
Tot volgende week!
Het was woensdagavond 11 
maart, tien uur ‘s avonds. Onze 
dirigent sloot de fi jne repetitie af 
met de woorden: “Jongens, we zijn 
op de goede weg, maar we moe-
ten er nog wel ff tegenaan.” Voor 
de concerten van 27 en 29 maart 
hadden we immers nog maar twee 
woensdagen om te oefenen. Na 
afl oop zoals altijd nog even een 
afzakkertje nemen bij Wieleman in 
de kroeg. Lekker ouwehoeren over 
van alles en nog wat. Over Ajax, 
PSV, Feyenoord, OBK 100 jaar, 
Mnozil Brass, graszoden, 1Stroom, 
nogmaals over van alles. Soms pit-
tige discussies, maar vooral veel 
humor met wederzijds respect. Om 
22.56u betaalde ik contactloos 
mijn rekening, liep de kroeg uit met 
de woorden: “Tot volgende week!”

Het is vandaag woensdagavond 
22 april om een uurtje of tien in de 
avond. Ik ben net klaar met mijn 
twaalfde serie in twee weken op 
Netfl ix. De kinderen zijn naar bed 
en we kijken Chateau Meiland te-
rug van afgelopen maandag. Mor-
genvroeg samen met Mees en Puck 
rekensommen maken op Snappet 
en even chatten met de meesters 
en de juffen van De Brug. Morgen-
middag het grasmaaien, FaceTime 
gesprekken voeren met collega’s, 
bellen met cliënten en een ijsje 
eten bij Het Ambacht. Na het eten 
gaan we een rondje dijk lopen, 
om vervolgens moe maar voldaan 
op de bank te ploffen om te kijken 
naar de dertiende Netfl ixserie op 
een rij. Wanneer we vlak voor het 

slapen gaan dan nog even zappen 
langs Jinek en Op1 zullen we weer 
beseffen dat we, ondanks de situ-
atie, als gezin niks te klagen heb-
ben, het kan veel erger!

We zitten nu 38 dagen in de In-
telligente lockdown, als we blijven 
doen wat van ons gevraagd wordt, 
dan kunnen we later in het jaar 
weer ouwehoeren over Ajax, PSV, 
Feyenoord, OBK 100 jaar, Mnozil 
Brass, graszoden en 1Stroom. Dan 
komt Wieleman weer in beeld op 
mijn Rabobankapp en kunnen we 
elke woensdagavond weer tegen el-
kaar zeggen: “Tot volgende week!”

Sterkte voor iedereen die dit kei-
hard treft! Hou vol!

Bedankt!!!

Showroom geopend: 
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zat 10:00 - 16:00 uur, 
maandag alleen telefonisch bereikbaar
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Fanfare OBK 100 jaar jong

Historie
OBK en concoursen zijn sinds het eerste uur met el-
kaar verbonden en eigenlijk altijd met veel succes. 
Maar tijdens het eerste concours in 1924 te Hengelo 
(gld) was dit anders. Op dit concours werd OBK niet 
bepaald de hemel in geprezen. In de jurybeoorde-
ling staat te lezen “OBK uit Westervoort, een slech-
te indruk. Er zijn zoveel opmerkingen dat het niet 
doenlijk is ze op te noemen. Hard studeren is voor 
deze vereniging de boodschap”. En zo geschiedde! 
In 1927 werd er nog een 2de prijs gehaald op een 
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concours in Doetinchem maar in 1934 werd middels 
een eerste prijs promotie afgedwongen naar de 3de 
afdeling. In 1947 volgde promotie naar de 2de afde-
ling (Varsseveld) en in 1948 promotie naar de 1ste 
afdeling (Zutphen). In 1949 was er promotie naar 
de afdeling uitmuntendheid (Westendorp). In 1951 
was er promotie naar de Ere-afdeling (Hengelo) en 
in 1954 promotie naar de Vaandelafdeling. Hoog-
tepunten in de concoursgeschiedenis zijn de deelna-
men aan de topconcoursen in 1987, 1995 en 1999 
waar gemeten werd met de beste fanfares van Ne-
derland. Op de foto OBK op het topconcours 1987.
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In deze bijzondere en bizarre tijd 
is het goed om terug en verder 
te kijken naar ons jubileumjaar. 
Niet dat ik niks vind of wil zeg-
gen over deze Coronaperiode 
maar er wordt al ruim voldoende 
over gezegd, geschreven, ge-
appt, gemaild, getweet en ge-
ouwehoerd. Ik vond het de juiste 
tijd om dank te zeggen aan:
- De Westervoort Post; Wat heb-
ben we het goed kunnen regelen 
met de mensen van de Wester-
voort Post. Iedere maand een hele 
pagina met OBK-nieuws in Wes-
tervoort en Duiven. Uiteraard is 
dit niet voor iedereen interessant 
maar voor ons de mogelijkheid 
om onze vereniging naar buiten 
toe te promoten. Mede door de 
inbreng van leden, bevriende co-
lumnisten en de hoofdsponsors 
kunnen we iedere maand een 
volwaardige pagina vullen.
- ‘Stichting De Goede Doelen 
Duiven / Westervoort’ en ‘Leven 
in de Liemers’ voor hun onvoor-
waardelijke fi nanciële steun in de 
rug bij het realiseren van onze 
projecten. Met name het concert 
voor de oudere medemens in 
januari, het uitgestelde concert 
voor de groepen 5 en 6 van alle 
basisscholen in Westervoort en 
de uitgestelde expositie over 100 
jaar OBK in het Kasteeltje, wor-
den door deze twee stichtingen 
als belangrijke culturele activitei-
ten beoordeeld. 
- Aerofi l Zonwering bv; De 
hoofdsponsor van deze maand 
voor deze pagina in de Wester-
voort Post en al jaren de hoofd-
sponsor van OBK. Dit familiebe-
drijf van de familie van Essen is 
een belangrijke ader voor OBK. 

En niet alleen fi nancieel want de 
huidige eigenaar Edwin, zoon 
van de vroegere tambour-maitre 
Henk, is een verdienstelijke bas-
sist bij het A-orkest van OBK en 
kan als geen ander echte ‘Eger-
länder- drummen’ bij Westfort 
Brass. Met Sander, slagwerker 
bij het A-orkest, is de familie van 
Essen bij elkaar al ruim 100 jaar 
lid.
- De jubileumcommissie OBK 
100 jaar; Dit sextet is al ruim 
drie jaar bezig om dit specia-
le jaar tot in de puntjes voor te 
bereiden. Iedere maand wordt er 
vergaderd, er worden plannen 
gemaakt, draaiboeken geschre-
ven, sponsors gezocht, acties 
bedacht en ga zo maar door. 

Wij spreken de hoop uit dat onze 
eerste jubileumactiviteit op zater-
dag 17 oktober door kan gaan. 
Drie jaar geleden hebben we op 
deze datum de Marinierskapel 
der Koninklijke Marine vast kun-
nen leggen voor een concert in 
de Nieuwhof. Mocht de situatie 
het toelaten dan gaan we ervoor 
maar een uitwijk naar oktober 
2021 behoort uiteraard tot de 
mogelijkheden. 

Blijf Gezond!!

Ronny Arends
Voorzitter jubileumcommissie 
OBK 100 jaar

De vragen:
1.  Wanneer ben je lid geworden en welk instrument bespeel je?
2.  Van wie heb je het meeste geleerd binnen de club?
3.  Wat is je favoriete muziekstuk?
4.  Wat vind je leuk aan spelen bij OBK?

Niek Dorrepaal
1.  Ik ben nu 11 jaar lid. Ik speel de mooiste instrumenten in het orkest, 

slagwerk en voornamelijk drummen.
2.  Ik heb het meest geleerd van mijn drumleraar Arend-Jan van Straaten. Hij had altijd leuke 

oefeningen met verschillende instrumenten.
3.  De leukste muziekstukken zijn Nederlandse Feestmedley en Music from the Incredibles. Hier zaten 

leuke drumpartijen in en zijn vrolijke nummers.
4.  Het leukste aan het muziek maken bij OBK is het ouwehoeren met Sander van Essen achter bij het 

slagwerk. Elke repetitie is het weer lachen achterin.

Willem Wegenaar 
1.  Door Hannie Evers ben ik in 2000 lid geworden van OBK en ik speel met 

plezier trombone.
2.  Van de toenmalige dirigent Tijmen Botma. Hij leerde mensen muziek maken 

en natuurlijk de groep Trombones om mij heen.
3.  De mooie klanken van The Sunken Village van Philip Sparke. Maar de 

Vjaldres marche vind ik ook mooi.
4.  De saamhorigheid van de club. Iedereen doet zijn best om een mooi stuk muziek 

te maken onder de fi jne dirigent Gido van Schijndel die je in je waarde laat.

Jo
ng

 v
s 

O
ud


