
Muziek

Muziek is as ‘n dialec, 
‘n soort van mooie taal. 
En a’j die taal beluuster, 
dan heur ie ‘n verhaal. 
Soms ‘n verhaal van vreugde, 
soms van intens vedriet. 
En iedereen vesteet ‘t ök, 
‘t ritmisch leaveslied. 

Muziek is as ‘n dialec, 
gij vuul öw eige thuus. 
Wanneer ’t de goeie snaar rik, 
raak ie soms zelfs confuus. 
Soms bu’j wah aoverdonderd, 
soms inens bevrijdt. 
Umdah muziek soms zo inens 
precies ‘t goeie zeit… 

Muziek is as ‘n dialec, 
en ku’j ‘t nie vestaon? 
Dan kump ‘t uut ‘n andre streek, 
zo kan ‘t soms ök gaon… 
Mar a’j ‘t dan wah tied geef, 
bliek ‘t vaak toch wel gaaf. 
En meh ‘n bietje fantasie, 
begriep ie ‘t octaaf… 

Muziek is as ‘n dialec, 
we gruui’je der mee op. 
En a’j dan weer ‘s thuus kom, 
dan borrel ‘t weer op. 
Dan wördt ‘t weer gezellig, 
gij bun op öw gemak. 
‘t vuult zo lekker ‘casual’, 
nie zo’n beknellend pak. 

Muziek is as ‘n dialec, 
en steeds in harmonie. 
Net as’t jaorig OBK, 
zo is ‘t toch of nie? 
Al was der in’t veleje soms, 
ök wel ‘s ‘n dissonant. 
A’j de honderd jaore haalt, 
kom ie toch in de krant! 

Muziek is as ‘n dialec, 
‘n feesje veur mien ore. 
In harmonie gespeuld, 
is’t ök geliek folklore. 
Ik zeg van harte OBK, 
blief veural lekker speule. 
Lekker in öw eige taal, 
tot groot genot van veule.

OBK, 100 jaar muziek in 
Westervoort
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Fanfare OBK 100 jaar jong

Historie
Zonder acties geen OBK en zonder OBK geen acties 
zou je bijna kunnen zeggen. Het is 1956, er werd 
gestart met ophalen van oud ijzer, lompen en papier. 
Hiervoor was een vrachtwagen ter beschikking 
gesteld door de fi rma Rijnstaal uit Arnhem en een 
boerenwagen door Hermsen uit Westervoort. Bij de 
Westervoortse boeren Vink en Rekswinkel werd ‘bie-
ten afzetten’ als actie aangenomen. De opbrengst van 
deze acties was t.b.v. het uniformenfonds. In 1958 
werden de nieuwe uniformen tot grote tevredenheid 
van animator P.Wensink, aangeschaft. De papier-
inzamelingsactie was langere tijd een blijver. Het 
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ingezamelde paper werd op geslagen in de Karekiet 
achter de Werenfriedkerk. Later werd het opgeslagen 
in de boerderij op de Lange Maat (waar dokter Lind-
ner een tijd zijn praktijk had). Op 25 maart 1967 
werd gestart met de oliebollenactie. Deze actie werd 
in het leven geroepen t.g.v. het instrumentenfonds. In 
1979 werd gestart met de rommelmarkt en in 1995 
met de plantenactie. Overigens, met onze oudste 
actie, de donateurskaarten, staan we deze maand, 
‘coronaproof’ bij u weer op de stoep.

Foto:  Bloemenactie 1995 t.b.v. het jubileum 75 jaar 
OBK.

Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door:
Koenen, de Echte Bakker • Thuisin Pelgrim BV • Zalencentrum Wieleman • Advieskring • 
GABA Makelaardij • Master Etiketten B.V. • Stichting Stimulatie Cultureel Westervoort • 
Aerofi l Zonwering bv • Gemeente Westervoort • Winkelcentrum De Wyborgh • 
Jan Jansen bouwkundig adviseurs • Bodywear Superstore

Dinsdag 20 oktober is het dan 
zover….Wij vieren onze 100-
jarige verjaardag! Nadat alle ac-
tiviteiten waren uitgesteld vanaf 
maart vonden wij het als jubile-
umcommissie toch belangrijk om 
‘iets’ te vieren met onze leden, 
sponsors en OBK-aanhangers op 
een bijzondere jubileumreceptie. 
Door de recente ontwikkelingen 
stellen wij deze uit naar woens-
dag 20 oktober 2021. 
Tijdens het moesaete van 2019 
sprak Willem Vlijm mij aan dat 
hij al wat dingen had verzameld 
van OBK door de jaren heen en 
of we het leuk zouden vinden 
om die zaken te bundelen tot 
een ‘boekje’. Wij waren direct 
enthousiast want wij kenden zijn 
werk van de prachtige boeken 
over o.a. Wieleman 100 jaar 
en Koenen 150 jaar. Hij is aan 
de slag gegaan en het idee van 
een ‘boekje’ werd een prachtig 
naslagwerk van maar liefst 75 
pagina’s over de geschiedenis 
van OBK, 100 jaar muziek in 
Westervoort. De release is op 
onze verjaardag want dit wilden 
en konden wij niet uitstellen tot 
volgend jaar. Ik wil langs deze 
weg Willem ontzettend bedan-
ken voor de energie, tijd en pret-
tige samenwerking het afgelopen 
jaar. Er ligt een prachtig eindre-
sultaat!!!

Over de verkrijgbaarheid van 
het boek informeren we u graag 
na 20 oktober.

Het jubileumjaar hopen wij vol-
gend jaar te vieren met de muzi-
kale activiteiten die wij voor ogen 
hadden. Met de onvoorwaar-
delijke steun van onze sponsors 
kunnen wij dit ook daadwerkelijk 
gaan uitvoeren. Deze pagina in 
de Westervoort Post wordt mede 
mogelijk gemaakt door Master 
Etiketten. 

Wij zijn nu in voorbereiding 
voor ons nieuwjaarsconcert op 
zondag 3 januari 2021 en wij 
spreken de hoop uit dat wij dan 
weer publiek mogen ontvangen 
in Zalencentrum Wieleman.

Muzikale groet,

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?

Eva Reijers:
1.  Toen ik 7 was ben ik begonnen met de blokfl uit, ongeveer een jaar 

later ben ik begonnen met de Saxofoon.
2.  Ik heb veel geleerd van het A orkest; het samen spelen met de andere 

saxofonisten heeft mij het meest geleerd.
3.  Mijn favoriete muziek stuk is de NL feest medley, dit zijn een aantal bekende feestnummers bij 

elkaar. 
4. Ik vind het leuk dat bij OBK de sfeer bijna net zo belangrijk is als het muziek maken.

DerkJan de Keijzer:
1. In 1978 en in 1996. Ben een paar jaar elders muzikaal actief geweest.
2.  Willem Bosveld en Piet Gerretzen. Daarnaast veel goede dirigenten en 

docenten. De eerste was Henk van Essen. Daarna: Bert en Irene Aalders, 
Bennie Alink, Jan Bosveld, Rinie Bosveld, Jos de Kleijn, Jos Jansen, Arnold 
Wensink, Johan van de Berg, Tijmen Botma, Erik Kluin en uiteraard Gido 
van Schijndel. Allemaal toppers! 

3. Momenteel The story of Anne Frank.
4. Mooie hobby, mooie vereniging, goed muziek maken met leuke mensen.

Jo
ng

 v
s 

O
ud

 
OBK, 100 jaar muziek in Westervoort  

 
  
 

Willem Vlijm  
 

 
OBK, 100 jaar muziek in Westervoort  

 
  
 

Willem Vlijm  
 

 

OBK OMSLAG.indd   1

09-09-20   09:58


