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VAN DE REDACTIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Redactie 
 
Paul van Antwerpen 
Annie Bernardus 
Harry Kobus 
Tijn van Brussel 

 

 
Daar is ie dan! De eerste krant van 2015! 
 
In plaats van vier keer per jaar, zal de OBKrant voortaan drie keer per jaar verschijnen. 
De planning is Mei-September-Januari. 
 
In deze krant weer een nieuwe editie van onze gebruikelijke rubrieken en een terugblik op een 
aantal activiteiten in de afgelopen periode. 
 
We hebben (voorlopig) afscheid genomen van “De pen”. 
Een oude bekende, “Mijn andere hobby”, hebben we weer van stal gehaald. 
De rubriek waarin een (bestuurs)lid van OBK vertelt over zijn/haar hobby’s naast OBK. 
Arno Manders bijt het spits af. 
 
De rubriek “OBK’s marktplaats”hebben we vervangen door “Uit de oude doos” waarin we een 
oude foto uit onze archieven weer een keer extra aandacht geven. We beginnen met een foto 
die onlangs ook op de website is gepubliceerd. 
 
Als er nog ideeën zijn voor een leuke nieuwe rubriek.: 
Laat het de redactie weten op obkrant@home.nl 
 
 
We wensen jullie veel leesplezier! 
 
 
 
Groeten van de redactie. 
 
 

 
E-mailadres OBKrant 
 
obkrant@home.nl 
 

 

 
In deze editie: 
 

- Een nieuwe editie van “Hoe is het toch met…”, 
met deze keer:…..Anke Snoeren – Van Oosterwijk 

 
- Een terugblik op een aantal activiteiten… 

 
- Een tweetal nieuwe, of oude nieuwe, rubrieken… 

 

 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 
 
Algemeen 
 
Tijdens een van de redactievergaderingen werd het idee geopperd 
om in plaats van vier keer, drie keer per jaar een krant uit te 
brengen. Er wordt uiteraard ook al heel veel informatie verspreid 
via onze site www.harmonieobk.nl 
De planning wordt dan mei, september en januari.  
 
Op donderdag 29 januari werd in de Blauwe Kei te Veghel de 
Rabobank Clubkas Campagne 2014 afgesloten met de 
bekendmaking van het aantal stemmen dat elke vereniging had 
gekregen. Harmonie OBK had aangegeven dat ze het sponsorgeld 
wilde gaan gebruiken om het opleidingsorkest en de 
jeugdslagwerkgroep in het nieuw te steken, dat wil zeggen dat er 
poloshirts aangeschaft zouden gaan worden die tijdens optredens 
gedragen konden worden. Dit initiatief is goed overgekomen want 
OBK ontving maar liefst 370 stemmen. Een mooi bedrag van € 
1272,- was het resultaat. 
 
Waar sommige verenigingen een hele avond voor nodig hebben lukt 
het OBK in één uur: de algemene ledenvergadering. Voorzitter 
Christ van Bree opende de vergadering met een woord van welkom, 
speciaal ook aan de ereleden.  
Voor een uitgebreid verslag verwijs ik jullie naar de website. 
 
Op zaterdag 21 maart bracht OBK een serenade ter gelegenheid 
van de opening van Simeonshof. Het was prachtig om te zien hoe 
we met zovelen waren op een zaterdagochtend. Een mooiere PR 
voor OBK kan ik me niet wensen.  
 
Ook in 2015 organiseerde de commissie Solistenfestival een 
muziekfestival voor de eigen vereniging. Er werd die 12e april al 
vroeg begonnen met het programma. Om 13.00 uur werd het 
festival geopend door ondergetekende die verder de presentatie 
verzorgde. In de jury voor de slagwerkoptredens Jop Schellekens 
en Alphons van Stenis voor de blaasmuzikanten. Jack Evers speelde 
zo nodig piano bij de optredens. Henk Schellekens begeleidde de 
slagwerkers. 
Het programma voorzag in maar liefst 32 optredens, zeer divers 
van aard en met muzikanten in velerlei leeftijden.  
Om precies kwart over 4, helemaal volgens de planning, kon de 
voorzitter van Harmonie OBK, Christ van Bree, de oorkondes 
uitreiken. Christ bedankte de juryleden, de organisatie, het 
publiek maar in ieder geval zeker de muzikanten. Het programma toonde een mooie afwisseling 
tussen blazers en slagwerkers. Ook in 2016 zal dit zeker een vervolg gaan krijgen. 
 
Slagwerkgroep 
 
Tijdens de laatste twee weekends voor carnaval presenteert Carnavalsvereniging De Uilen van 
Empeldonk traditioneel haar pronkzittingen, maar liefst 5 avonden lang. 
Naast blaaskapel De Durdauwers, die de zittingen muzikaal ondersteunt, was er deze 41e editie een 
uniek samenwerkingsproject van Souplesse Dancers en OBKs slagwerkgroep Vet & Cool. Met de 
uitvoering van Amazone, een kleurrijk, muzikaal en levendig spektakel dat voor de toeschouwers 
een lust voor oog en oor was. En waarop je na 5 keer echt nog niet was uitgekeken! 
 

mailto:jori.vandenakker@gmail.com
http://www.harmonieobk.nl/
http://www.harmonieobk.nl/web/Programmaboekje%20solistenfestival%202015.pdf
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Op zaterdag 7 maart hebben 5 OBK- slagwerkers gespeeld op het solistenconcours in Berlicum. Het 
juryteam bestond uit: Ivo Weijmans en Rob Jansen. 
Degene die 83 of meer hebben gescoord plaatsen zich automatisch voor de Brabantse 
Kampioenschappen, 
De solisten die 85 of meer halen worden uitgenodigd voor het Nederlands Kampioenschap. Voor 
uitgebreidere informatie verwijs ik jullie naar de website. 
 
Harmonieorkest 
 
Op woensdag 28 januari was het harmonieorkest te gast in D'n Doel. Er werden marsen gerepeteerd 
en het laatste deel van de bijeenkomst bestond uit het daadwerkelijk exerceren in de ruime 
accommodatie van de schietvereniging. Onder leiding van tambour-maître Wern van Asseldonk 
werden de zaken nog eens opgefrist...  
 
Op zondag 22 maart vond in Zalencentrum Ter Aa een concert plaats met een drietal 
harmonieorkesten: 
Harmonie Juliana uit Sint Odiliënberg onder leiding van Ad Lamerigts, Harmonie OBK onder leiding 
van Sef Pijpers en Harmonie EMM uit Budel onder leiding van Hans van der Velden. De eerste 
contacten vonden plaats via social media! 
Drie heel verschillende orkesten die ieder een heel eigen programma verzorgden voor een 
aandachtig publiek.  
 
Opleidingsorkest, speelgroepje en jeugdslagwerkgroep 
 
Op zondagmorgen 25 januari presenteerde het Opleidingsorkest zich in de aula van Simeonshof in 
Erp. 
Onder leiding van ondergetekende voerde het opleidingsorkest een populair programma uit dat goed 
in de smaak bleek te vallen. De bewoners van Simeonshof waren heel enthousiast en vroegen of we 
dit ieder jaar wilden herhalen.  
 
Op woensdag 28 januari nam muziekvereniging Harmonie OBK afscheid van Cindy van Rijn. Het 
opleidingsorkest, waaraan zij 10 jaar lang leiding gaf, verzorgde een afscheidsconcert onder leiding 
van ondergetekende. Na afloop was er de mogelijkheid om haar ten afscheid de hand te drukken.  
De directie van het opleidingsorkest wordt voorlopig voortgezet door Sef Pijpers. De leiding aan de 
speelgroep gaat Imke van Lankveld op zich nemen. Na de zomervakantie gaan we opnieuw bekijken 
hoe we dit verder gaan invullen. 
 
Op vrijdag 6 maart was het weer tijd voor de jaarlijkse activiteit van de jeugd. Om 18.00 uur 
vertrokken er acht auto's richting Den Bosch om te gaan zwemmen. Moe maar voldaan keerden ze 
weer terug en vonden allemaal: het was een leuke avond! 
Bedankt, OBKplus, voor jullie goeie zorgen. 
 
Op zondag 29 maart vond in Gemeenschapshuis Den Hazenpot in Boerdonk een uitwisselingsconcert 
plaats van de jeugdslagwerkgroep en het opleidingsorkest van Harmonie OBK Erp en de Studiegroep 
van Muziekvereniging Concordia uit Schaijk. Het programma werd gepresenteerd door 
ondergetekende.  
Het concert werd gezamenlijk afgesloten met Candy, gecomponeerd door Rubin Jurgens. Super om 
te zien hoe de muzikanten juist gemotiveerd worden door optredens voor publiek.  
 
Durdauwers 
 
In 2015 vieren De Durdauwers het 55-jarig bestaansfeest. Niet uitbundig maar tijdens de 
Pronkzittingen van carnavalsvereniging De Uilen van Empeldonk nam de blaaskapel een prominente 
plaats in. Nog één keer klonken ze weer: N'n Durdauwer, Kriebels, Wa ik belèèf, Meisjes van 
Errup.... Begeleid door de rest zong Harry met de juiste feeling de Durdauwer-evergreens. Met op 
het witte doek 55 jaar historie in beeld 
 
Tot slot…… 
 

http://www.harmoniejulianaberg.nl/index.html
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Klank- en lichtspel 2015 
 
Het was een belevenis. Super prestatie van onze harmonie en niet te vergeten in het bijzonder Jan 
van de Wijdeven. Natuurlijk ook dank aan alle vrijwilligers tijdens het opbouwen en afbreken van 
het terrein. 
We mogen met recht trots en fier zijn op onze club!!   
Het was een eer om aan het Klank- en Lichtspel mee te mogen werken en ik bedank jullie dan ook 
van harte voor jullie inzet en de discipline om dit samen voor elkaar te krijgen. 
Het was de moeite waard. OBK is weer op een geweldige manier op de kaart gezet. 
Voor alle foto’s verwijs ik jullie graag naar de website. 
 
2015 is ook het jaar van het concours voor het harmonieorkest. We zullen nu alle aandacht richten 
op dit concours. Een aantal concerten staan inmiddels al gepland als voorbereiding hier op. Ook een 
studiedag op 5 juli zal de kwaliteit van de werken gaan verhogen. We hopen op een mooi resultaat. 
 
Verder wens ik iedereen veel leesplezier aan deze OBKrant en dank vanaf deze plaats alle mensen 
die zich weer ingezet hebben om er een mooie krant van te maken. 
 
 
Een muzikale groet namens het bestuur, 
 
 
 
Tijn van Brussel 
Secretaris Harmonie OBK Erp 
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HIEP HIEP HOERA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

April 
 
  1 Rick van der Voort 
  5 Ilse van Dinter 
  6 Niels van de Braak 
  7 Inge van Bergeijk 
  8 Marion van de Wijdeven 
17 Leonne van den Crommenacker 
17 Tonny van der Heijden 
18 Thea Schellekens 
20 Thijs van Stiphout 
21 Aike van de Crommert 
22 Sonja Meulepas 
24 Lonneke Jansen 

28 Martien Beekmans  

Mei 
 

  1 Anne Bernardus 

12 Theo van Brussel 
12 Femke van de Cruijsen 

14 Arno Manders 
16 Lia van Kemenade 

16 Hans van de Brug 

16 Tom Beekmans 
19 Henk Loeffen 

22 Niels van Dinter 
25 Theo van de Ven 

30 Bonnie van Geldorp 

30 Stijn Reijbroek 
 
 

 Juni 
 
  1 Luc van de Acker 
  6 Sandra van de Ven-Van den Elzen 
  6 Lianne van den Tillaart 
  8 Adri van den Hurk 
19 Giel Reijbroek 
19 Niek Reijbroek 
22 Yvonne Manders 
24 Esther Verkuijlen 
25 Imke van Lankveld 

 
 
 
 

Augustus 
 
  1 Elio Donkers 
  8 Janne Penninx 
  9 Janneke Bekkers 
  9 Gerrit Kerkhof 
10 Martijn van der Heijden 
10 Stefanie Peelen 
16 Jan van de Wijdeven 
18 Gaby van Lankvelt 
20 Karin Kanters 
23 Joep van Dijk 
27 Stan Reijbroek 
29 Berry Cuppen 

 
 
 
 

Juli 
 
  1 Boy Roozen 
  6 Piet Leenders 
  6 Yannick Hoevenaars 
  8 Wern van Asseldonk 
10 Gijs van Dooren 
10 Martijn Verhallen 
12 Stijn van Haandel 
12 Alicia Peelen 
12 Vera Buitenhuis 
13 Anouk van Dinter 
15 Martien van Leuken 
15 Roy van Nuland 
16 Paul van Antwerpen 
18 Kees Bressers 
19 Gilbert van den Tillaart 
22 Manon Emonds 
22 Tijn van Brussel 
24 Helma van der Heijden 
29 Jesse van Lankveld 
30 Marie-José van der Heijden 
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  SLAGWERKERS GESLAAGD 2015 
 
Slagwerker Rick van der Voort is zaterdag 28 februari geslaagd voor zijn A-praktijkexamen met 48 
punten; dat is gemiddeld een 8. 
 
Patrick van den Heuvel heeft hem beoordeeld en was zeer enthousiast, een goede slagwerker voor bij 
de slagwerkgroep.  
Ook de leraar van Rick, Paul Schepers, toonde zich uitermate tevreden. 
 
Rick, proficiat! 

 
 

  SOLISTENWEDSTRIJDEN SLAGWERK 
 
Op zaterdag 7 maart hebben vijf OBK-slagwerkers gespeeld op het solistenconcours in Berlicum. 
Zij werden beoordeeld door juryleden Ivo Weijmans en Rob Jansen. 
 
Hieronder de resultaten van de Erpse deelnemers in volgorde van hun optreden. 
Degene die 83 of meer hebben gescoord plaatsen zich automatisch voor de Brabantse 
Kampioenschappen, 
De solisten die 85 of meer halen worden uitgenodigd voor het Nederlands Kampioenschap. 
 

 Slagwerk Divisie Werk pnt 

Stijn Reijbroek Multi-percussion 5e First Plan, Henk Mennens 80 

Rick van der Voort Snaredrum / bongo's 5e Try-it, Frank Rademakers  85 

Niels van Dinter Multi-percussion 4e Multi-Boy, Gert Bomhof 84 

Luc van den Acker Snaredrum / bongo's 4e Testee, Leon Camp  76 

Roy van Nuland Multi-percussion 3e Bongo Sound, Henk Mennens 83 

 
Rick en Stijn zijn leerlingen van Paul Schepers. 
Niels, Luc en Roy krijgen les van Henk Schellekens. 
 

Proficiat met deze mooie resultaten! 
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  BABYNIEUWS  

 

Op woensdag 11 maart is     Lize     geboren, 
Dochter van Jori en John 
 
Namens de redactie en alle leden nogmaals 
Van Harte Gefeliciteerd en heel veel geluk toegewenst! 
 

  2x BRABANTS KAMPIOEN 
 
Op zaterdag 9 mei 2015 hebben Roy van Nuland en Rick van der Voort deelgenomen aan het 
Brabants Kampioenschap voor solisten in Berlicum.  
 
Ze zijn allebei kampioen geworden in de eigen divisie:  
Rick behaalde met Try-it maar liefst 83 punten en werd daarmee kampioen in de 5e divisie. 
Roy speelde Bongo Sound en werd met 85 punten kampioen in de 3e divisie. 
 

 
 
Beide muzikanten mogen nu naar het Nederlands Kampioenschap in Cultureel Centrum Don Bosco 
in Heel op 27 juni 2015. 
 
Proficiat, Roy en Rick! 
en met jullie ook jullie opleiders, Henk Schellekens en Paul Schepers! 
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AGENDA HARMONIEORKEST EN SLAGWERKGROEP 
 
HO = Harmonieorkest 
SWG = Slagwerkgroep 
 
 

Zaterdag 23 mei 
19:00 uur 

Ensemble OBK 
Deutsche Messe 

Zaterdag 23 mei 
20:30 uur 

Eindexamenconcert Jesse 
met projectorkest uit OBK 

Zondag 31 mei Gildefeesten Erp 

Woensdag 3 juni Windkracht 6 

Vrijdag 12 juni Serenade huwelijk 
Ruud van Oosterwijk en Monique van Asseldonk 

Zaterdag 13 juni 
18:00 uur 

Serenade Gouden Huwelijksfeest 
Martien & Tilly Beekmans 

Zondag 14 juni Antoniusprocessie Keldonk (HO) 

Zaterdag 20 juni 
Theater De Pas, Heesch 

Concert Harmonieorkest OBK 
en Fanfare Aurora, Heesch 

Zondag 5 juli Studiedag i.v.m. concoursvoorbereiding (HO) 

22 juli t/m 27 augustus VAKANTIE OBK 
1e repetitie: HO 2-9 / SWG 3-9 

Zaterdag 3 oktober Deutsche Messe, mannenkoor Servatius Erp, 
gemengd zangkoor St Cecilia uit Boerdonk  
met ensemble uit OBK 

Zondag 4 oktober 
11:30 uur – Ter Aa 

Jubilarissenconcert OBK: Esther Verkuijlen 25 jaar 
Hans van de Brug 40 jaar en Gerrit Kerkhof 60 jaar 

Zaterdag 7 november 
Erp 

Jumbo Festival (SWG) 

Zondag 8 november 
Erp 

Jumbo Festival (HO) 

Zaterdag 21 november 
20:00 uur - Ter Aa 

Uitwisselingsconcert met Sint Caecilia Lieshout 

Zondag 22 november Intocht Sint-Nicolaas 

Zondag 29 november Concours Harmonieorkest - o.v.b. (HO) 

Zaterdag 26 december Tweede Kestdag: Opluistering Hoogmis (HO) 
en Kerstbijeenkomst bi Van Haandel 

 
 

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

Woensdag 3 juni Windkracht 6 
Info volgt 

22 juli t/m 27 augustus VAKANTIE OBK 
1e repetitie: OO 2-9 / JSWG 3-9 

 
 
Zie verder de agenda op de website www.harmonieobk.nl 
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COMMISSIE-NIEUWS 
 

Commissie OBK+ 
 
December 2014: 
 
Na het kerstconcert in de kerk, was het tijd voor een kop koffie en een stukje kerstbrood in Van 
Haandel. Het zal haast niemand ontgaan zijn, dat er toen nog geen vrijwilligersprijs 2014 was 
uitgereikt door OBK +. De commissie van OBK + nam dan ook graag even het woord op deze 
gelegenheid om de bekendmaking van de vrijwilliger van het jaar 2014 bekend te maken! Dat was 
dit jaar Lia van Kemenade. Op deze kerstviering is het beeldje overhandigd.  Lia was blij verrast en 
de kerstviering werd eigenlijk meteen al omgedoopt tot een kerstborrel. Koffie werd vervangen 
door alcoholische versnaperingen en kerstbrood vervangen tot borrelnoten. Leuk om te zien was, 
dat Hein zo trots als een pauw was. De rest van het gezin van Lia was (ondanks slinkse en juiste 
instructies) iets te laat, en had de avond ervoor al een kerstborrel gehad. Zij hebben de speech 
gemist, maar deze is later alsnog op papier overhandigd. Lia Proficiat! 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBK + jeugdactiviteit in Maart 
 
Op vrijdag 6 maart vertrokken er om 18:00 uur maar liefst 8 auto’s richting Sportiom in Den Bosch 
om te gaan zwemmen. Bij aankomst had iedereen al snel een kluisje weten te bemachtigen en werd 
de leiding door de kids in de kantine gezet. Zij konden de kinderen nog half “veel plezier” wensen 
want er werd meteen naar de glijbanen, golven en bubbelbaden gegaan. Om 21:30 uur was iedereen 
weer gedoucht en omgekleed en werd er afgesloten bij Van Haandel. Dit kan natuurlijk niet zonder 
friet en een snack! Het was een kei leuke avond en iedereen heeft die nacht ook heel lekker kunnen 
slapen.  
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Opleidingscommissie 
 
Uitwisselingsconcert 29 maart te Boerdonk 
 
Op 29 maart hebben we samen met het opleidingsorkest, jeugdslagwerkgroep van Erp en 
studieblaasgroep en studieslagwerkgroep van Concordia Schaijk een uitwisselingsconcert gehouden 
in Boerdonk. Het was weer lang geleden dat we met OBK in Boerdonk hadden opgetreden en dus 
vonden we het een keer tijd worden om ons te gaan richten op Boerdonk. 
 
Jeugdslagwerkgroep Erp o.l.v. Henk Schellekens begon het concert waarna het opleidingsorkest 
verder ging. Onze huidige dirigent Sef Pijpers was helaas verhinderd, daar dit optreden al gepland 
stond, nadat bekend werd  dat Sef het stokje zou overnemen van Cindy. Maar Cindy wilde ons voor 
dit optreden nog wel een laatste keer dirigeren. Daarna was het de beurt aan de 
studieslagwerkgroep en studieblaasgroep. Het uitwisselingsconcert hebben we  afgesloten met een 
gezamenlijk stuk ‘Candy’ dat gespeeld werd door de studieblaasgroep en opleidingsorkest. 
 
We kunnen terugkijken op een geslaagde uitwisselingsconcert en Concordia vond het ook erg leuk! 
De uitnodiging om een keer naar Schaijk te komen is namelijk al binnen, dus we kunnen ons gaan 
voorbereiden op de grote reis naar Schaijk! 



Muziekvereniging Harmonie OBK 

 

 

 14 

OBKrant – Mei 2015 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Afscheidsconcert Cindy 
 
Woensdag 28 januari hadden we ons afscheidsconcert van Cindy. Na maar liefst tien jaar heeft 
Cindy besloten om te stoppen met het dirigeren van het speelgroepje, opstaporkest en 
opleidingsorkest. Om hier met z’n allen bij stil te staan hadden we een klein concert gepland 
speciaal voor Cindy verzorgd door het opleidingsorkest o.l.v. Tijn van Brussel. Daarnaast heeft ieder 
lid van het speelgroepje, opstaporkest, opleidingsorkest, opleidingscommissie en nog enkele 
oudleden van het opleidingsorkest die nu bij de harmonie zitten een blad ingevuld waarop enkele 
vragen over Cindy werden beantwoord. Zoals bijvoorbeeld wat was het leukste stuk of juist het 
saaiste stuk wat je ooit met Cindy gespeeld had. En wat was een leuk voorval wat je met Cindy had 
meegemaakt? Al deze bladen hadden we in een map gestopt en overhandigd aan Cindy. Tussen de 
gespeelde stukken door deed Angela vd Crommenacker een dankwoordje naar Cindy toe. Na ons 
mini-concert was er tijd voor een drankje en konden we allemaal persoonlijk afscheid nemen van 
Cindy.  
 
Cindy, bij deze nog, hartstikke bedankt voor de afgelopen tien jaar!
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Concert Simeonshof 
 
Op zondagmorgen 25 januari speelde het 
opleidingsorkest in het Simeonshof in Erp. In 
afwezigheid van de dirigent, heeft Tijn van 
Brussel voor deze keer het stokje overgenomen. 
Het programma leek goed in de smaak te vallen 
bij het aanwezige publiek. Na alle liedjes 
gespeeld te hebben, wilde ze zelf nog een 
toegift van een aantal van de eerder gespeelde 
liedjes. De aanwezigen hopen dan ook dat dit 
misschien een jaarlijks optreden kan gaan 
worden.  
 
 
Jeugdpronkzitting 
 
Ook dit jaar deden het opleidingsorkest en de jeugdslagwerkgroep weer mee aan de 
jeugdpronkzitting. Het opleidingsorkest heeft de gehele pronkzitting weer opgeleukt met Boer Piet 
en Zonne goeie. Maar ook de ingestuurde liedjes als de Uilenwals en He Empeldonk vielen in de 
smaak bij het publiek. De slagwerkers onder de naam Vet & Cool hadden weer een mooie act op 
onder andere de blauwe tonnen laten zien. Een zeer geslaagde avond voor beide orkesten.  
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HOE IS HET TOCH MET… 
 
Zo af en toe denkt iedere rechtgeaarde OBK-er wel eens: “Hoe zou het toch gaan 
met dat ene oud-lid? Leeft hij nog wel, is zij al oma, maakt hij nog muziek en 
waar woont hij/zij tegenwoordig? Om een antwoord op al deze prangende vragen 
(en nog veel meer) te krijgen restte ons als  redactie maar 1 ding: een nieuwe 
rubriek met de titel  
 

Hoe is het toch met……………….? 
 
We hebben de hoop dat we met deze nieuwe rubriek niet alleen tegemoet komen aan de wensen 
van onze selecte groep bijzonder nieuwsgierige leden maar vooral ook aan die leden die louter uit 
belangstelling en warmmenselijke gevoelens willen weten hoe het met een waardevol 
medeschepsel (dat is een oud-OBKlid natuurlijk per definitie) gaat. 
 
Deze keer laten we aan het woord:  
 

Anke Snoeren-van Oosterwijk 

 
Hoe lang ben je al weg bij OBK? 
5 jaar.  
 
Welk(e) instrument(en) heb je bespeeld? 
Klarinet. 
 
Waar woon je tegenwoordig? 
Ik woon in Vught. 
 
Hoe is je gezinssamenstelling? 
Getrouwd met Maarten en wij hebben een prachtige dochter Noor (1 jaar).  
 
Ben je tegenwoordig nog steeds actief in de muziek en zo ja, hoe en wat? 
Nee, op dit moment doe ik niets actiefs met muziek.  
 
Wat is je hoogtepunt uit je OBK-tijd? 
Ik heb niet speciaal een hoogtepunt. Er was een 
gezellige sfeer tijdens de repetities, pauzes en 
uitjes en kijk met veel plezier terug op mijn OBK-
tijd.  
 
Wie heb je als dirigent / instructeur gehad? 
Jacques Merkx en Jan Koolen. 
 
Wat is de reden dat je bij OBK bent gestopt? 
Studie. 
 
Wat moet er gebeuren om weer lid te worden 
van OBK? 
Helaas, dat zal niet meer gaan gebeuren ;-)  
 

Anke wordt gefeliciteerd door Piet 

Vermunt met haar 12,5-jarig jubileum 

bij OBK in 2003 
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Waarom kun je OBK aan iedereen van harte aanbevelen? 
Een gezellige club mensen die allen een passie hebben voor muziek.  
 
Wat zijn tegenwoordig je hobby’s? 
Baby zwemmen, wandelen en fietsen met Noor. Lekker genieten van mijn gezin en alle mooie 
dingen in het leven.  
 
Wil je nog wat kwijt aan iedereen bij OBK? Misschien een goede tip? 
De groeten en we komen elkaar vast nog wel eens ergens tegen.  
 
 
 
 
 
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@home.nl

mailto:obkrant@home.nl%0CGESLAAGDE
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GESLAAGDE CARNAVAL MEDE NAMENS OBK 

 
Wat is carnaval zonder muziek? Oftewel, wat zou de carnaval in Empeldonk zijn zonder de muzikale 
inbreng van OBK?  Dan denken we aan de inbreng van de Durdauwers tijdens de diverse 
evenementen: van prinsenbal tot optocht en van intocht tot pronkzitting. 
Maar bijvoorbeeld ook aan de inbreng van het opleidingsorkest tijdens de jeugdpronkzitting. 
En aan de inbreng van de slagwerkgroep die in de hoedanigheid van “Vet en Koel” een prachtige 
bijdrage leverden aan de slotact van de pronkzitting. Kortom, Empeldonk mag trots zijn op onze 
vereniging en wij mogen trots zijn op wat we neergezet hebben tijdens de carnaval. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

De slotact van de pronkzitting werd vorm gegeven door een samenwerking van 

de Souplesse Dancers en de Slagwerkers van Vet en Koel. 

De foto’s geven een impressie. 

 
 
Tijdens de jeugdpronkzitting op vrijdag 13 februari mocht het 

opleidingsorkest plaats nemen in de “bak” van de Durdauwers.  

 

Tijdens de jeugdpronkzitting op vrijdag 13 februari mocht het 

opleidingsorkest plaats nemen in de “bak” van de Durdauwers.  

 
 
Tijdens de jeugdpronkzitting op vrijdag 13 februari mocht het 

opleidingsorkest plaats nemen in de “bak” van de Durdauwers.  

 

mailto:obkrant@home.nl%0CGESLAAGDE


Muziekvereniging Harmonie OBK 

 

 

 19 

OBKrant – Mei 2015 

 

OBK’S CULINAIRTJE 
 

Met deze keer een recept van: Lonneke Jansen 
 

Siepeltjespot! 
 
Nou Harry, bakken is misschien niet je grootste talent maar creatief ben je zeker! 
De kunst van het koken heb ik geleerd toen ik op kamers ging (tja, ik had natuurlijk weinig keuze). 
Oke, “kunst” is misschien een groot woord want koken op zijn students kent vooral 3 aspecten: 
Snel, makkelijk en vooral goedkoop!  
Nu ik weer bij ons pap en mam woon kook ik regelmatig voor ons thuis (als soort van huur), wat 
vooral ons mam een heel goed idee vond :) Ons mam is gek op zuurkool en ik maak dan ook 
regelmatig een zuurkoolschotel voor haar. Bij deze wil ik graag mijn zuurkool schotel met jullie 
delen. 
 
Ingredienten: 

 200 gram aardappelpuree 

 10 gram roomboter (heel belangrijk) 

 350 gram half-om-halfgehakt 

 150 gram gesnipperde uien 

 100 gram mager rookspek 

 100 gram cranberrycompote (geen jam) 

 100 gram gesneden wijnzuurkool 

 peper en zout naar smaak 

Vul de schaal met een laag aardappelpuree. Rul het gehakt, bak de spekjes uit en bak de uien. Deze 
drie ingrediënten mixen, op smaak brengen met peper en zout en over de aardappelpuree verdelen. 
Hierop eerst een laagje gesneden wijnzuurkool aanbrengen en een laagje cranberrycompote. Je kan 
als laatste een laag aardappelpuree opspuiten of gewoon een laatste laag aardappelpuree erop 
smeren en nog wat kaas overheen strooien. (15 minuten op 160·C) 
Wat ook handig is, 1 persoons porties maken en invriezen. Mocht je een keer geen tijd hebben om 
te koken haal je deze zo uit de vriezer en zet je (wanneer ontdooid) in de oven.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Geniet ervan! 
 
Veel liefs,  
 
Lonneke 
 
De volgende die een gerechtje mag delen is Monique van de Wijdeven, succes! 
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KLANK- EN LICHTSPEL 2015 
 
Het zit er weer op! Het Klank-en Lichtspel 2015. 
 
Eens in de vijf jaar is het Hertog Janplein op Bevrijdingsdag het decor van dit mooie en sfeervolle 
evenement. Deze keer was het thema “200 jaar Koninkrijk   Vrede te allen tijde!”. 
 
Vanaf klokslag 22:00 uur hebben we er tijdens een heerlijke lenteavond een fantastische schouw- 
en luisterspel van gemaakt. 
 
In tegenstelling tot eerdere edities kon het publiek deze keer voor het eerst op het plein zelf 
plaatsnemen. Voor het College van B&W en de gedecoreerden in de Gemeente Veghel van het 
afgelopen was een plaats gereserveerd op de geplaatste tribunes. 
 
De nieuwe opzet slaagde, je kwam als toeschouwer ogen en oren te kort, zo te midden van alle 
muziek- en kleurrijk lichtgeweld. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Aan de reacties zo links en rechts te horen, mogen we weer trots op wat we met zijn allen weer 
hebben neergezet. 

Foto’s: Erna Verhoeven 
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DE MUZIEKKEUS VAN… 

 
 
Inge van Bergeijk 
 

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

1. John Mayer 

2. Katy Perry 

3. Jessie J 

4. Dubent uit Veghel ;) 

5. The Script 

6. Jason Mraz 

7. Taylor Swift 

8. Kensington 

9. Ilse de Lange 

10. Justin Timberlake 

 

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

1. John Mayer – Where the light is (concert) 

https://www.youtube.com/watch?v=_DfQC5qHhbo&list=PLkifRLv-amQdX317VyIy7_-

NPjoL8zqNW  

2. Jessie J – Domino  

3. The Script – Superhero  

4. Kensington - Streets 

5. Katy Perry - Unconditional 

6. Justin Timberlake – Not a bad thing 

7. Jesse J – Masterpiece  https://www.youtube.com/watch?v=PTOFEgJ9zzI 

8. Nielsson – Sexy als ik dans 

9. Jason Mraz – I’m Yours  

10. Dubent ft. Geen Stempel – Brabo  

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

Aan Brabo van dubent ft. Geen stempel. Afgelopen carnaval hebben met de feestband waar ik bij zit 
een carnavalssingle gemaakt in samenwerking met Geen Stempel. We hebben veel aan PR gedaan 
waardoor we met de carnaval Brabo in verschillende kroegen en tijdens optochten hebben gehoord. 
Super leuk om je eigen single te horen terwijl je staat te feesten. Het is nog leuker dat iedereen in de 
kroeg dan je single mee kan zingen! 
 
4. Wat is het mooiste concert dat je ooit hebt meegemaakt of op tv hebt gezien ? 

Het concert van John Mayer in juni 2014 waar ik samen met mijn vader naar toe ben geweest. Dat 
was in het Ziggo Dome. Heel leuk om samen met mijn vader van die mooie muziek te mogen 
genieten. 
 
 
 
 
 
 
 

John Mayer 

https://www.youtube.com/watch?v=_DfQC5qHhbo&list=PLkifRLv-amQdX317VyIy7_-NPjoL8zqNW
https://www.youtube.com/watch?v=_DfQC5qHhbo&list=PLkifRLv-amQdX317VyIy7_-NPjoL8zqNW
https://www.youtube.com/watch?v=PTOFEgJ9zzI
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5. Welke act (zanger/zangeres/ band/orkest) wil je absoluut nog een keer live zien? 

Dat zijn er eigenlijk wel een paar. Als John Mayer weer naar Nederland komt zal ik daar waarschijnlijk 
wel weer naar toe gaan. Katy Perry stond altijd op mijn lijstje omdat zij altijd een gave show geeft. 
Die droom is 3 weken geleden uitgekomen. Daarnaast zou ik the Script nog wel ooit live willen zien. 
 
6. Wat is je favoriete zomerplaat? 

Nielsson en Miss Montreal – Hoe 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 Dick Schouten 

 

 

 

Nielson & Miss Montreal 
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MIJN ANDERE HOBBY 
 
Mooi als je aangewezen wordt om een stukje te schrijven voor de OBKrant. 
 
Zoals bij jullie allen bekend ben ik zeer muzikaal. (Ik kan nog geen noot lezen, 
laat staan dat ik geluid uit een instrument kan halen, en dat voor iemand die 
dan ook nog verantwoordelijk is voor het totale instrumentarium.) 
 
Nou dan maar even over mijn andere 
hobby`s 
Vanaf mijn 9de   jaar ben ik begonnen met 
handboogschieten. 
Naast mijzelf zijn ook mijn broer, vader en 
moeder lid geweest van de vereniging 
Soranus te Volkel. 
In mijn jeugd jaren heb ik veel wedstrijden 
geschoten in binnen- en buitenland. 
Hoogtepunt waren o.a. Fita-wedstrijden 
( lange afstand schieten. 30, 50, 70 en 90 
meter )te Mönchen-Gladbach, waar we 
vele prijzen veroverden. 
 

In 1985 zijn wij ( lees Francien en Arno ) in Erp komen wonen.  
Erp had destijds twee handboog verenigingen:  Doele 
Concordia en Erps Welvaren.  
Ik ben lid geworden van Doele Concordia, waar ik nog steeds 
actief ben. 
 
Wel schiet ik, door tijdsgebrek, alleen de disipline 25 meter 1 
pijl. We schieten verschillende soorten wedstrijden, o.a. 
Meierij-competitie. Dit zijn regionale wedstrijden welke we in 
teamverband schieten. 
Verder ook Bondswedstrijden. Deze zowel regionaal als 
landelijk. 
 
We schieten  in team verband als ook individueel. 
 

 
Enkele hoogte punten zijn: 
 

- Rayon-kampioen klasse 1 Masters in 2013 en 2014 
- Deelname met het Nederlands team aan twee 

interland wedstrijden tegen onze zuiderburen. 
- Hoogste keizer meierij competitie in 2013 
- De afgelopen 6 jaar Keizer bij onze vereniging 
- Deelname aan de Nederlandse 

kampioenschappen (hoogste klasse Masters ). 
 
 
  

 
Ja, als we het dan toch over hobby’s hebben, ik zit er vol van. 
Nou kan ik over elke hobby wel een boek schrijven, maar dat wil ik jullie besparen. 
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Naast handboogschieten ga ik graag met vrienden of alleen met mijn motor toeren. 
Weekendje Eifel is dan ook zeer aan te raden voor motor liefhebbers. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Verder doe de administratie van de club 111 bij de Uilen van Empeldonk en zit ik in de 
regelingscommissie. Je ziet me  tijdens enkele carnavals evenementen wel eens achter de 
muntenbar. 
 
Daarnaast met mooi weer wandelen ( met name de laatste dag van de 4 daagse meelopen met mijn 
achterbuurman ), fietsen, darten en daarnaast spendeer ik veel tijd achter mij laptop voor werk en 
hobby. 
 
Het verbaast mij dan ook dat ik nog tijd kan spenderen aan de Harmonie wat ik trouwens met veel 
plezier doe. 
 
Nou, weten jullie ook dat als je geen muziek maakt er nog veel hobby’s zijn waar je je tijd mee kan 
vullen. 
 
 
Groeten, 
 
 
Arno Manders 

 

 

 

 
 



Muziekvereniging Harmonie OBK 

 

 

 25 

OBKrant – Mei 2015 

 

UIT DE OUDE DOOS… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

De foto van, toen nog, Fanfare OBK, die werd gemaakt bij gelegenheid van een concours te Boxtel. 
 
Op de eerste rij tussen de muzikanten (van rechts naar links): 
Kapelaan Van Tartwijk, dirigent Swinkels en burgemeester Van Mil. 
 
De foto is een vervanging van een andere versie uit ons archief. 
Wij hebben hem van Joost van Vijfeijken die momenteel het archief van Harmonie O & U Beek en 
Donk digitaliseert. Hij vroeg ons naar foto's van O & U uit vroeger jaren omdat dirigent Swinkels ook 
O & U dirigeerde in die tijd en stuurde ons dit exemplaar dat veel duidelijker is. 
 


