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VAN DE REDACTIE
Hier is ie dan!
Alweer de derde “digitale” OBKrant van 2011.
De vakantie zit er weer op voor iedereen.
Allemaal goed uitgerust en volle goede moed gaan we weer aan de slag in het nieuwe seizoen.
In november staat natuurlijk de concertwedstrijd voor het harmonieorkest op de agenda.
Na de vakantie is de draad weer opgepakt en is het orkest volop bezig met de voorbereiding.
Het wordt een drukke periode. Voor de eerste keer op concours o.l.v. dirigent Raf De Keninck.
Erg spannend allemaal!
Helaas is het Manon deze keer niet gelukt om een interview voor te bereiden, dus deze editie
geen “In gesprek met”.
In november zal Manon voor een jaar naar Azië vertrekken, dus voorlopig zullen we ook geen
interview van haar hand ontvangen.
Daarom de vraag of iemand anders zich misschien geroepen voelt om deze taak tijdelijk over te
nemen. Informatie bij de redactie.
Verder willen wij Manon hierbij uiteraard van harte bedanken voor haar inzet de afgelopen
keren en wensen wij haar veel plezier met haar buitenlandse reis!
Wij wensen jullie veel leesplezier!
Groeten van de reactie.

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

Interview
Manon van Brussel

E-mailadres OBKrant
obkrant@home.nl

In deze editie:
Een nieuwe “Gezocht!”, “De Pen” en“TopTip"…
Een uitje van de slagwerkgroep…
Het Zomerorkest Nederland
Durdauwers in Den Haag en Schevingen
En meer…
Muziekvereniging Harmonie OBK
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VAN HET BESTUUR
De vakanties zitten er weer op.
Sommigen hebben mooi weer gehad maar die zijn dan naar alle
waarschijnlijkheid niet in Nederland gebleven. Ook wij zijn het
koude kikkerlandje ontvlucht en hebben 2 weken genoten van
prachtig weer en ook de laatste week van mijn vakantie was het in
Nederland alleraardigst weer. Zou het dan toch kloppen dat iedereen
krijgt wat hij verdient????? Laten we dat maar in het midden houden.
Daarna is iedereen weer fris (van de regen???) van start gegaan op
het werk of op school. Ook OBK is weer in alle hevigheid van start
gegaan. En dat moet ook want over twee en een halve maand is het
zover. Het concours!!!
Voor de vakantie
Hadden we nog de voorspeelavond van de slagwerkleerlingen. Voor
een redelijk aantal publiek konden alle slagwerkleerlingen laten zien
(en vooral horen!!) wat de vorderingen van het afgelopen jaar
geweest zijn. Met een afsluitend optreden van de
jeugdslagwerkgroep o.l.v. Henk Schellekens werd deze avond
besloten.

Afmelden?
voor de repetitie van het
harmonieorkest
Lianne van den Tillaart
06 – 51 52 88 21,
na 18:00 uur,
voicemail inspreken of
een SMS-je mag ook.
Afmelden?
voor de repetitie van de
slagwerkgroep
Manon van Brussel
06 – 12 36 90 78
Afmelden?
voor optredens, concerten
en dergelijke.
Eigenlijk nooit.
Als het niet anders kan bij
de digirenten / de
voorzitter, direct na het
bekend worden van de
bewuste datum.

Het OBK seizoen
werd onofficieel afgesloten met de BBQ. Maar niet nadat er eerst een
concertje werd gegeven waar alle orkesten van OBK een kort
optreden kon verzorgen. Ook konden de jeugdige muzikanten van het
opleidingsorkest alvast eens ervaren hoe het is om in een groot
orkest te spelen. Het concert werd even onderbroken voor een kort
intermezzo waarin Lia van Kemenade als vertegenwoordiger van Rabobank Veghel-Uden een nieuwe
altsaxofoon aan Karin van Berkel en een nieuwe trompet aan Dick Schouten mocht bieden. Hierdoor
komen hun instrumenten ter beschikking van de opleiding van onze jeugdige muzikanten. Dit alles
uit de vorig jaar ontvangen bijdrage uit het Rabobank Coöperatiefonds. Een zeer welkome bijdrage!
Subsidieperikelen
Het zal ook jullie niet ontgaan zijn. De kortingen op cultuursubsidie zijn op allerhande manieren in
de media geweest. Ook OBK is uiteindelijk niet aan de gemeentelijke hakbijl ontkomen. Het zal wel
zo moeten zijn denk ik. Gelukkig kunnen we op andere terreinen nog iets terug krijgen. De oud
papierprijs is niet slecht (zwak uitgedrukt) maar dat blijft natuurlijk ook niet eeuwig. Daarnaast zijn
ook de “Vrienden van OBK” nog steeds in de running. Ook dat clubje groeit nog steeds dus ook daar
plukken we de komende jaren nog de vruchten van. Daarnaast is OBK inmiddels ook een “goed doel”
voor de Vriendenloterij. Dick Schouten zal de komende tijd de informatie gaan verstrekken om
hieraan mee te doen. OBK is nog steeds ook financieel een gezonde vereniging. Maar alle zeilen
worden bijgezet om dat ook te houden!!
Het najaar
Zal voor wat betreft het harmonieorkest grotendeels in het teken staan van het concours. Op 27
november om 18:45 uur moet het gebeuren. Dan moet er weer een kroon worden gezet op een
intensieve voorbereiding. Want dat er nog veel moet gebeuren weet iedereen wel. Er volgen nog
een aantal groepsrepetities, extra repetities, concerten en de studiedag op zondag 2 oktober. De
routiniers binnen het orkest weten wat dat inhoudt. Voor de “nieuwelingen”: dit is een heel
belangrijke dag. Na een hele dag intensief repeteren, waarbij iedere groep een expert op zijn/haar
instrument krijgt toegewezen, klinkt er tijdens de laatste complete repetitie een heel ander geluid.
En naast het harde werken is het nog leerzaam en gezellig ook.
Ook bijzondere aandacht voor de repetitie in De Schalm op maandag 14 november. Om aan de
akoestiek van dit theater te wennen staat daar op deze avond een repetitie gepland. Ondanks dat
deze op een andere dag is dan de normale repetitiedag graag de volledige inzet om er dan toch te
zijn!!
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Concerten
Passen natuurlijk ook in de voorbereiding. Daarom gaan we op zondagmiddag 16 oktober naar
Roosendaal waar we in de prachtig verbouwde Sint Jan met Harmonie Oranje uit Wouw een concert
zullen verzorgen. Op het Jumbofestival zal de slagwerkgroep op zaterdagmiddag 5 november
optreden en het harmonieorkest doet hetzelfde op zondagmiddag 6 november. Dit jaar voor het
eerst in het tot gemeenschapshuis verbouwde klooster in Zijtaart. Op 19 november spelen we weer
“thuis”. Naast de slagwerkgroep en het harmonieorkest zijn we in overleg met een gastorkest maar
daar hebben we nog geen uitsluitsel over.
En dan
stevenen we na het concours alweer op het einde van het jaar af. In een volgende OBKrant daarover
meer maar noteer ook alvast zondagmiddag 18 december in je agenda. Tijdens Vuur en Vlam op het
Hertog Janplein verzorgt OBK rond 15:00 uur een concert in de kerk met solisten uit ons eigen
orkest. De voorbereidingstijd voor dit concert is heel kort dus dat worden eenvoudige solowerken
met een eenvoudige begeleiding maar daarom niet minder sfeervol.
namens het bestuur
Peter Ketelaars, secretaris
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ZOMERORKEST NEDERLAND
Op vrijdag 29 juli streek het circus van het ZomerOrkest Nederland 2011 - traditiegetrouw - neer op
het Binderseind in Gemert voor een try-out concert.

Omdat Jesse en Imke van Lankveld deel uitmaakten van het ZON-orkest, bevonden zich nogal wat
OBK-muzikanten onder het publiek.

Na Gemert volgden nog 11 concerten in plaatsen in Zuid- en Midden-Nederland.
Omdat dit het 25e jaar is dat het ZON concerterend rond toert, werd de tournee op zaterdag 6
augustus afgesloten met een speciaal jubileumconcert op de Haagsemarkt in Breda-Princenhage,
waarna een reünie volgde voor alle alle oud-ZON‟ners.
Al eerder speelden OBK-sterren mee met het ZON.
Foto’s: Henk Loeffen
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HIEP HIEP HOERA
Oktober
12
13
15
23
24
25
27
29
31

Monique van de Wijdeven
Esther Loeffen
Joke van Asseldonk
Annie Bernardus
Will Barten
Henry Emonds
Willy Kerkhof
Lotte Croijmans
Gody van Kemenade

November
3 Marius Vissers
7 Antoon Delisse
8 Pepijn van Schaijk
9 Anne van der Heijden
14 Paul van den Boom
15 Imke Penninx
16 Nanne Ketelaars
17 Angela van den Crommenacker
24 Geertje van Asseldonk
25 Peter van den Tillaart
27 Dick Schouten
30 Piet Vermunt
30 Femke van der Lans

December
1 Esther van der Heijden
3 Joran Spierings
3 Luca Spierings
6 Tineke Kreijger
11 Ine Vermunt
15 Sam van den Crommenacker
17 Guus van Berloo
20 Merle Verhoeven
21 Rini van den Elzen
26 Kim van de Crommert
29 Bert Manders
29 Nick Emonds
31 Angelie van de Crommert
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DURDAUWERSWEEKEND DEN HAAG EN SCHEVENINGEN
Blaaskapel De Durdauwers speelde in het weekend van 10 en 11 september 2011 in Scheveningen Den Haag.
Dat betekende zaterdagmorgen een uitermate vroege bijeenkomst op het Hertog Janplein in Erp. Met
32 muzikanten en partners spoedde een luxe touringcar uit Den Haag zich richting Scheveningen voor
het traditionele Durdauwersweekend.
Met de tram werd vanuit hotel iBiS, 200 meter van het Kurhaus in Scheveningen, al snel koers gezet
naar het centrum van Den Haag.

Het gezelschap werd in kleine groepjes met een GPS de stad ingestuurd. Een leuke activiteit die
bijzonder op prijs werd gesteld.
En daarna was het tijd om het Binnen- en Buitenhof kennis te laten maken met de enthousiaste
klanken uit Erp.

Vanwege het prachtige weer bezochten grote drommen mensen de stad en de Durdauwers genoten
na afloop van elk setje steeds een hartelijk applaus.
Trams moesten al bellend inhouden om het publiek niet van de sokken te rijden. En het spelende
orkest werd door vele tientallen camera's digitaal vereeuwigd.
Het internationale karakter van Den Haag gaf daar een extra cachet aan. Toeristen uit Japan en China
schoten van de Durdauwers hun favoriete plaatjes en wilden samen met de muzikanten op de foto.

Muziekvereniging Harmonie OBK
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Na een goede maaltijd, waarbij de champignonsoep in Grill-restuarant Massada eigenwijs kippensoep
bleef heten, bezochten de Durdauwers incognito diverse uitspanningen zoals het bruine café Proms en
Crazy Piaonos. De èchte Durdauwers vereerden de Scheveningse Strandwegetablissementen tot in de
vroege zondagse uurtjes met hun bezoekjes....
Op zondag 11 september was het al vroeg ontbijten geblazen voor de Durdauwers & friends. Met een
goed voorzien ontbijtbuffet was dat een prima begin van een lange dag.
Een aantal mensen maakten een gezonde strandwandeling terwijl de rest dichter bij het iBiS bleef met
een bezoek aan Sea Life Scheveningen.

En daarna speelde het orkest op de boulevard bij de pier van Scheveningen.

Muziekvereniging Harmonie OBK
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Het was winderig en bij tijden behoorlijk fris maar ook deze keer wisten de aanstekelijke klanken het
te winnen van het weer. Heel wat mensen hielden de pas in en bleven staan luisteren tot het einde
van elk setje.
Een flinke regenbui deed de muzikanten besluiten een poosje -welverdiend- te pauzeren in het
inmiddels bekende café Proms, tot groot enthousiasme van Paula, de uitbaatster. En zoals iedereen
weet is de motor van een goed lopend bedrijf, een zelfstandig en verstandig wijf.

Na dit moment van verplichte rust werd het Durdauwersweekend met enkele muzieksetjes op de
pier afgesloten en keerde het gezelschap naar het iBiS terug, vanwaar een bus al spoedig richting Erp
koerste. Waar Bas had gezorgd voor een smakelijk buffet ten einde het feest helemaal af te maken.

Organisatieteam Nico, Wern, Jesse en John: bedankt!

Muziekvereniging Harmonie OBK
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AGENDA OBK
Zaterdag 17 september
10:00 uur – 17:00 uur
Zondag 2 oktober
Zaterdag 8 oktober
19:45 uur
Zondag 16 oktober
Zondag 16 oktober
Middag
Zondag 23 oktober
Zaterdag 29 oktober
Zondag 30 oktober
Zaterdag 5 november
Optreden 15:00 uur
Zondag 6 november
Zondag 6 november
Maandag 14 november
Zaterdag 19 november
Zondag 20 november
Zondag 20 november
Vrijdag 25 november
Zaterdag 26 november
Zondag 27 november
Zondag 18 december
15:00 uur
Maandag 26 december
Maandag 26 december

Pre Concours Party (OBK+)
STUDIEDAG MET EXPERTEN (HO)
Serenade Zilveren Huwelijk
Henry en Marlies Emonds
Groepsrepetitie koper
Concert i.s.m. Harmonie Oranje Wouw (HO)
Locatie St. Jan in Roosendaal
Groepsrepetitie klarinetten
Serenade Gouden Huwelijk Fam. Tielemans
Groepsrepetitie alle hout
Jumbofestival (SWG)
Repetitie voorafgaand aan Jumbofestival (HO)
Jumbofestival
REPETITIE IN THEATHER DE SCHALM (HO)
CONCERT in Erp
Extra repetitie (HO)
Intocht Sint-Nicolaas Erp
Extra repetitie (HO)
Generale repetitie t.b.v. concertwedstrijd (HO)
CONCERTWEDSTRIJD TE VELDHOVEN (HO)
Tijdstip optreden 18:45 uur
Concert tijdens Vuur & Vlam
Opluistering Hoogmis 2e Kerstdag (HO)
Na hoogmis kerstbijeenkomst bij Van Haandel
(gehele vereniging)

Muziekvereniging Harmonie OBK
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GEZOCHT
In de tweede krant van 2011 stond de volgende foto:
Deze keer hebben we geen inzendingen ontvangen.
Het was de tas van Amber Meeder.
(Paul heeft zelf toevallig dezelfde, dus dat hadden we eventueel
ook nog goed gerekend, maar helaas…).
De fles wijn van Will is voor:

De redactie

Nieuwe ronde, nieuwe kansen.
Hier een nieuwe kiek:

Als je denkt te weten wat dit is:
Mail je oplossing naar:

obkrant@home.nl

Muziekvereniging Harmonie OBK
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UITSTAPJE SLAGWERKGROEP
Op vrijdag 26 augustus had onze slagwerkgroep een uitstapje.
Het werd een clinic handboogschieten in Den Doel, bij handboogvereniging Doele Concordia
Welvaren.

Deze avond was tegelijk bedoeld als afscheid van Wern en Giel, als dank voor hun jarenlange inzet
bij de slagwerkgroep.

Het was een gezellige avond met een leuke activiteit waarbij de muzikanten instructies kregen van
onder meer OBK-bestuurslid Arno Manders.

Muziekvereniging Harmonie OBK
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Tijdens de pauze, na 15 pijlen, was er voor iedereen een frietje en een snack van Jan de Kim.
Dat ging er ook wel in.
Na de pauze werd de clinic hervat met nog eens 10 pijlen.
Astrid Kuypers was na 25 pijlen de beste bij de dames.
Ruud van Oosterwijk, Jop Schellekens en Paul van Antwerpen schoten bij de heren met 25 pijlen de
drie hoogste scores bij elkaar.

Zij moesten het met z‟n drieën in een kleine finale nog eens tegen elkaar opnemen.
Ieder kreeg nog eens 10 pijlen en uiteindelijk was Paul de winnaar bij de heren.
Onze muzikanten schoten van een afstand van 10 meter van het doel (blazoen).
Arno en collega-handboogschutter Piet gaven met hun eigen boog nog een demonstratie van een
afstand van 25 meter.

Muziekvereniging Harmonie OBK
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OBK’S CULINAIRTJE
Marius en Thea Vissers kwamen met een recept voor een lekker toetje.
Engels nagerecht:

Yorkshire kruimelvlaai

Benodigdheden (bodem):
2 appels
4 peren
150 gram frambozen
2½ lepel suiker
5 lepels water
Voor de kruimel:
200 gram bakmeel
150 gram boter
125 gram bruine suiker
100 gram geschaafde amandelen
3 eetlepels suiker
Doe 5 eetlepels water in een vuurvaste schaal.
Schil de appels en de peren en snij ze in schijfjes. Leg ze op de bodem van de vuurvaste schaal.
Verdeel de frambozen er overheen. Daarna bestrooien met de suiker.
Mix de boter zacht en meng er de bruine suiker doorheen.
Meng daarna het meel erdoor.
Roer de helft van het amandelschaafsel erdoor.
Kruimel alles over de fruitbodem.
Doe de rest van het amandelschaafsel er over en strooi er de suiker over.
Plaats het in een voorverwarmde oven van 190°C ( ±1 uur).

Smakelijk eten!
Het volgende recept komt van:

Marion van de Wijdeven

Marius Vissers

Muziekvereniging Harmonie OBK
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BEAT IT! BETREKT NIEUW PAND
In een eerdere editie van de OBKrant had Manon een gesprek met René van Lokven, naast Henk de
tweede docent van onze slagwerkleerlingen.
Zoals bekend geeft René les bij meerdere verenigingen in de regio en heeft hij zijn eigen bedrijf,
Beat It! Slagwerkopleidingen.

René betrok met zijn bedrijf een nieuw pand aan het Heillig Hartplein in Veghel.
Met ingang van het nieuwe schooljaar zijn de deuren van de slagwerkschool geopend.
Hier een kleine impressie:

Iets om trots op te zijn!
Wij wensen René uiteraard heel veel succes in het nieuwe onderkomen.

Muziekvereniging Harmonie OBK
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DE PEN
Voordat ik ga beginnen met mijn levensloop allereerst grote dank aan Manon. Je weet dat ik stond
te springen om een stukje te schrijven en dat je me dan de kans geeft om dit te doen:
buitengewoon!
Voor de mensen die mij niet kennen en denken, wie is die jongen toch. Hier even wat korte info van
mij:
Voornaam:
Achternaam:
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Lengte:

Martijn Bernardus Antonius
van Wanrooij
25-01-2011
Veghel ( kan er ook niks aan veranderen)
1,88 m.

En voor degene die dan nog niet weten wie ik ben nu met foto:

Voor de mensen die me wel al kennen, of zich nu in een keer herinneren wie ik ben zal ik nu wat
dieper op mijn dagelijkse leven ingaan.
Hoe ben ik bij de harmonie terecht gekomen?
Na een jaar amv les en 2 jaar blokfluitles moest ik een keuze gaan maken wat ik voor „echt‟
instrument wilde gaan spelen. Echter had ik deze keuze van te voren al gemaakt: dwarsfluit. Je zult
wel denken hoe komt hij daarbij en het is toch een „vrouwen‟ instrument. Toen ik klein was is bij
ons thuis een keer een meisje geweest die dwarsfluit speelde en toen ik die hoorde spelen was ik
meteen verkocht. ( zowel voor het meisje als het instrument)
Toen ik bij Jan Koolen op „auditie‟ kwam was het dus ook niet zo moeilijk: ik wil dwarsfluit spelen
en anders maar niet bij de harmonie. Gelukkig werd het het eerste!
Ik speel nu 7 jaar mee met het grote orkest.
Heb 2 projecten lost in Music meegemaakt, 2 keer klank en lichtspel, 2 weekendjes weg en
natuurlijk 1 concours.
Daarnaast zit ik in de commissie om weekendjes mee te organiseren en zit ik vanaf komend jaar in
de PR-commissie voor LIM Maar wat trekt me het meeste aan de harmonie?
Jong en oud kent elkaar en gaat met elkaar om, het is 1 club en samen is het 1 grote gezellige club!
Echter daarnaast merk je ook met verschillende andere gebeurtenissen ( denk aan het overlijden
van Christine afgelopen jaar) hoe hecht onze club is! Het is 1 grote familie!

Muziekvereniging Harmonie OBK
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Andere interesses.
Naast de harmonie heb ik ook nog andere hobby‟s. Ik voetbal 4 keer in de week. (3x bij rkvv-erp en
1x zaalvoetbal in Erp)
Daarnaast heb ik sinds 3 jaar een nieuwe verslaving gevonden: de piano. Deze hebben we 3 jaar
geleden gekocht en sindsdien speel ik hier dagelijks op.
Naast al deze hobby‟s ga ik ook nog graag stappen in het weekend of met vrienden bij elkaar zitten.
Verder heb ik afgelopen zomer mijn
hbo studie accountancy afgerond.
Nu heb ik gekozen om voor 3
maanden in Australië te gaan
rondreizen om zo wat meer van de
wereld te zien. Het lijkt me een
ervaring die je je hele leven
meeneemt dus ik dacht: het is nu,
of nooit meer.

Helaas kan ik hierdoor niet meedoen met het concours maar
ik wens jullie natuurlijk heel veel succes en je weet waar je
het voor doet! Een mooie uitslag en een groot feest achteraf!
Na mijn reis start ik per 1 Februari bij Ernst & Young
accountants. Hier zal ik 4 dagen in de week gaan werken als
assistent ra-accountant en daarnaast zal ik op vrijdag nog
gaan studeren aan Nijenrode om mijn pre- en post master tot
registeraccountant helemaal af te ronden.
Zoals jullie hierboven hebben gemerkt ben ik geen jongen die bladzijdes vol op papier zet, maar ik
hoop toch dat jullie me een beetje beter hebben leren kennen. Voor degene die mij graag willen
volgen heb ik onderstaande site aangemaakt:
http://martijnvanwanrooij.waarbenjij.nu/?page=profile
Rest mij bij deze jullie nogmaals heel veel succes te wensen!!!!! Jullie kunnen het!
Aangezien Yvonne Manders net zo stond te trappelen als ik om de pen te krijgen:
Bij deze is de pen voor jou!!! Gefeliciteerd!!!

Muziekvereniging Harmonie OBK
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ZOMERAVOND-CONCERT & BARBEQUE
Omdat het voor de vakantie heeft plaatsgevonden, lijkt het inmiddels alweer lang geleden, maar op
zaterdag 2 juli sloot OBK het seizoen af met een lichtvoetig concert in Evenementencentrum Ter
Aa.
Medewerking verleenden het harmonieorkest en het opleidingsorkest, de jeugdslagwerkgroep en de
slagwerkgroep van de muziekvereniging.
De gekozen muziek gaf een bijzonder cachet aan het gekozen thema: Zomeravond! En de zomerse
outfit van de muzikanten droeg bij aan een gezellige sfeer.

De toelichting was in handen van Manon van Brussel. Voorzitter Christ van Bree vroeg aandacht voor
het fenomeen Vrienden van OBK.
Tijdens het concert kon Lia van Kemenade namens de Rabobank een tweetal instrumenten
aanbieden aan de muziekvereniging. Het Coöperatiefonds van de bank verraste het door OBK
ingezonden project op 1 november 2010 met een fiks bedrag.

Na afloop was er een BBQ voor leden van Harmonie OBK en hun introducés op de speelplaats van De
Empel. Een prima initiatief van de commissie OBK+, dat de onderlinge banden vast nog hechter
heeft aangehaald.
Zie de volgende pagina voor een aantal kiekjes...
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TOP TIP
De Top Tip komt deze keer van Henk Schellekens:

De Top Tip van deze keer heeft te maken met, hoe kan het anders,

Slagwerk.

Er zijn 2 soorten “mooi “ werk: Slagwerk en Vuurwerk.
Beide zien er prachtig uit door de verscheidenheid aan vormen en kleuren.

Maar kunnen soms erg “harde” knallen veroorzaken.
Dat kan weer schadelijk zijn voor ons gehoor.
Wat kun je hier tegen doen:
Bij slagwerk kun je hier wat aan doen door zelf “gehoorbeschermers” te dragen en probeer zo veel
mogelijk te spelen in een geïsoleerde ruimte zodat je bijv. de buren niet uit hun slaap houdt.
Of je speelt op een elektronisch drumstel, hoofdtelefoon op en de buren slapen rustig.
Kortom; “ Slagwerk” niet alleen leuk om naar te kijken en te luisteren maar nog leuker om zelf
te doen.

De volgende top tip hadden wij graag gezien van:

De 3e klarinetten

Muziekvereniging Harmonie OBK
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