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VAN DE REDACTIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Redactie 
 
Paul van Antwerpen 
Annie Bernardus 
Harry Kobus 
 

 
 
 
 
Hier is ie dan! De tweede OBKrant van 2017! 
 
 
Voor de vakantie sloten we het seizoen af met het Molenparkconcert voor het harmonieorkest 
en de slagwerkgroep en het zomerconcert van Funtastic. 
 
De vakanties zijn inmiddels weer voorbij. Vol goede moed hebben alle geledingen de draad 
weer opgepakt. Het harmonieorkest en de slagwerkgroep storten zich o.a. op de voorbereiding 
van het Jumbo Muziekfestival, net als vorig jaar in Lieshout 
 Funtastic ligt vol op koers voor “NOIZZ – The Youth Music Event”. 
 
 
We wensen jullie voor deze krant veel leesplezier. 
 
 
Als er nog ideeën zijn voor een leuke nieuwe rubriek.: 
Laat het de redactie weten op obkrant@onsbrabantnet.nl 
 
We wensen jullie veel leesplezier! 
 
 
Groeten van de redactie. 
 
 

 
E-mailadres OBKrant 
 
obkrant@onsbrabantnet.nl 
 

 

 
In deze editie: 
 

- Een nieuwe editie van “Hoe is het toch met…”, 
met deze keer:…..Erik Biemans 

- Een recept van Tijn van Brussel 
- De muziekkeus van Lotte Croijmans 
- Een terugblik op een aantal activiteiten van de laatste periode… 

 
 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 WhatsApp 
of SMS. 
 
Afmelden? 
voor de repetitie van de 
slagwerkgroep 
Henk Schellekens 
06 – 23 89 35 84, 
bij voorkeur per WhatsApp 
of SMS. 
 
Afmelden? 
voor de repetitie van het 
speelgroepje / 
opleidingsorkest: 
Remco Spierings 
spierings_remco@hotmail.com 

06 – 46 12 96 76, 

bij voorkeur per e-mail, 
WhatsApp of SMS. 
 
Afmelden? 
voor de repetitie van de 
jeugdslagwerkgroep 
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 
 
Muziekvrienden, 
 
De vakantie is voor bijna iedereen weer voorbij. Sommigen zijn al 
weer aan vakantie toe, anderen hebben heel lang vakantie. Hoe 
dan ook, de repetities zijn in ieder geval weer in volle gang. 
 
Traditiegetrouw begint dit woordje met een terugblik op de 
afgelopen maanden. Allereerst wil ik beginnen met de fantastische 
prestatie die onze slagwerkers Stijn Reijbroek en Rick van der 
Voort neergezet hebben op 21 mei in Berlicum tijdens het Brabants 
kampioenschap voor solisten. Rick werd zelfs Brabants kampioen 
en mocht daardoor deelnemen aan het Nederlands kampioenschap 
voor solisten op 17 juni in het Limburgse Heel, waar hij met een 
geweldig puntenaantal tweede werd. Nogmaals onze hartelijke 
gelukwensen. 
 
In de maand juni een drietal activiteiten die ik hier wil vermelden. 
Ten eerste begeleidde op Pinksterzaterdag een ensemble van 
muzikanten van Harmonie OBK een zestal gezangen tijdens de 
Deutsche Messe in de Erpse Servatiuskerk.  
En een week later was er het uitwisselingsconcert met 
Muziekvereniging De Bazuin uit Oud-Beijerland in ter Aa. Voor de 
Bazuin was dit optreden een try-out voor een festival, voor OBK 
een mooie gelegenheid om nieuwe muziekstukken ten gehore te 
brengen. Tot slot de traditionele processie in Keldonk waar voor 
het eerst gespeeld werd in de nieuwe kostuums. 
 
Jawel, nieuwe kostuums. Het is er eindelijk van gekomen. Nieuwe 
moderne pakken met een mooie blouse. Tijdens het 
Molenparkconcert beleefde de pakken hun Erpse primeur. En deze 
tweede editie van het Molenparkconcert, die we wederom met 
Voyss verzorgden, was een nog groter succes. De weergoden waren 
ons alweer gunstig gezind, waardoor het publiek in ruime getale 
kwam luisteren naar een concert dat qua muziekkeuze zeer 
geschikt was voor een zomeravond in een park. 
 
En waar het Molenparkconcert de muzikale afsluiting van het 
seizoen is voor harmonieorkest en slagwerkgroep, is dat voor 
Funtastic altijd het zomerconcert tijdens de laatste repetitie op 
woensdag, dit jaar dus op 12 juli. Helaas werd het geen 
openluchtconcert, maar een indoor uitvoering. Dit mocht de 
muzikale pret echter niet drukken en werd een fraai optreden 
verzorgd.  
 
De terugblik gaat verder na de zomervakantie, waar de eerste activiteit de door OBK+ 
georganiseerde barbecue was, op 9 september om precies te zijn. Tijdens deze barbecue werd 
Peter van den Tillaart uitgeroepen tot vrijwilliger van het jaar.  Dit vanwege zijn inzet bij het 
onderhoud en de reparatie van muziekinstrumenten en de technische zaken bij Lost in Music en 
andere muzikale evenementen. Maar niet alleen Peter werd onderscheiden, ook Willy Nabuurs werd 
onderscheiden. Willy vanwege het feit dat hij zorg draagt voor het onderhoud van de koperen 
blaasinstrumenten en daarnaast is hij kartrekker van de technische commissie bij Lost in Music. 
 
En tot slot van deze terugblik wil ik nog even terugkomen op de nieuwe pakken. Dit is de vijfde in 
een fraaie reeks. Kijk maar eens op:  
http://www.harmonieobk.nl/web/historisch_obk/uniform.htm 
 

mailto:spierings_remco@hotmail.com
mailto:thijsvanstiphout@hotmail.com
http://www.harmonieobk.nl/web/historisch_obk/uniform.htm
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En na de terugblik nu de vooruitblik. Als ik de agenda zie van harmonieorkest en slagwerkgroep, dan 
staan daar alleen maar reguliere zaken op het programma: 14 oktober jubilarissenconcert; 4 en 5 
november de Jumbocup; 26 november de intocht van Sinterklaas; 17 december het kerstconcert 
met Terpsichore; 26 december Kerstmis met OBK; 4 april 2018 de algemene ledenvergadering. 
Kortom, dit seizoen geen bijzondere projecten voor harmonieorkest en slagwerkgroep. 
 
Maar dat geldt absoluut niet voor onze jeugdgeleding Funtastic, want zij zijn al maanden aan het 
repeteren voor NOIZZ, The Youth Music Event. Oftewel vrij vertaald: Het Jeugd Muziek Spektakel, 
wat voor de eerste keer in Erp gehouden zal worden en op 18 en 19 november in zalencentrum ter 
Aa zal plaatsvinden. Op dit moment zijn de voorbereidingen voor dit jeugdmuziekevenement – 
waarvoor de voorbereidingen ruim een jaar geleden al zijn begonnen – in volle gang. Niet alleen 
wordt op muzikaal gebied hard gerepeteerd, ook de jeugd van de Souplesse Dancers zijn hard aan 
het werk om de nummers visueel te begeleiden met hun dansen. Een voorproefje hiervan hebben 
we op zaterdagmiddag 2 september al kunnen zien toen de breakdancers van de Souplesse Dancers 
met en tegen elkaar battelden op het parkeerterrein van de AH in Erp. 
 
Graag willen we iedereen die betrokken is bij NOIZZ heel veel succes wensen met de 
voorbereidingen en zeer zeker met de uitvoeringen. 
 
 
Een muzikale groet namens het bestuur,  
 
 
 
Harry Kobus 
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HIEP HIEP HOERA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

September 
  
6 Fenna van de n Boom 
6 Hilde van de Wetering 
14 Karin van de Wijdeven 
21 Mike Ketelaars 
21 Willy Nabuurs 
22 Joost van Vugt 
28 Jorg Bevers 
  

Oktober 
 
1 Driek van Eert 
12 Monique van de Wijdeven 
15 Joke van Asseldonk 
15 Veerle Tielemans 
23 Annie Bernardus 
24 Will Barten 
27 Willie Kerkhof 
29 Lotte Croijmans 
 
 

December 
 
1 Esther van der Heijden 
3 Anne van den Acker 
11 Ine Vermunt 
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 
20 Josephine Roozen 
25 Peter van den Tillaart 
30 Femke van der Lans 
30 Piet Vermunt 
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VRIJWILLERS VAN HET JAAR 

 
Vanwege hun inspanningen voor het onderhoud en reparatie 
van het instrumentarium van OBK zijn Peter van den Tillaart 
en Willy Nabuurs uitgeroepen tot vrijwilligers van het jaar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een onmisbaar duo voor onze vereniging! 
Mannen gefeliciteerd! 

GESLAAGD 

 
Praktijkdiploma A 
Fenna van den Boom Saxofoon 
Mees ter Laat  Trompet 
Driek van Eert  Trompet 
Anne van den Acker Dwarsfluit 

 
Praktijkdiploma B 
Alicia Peelen   Hoorn 

 
Praktijkdiploma C 
Judith van den Acker Dwarsfluit 

 
Theorie C 
Stefanie Peelen  Dwarsluit 

 
 

Allemaal gefeliciteerd namens de redactie 
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BRABANTS KAMPIOENSCHAP SLAGWERK 

 
Op zondag 21 mei hebben Stijn Reijbroek en Rick van der Voort 
deelgenomen aan het Brabants Kampioenschap voor solisten in Berlicum.  
Stijn scoorde op marimba 83 punten.  
Rick speelde een multipercussion solo, behaalde 90 punten en werd 
daarmee Brabants Kampioen in zijn sectie en divisie! 
Beide slagwerkers gefeliciteerd! Ook complimenten richting 
slagwerkleraar Paul Schepers. 
 

NK SLAGWERK 

 
Op zaterdag 17 juni vonden in het Cultureel Centrum in Heel (L) de 
Nederlands kampioenschappen plaats voor Solisten en Ensembles in de 
SMP-sector. Onder auspiciën van de KNMO. Maar liefst 186 muzikanten 
lieten van zich horen. In de juryteams:  Leon Camp, Maarten Rongen, Rob 
Janssen en André Willems. 
 
Uit Erp nam Rick van der Voort van Muziekvereniging Harmonie OBK deel. 
Vanwege zijn prestaties in Berlicum, eerder dit jaar, werd hij voor 
deelname uitgenodigd.  Rick werd toen Brabants Kampioen in zijn sectie 
en divisie. Rick speelde Wake Up van Henk Mennens, een multipercussion 
solo. Hij werd daarbij tweede bij het Nederlands Kampioenschap in zijn 
sectie en divisie! Rick, van harte gefeliciteerd! Ook complimenten voor 
slagwerkleraar Paul Schepers! 
 
Als klap op de vuurpijl nam Rick onlangs ook nog deel aan de World Dwarf 
Games in Canada, waar hij ook goed presteerde. Ook hiermee 
gefeliciteerd en een prachtige ervaring rijker! 
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AGENDA HARMONIEORKEST EN SLAGWERKGROEP 
 
HO = Harmonieorkest 
SWG = Slagwerkgroep 
 
 

Zaterdag 14 oktober 
20:00 uur - Ter Aa 

Jubilarissenconcert Harmonie OBK (HO + SWG) 
25 jaar: Giel van de Wijdeven, José van de Wijdeven en 
Piet Leenders - 40 jaar: Marius Vissers 

Zaterdag 4 november (Middag) 
Dorpshuis Lieshout – Info volgt 

Jumbo Muziekfestival (SWG) 

Zondag 5 november (Middag) 
Dorpshuis Lieshout – Info volgt 

Jumbo Muziekfestival (HO) 

Zondag 26 november Intocht Sinterklaas (HO + SWG) 

Zondag 17 december 
Info volgt 

Kerstconcert i.s.m. Terpsichore 

Dinsdag 26 december 
Info volgt 

Tweede Kerstdag: Opluistering Hoogmis (HO)  
en Kerstbijeenkomst OBK bij Van Haandel 

2018  

Zaterdag 20 januari 
19:00 uur – Van Haandel 

Serenade 50-jarig huwelijksfeest (HO + SWG) 
Joop & Cissy van Doorn-Van Panhuysen 

Zondag 28 januari 
Zijtaart - Info volgt 

Meijerij Cup (2e editie) 

Woensdag 4 april 
21:00 uur – Van Haandel 

Algemene Ledenvergadering OBK 

Zaterdag 30 juni 
19:30 uur – Molenpark Erp 

Molenparkoncert 2018 

 
 

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

Zaterdag 29 september t/m 
Zondag 1 oktober 

Funtastic Kamp te Elsendorp 

Zaterdag 30 september 
(10:00-15:30 uur tijdens kamp) 

Eerste repetitiedag NOIZZ (JSWG + OO) 

Dinsdag 18 oktober Efteling 

Zaterdag 28 oktober Richttijd 
11:00-17:00 uur – Ter Aa 

Tweede repetitiedag NOIZZ (JSWG + OO) 

Vrijdag 17 november 
Ter AA – Tijd vogt 

Generale repetitie NOIZZ 

Zaterdagavond 18 november 
Ter Aa – 19:00 – 21:30 uur 

1e uitvoering NOIZZ – The Youth Music 
Event 
info: www.jeugdproms-noizz.nl 

Zondagmiddag 19 november 
Ter Aa – 14:00 – 16:30 uur 

2e uitvoering NOIZZ – The Youth Music 
Event 
info: www.jeugdproms-noizz.nl 

 
 
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: het in het leven 
roepen van de rubriek met de titel 
 

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

Erik Biemans 

 
Hoe lang ben je al weg bij OBK?` 
Ik denk zo’n 14 jaar. 

 
Welk(e) instrument(en) heb je bespeeld? 
Ik ben begonnen met een klarinet (1 jaar) daarna heb ik de bariton (0,5 jaar) nog geprobeerd 
waarna ik naar de slegwerkgroep ben gegaan, waar ik ben begonnen met de tenortrom, daarna 
kleine trom en mijn diploma A gehaald en toen Peter van Hoof weg ging heb ik de grote trom 
overgenomen. 
 
Waar woon je tegenwoordig? 
In Veghel op het Turfven vlakbij de rotonde Veghel-Noord. 
 
Hoe is je gezinssamenstelling? 
Ik ben getrouwd met Bianca en heb 3 dochters Juul (12) en een tweeling Elke en Noor van 10. 
 
Ben je tegenwoordig nog steeds actief in de muziek en zo ja, hoe en wat? 
Nee, ik ben tegenwoordig niet meer actief in de muziek. 
 

Wat is je hoogtepunt uit je OBK-tijd? 
 Het spelen op het hoogste niveau en de pronkzittingen. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erik TOEN (op een staatsiefoto van OBK op 7 mei 1995 voor de Erpse kiosk) 
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Heb je nog een leuke anekdote uit je OBK-tijd? 
Na het behalen van de promotie naar de eredivisie op het 
concours (in Goirle), hadden we in het juryrapport staan dat 
we goed de dirigent hadden gevolgd, hierna hebben we in de 
bus terug naar huis alleen maar gezongen “folow the leader”. 
 
Wie heb je als dirigent / instructeur gehad? 
Voor klarinet en bariton Jack Merkx en bij de slagwerkgroep 
Jan van den Eijnden en Henk Schellekens. 
 
Wat is de reden dat je bij OBK bent gestopt? 
Ik had het privé te druk en moest iets laten vallen en met al 
die serenades was OBK de keuze die ik maakte. 
 
Wat zijn tegenwoordig je hobby’s? 

Badminton bij BC’67 Veghel en Formule 1 kijken. 
 
 

 
       Erik NU (bron: Facebook) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hebben jullie nog een leuk idee voor een oud-(bestuurs)lid van OBK aan wie we de vragen kunnen stellen voor deze rubriek, 
laat het weten aan de redactie: obkrant@onsbrabantnet.nl 

mailto:obkrant@onsbrabantnet.nl
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OBK’S CULINAIRTJE 

 

Met deze keer een recept van:  Tijn van Brussel 
 

Mexicaanse wraps 
 
Omdat ik thuis ook ooit de beurt heb om te koken heb ik me eens verdiept in een 
heerlijk gerecht: de Mexicaanse wraps. 
Dat is een snel en gemakkelijk gerecht voor een heerlijke maaltijd. 

 
De algemene bereidingswijze is als volgt: 

• Verwarm de oven voor op 200 graden 

• Vermeng in een kom de Mix voor tomatensaus met 150 ml water en laat de 
saus nog minstens 5 minuten staan 

• Bak het gehakt rul en bruin. Voeg de ui, paprika en maïs toe en bak deze nog 
even mee 

• Voeg 100 ml water en de Mexicaanse Kruidenmix toe en verhit het geheel ca. 1 
minuut terwijl je het omschept. Vul de wraps met het gehaktmengsel en rol ze 
op 

• Leg de gevulde wraps in een ingevette ovenschaal. Bedek de wraps met 
tomatensaus 

• Strooi tot slot de geraspte kaas over de wraps (niet voor mij maar voor de 
liefhebbers van kaas!!!) en plaats de schotel 10 minuten in de oven 

• Wanneer dit gebeurd is hoef ik thuis alleen nog maar te roepen: Aan tafel!!!! 
 
Eet smakelijk 
 
Tijn van Brussel 
 



Muziekvereniging Harmonie OBK 
 

 

 14 

OBKrant – Oktober 2017 
 

UITWISSELINGSCONCERT MET DE BAZUIN 

 
Op zaterdag 10 juni jl. vond in Ter aa een uitwisselingsconcert plaats tussen het harmonieorkesten 
van Muziekvereniging De Bazuin uit Oud-Beijerland en onze vereniging. De Bazuin vanwege een try-
out voor een festival en OBK omdat ze haar nieuwste muziek wilde laten horen. 
 
Dirigent van het orkest uit Oud-Beijerland is Paul van Gils. Harmonie De Bazuin beet de spits af. Zij 
brachten o.a. het werk “Saga Candida” ten gehore, een werk wat OBK een aantal jaren geleden ook 
heeft gespeeld. 

 
Na De Bazuin was het de beurt aan OBK o.l.v. van Sef Pijpers. OBK speelde o.a. de werken 
“Symphonic Queen” en muziek uit de film Junglebook, beiden nieuw in het repertoire. 

 
Het werd een mooie muziekavond. Foto’s: Gilbert van den Tillaart 
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DE MUZIEKKEUS VAN… 

 
 
Lotte Croijmans 
 
 

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

2) Dua Lipa 

3) B Brave 

4) Sebastian Olzanski 

5) Guus Meeuwis  

6) Avicii 

7) Justin Bieber 

8) Zara Larson 

9) OneRepublic 

10) Bruno Mars 

 

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

1) Instruction – Jax Jones ft. Demi Lovato 

2) CNCO – Reggaetón Lento  Klik hier 

3) Vinchenzo - Daily 

4) Glourious - Macklemore 

5) Mi Gente – J. Balvin, Willy William 

6) Taylor Swift - LWYMMD 

7) Louis Tomlinson – Back to you 

8) Dua Lipa – Blow your mind  Klik hier 

9) Brabant  - Guus Meeuwis 

10) Sam Smith – Too Good At Goodbyes 

 

3. Aan welk nummer heb je een speciale herinnering en waarom? 
Schatje, mag ik je foto - Gebroeders Ko, omdat dit echt een liedje is van mijn vriendinnengroep. 

 

4. Wat is het mooiste concert dat je ooit hebt meegemaakt of op tv hebt gezien ? 
Armin van Buuren. 

 

5. Welke act (zanger/zangeres/ band/orkest) wil je absoluut nog een keer live zien? 
Shawn Mendes. 

6. Wat is je favoriete zomerplaat? 

The Boy Next Door, Fresh Coast feat. Jody Bernal - La Colegiala 

 

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

 

Queen 

Shawn Mendes 

https://youtu.be/7jpqqBX-Myw
https://youtu.be/1nydxbGhgv8
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FUNTASTIC 
 

Zomerconcert 2017 
 
Op woensdag 12 juli jl. vond het traditioneel jaarlijkse zomercondert van Funtastic plaats, de 
seizoensafsluiting voor de zomervakantie. Vanwege het slechte weer werd uitgeweken naar binnen, 
bij Partycentrum Van Haandel. De toegang was gratis en er was veel publiek aanwezig. 
 
De jeugdslagwerkgroep speelde o.l.v. Thijs van Stiphout en het opleidingsorkest en de speelgroep 
o.l.v. van Remco Spierings. Zij brachten een divers programma en ook de "probeer"-muzikanten 
speelden mee. 

 
Voorzitter Tijn van Brussel sloot het evenement af met een dankwoordje aan alle spelende 
muzikanten, de beide dirigenten en het aandachtige publiek. 

 
NOIZZ 
 
Funtastic maakt zich verder natuurlijk op voor NOIZZ – The Youth Music Event, 
het “jongere broertje” van Lost in Music en wordt eveneens georganiseerd onder de vlag van 
Stichting Harmonieus. De voorbereidingen voor dit prachtige evenement zijn in volle gang. 
 
Op zaterdag 30 september vond de eerste repetitiedag plaats tijdens het Funtastic-kamp in 
Elsendorp. De tweede repetitiedag staat gepland voor zaterdag 28 oktober. 
 
De generale repetitie is op vrijdag 17 november en de twee uitvoeringen staan op de agenda voor 
zaterdagavond 18 november en zondagmiddag 19 november. 
 
Voor meer informatie, kijk op: http://www.jeugdproms-noizz.nl/. 
 

http://www.jeugdproms-noizz.nl/
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VAKANTIEFOTOWEDSTRIJD 
 
 
Deze keer geen nieuwe editie van de rubriek, “Mijn andere hobby”, 
maar naar een idee van Will Barten een nieuwe rubriek… 
 
De vakanties zijn weer voorbij en natuurlijk zijn er foto’s gemaakt. 
 
 
Graag ontvangen wij jullie mooiste, leukste, gekste en origineelste vakantiefoto’s, zodat we deze 
kunnen plaatsen in de volgende editie. 
 
De redactie zal één foto belonen met de welbekende fles wijn van Will. 
 
 
We zien jullie bijdragen graag tegemoet op e-mailadres obkrant@onsbrabantnet.nl. 
 

mailto:obkrant@onsbrabantnet.nl
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MOLENPARKCONCERT 2017 

 
Op zaterdagavond 15 juli werd voor het tweede jaar een openluchtconcert gespeeld in het 
Molenpark aan de Cruijgenstraat in Erp. 
 
Het mooie weer lokte een groot aantal toehoorders naar het park, waar slagwerkgroep OBK, 
Popkoor Voyss en harmonieorkest OBK achtereenvolgens verantwoordelijk waren voor een populair 
programma. 

 
Onder leiding van respectievelijk Henk Schellekens, Maria van Asseldonk en Sef Pijpers. 
Voor Maria zou deze uitvoering de laatste activiteit met Voyss zijn. 

 
 
OBK speelde haar eerste concert in nieuwe kostuums, 
waarvoor alom complimenten klonken. 
 
Even dreigde het geheel door regen te worden 
overvallen, maar een heteluchtballon bracht de 
verlossing, aldus voorzitter Tijn Van Brussel. 
 
De toelichting was in handen van Kari Peters-
Beekmans. 
Het geluid werd verzorgd door Mari van Nunen, NLG-
Productions. 
 
Lonneke en Henry Jansen zongen, begeleid door het 
orkest, Boudewijn de Groots topnummer Avond. 
 
Voorzitters Tijn van Brussel en Albert van Berlo 
bedankten de muzikanten, het koor, de dirigenten en 
het aandachtige publiek voor de komst naar het park. 
 
 
 
 

 
Gastheren voor het concert waren Stichting Molenpark en horeca Henk Hendriks. 
Hartelijk dank ook aan de mensen achter de schermen, Ter Aa en de sjouwers van stoelen, 
slagwerkinstrumenten en podiumvloer. 
 

https://www.facebook.com/Stichting-Molenpark-Erp-1089866447737524/
http://www.popkoorvoyss.nl/
http://www.nlgproductions.nl/
http://www.nlgproductions.nl/
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UIT DE OUDE DOOS… 
 
 
 
 
Hier weer een foto uit het archief van Harmonie OBK: 
 

 
 
1964: OBK in Boerdonk met dirigent Jacques van Beek in zijn rode jasje 
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BIJ DE TIJD 
 
Onlangs kocht Daniëlle van Kol een nieuwe klok in de winkel bij Will. 
 
Dat moest natuurlijk even vastgelegd worden: 

 
 
Daniëlle is hiermee weer goed bij de tijd, zodat ze nooit meer te laat zal komen op de repetitie! 
 


