkend en groen
aanbevelingswaardig!
Verder breng ik mijn tijd door met lezen, koken,kerkwerk en fietsen.
Ofschoon ik geen verkeersovertreding gemaakt heb in België, lees ik nu “Tonio” van A.F.van der
Heyden.
Sinds begin mei heb ik de cursus Vrijwillige Ouderenadvisering afgesloten met een presentatie over
“Dementie en Mantelzorg”. De prognose is dat er over een kleine twintig jaar 60.000
dementerenden zijn in Brabant, waarvan 70% thuiswonend is. Niet omdat ze dat graag willen, maar
omdat er niet genoeg verpleeghuizen zijn. In de komende tijd hoop ik veel mensen van dienst te
kunnen zijn!
En… met muziek bezig zijn, is voor mij de manier om te ontspannen; om weer in balans te komen.
Zeker zoals vandaag ( 10 juni), waarbij orkest, koor, solisten en dirigent elkaar inspireren.
En dat is nog maar het begin! Succes met de voorbereiding naar “Lost in Music” eind november!
De “pen “ voor de volgende OBKrant is voor Karin Kanters.
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OPEN VELDFEEST ERP
Op zondagmiddag 24 juni traden slagwerkgroep en harmonieorkest op bij de opening van het Open
Veldfeest 2012 bij Speelboerderij TisWa.
Vanwege de slechte weersomstandigheden werd het concert verplaatst van buiten naar binnen.

Jammer, want natuurlijk waren er nu ook minder bezoekers.
Later op de dag klaarde het enigszins op en konden onderdelen van het programma toch buiten
plaatsvinden.
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TOP TIP
De Top Tip komt deze keer van

fagotten

Durf te spelen, de repetities zijn er om fouten te maken.
‘Degene die geen fouten maakt, maakt helemaal niets.’

De fagotten hadden de Top Tip voor de volgende krant graag gezien van:
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