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IK GEEF DE PEN DOOR AAN… 
Een oude bekende uit de OBKrant. Daar heette het “De pen”. 

De rubriek waarin een lid van OBK iets meer over zichzelf vertelt. 

Deze keer is het de beurt aan Mieke van der Staak. 

 

 

Beste medemuzikanten, 

 

26 maart in de avond…..  

“Miekeeeeee, je hebt de pen!” werd er geroepen. 

De angst sloeg toe, wat moet ik schrijven??? 

 

Dus Gilbert, bedankt voor de pen, zoals je begrijpt ben ik er erg blij mee ;o), 

net zoals jij. En ik wil je complimenteren met je leuke stukje. Ik heb het zitten lezen met een glimlach op mijn gezicht. 

Het oefenweekend indachtig natuurlijk. Het was gezellig. 

Ik heb menigeen beter leren kennen en jullie hebben ook nog een verborgen kant van mij gezien, tja….. 

tafelvoetballen (en er waren meer fanaten ;o). Een soort jeugdzonde. Elke keer als ik zo’n tafel zie staan dan moet 

ik er op ‘rammen’. En dat ik dan ook nog voetballegende genoemd mag worden door Gilbert, nou dat vind ik 

natuurlijk fantastisch. 

 

Een andere hobby van mij is sporten en dat kan ook worden vertaald als dansen op de dansvloer. 

Daar ben ik altijd voor in als ook voor wandelen en de wekelijkse Zumba en bootcamp zal ik  niet snel overslaan. 

En dit aanbod allemaal in het mooie Boerdonk. Een dorp waar ik trots op ben en daarom vervul ik ook een 

bestuursfunctie bij de VrouwenvanNU. Verder speel ik klarinet (ik hoop dat inmiddels dat iedereen weet) en ben 

daar pas op latere leeftijd mee begonnen. Onze dochters Veerle en Tessa spelen namelijk ook bij OBK/Funtastic en 

dan kon ik natuurlijk niet achterblijven. We hebben nog slagwerk voor mijn partner Ron geopperd maar die hield 

het bij zijn rol als fan en chauffeur ;o). Ik heb nog steeds tweewekelijks les bij Sef en daar ga ik met veel plezier naar 

toe. 

 

Ik kijk nu uit naar Het Blauwe Uur, wat een spektakel! Ik hoop dat ik dan de beste versie van mezelf kan laten zien 

maar ik vrees dat de 2e nacht zwaar zal worden ;o), ik houd namelijk ook erg van mijn nachtrust maar je mag me 

ook gerust een slaapkop noemen. 

 

Tot slot houd ik me ook nog bezig met fiscaliteit maar als je daar meer over wil weten dan spreek je me maar een 

keer aan. 

 

Nou ik hoop dat jullie me via de pen nog een beetje beter hebben leren kennen en. 

 

Ik geef de pen graag door aan Alicia. 

Succes ermee! 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

    

GEZOCHT 

De commissie PR van OBK is op zoek naar jou… 

Vind je het ook leuk en belangrijk om gebeurtenissen binnen Muziekvereniging OBK váár, tijdens en na 

een evenement in het nieuws te brengen via (social) media, neem dan contact op met één van onze 

bestuursleden! 
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AGENDA 

 
Harmonieorkest en Slagwerkgroep 

Zo. 15 mei Serenade Eerste H. Communie 

Zo. 22 mei Onderling solistenfestival 

Zo. 12 juni Het Blauwe Uur –Studiedag met solisten (HO) 

Za. 25 juni 125 jaar Fransen-Gerrits Festival 

Wo. 13 juli Het Blauwe Uur – Muziekrepetitie op locatie 

Do. 14 juli Het Blauwe Uur – Wandelrepetitie op locatie 

Vr. 15 juli  Het Blauwe Uur – Generale repetitie op locatie 

Za. 16 + zo. 17 juli Het Blauwe Uur 

Za. 15 oktober Jubilarissenconcert 

Zo. 18 december Kerstconcert (HO) 

Ma. 26 december  Opluistering Hoogmis + Kerstviering 

23+24+25 november 2023    Lost in Music – Onder voorbehoud 

 

Funtastic 

Zo. 22 mei Onderling solistenfestival 

Zo. 22 mei Concert (Opstap- en Opleidingsorkest) 

Wo,avond in juni NOIZZ - Repetitie-avond 

  met solisten/instrumentalisten 

Za. 2 juli  NOIZZ – Studiedag 1 met alle deelnemers  

Wo. 20 juli Zomerconcert Funtastic 

Wo.avond in september  NOIZZ – Repetitie-avond 

  met solisten/instrumentalisten 

Za. 17 september NOIZZ – Studiedag 2 met alle deelnemers 

Do. 29 september NOIZZ – Technische repetitie 

Vr. 30 september t/m   NOIZZ - The Youth Music Event – Editie 2 

zo. 2 oktober 

Zo. 18 december Kerstconcert (Opleidingsorkest) 

WIST JE DAT… 

 

• Jesse betaald wordt per gespeeld nummer. 

• Sef ervan geniet als hij met gemak drie keer een 

heel orkest kan doen laten buigen voor publiek. 

• De castagnetten aan vervanging toe zijn. 

• Lonneke en Madelijn zwanger zijn. Gefeliciteerd! 

• Remco de marathon van Rotterdam heeft 

gelopen. 

• Funtastic op 24 april in een soort museum heeft 

gespeeld (aldus Remco) met twee 

museumstukken (Marius en Willie) als onderdeel 

van het orkest (aldus Marius). 

 

GEBOORTENIEUWS 
 

Op 23 april zijn Chantal de Graaf-Bennik 

en haar man Armàn ouders geworden 

van dochter Benthe. 

 

 
 

Hartelijk Gefeliciteerd en heel veel geluk 

toegewenst! 
 

 

 


