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VAN DE REDACTIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Redactie 
 
Paul van Antwerpen 
Annie Bernardus 
Harry Kobus 
Tijn van Brussel 

 

 
Daar is ie dan! De tweede OBKrant van 2015! 
 
De vakanties zijn weer voorbij en we hebben de eerste paar repetities er al weer op zitten. 
 
Het wordt een belangrijk seizoen, met eind november de podiumwedstrijd voor het 
harmonieorkest in Veldhoven. De voorbereidingen hiervoor zijn uiteraard in volle gang en we 
hopen natuurlijk allemaal op een goed resultaat! 
 
Ook eind november zal de slagwerkgroep samen met Souplesse weer de geweldige act 
“Amazone” vertolken, dit keer op de Hofzittingen van De Kuussegatters in Veghel.  
 
De meest recente activiteit is het jubilarissenconcert, ter gelegenheid van de jubilea van drie 
van onze leden. 
 
Verder hebben we eerst begin november nog het Jumbo Festival, dit maal georganiseerd in Erp. 
 
In deze editie hebben we verder weer de gebruikelijke rubrieken, zoals jullie deze van ons 
gewend zijn. 
 
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:…..Peter van de Valk 

 
- Een recept voor een lekkere taart… 

 
- 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 
 
Jubilarissenconcert 
Zondag 4 oktober….. een fantastische dag voor OBK en een nog 
mooiere dag voor onze jubilarissen. Tijdens de uitvoering, die 
verzorgd werd door alle ensembles van OBK ontvingen Esther (25), 
Hans (40) en Gerrit (60) een passende onderscheiding. 
Het was ook het debuut van onze nieuwe dirigent Remco Spierings 
voor het opleidingsorkest. Het was een mooi concert waarbij dit 
orkest prachtige muziek liet horen. Een dag eerder hadden ze nog 
volop kunnen oefenen tijdens de Jan Linders clubspaaractie. De 
partijen zaten er dus goed in. 
De heer Mari van de Ven van de Brabantse Bond van 
Muziekverenigingen was naar Erp gekomen om de jubilarissen 
Esther Verkuijlen, Hans van de Brug en Gerrit Kerkhof hun 
verdiende insignes op te spelden. Voorzitter Christ van Bree had 
daarnaast voor ieder een persoonlijk woordje waarmee hij hun 
verdiensten voor OBK in beeld bracht. Voor een persoonlijke 
herinnering zorgde Marius Vissers. Naast het bondsinsigne was er 
voor elk een bos bloemen en een gezamenlijk ‘Lang zullen ze 
leven’. Het concert eindigde met een receptie. 
 
Vanaf deze plaats feliciteren wij……….. 
Jesse van Lankveld met zijn uitstekend klinkend concert waarmee 
hij slaagde als dirigent met een dikke 8!  
Natuurlijk feliciteren wij namens het bestuur ook alle geslaagden 
voor diploma A B C 
 
Gildedag 
Op zondag 31 mei 2015 organiseerde het Erpse Onze Lieve Vrouwe 
en Catharinegilde een gildendag. Harmonie OBK, met een mooie 
bezetting, opende de stoet deelnemende gilden, die vanaf het 
toekomstige Molenpark trok naar de Bolle Akker. Nadat alle gilden 
op het feestterrein stonden opgesteld, vond de opening plaats met 
onder meer een massale opmars en een vendelgroet.  
Harmonie OBK speelde het Wilhelmus.  
 
Muzikale trouwpartij 
Op vrijdag 12 juni trouwden in Uden 2 klarinettistes van Harmonie 
OBK: Esther Loeffen en Tineke Kreijger. Beiden spelen ook hun 
partijtje mee in de Udense harmonie. 
Wij wensen hen van harte samen een gelukkig en lang leven toe! 
Op diezelfde dag trouwden Ruud van Oosterwijk en Monique van 
Asseldonk. Ruud speelt slagwerk in het harmonieorkest van OBK en Monique speelt hoorn bij 
St.Cecilia. En dus vond er een samenwerking plaats tussen deze twee orkesten. Van harte proficiat 
voor beide paren. 
 
Serenade  
Op zaterdag 13 juni bracht Harmonie OBK bij Van Haandel een serenade aan Martien en Tilly 
Beekmans vanwege hun gouden huwelijksfeest. 
Martien is erelid van Harmonie OBK vanwege zijn verdiensten voor de muziekvereniging als 
bestuurslid en muzikant. 
 

mailto:jori.vandenakker@gmail.com
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Harmonieorkest 
 
Deutsche Messe 
Op zaterdag 23 mei  en zaterdag 3 oktober voerden het Erpse  Gregoriaans Mannenkoor, het 
Dameskoor Sint Servatius en het Boerdonks Gemengd Koor Sint Cecilia een gezamenlijk project uit: 
Schuberts Deutsche Messe. Onder leiding van dirigent Ton van Erp. Met begeleiding van een groot 
ensemble uit het Erpse harmonieorkest OBK. 
Tijdens de communie klonk het Klarinetconcert van Mozart, met op klarinet Esther Verkuijlen en 
Mark van Platen als pianist. 
 
Concert  
Op zaterdag 20 juni 2015 verzorgden Harmonie OBK en Fanfare Aurora een gezamenlijk concert in 
theater De Pas in Heesch. Het Heesche fanfareorkest verzorgde een interessant programma, onder 
leiding van Hans Pastoor. 
Na de pauze was de beurt aan harmonieorkest OBK met dirigent Sef Pijpers. Naast werken uit het 
Klank- en Lichtspel van afgelopen 5 mei, speelde het orkest Guggisberg Fantasie van Rob Goorhuis. 
Beide orkesten nemen op 29 november 2015 deel aan een federatieve concertwedstrijd in De 
Schalm te Veldhoven.  
 
Studiedag 
Op zondag 5 juli 2015 had het harmonieorkest een studiedag in verband met de voorbereiding op 
het concours in november. 
Voor de middag speelde het orkest in groepen en na de middag werd het orkest in tweeën gedeeld. 
De houtblazers oefenden samen met Sef Pijpers. Het koper en het slagwerk speelden onder leiding 
van Alphons van Stenis. 
Na afloop was er een soort try-out waarbij beide concourswerken werden uitgevoerd: Between the 
two rivers van Philip Sparke en Guggisberg Fantasie van Rob Goorhuis. 
Een intensief programma dat tot een tevreden klinkende dirigent Sef Pijpers leidde... 
 
 
Slagwerkgroep 
 
Solistenwedstrijd 
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. Op zaterdag 27 juni mochten ze naar Heel 
voor de Nederlandse kampioenschappen vanwege hun goede prestaties. Ondanks dat geen van 
beiden kampioen werden, is Muziekvereniging Harmonie OBK trots op deze twee slagwerkers! 
 
Korfbal en slagwerk 
Op zondag 7 juni vonden in Erp de Nederlandse Kampioenschappen korfbal plaats. 
Tijdens de pauze van de topfinale van de nationale kampioenswedstrijd tussen Spes en Be Quick 
speelde onze eigen slagwerkgroep. 
 
 
Opleidingsorkest, opstaporkest en jeugdslagwerkgroep 
 
Windkracht 6 
Op woensdag 10 juni 2015 vond de slotmanifestatie van het scholenproject Windkracht 6 plaats in 
het Erpse Zalencentrum Ter Aa. De presentatie van dit eindconcert was in handen van Cindy van 
Rijn.  
Op het podium ook het opleidingsorkest van Harmonie OBK onder leiding van Sef Pijpers, dat een 
aantal vlotte stukjes speelde. Daarbij gestoord door meneer Van Fare, een zonderlinge heer die 
probeerde iets te snappen van de lessen die Cindy gegeven had.  
Daarna vond een instrumentenmarkt plaats om zoveel mogelijk instrumenten te promoten. Kinderen 
konden inschrijven voor een gratis proefles. En dat leverde een twintigtal aanmeldingen op. 
Al met al een geslaagd project! 
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Zomerconcert opleidingsorkest, speelgroepje en jeugdslagwerkgroep OBK 
Op woensdag 15 juli 2015 werd door het speelgroepje, het opleidingsorkest en de 
jeugdslagwerkgroep van OBK op het terras van Partycentrum Van Haandel een zomerconcert 
uitgevoerd. De jeugdslagwerkgroep werd geleid door Henk Schellekens. Dit concert luidde tegelijk 
het afscheid van Imke van Lankveld en Sef Pijpers in bij twee opleidingsensembles van OBK. Imke 
van Lankveld was vanaf begin 2015 dirigente van het speelgroepje en ook Sef Pijpers nam vanaf 
begin dit jaar het dirigentschap van het opleidingsorkest op zich.  
Het programma werd gepresenteerd door Tijn van Brussel. Die bij het slot van het concert Sef en 
Imke bedankte, wat werd onderstreept door de verrassingen die beiden ontvingen uit handen van 
jeugdige muzikanten. 
Inmiddels is het dirigentschap van het opstaporkest en het opleidingsorkest overgenomen door 
Remco Spierings. 
 
Durdauwers 
 
Op zondagmorgen 12 juli 2015 verzorgde blaaskapel De Durdauwers een concertje in Simeonshof te 
Erp. Voor een zeer goed gevulde zaal speelden de muzikanten een afwisselend programma van 
evergreens, waarbij ook de lichte toets niet werd vergeten. Tijn van Brussel praatte een en ander 
aan elkaar. 
Na de middag speelden de Durdauwers op de braderie bij de Erpse kermis... 
In dienst van muziekvereniging Harmonie OBK! 
 
En tot slot……….. 
 
Gaan we ons opmaken voor het concours van het harmonieorkest….. 
De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang. Ik hoop in de volgende OBKrant goed nieuws te 
kunnen melden over de uitslag. Wij gaan er voor. 
 
 
Een muzikale groet namens het bestuur, 
 
 
 
Tijn van Brussel 
Secretaris Harmonie OBK Erp 
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HIEP HIEP HOERA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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

28 Jorg Bevers 

Oktober 
 

  1 Driek van Eert 

12 Monique van de Wijdeven 
13 Esther Loeffen 

15 Joke van Asseldonk 
15 Veerle Tielemans 

23 Anne Bernardus 

24 Will Barten 
27 Willie Kerkhof 

29 Lotte Croijmans 
 
 

 

December 
 
  1 Esther van der Heijden 
  3 Anne van den Acker 
  6 Tineke Kreijger 
11 Ine Vermunt’ 
15 Sam van den Crommenacker 
17 Guus van Berloo 
20 Merle Verhoeven 
21 Rini van den Elzen 
29 Harry Kobus 
29 Bert Manders 
29 Sef Pijpers 
 

 
 
 
 

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

 
Op zondag 31 mei jl. zijn Paul van Antwerpen en Nancy van 

Gils ouders geworden van een dochter     Mila 

Zusje van Jens 
 
Ook dit is al even geleden, maar namens de redactie en alle 
leden nogmaals 
Van Harte Gefeliciteerd en heel veel geluk toegewenst! 
 

  SLAGWERKERS OP NK 
 
Vanwege hun goede prestaties op de Brabantse Kampioenschappen 
in Berlicum op 9 mei jl. hebben Rick van de Voort en Roy van 
Nuland deelgenomen aan de nationale kampioenschappen voor 
solisten en kleine ensembles van de KNMO in Heel. Deze vonden 
plaats op zaterdag 27 juni jl.  
 
Ze werden gejureerd door de heren Arnold Wensink en André 
Willems. Rick behaalde in de 5e divisie 82 punten en Roy scoorde 
81 punten in de 3e divisie. 
 
Ondanks dat geen van beiden kampioen werden, is Harmonie OBK 

trots op deze twee slagwerkers! 

  BABYNIEUWS  

 

Geboren op 21 mei:  Tom 

Zoon van altsaxofoniste Marion van de Wijdeven en haar 
vriend Martijn en broertje van Lieke. 
 
Het is alweer even geleden, maar namens de redactie en alle 
leden nogmaals 
Van Harte Gefeliciteerd en heel veel geluk toegewenst! 
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  GETROUWD 
 
Op 12 juni jl. zijn Ruud van Oosterwijk en Monique van Asseldonk in het 
huwelijksbootje gestapt. 
 
Ook op 12 juni jl. trouwden zijn Esther Loeffen en Tineke Kreijger. 
 
Gefeliciteerd en heel veel geluk toegewenst namens redactie 
en leden van OBK! 

 

   GESLAAGD   
 
Naam:    Diploma: 
 
Anouk van Dinter   Klarinet Opstap C 
Ilse van Dinter   Dwarsfluit C 
Nanne Ketelaars   Dwarsfluit C 
Jochem Donkers   Klarinet A 
Judith van den Acker  Dwarsfluit B  
Yannick Hoevenaars  Dwarsfluit A 

Hilde van de Wetering  Fluit B 

  

 

 

Esther van Bree  25 jaar 
 
Hans van de Brug  40 jaar 
 
Gerrit Kerkhof  60 jaar 
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AGENDA HARMONIEORKEST EN SLAGWERKGROEP 
 
HO = Harmonieorkest 
SWG = Slagwerkgroep 
 
 

Zaterdag 31 oktober 
20:30 uur – 01:00 uur 

Pre-concoursparty OBK+ 

  

Zaterdag 7 november 
10:00 uur - Ter Aa 

Jumbo Festival (SWG) 

Zondag 8 november 
15:45 uur - Ter Aa 

Jumbo Festival (HO) 

Woensdag 18 novermber Generale repetitie Hofzitting Veghel (SWG) 

Do. 19 t/m za. 21 november Optreden samen met Souplesse 
Op Hofzitting De Kuusseggatters, Veghel (SWG) 

Zaterdag 21 november 
20:00 uur - Ter Aa 

Uitwisselingsconcert met Sint Caecilia Lieshout 
(HO) 

Zondag 22 november Intocht Sint-Nicolaas 

Ma. 23 t/m za. 28 november Extra repetities i.v.m. concours (HO) 
Exacte data en tijden volgen nog 

Zondag 29 november 
De Schalm, Veldhoven 

Concours Harmonieorkest (HO) 
Optreden om 17:15 uur 

Donderdag 24 december Ensemble OBK tijdens Nachtmis 
i.s.m. Terpsichore 

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

2016 2016 

Woensdag 6 april 
21:00 uur – Van Haandel 

Algemene Ledenvergadering OBK 

Zondag 10 april Solistenfestival Muziekvereniging Harmonie OBK 

Dinsdag 26 april Koninklijke onderscheidingen 

Zondag 22 mei Begeleiding Eerste Heilige Communie 

Zondag 22 mei 
Begin van de middag 

Jubileum Harmonie Oefening & Uitspanning Beek 
en Donk met muzikale rondwandeling 

Zondag 12 juni St. Antoniusprocessie Keldonk (HO) 

Zaterdag 16 juli Afsluiting seizoen OBK - Informatie volgt 

Woensdag 27 juli tot en met 
dinsdag 7 september  

Vakantie voor alle geledingen van OBK 

20 tot en met 28 november 
Sporthal Ter Aa 

Lost in Music V 
 20 t/m 22-11: Opbouw podium en inrichting zaal 

 23-11 : Technische repetitie 

 24-11: Generale repetitie 

 25, 26, 27-11r: Uitvoeringen 

 28-11: Opruimen 
 
 

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 
 
 

Zondag 15 november 
10:30 uur - Simeonshof 

Concert (OSO en OO) 

Zaterdag 26 december 
Van Haandel 

Kerstbijeenkomst OBK 
 

Zaterdag 26 december 
12:00 uur – Van Haandel 

Kerstkoffieconcert (OSO) 

2016 2016 

Vrijdag 5 februari 
18:00 – 21:00 uur – Ter Aa 

Jeugdpronkzitting (OSO, OO en JSWG) 

Woensdag 6 april 
21:00 uur – Van Haandel 

Algemene Ledenvergadering OBK 

Zondag 10 april Solistenfestival Muziekvereniging Harmonie OBK 

 
 
Zie verder de agenda op de website www.harmonieobk.nl 
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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:  
 

Peter van de Valk 

 
Hoe lang ben je al weg bij OBK? 
Ik ben al 28 jaar weg bij OBK, waar blijft de tijd. En nu ben ik alweer 27 jaar met veel plezier bij 
harmonie St. Cecilia in Schijndel. 
 
Welk(e) instrument(en) heb je bespeeld? 
Ik ben begonnen met trompet tot dirigent van Beek vroeg of ik voor een concours hoorn wilde gaan 
spelen. Daarna weer op trompet. Daarna op de Bugel om de klarinetten te versterken. Daarna 
voorgoed op de trompet. 
 
Waar woon je tegenwoordig? 
Schijndel 
 
Hoe is je gezinssamenstelling? 
Wij hebben 3 kinderen en 6 kleinkinderen. 
 
Ben je tegenwoordig nog steeds actief in de muziek en zo ja, hoe en wat? 
Ik ben actief in de Schijndelse harmonie St. Cecilia en Bigband Schijndel.  
 
http://www.bigbandschijndel.nl/you-tube/swing-singing-2015.html 
http://www.st-cecilia-schijndel.nl 

Peter NU – Op de linker foto  actief bij de Schijndelse harmonie St. Cecilia

http://www.bigbandschijndel.nl/you-tube/swing-singing-2015.html
http://www.st-cecilia-schijndel.nl/
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Wat is je hoogtepunt uit je OBK-tijd? 
Promotie naar de ere afdeling. 
 
Heb je nog een leuke anekdote uit je OBK-tijd? 
Ik kwam voor een serenade uit Schijndel gereden en wilde mijn instrument uit de koffer pakken in 
de auto, bleek er geen instrument in mijn koffer te zitten. 
Bij navraag bleek die onder de bar bij van Haandel te liggen. 
 

Peter TOEN - Als Durdauwer (helemaal links op de foto) 

 
Wie heb je als dirigent / instructeur gehad? 
Van Beek, Van de Velden en Merkx. 
Van Beek kwam met de BBA uit den Bosch om ons de beginselen te leren. 
 
Wat is de reden dat je bij OBK bent gestopt? 
Mijn kinderen waren in Schijndel bij de harmonie toen werd het tijd dat ik er in Schijndel bij ging. 
 
Wat moet er gebeuren om weer lid te worden van OBK? 
Dan moet ik opnieuw geboren worden. 
 
Waarom kun je OBK aan iedereen van harte aanbevelen? 
Het was en is denk ik een hard werkende vereniging met een actief bestuur. 
 
Wat zijn tegenwoordig je hobby’s? 
Muziek maken en klussen voor de kinderen. 
 
Wil je nog wat kwijt aan iedereen bij OBK? Misschien een goede tip? 
Dat iedereen plezier beleeft aan het muziek maken en het verenigingsgevoel hoog in het vaandel 
houdt. 
 
 
 
 
 
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
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CLUB-SPAARACTIE JAN LINDERS 
 
Op zaterdag 3 oktober speelden het opleidingsorkest en de jeugdslagwerkgroep van OBK in de 
winkel bij Jan Linders in het kader van de club-spaaractie. 
 

De klanten werden aangespoord om hun munten te storten in de buis van OBK, en niet zonder 
resultaat. Aan het eind van de dag liep de buis over. Score: 5600 munten! 

 

Foto’s: Henk Loeffen 
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OBK’S CULINAIRTJE 
 

Met deze keer een recept van:  Monique van de Wijdeven 
 

MonChou-taart 
 
 
Ingrediënten (voor een 26 cm vorm – 14 personen) 

 1 pak Bastogne koeken 

 150 gram boter 

 250 ml slagroom (+ 2 el suiker) 

 100 gram suiker 

 8 gram vanillesuiker 

 200 gram MonChou 

 2 blikken kersenvlaaivulling  

Maal de koeken fijn. Smelt de boter in een pannetje en voeg hier de koekkruimels aan toe. 
Roer goed door tot een stevige massa. Schep het mengsel in de met bakpapier beklede 
bakvorm en verspreid het gelijkmatig over de bodem. Zet de bodem in de koelkast om af te 
laten koelen. 

Ondertussen maak je de vulling voor de taart. Klop in een kom de slagroom met 2 eetlepels 
suiker stijf. In een andere kom meng je de suiker, vanillesuiker en MonChou tot een romig 
mengsel. Voeg de slagroom toe aan het MonChou mengsel en mix dit goed door elkaar.  

Schep de vulling op de afgekoelde taartbodem en zet de taart minstens 2 uur in de koelkast 
zodat de vulling goed stevig wordt. 

Als je één blik vlaaivulling gebruikt kun je deze gelijk over de taart verdelen. Gebruik je twee 
blikken dan haal je alleen de kersen uit het blik met een vork. Overtollig gelei blijft dan in 
het blik zitten. Zo heb je lekker veel kersen op de taart maar wordt het niet te vol omdat je 
niet alle gelei gebruikt. Verdeel de kersen gelijkmatig over de taart. 

Laat de taart in de koelkast staan tot je hem serveert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het volgende recept komt van: Lia van Kemenade  
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JUBILARISSENCONCERT OBK 2015 

 
Ter gelegenheid van het jubileum van een drietal leden binnen onze vereniging organiseerde 
Harmonie OBK op zondag 4 oktober een jubilarissenconcert. 
 
De jeugdslagwerkgroep o.l.v. Tijs van Stiphout beet het spits af. 
 

 
 
Vervolgens was het de beurt aan het opstaporkest samen met het opleidingsorkest, voor het eerst 
o.l.v. Remco Spierings. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Het opleidingsorkest speelde nog twee werken zonder 
het opstaporkest, eveneens o.l.v. Remco Spierings. 
 
Daarna betrad de slagwerkgroep o.l.v. Henk Schellekens het podium. 
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Het concert werd afgesloten met een optreden van het harmonieorkest. Na drie wekend werd het 
optreden onderbroken voor de huldiging van de jubilarissen: Esther Verkuijlen-Van Bree (25 jaar), 
Hans van de Brug (40 jaar) en Gerrit Kerkhof (60 jaar). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle drie werden zij persoonlijk toegesproken door  voorzitter Christ van Bree en ontvingen zij het 
bijbehorende insigne en oorkonde uit handen van Mari van de Ven van de Brabantes Bond van 
Muziekverenigingen. Als extraatje n 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Marius Vissers had voor de jubilarissen nog een extra presentje in de vorm van een beeldje.  
 
Na deze onderbreking speelde het harmonieorkest nog een afsluitende mars, waarna er 
gelegenheid tot het feliciteren van de jubilarissen tijdens een receptie.  

Foto’s: Arno Manders 
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DE MUZIEKKEUS VAN… 

 
 
Dick Schouten 
 

 
1. Wat zijn je 10 favoriete artiesten (zangers/zangeressen, bandands/orkesten)? 
 
Over het algemeen gewoon blije vrolijke muziek (NL talig ).  Is dus zeer divers, maar zal een 
poging wagen: 

 Frans Bauer 

 Guus Meeuwis 

 Acda en de Munnik 

 Queen 

 Boney M 

 Frans Duijts 

 Vinzzent 

 Matthijs Koning 

 Rene Schuurmans 

 Django Wagner 

 Coldplay 

 Manu Chao 

 Stef Ekkel 

Ben ik er al …? Nog veel meer uiteraard, maar dit zijn toch wel echte helden.  
 

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

1. Een Bom – Henk Dissel, https://www.youtube.com/watch?v=AGZk55AUdNA  

2. Als een Komeet – René Becker, https://www.youtube.com/watch?v=jNe5-YrxHkY  

3. Django Wagner – Kali 

4. Jouw Hart is als Chocolade  - Frans Bauer 

5. Deze avond – Matthijs Koning 

6. Laat de zon in je hart – Rene Schuurmans 

7. Groen, Wit, Blauw, Geel, Rood – Vinzzent 

8. Brabant – Guus Meeuwis  

9. Twee emmertjes – Jan van Brusselband 

10. Ware Liefde – Jeffrey Kuipers, https://www.youtube.com/watch?v=a7DoizDuEyc  

3. Aan welk nummer heb je een speciale herinnering en waarom? 
“Sorry” van Kyteman, waarom hoef ik denk ik niet uit te leggen ;).  

 

Verder zijn er ook sentimentele nummers die redelijk vaak bij 

droevige gelegenheden worden afgespeeld. 

Deze brengen uiteraard veel speciale herinneringen naar boven.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 Kyteman 

https://www.youtube.com/watch?v=AGZk55AUdNA
https://www.youtube.com/watch?v=jNe5-YrxHkY
https://www.youtube.com/watch?v=a7DoizDuEyc
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4. Wat is het mooiste concert dat je ooit hebt meegemaakt of op tv hebt gezien ? 
Ik ben niet echt van de concerten. Ben wel bij Guus Meeuwis geweest, maar vind Lost in Music een 

stuk leuker. Vooral omdat je zelf mee kan toeteren en dat het lekker dichtbij is. (en het is 3 keer 

i.p.v. 1 keer naar 1 concert te gaan). 

 

Verder ben ik meestal wel te paaien voor 1 of ander low budget piratenfestival met een leuk 

gezelschap;). 

5. Welke act (zanger/zangeres/ band/orkest) wil je absoluut nog een keer live zien? 
Eigenlijk hoef ik niet per se iets of iemand live te bekijken.  Ik zou dan toch voor Queen moeten 

gaan omdat zij zeer mooie muziek hebben gemaakt. Klein puntje: dan moeten ze wel met de 

originele bezetting spelen! 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. Wat is je favoriete zomerplaat? 
Lange hete zomer – Factor 16. Kent waarschijnlijk bijna niemand, maar zoek het eens op internet 

op. Ik weet zeker dat je geraakt wordt door de schitterende (Brabantse) tekst.  Ook de videoclip is 

skitterend:  https://www.youtube.com/watch?v=VqGiPjTt4ks  

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

 Manonneke Emonds 

Nielson & Miss Montreal 

Queen 

https://www.youtube.com/watch?v=VqGiPjTt4ks
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MIJN ANDERE HOBBY 
 
Mij werd gevraagd of ik wilde vertellen over mijn hobby. Nu heb ik naast het 
maken van muziek meerdere hobby’s: koken, lezen, skiën, hardlopen en dus de 
hobby waar ik over ga schrijven. Overigens betreft het muziek maken niet het 
bespelen van een instrument maar ik zing, onder andere bij Popkoor Voyss. 
 
De hobby waar ik het met jullie over wil hebben, daar ben ik zo’n twintig jaar geleden ingerold. In 
die periode, kort na het moment dat Veghel bij Erp gevoegd werd, ben ik door toenmalig 
burgemeester Keijzer gevraagd of ik trouwambtenaar wilde worden. Nu had ik er nog nooit van 
gehoord dat mensen die wel konden werken ook ambtenaar mochten worden, maar het werd me 
snel duidelijk toen ik de exacte benaming van een trouwambtenaar mij ter ore kwam: 
Buitengewoon Ambtenaar der Burgerlijke Stand (afgekort BABS), met de nadruk dus op 
Buitengewoon. 
 
Maar goed, nu ruim twintig jaar geleden werd ik dus benaderd met de vraag of ik er over na wilde 
denken om BABS te worden bij de gemeente Veghel. Het was voor mij nieuw dat er dit soort 
“parttime ambtenaren” bestonden, maar het leek me wel wat. Ik ben mij er in gaan verdiepen, een 
keer een huwelijk van een aanstaand collega bijgewoond en toen – het antwoord gegeven wat 
tegenwoordig een bruidspaar mij ook altijd geeft –“Ja” gezegd. En zodoende ben ik sinds het 
voorjaar van 1996 BABS. 
 
Het mooie is dat er geen opleiding is voor BABS, je kunt het gewoon worden. Dit is naar mijn 
mening één van de weinige beroepen (als je al van beroep kunt spreken) waar je geen diploma voor 
nodig hebt. Natuurlijk zijn er wel een aantal voorwaarden waar je aan moet voldoen. Je moet een 
goede tekst in elkaar kunnen zetten, deze tekst moet je op een fatsoenlijke manier voor een 
publiek kunnen brengen (je bent per slot van rekening wel een vertegenwoordiger van de 
gemeente) en je moet een beetje flexibel met je agenda kunnen omgaan, met andere woorden af 
en toe tijd vrij kunnen maken voor een huwelijksceremonie. Bovendien moet je benoemd worden 
door de gemeente en moet je naar Den Bosch om daar op de rechtbank beëdigd te worden. En dan 
ben je ineens BABS. Zo maar, zonder diploma. 
 
Sindsdien heb ik al vele bruidsparen getrouwd en dat is een erg leuke hobby. Je gaat een aantal 
weken voor de huwelijksdag bij een aanstaand bruidspaar op bezoek zodat we elkaar beter leren 
kennen en ik informatie kan krijgen om een leuk en persoonlijk verhaal te maken. Zo’n toespraak 
bevat serieuze onderdelen, maar ook probeer ik er wat humor in te verwerken. Want het is 
enerzijds natuurlijk een heel serieuze aangelegenheid, maar ook kun je de toon zetten voor een 
blijde en vrolijke dag.  
 
Tijdens een huwelijksceremonie draag ik altijd een toga, iets wat binnen de gemeente een goed 
gebruik is. Eigenlijk zou je het werkkleding kunnen noemen. Overigens hebben mijn kinderen voor 
zo’n toga een tweetal bijnamen: pastoorsjas of Harry Potter jas. 
 
Tot slot moet ik nog even vermelden, en daar ben ik best wel trots op, dat er tot nu toe nog 
niemand nee heeft gezegd op de beroemde door mij gestelde vraag. Alhoewel ik wel begrepen heb 
dat er inmiddels al wel diverse paren zijn die er naderhand toch enigermate spijt van hebben 
gekregen. Zitten er dan geen nadelen aan zult u zich misschien afvragen. Jawel, want je helpt een 
op dat moment gelukkige jongemannen aan een schoonmoeder. Maar ik kan er goed mee leven want 
ze zeggen zelf “Ja” en sommigen zeggen zelfs “Ja graag”.  

 

 
Harry Kobus 
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UIT DE OUDE DOOS… 
 
 
 
 
Hier weer een foto uit het archief van Harmonie OBK: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
December 1959: na een serenade bij de pastorie in Erp. met duidelijk herkenbaar Martien van 
Leuken met de grote trom. Op de achtergrond een tabakszaak. 


