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VAN DE REDACTIE
Daar zijn we weer!
De derde OBKrant van 2013!
De vakanties zitten er weer op!
De batterij is weer opgeladen en vol goede moed gaan we weer aan de slag.
Er staan weer tal van activiteiten op het programma voor het komende seizoen, waaronder
natuurlijk de podiumwedstrijd voor de slagwerkgroep in Etten-Leur begin december.
De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang.
Verder heeft Manon van Brussel onlangs bij de redactie aangegeven wegens omstandigheden
geen invulling meer te kunnen geven aan het interview voor de rubriek “In gesprek met”.
Daarom zijn wij op zoek naar een vervang(st)er voor Manon.
Iemand die interesse heeft om deze taak over te nemen, kan zich melden bij de redactie!
Uiteraard willen we Manon, en haar tijdelijke vervangster Jori hartelijk bedanken bij de laatste
interviews.
We wensen jullie veel leesplezier!
Groeten van de reactie.

Redactie
Paul van Antwerpen
Annie Bernardus
Theo Bockting
Tijn van Brussel

Interview
vacature

E-mailadres OBKrant
obkrant@home.nl

In deze editie:
- De laatste editie van “Gezocht”
- De gebruikelijke rubrieken als “De muziekkeus van…”, “De pen” en
“OBK’s Culinairtje”
- Een terugblik op o.a. de OBK+ Barbecue
en meer…
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VAN HET BESTUUR
Inmiddels een half jaartje secretaris van OBK.
Nu kom ik er pas achter wat Peter al die tijd als secretaris heeft
gedaan. Het is een hele klus en er komt veel op je af. Toch is het
mooi en dankbaar werk voor een vereniging waar je je zo bij
betrokken voelt.

Afmelden?
voor de repetitie van het
harmonieorkest
Arno Manders:
06 – 53 13 81 66,
bij voorkeur per SMS.

Helaas hebben we afscheid moeten nemen van Gilia Strijbosch.
Voor de jeugd is Gilia waarschijnlijk niet zo bekend maar voor de
ouderen des te meer. Zij was de stuwende kracht achter haar man,
die destijds secretaris was van onze vereniging. Gilia heeft ook het
vaandel van Harmonie OBK ontworpen. We wensen de familie heel
veel sterkte met dit verlies.

Afmelden?
voor de repetitie van de
slagwerkgroep
Manon van Brussel:
06 – 12 36 90 78,
bij voorkeur per SMS.

Het harmonieorkest

Afmelden?
voor de repetitie van het
speelgroepje /
opleidingsorkest:
Angela van den
Crommenacker
0413 – 21 35 34

Na de vakantie zijn we weer volop gestart met onze repetities. Het
harmonieorkest is al flink aan het repeteren voor het
jubilarissenconcert, het uitwisselingsconcert met Harmonie
Wilhelmina uit Den Dungen en natuurlijk het Jumbocupfestival. Het
doet me goed te constateren dat we op een efficiënte wijze onder
leiding van Sef toewerken naar deze activiteiten. Jammer dat er
helaas een aantal muzikanten tijdelijk moet afhaken, ieder met zijn
eigen redenen maar dan nog.
Ook blijven we bij iedereen een beroep doen op het bijwonen van
serenades. Het is fijn wanneer we met een grote opkomst aanwezig
zijn. Per slot van rekening zijn dat ook de momenten waar we ons als
vereniging naar buiten toe kunnen profileren. Ik doe dan ook een
klemmend beroep op iedereen om de data tijdig te noteren en
aanwezig te zijn. Het is ook voor je collega muzikanten prettig als hij
of zij niet alleen als sectie vertegenwoordigd is.

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 jubilarissenconcert
Zondag 6 oktober vindt het jubilarissenconcert plaats. Alle geledingen van OBK zullen daarbij
vertegenwoordigd zijn. Van het speelgroepje tot aan het grote orkest toe. Tevens zal de voorzitter
van de Bossche Bond, dhr Jos Verbeeten de jubilarissen toespreken. Ik wens Theo van Brussel (50
jaar lid) en Martien van Leuken (60 jaar lid) een heel prettig concert toe. Na afloop van het concert
is er natuurlijk de mogelijkheid om beide jubilarissen persoonlijk te feliciteren.
Het opleidingsorkest, het speelgroepje en de jeugdslagwerkgroep
Wanneer je soms gevraagd wordt om mee te spelen in het opleidingsorkest valt je op hoe spontaan
de reacties zijn bij de jeugd. Zo speelden we onlangs de mars Prestige. Een mars die het
opleidingsorkest samen gaat spelen met het harmonieorkest. Een spontane reactie van een fluitiste:
‘Jeetje, ik kan die kleine nootjes niet eens lezen’. En nu maar hopen dat ze daar snel mee om kan
gaan. Toch handig tijdens de serenades.
Ook het speelgroepje en de jeugdslagwerkgroep zijn zich volop aan het voorbereiden voor dit
concert o.l.v. Cindy en Thijs.
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De slagwerkgroep
Na een enerverende studiedag van de slagwerkgroep op zondag 8 september zijn ze weer een stapje
dichter genaderd tot het podiumoptreden op 7 december. Naast deze studiedag gaan ze ook naar
een toetsingsfestival in Berlicum en nemen ze deel aan het Jumbofestival op 2 november. Henk
geeft aan er tegen die tijd klaar voor te zijn om te proberen een zo optimaal mogelijke prestatie
neer te zetten. Ik wens hen vanaf deze plaats heel veel succes. Aan de voorbereidingen kan het niet
meer liggen.
Tot slot
Op 14 december hebben we nog een gezellige feestavond die wederom georganiseerd wordt door
OBK+. Als deze avond net zo slaagt als de BBQ dan zie ik er naar uit. Met dank alvast aan de
commissie OBK+.
Tot slot gaan we aan het eind van het jaar de Sint weer verwelkomen en zullen we aanwezig zijn bij
de mis op tweede kerstdag in de kerk.
Natuurlijk kijken we ook uit naar de activiteiten van het nieuwe jaar.
Op 6 april vindt het inmiddels jaarlijkse solistenfestival plaats. We hopen uiteraard weer op veel
deelnemers.
Wanneer de verdere data voor 2014 bekend zijn zal ik het jullie snel laten weten.
Ik wens jullie nog veel leesplezier met deze OBKrant en graag tot een volgende keer.
Tijn van Brussel
secretaris

Muziekvereniging Harmonie OBK

5

OBKrant – September 2013

HIEP HIEP HOERA

Oktober
12
13
15
15
23
24
27
29

Monique van de Wijdeven
Esther Loeffen
Joke van Asseldonk
Veerle Tielemans
Annie Bernardus
Will Barten
Willie Kerkhof
Lotte Croijmans

November
03
07
08
09
16
17
19
25
27
30
30

Marius Vissers
Antoon Delisse
Pepijn van Schaijk
Anne van der Heijden
Nanne Ketelaars
Angela van den Crommenacker
Lars Kanters
Peter van den Tillaart
Dick Schouten
Femke van der Lans
Piet Vermunt

December
01
03
11
15
17
17
20
21
29
29
29
31

Esther van der Heijden
Anne van den Acker
Ine Vermunt
Sam van den Crommenacker
Guus van Berloo
Loek van de Werff
Merle Verhoeven
Rini van den Elzen
Bert Manders
Nick Emonds
Sef Pijpers
Angelie van de Crommert
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ZILVEREN
HUWELIJKSJUBILEUM

GETROUWD
Onze saxofoniste Bonnie van Geldorp en Frank
zijn op 20 juli jl. getrouwd.
Van Harte Gefeliciteerd en heel veel gelukt
toegewenst!

Op 25 augustus jl. waren Joke en Ad van
Asseldonk 25 jaar getrouwd!
OBK bracht een serenade voor het zilveren paar.
Nogmaals Van Harte Gefeliciteerd!

BABYNIEUWS
Op dinsdag 27 augustus jl. is geboren:

Jens
Zoon van Paul van Antwerpen en Nancy van Gils.
Van Harte Gefeliciteerd en heel veel geluk toegewenst!

BABYNIEUWS
Op dinsdag 11 september jl. hebben Sandra en Jeroen van de Ven
gezinsuitbreiding gekregen toen hun dochter
werd geboren.

Meike

Wij wensen hen van Harte Proficat en heel veel geluk toe!
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AGENDA HARMONIEORKEST EN SLAGWERKGROEP
HO = Harmonieorkest
SWG = Slagwerkgroep

Zaterdag 5 oktober
16:30 uur Kokse Hoeve Gemert
Zondag 6 oktober
11:30 uur Ter Aa
Zaterdag 19 oktober
20:00 uur Heeswijk
Zondag 20 oktober
13:30 uur
Zondag 27 oktober
11:00 uur Ter Aa
Zaterdag 2 november
Klooster Zijtaart
16:00 inspelen 17:00 optreden
Zondag 3 november
Klooster Zijtaart
20:15 inspelen 21:15 optreden
Zondag 17 november
Zondag 24 november
Zaterdag 7 december
Theater De Nobelaer
Etten-Leur
Zaterdag 14 december
20:00 uur
Donderdag 26 december
Tweede Kerstdag
2014
Maandag 24 februari
Woensdag 26 maart
21:00 uur Van Haandel
Zondag 6 april
13:00 uur
Zondag 18 mei
10:15 uur

Serenade Gouden Huwelijk echtpaar
Claasse – Van Moorsel
Jubilarissenconcert
Jubilarissen: Theo van Brussel 50 jaar en
Martien van Leuken 60 jaar
Concert Slagwerkgroep samen met de
slagwerkgroepen van St. Willibrord Heeswijk
en Echo der Bergen Eerde
Groepsrepetities harmonieorkest
Concert met Wilhemina Den Dungen (alleen HO)
Jumbofestival (SWG)
Jumbofestival (HO)
Toetsingsfestival Slagwerkgroep
Berlicum
Intocht Sint-Nicolaas te Erp
Podiumwedstrijd Slagwerkgroep
Feestavond OBK+
Opluisteren Hoogmis 2e Kerstdag
Optreden Slagwerkgroep
Algemene Ledenvergadering OBK
Onderling Solistenfestival OBK
(verdere info volgt)
Serenade 1e Heilige Communie te Erp
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AGENDA JEUGD OBK
OO = Opleidingsorkest
SG = Speelgroepje
JSWG = Jeugdslagwerkgroep

Zondag 6 oktober
11:30 uur Ter Aa
Woensdag 9 oktober
Van Haandel
Donderdag 10 oktober
Ter Aa
?? december
Hertog Janplein
Zondag 15 december
14:00 uur - Erp
Donderdag 26 december
Van Haandel
2014
Februari
Vrijdag 28 februari
Zondag 6 april
13:00 uur
Zondag 113 april
Woensdag 21 mei

Jubilarissenconcert
Jubilarissen: Theo van Brussel 50 jaar en
Martien van Leuken 60 jaar
(OO, SG en JSWG)
Open repetitie
(OO en SG)
Open repetitie
(JSWG)
Vuur & Vlam
Uitwisselingsconcert met opleidingsorkest
Volkel (OO en SG)
Muzikakle opluistering kerstbijeenkomst OBK
Concert in De Watersteeg te Veghel
(OO en evt. SG, info volgt)
Jeugdpronkzitting
(OO en JSWG)
Onderling Solistenfestival OBK
(verdere info volgt)
Jumbofestival met feestband ¿Qué Pasa?
(info volgt)
Windkracht 6 – Onder voorbehoud
(OO, SG en JSWG)
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BARBECUE OBK+
Op zondag 25 augustus jl. vond op de speelplaats van De Empel wederom de jaarlijkse barbecue
plaats. OBK+ stond weer garant voor de organisatie.

Deze keer met andere tijdstippen dan we gewend zijn, van 16:00 tot 21:00 uur, en ook dat beviel
goed.

De leden van de commissie hadden overal aan gedacht en liepen de hele dag te sjouwen.

Tot slot werd er gezorgd voor een verrassing in de vorm van een optreden van de band VIB, waarin
we verschillende bekende gezichten terugzagen.

Ook het weer werkte mee, ondanks het buitje aan het eind.
Al met al: Bedankt commissie OBK+ !
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STUDIEDAG SLAGWERKGROEP
Op zondag 8 september jl. stond voor de slagwerkgroep een tweede studiedag op de agenda.
Muzikanten en dirigent kwamen weer bijeen in Ter Aa om te werken aan het programma voor de
podiumwedstrijd in Etten-Leur op 7 december a.s.

Wederom was Patrick van den Heuvel te gast als extra repetitor.
Patrick heeft als dirigent ervaring met de werken die onze slagwerkgroep zal gaan uitvoeren.

Foto’s: Paul van Antwerpen
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OBK’S CULINAIRTJE

LASAGNE van Nico van Brussel
Lasagne, zoals alleen Addy die kan maken (en binnenkort natuurlijk ook alle OBK-leden).
Feit is dat het één van mijn lievelingsgerechten is, zeker omdat er rekening gehouden wordt met
mijn smaak.

WAT HEB JE NODIG?

















(± 4 personen)

Olijfolie
500 gram gehakt (half om half)
1 klontje boter
Bloem
Melk
Peper en zout
Nootmuskaat
1 teentje knoflook
4 middelgrote uien
1 pakje pomodoro (tomatensaus)
Basilicum en oregano
Tuinkruidenbouillonblok
Worchestersaus
Ketjap
12 lasagnebladen
Parmezaanse kaas (voor de liefhebber)

HOE BEREID JE HET?
Gehaktsaus: olijfolie in de braadpan verhitten, gehakt los prakken en
knoflook uitpersen; goed doorbakken. Uien toevoegen en even meebakken,
daarna pomodoro en de rest van de ingrediënten toevoegen. Goed gaar laten
sudderen. Eventueel water toevoegen als de saus te dik blijkt te zijn.
Bechamelsaus: klontje boter smelten in de pan, bloem toevoegen totdat een
gladde massa ontstaat. Daarna langzaam melk toevoegen en goed blijven
roeren, totdat er een gladde saus ontstaat. Daarna wat per, zout en
nootmuskaat naar smaak toevoegen.
Afwerking: Gehaktsaus, bechamelsaus in een schaal, vervolgens
lasagneblaadjes toevoegen, en dit herhalen en als laatste gehaktsaus en
bechamelsaus bovenop (eventueel voor de liefhebber afdekken met de
Parmezaanse kaas. Zet de schaal circa 40 minuten in een voorverwarmde oven
op 160°.
SMAKELIJK ETEN!

Het volgende recept hadden wij graag gezien van:

Helma van der Heijden
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DE MUZIEKKEUS VAN…
Linde Dortmans
1. Wat zijn je 10 favoriete artiesten (zangers/zangeressen, bands/
orkesten)
Mijn tien favoriete artiesten.. tja dat vind ik een lastige vraag.
Ik hou van veel verschillende muziek. Er staat namelijk van alles en nog wat in de afspeellijst op
m’n laptop. Wat je tegenkomt in mijn afspeellijst is:
De Nederlandse Top40, House muziek, Guus Meeuwis, Mumford & Sons, Racoon, Hardstyle,
FeestDJRuud, Anouk, Niels Geusebroek, ect. ect. ect.
Echt van alles dus..
2. Welke nummers /cd’s staan in je persoonlijke top 10?
FeestDJRuud & Dirtcaps - Weekend ft. Sjaak & Kraantje Pappie
http://www.youtube.com/watch?v=FrbL680wXAQ
Mr. Polska – Vlammen
http://www.youtube.com/watch?v=gNwKWoR7xuI
Deze twee horen op dit moment voor mij echt bij het weekend. Lekker met vrienden en vriendinnen
op stap. Een drankje en leuke muziek! Goede combinatie!
De rest is ook zeker de moeite waard om op te zoeken
op Youtube! 

Mr. Probz

- Waiting All Nigt –feat. Ella Eyra
- Pompeii – Bastille
- Animals – Martin Garrix
- Waves – Mr. Probz
- Ein Tag Am Strand – Instrumental
- Tsunami – Dvbbs
- Vandaag – Bakermat
3. Aan welk nummer heb je een speciale herinnering en waarom?
Ik eigenlijk niet echt een speciaal lied wat ik ergens aan koppel. Ik heb wel speciale herinneringen
aan dingen waarbij muziek een belangrijk rol speelt zoals festivals.
Dit jaar heb ik Weekend Magnifiek nog op de planning staan, ik ben erg benieuwd hoe ze in België
een festival organiseren! Ik heb er zin in!
4. Wat is het mooiste concert dat je ooit hebt meegemaakt of op tv hebt gezien ?
Een van mijn eerste concerten was volgens mij Symphonica in Rosso. Toen heel speciaal en
indrukwekkend, omdat ik het nog nooit eerder had mee gemaakt.

Muziekvereniging Harmonie OBK

13

OBKrant – September 2013
5. Welke act (zanger/zangeres/ band/orkest) wil je absoluut nog een keer live zien?
Mumford & Sons zou ik graag een keer in
het echt gaan bewonderen!

Mumford and Sons

6. Wat is je favoriete zomerplaat?
Dit jaar ben ik met vriendinnen naar Portugal geweest. Muziek zoals ‘’ Animals – Martin Garrix’’
werd daar veel gedraaid.
Erg leuk en heerlijk op lekker op te feesten!
7. Van wie wil jij de volgende keer de muziekkeus in de OBKKrant lezen (en horen)?
Van onze nieuwste aanwinst binnen de slagwerkgroep…

Roy van Nuland

Roy veel succes met invullen!
Ik vond het stiekem best wel lastig!
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DE PEN
Hallo hallo, ik ben Monique van de Wijdeven.
Dit is de eerste keer dat ik de pen door gekregen krijg.
Bedankt Karin van de Wijdeven!
En daarom ga ik iets over me zelf vertellen, zodat andere mensen meer over
me te weten komen.
Ik ben bijna 19 jaar en kom uit Erp.
Mijn hobby’s zijn fitness, paardrijden en
natuurlijk trompet spelen. Afgelopen juni
heb ik mijn C-Diploma behaald, waar ik
natuurlijk erg trots op ben en gevraagd ben
om bij De Durdauwers te komen.
Dat zijn voor mij de komende jaren al
mooie vooruit zichten waar ik erg naar
uitkijk en zin heb om trompet te spelen.
Begin september heb ik al mijn tweede
optreden gehad met De Durdauwers wat ik
overigens erg leuk vond, maar ook
zenuwachtig voor was, wat na een paar biertjes wel weer over ging en ik het erg naar me zin had.
Afgelopen zomer heb ik een heerlijke vakantie gehad en zijn we met
mijn ouders en mijn allerliefste zussen Yvonne en Astrid op vakantie
geweest naar Renesse, waar we in de bouwvak een heerlijke zonnige
en relaxte vakantie gehad hebben.
Buiten mijn hobby’s en vakantie om zit ik natuurlijk nog op school en
volg ik de opleiding Secretaresse. Dit laatste half jaar loop ik mijn
eindstage, waarbij ik vier dagen in de week naar stage ga en een dag
in de week naar school ga om mijn vak Juridisch te volgen.
Elke week ben ik druk met stage, bijbaantjes, hobby’s en school.
Buiten die zaken om ga ik het weekend graag uit met mijn
vriendinnen.
Hopelijk is iedereen meer te weten gekomen over mij.
Zelf ben ik benieuwd naar de gene die van mij de nieuwe pen krijgt en ik zelf nieuwsgierig ben wat
die te vertellen heeft.

De volgende keer is de pen voor: onze dirigent

Sef Pijpers
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