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Nu u dit NEO nieuws aan het lezen bent, is de vakantie alweer (lang?) voorbij en
zijn diverse geledingen al druk bezig met de voorbereidingen voor het (gemeentelijk muziek) concours. U had wellicht dit 2e NEO-Nieuws nog net vóór de zomervakantie verwacht.. echter beter laat dan nooit, zullen we maar zeggen.
De afgelopen tijd heeft NEO zich weer op tal van manieren gepresenteerd en haar
steentje aan diverse gelegenheden bijgedragen.
De Reis rond de wereld in 80 minuten springt er natuurlijk helemaal uit. Samen met
zanggroep Rucphen en de Peeperclips hebben we een grote creativiteit getoond
aan de Rucphense bevolking. Alle leden van klein tot groot hebben zich ontzettend
goed ingespannen. Deze inspanning is beloond met groot applaus en complimenten
achteraf. In dit boekje zult u er nog veel over terug lezen. We mogen met z‛n allen ontzettend trots zijn. Voor sommige van onze jeugdleden was het helemaal een
klus om bij alle repetities en de uitvoeringen aanwezig te zijn, want enkele leden
moesten ook nog eens flink studeren voor hun eindexamen. De redactie wil via deze
weg alle geslaagden nog van harte feliciteren met het behalen van hun diploma !
Net voor de vakantie, zijn we weer op kamp geweest in Kasterlee, waarin in dit
NEO-Nieuws ook verslag wordt uitgebracht.
Helaas bereikte ons kort daarvoor het bericht dat
onze oud- en ere-voorzitter Harrie van Oosterbosch van ons heen is gegaan.

De redactie

Kopie voor de volgende editie ontvangen wij graag
vóór 15 september per e-mail op een van onderstaande adressen:
michel.ilse@home.nl ( Michel van Dorst )
goordendewitte@home.nl ( Johan Goorden )
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Raadhuisstraat 13, Rucphen
Tel. 0165 - 341295
Dijkcentrum 16b, Roosendaal
Tel. 0165 - 398909
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“Reis rond de wereld in 80min.”
Wat waren de verwachtingen hoog gespannen! Na eerdere zeer succesvolle projecten in het recente verleden viel het niet mee om aan
die hoge verwachtingen te voldoen. Maar, gezien alle meer dan positieve reacties van het publiek en, misschien nog wel belangrijker, het plezier en de
gedrevenheid van alle deelnemers aan dit project is dat meer dan geslaagd. Een
terugblik op weer een bijzonder en succesvol project.
Het begin
In het voorjaar van 2012 is de beslissing genomen om met onze vereniging opnieuw
een project te gaan ondernemen. Onderwerp, thema, vorm en verdere inhoud waren nog compleet blanco, brainstromsessies werden gepland en direct ná de vakantie zou hier een begin mee gemaakt worden. Zo zie je maar dat er in totaal bijna
een jaar verstreken is van begin tot aan uitvoering. Na veel overleg met allerlei
mensen binnen en buiten de vereniging werd een datum gekozen, het Pinksterweekend in 2013.
Samenwerking
Als je dat in oktober 2012 hardop uitspreekt kijkt dat nog een hele tijd, maar twee
keer met je ogen knipperen en er is zo weer een maand voorbij. En ook nu bleek
dat er toch behoorlijk wat komt kijken bij het organiseren én het bedenken van
zo‛n ambitieuze voorstelling. Gelukkig hebben we snel de samenwerking gezocht en
gevonden bij de Peeperclips en Zanggroep Rucphen. Ook daarmee is behoorlijk wat
‘af-vergaderd‛, maar dat heeft dan ook zijn vruchten afgeworpen.
Door info-avonden te regelen en hardop-denk-processen te organiseren werden
er voor de diverse te vormen werkgroepen heel veel ideeën aangedragen, het een
wat bruikbaarder dan het andere… Het vormen van die werkgroepen is ons in het
verleden goed bevallen, ook nu heeft deze vorm van werken ervoor gezorgd dat
er een zo breed mogelijke inzet was van heel veel mensen van onze vereniging. En
gelukkig waren er van het begin af aan mensen enthousiast om er de spreekwoordelijke schouders onder te zetten! Hieruit blijkt maar weer eens dat je met vele
handen licht werk maakt, en zo werd het uiteindelijk ook echt ‘ons‛ project.
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Vrijdagavond
Er is hard voor gerepeteerd, geoefend en getraind, er is veel voor vergaderd en
voor geregeld. De telefoon/SMS-rekening is bij enkele personen behoorlijk opgelopen en er is vooral heel erg hard gewerkt. Hard gewerkt om er een voorstelling
van te maken die aan die eerder genoemde hoge verwachtingen moest voldoen.
En toen was er die inmiddels beruchte generale repetitie… De eerlijkheid gebied
me toe te geven dat ik bij mezelf (en bij menig ander persoon in de kerk, van zowel NEO, Zanggroep Rucphen als Peeperclips) de moed behoorlijk in de schoenen
voelde zakken na een uurtje worstelen! Gelukkig was Francois van Opdorp met zijn
verregaande optimisme en oplossend vermogen in staat ook die laatste hindernis
te ruimen. En het contrast met de uitvoeringen van zaterdag en zondag kon eigenlijk niet groter zijn.
Evalueren
Natuurlijk weten jullie allemaal hoe het gelopen is (als het goed is was je erbij!!!),
er is inmiddels ook al een DVD waarop alles terug te zien is. En er is ook al geevalueerd, waarbij alle pijnpuntjes herbenoemd zijn tot leermomenten voor ons
volgende project. Want dat gaat er natuurlijk komen (al duurt dat gelukkig nog wel
een poosje…).
Maar op deze plek wil ik toch nog een keer iedereen geweldig complimenteren met
dit schitterende project, geheel en al door ons bedacht, geregeld en uitgevoerd!
Ik vind het iets om bijzonder trots op te zijn, dat wij als vereniging weer in staat
zijn geweest om door samenwerking en door vanuit mogelijkheden te denken in
staat zijn geweest een professioneel-waardige voorstelling uit te voeren. En hoewel het al weer bijna zomervakantie is als ik dit schrijf, denk ik nog lekker, met
heel veel kippevel-momentjes, terug aan dat bijzonder Pinksterweekend in 2013,
toen ik in (ongeveer) 80 minuten een schitterende reis gemaakt heb, langs België,
Frankrijk, Afrika, Azië, zelfs de Polen heb aangedaan en via Zuid- en
Noord Amerika en Engeland weer
terug in ons pittoreske Rucphen….
Mede-reizigers,
Heel Hartelijk Bedankt!
Patrick Smeekens
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1(2NDPS.RQLQJYDQ.DWRUHQ


9ULMGDJMXOLEHJRQKHWDOOHPDDO«1(2NDPS'LWMDDUZDVKHW
WKHPD¶'H.RQLQJYDQ.DWRUHQ·,HGHUHHQKDGHUQDDUXLWJHNHNHQGH
VSXOOHQZDUHQJHSDNWGHNDPHUVZDUHQYHUGHHOGHQLHGHUHHQKDGHU
]LQLQ:HKDGGHQ ]RDOVDOWLMG HHQNDPSERHNMHJHNUHJHQZDDULQ
VWRQGLQZHONHJURHSMH]DWHQKRHGHGDJHQYHUOLHSHQ(ONHJURHSKDG
HHQQDDPHQNOHXUGHYUDDJZDVGDQRRNRPNOHGLQJLQGHNOHXUYDQMH
JURHSMHPHHWHQHPHQ7RHQZHDDQNZDPHQZDUHQMHJURHSVOHGHQGDQ
RRNVQHOKHUNHQG(ONJURHSMHNUHHJHHQPDVFRWWHHQMHPRHVWGLH
PDVFRWWHYHUYROJHQVWHNHQHQRSHHQVFKLOGZDWLQGHORRSYDQKHW
ZHHNHQGDOVMRNHUJHEUXLNWNRQZRUGHQ9ROHQWKRXVLDVPHZHUGHU
JHWHNHQGHQJHNQXWVHOGHQGDDUQDZHUGKHWYHUKDDOYHUWHOGGRRU
PLGGHOYDQHHQWRQHHOVWXNMH+HWODQGYDQ.DWRUHQPRHVWHHQQLHXZH
NRQLQJHQGDDUPRHVWHQZLMELMKHOSHQ+HWHHUVWHVSHOZDVEXLWHQLQ
KHWGRQNHUHQMHPRHVWJHOXLGHQYDQGLHUHQKHUNHQQHQ'DWZDVQRJ
QLHW]RJHPDNNHOLMNZDQWGHROLIDQWZDVHUJYHUZDUUHQG-HKRRUGH
QDPHOLMNHHQWRHWHULQKHWERVZDDUYDQLHGHUHHQGDFKWGDWKHWGH
ROLIDQWPRHVWYRRUVWHOOHQPDDUGDWEOHHNDFKWHUDI¶LHPDQG·WH]LMQ
GLHRSHHQWXLQVODQJEOLHV'LHWXLQVODQJ]DWJHSODNWRSKHWVFKLOGYDQ
]LMQJURHSMHHQKRRUGHGXVQLHWELMKHWVSHO1LHPDQGNRQGXVGH
ROLIDQWYLQGHQ1DGLWVSHOJLQJHQZHQRJHYHQ¶ZHHUZROYHQ HHQVSHO 
HQGDDUQD¶ELMQDPHWHHQ·VODSHQ

'HYROJHQGHRFKWHQGZLVWHQZHGDWHUJHZHUNWPRHVWZRUGHQ«
UHSHWHUHQHQWUDLQHQ1LHPDQGZDVHFKWZDNNHUPDDUKHWZDVWH
GRHQ,QGHPLGGDJQDGHOXQFKZDVHUGHEHNHQGH]HVNDPS9RRUDO
VSHOOHWMHVPHWZDWHUPDDURRNVSHOOHWMHVZDDUMHMHKHUVHQVELM
PRHWVJHEUXLNHQ(QDDQKHWHLQGHKHW¶URGHGUDDGVSHO·,NNDQKLHU
YHHORYHUNZLMWPDDULNNDQMHYHUWHOOHQGDWKHWHHQQDWHQPRGGHULJ
VSHOZDV=HNHUWRHQHULHPDQGGHEUDQGVODQJWHYRRUVFKLMQKDDOGHHQ
LQSODDWVYDQGHWRQQHQGLHZDWHUQRGLJKDGGHQELMWHYXOOHQLHGHUHHQ
QDWVWRQGWHVSXLWHQ,NQRHPJHHQQDPHQKRRU%$6,HGHUHHQ
JLQJGRXFKHQ ZDQWGDWZDVKDUGQRGLJ HQQDKHWHWHQEHJRQQHQGH
YRRUEHUHLGLQJHQYRRUGHERQWHDYRQG,HGHUJURHSMHNUHHJHHQFG
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ZDDUHHQOLHGMHRSVWRQGZDWWHPDNHQKDGPHWKXQPDVFRWWHHQGDDU
PRHVWMHHHQDFWELMEHGHQNHQ1DWXXUOLMNPRFKWRRNLHGHUHHQ
]LFK]HOILQVFKULMYHQYRRUHHQHLJHQDFWWLMGHQVGHERQWHDYRQG'H
RSGUDFKWZHUGGRRULHGHUHHQJRHGXLWJHYRHUG'HERQWHDYRQGZHUG
HHQJURRWVXFFHVHQHUZDUHQYHHODFWV=RDOVELMYGHELHUIOHVMHVDFW
YDQ(W&HWUDGHWDPERHUVPHWJHNOHXUGHEXL]HQGLHDOOHPDDOHHQ
DQGHUHWRRQKRRJWHKDGGHQGHTXL]YDQ,-6HQKHWPRRLJH]RQJHQ
OLHGMH´+DOOR:HUHOGµYDQ(OLQH1DGHERQWHDYRQGZDVHU«HHQ
VSRRNWRFKW(HUVWHHQZDQGHOLQJGRRUKHWGRQNHUHERVZDDUELMMH
ZDWUDUHVQXLWHUVNRQWHJHQNRPHQ'DDUQDPRFKWMHLQHHQORRGVRP
GUDNHQHLHUHQWH]RHNHQPDDUGDDUJHEHXUGHQQDWXXUOLMNRRNDOOHUOHL
VSDQQHQGHGLQJHQ0HWQDGUXNRS¶PRFKW·,NEHGRHOPDDUWRHQLN
KHWHHUVWJURHSMHKRRUGHJLOOHQGXUIGHLNQLHWPHHUQDDUELQQHQ1D
GHVSRRNWRFKWJLQJLHGHUHHQYULMVQHOVODSHQHQZHUGMHGHYROJHQGH
RFKWHQGDOZHHUYURHJJHZHNWPHWYHHHHHOPX]LNDDOJHZHOG'HER[HQ
YDQGHUDGLRZHUGHQ]HOIVLQNDPHUVJH]HW*2('(025*(1'H
NDPHUVZHUGHQRSJHUXLPGHUZDVQRJHHQVSHOLQKHWERVHQHUZHUG
RQGHUOHLGLQJYDQ$UQRQRJHHQNHHUJHUHSHWHHUGYRRUKHWFRQFHUW$O
VQHODUULYHHUGHQGHRXGHUV+HWFRQFHUWYROJGHPHWRDRRNGHERQWH
DYRQGDFWYDQ(W&HWUD+HWZLQQHQGHJURHSMHZHUGEHNHQGJHPDDNW
HQ1(2NDPSNZDPWRW]LMQHLQGH.RUWRPKHWZDVZHHUJHZHOGLJ
DOOHVZDVJRHGJHUHJHOGHQZHKHEEHQZHHUJHQRWHQ

2SQDDUYROJHQGMDDU

*URHWMHV0DUQHO



%HGDQNW0DUQHOYRRUGLWOHXNHVWXNMHRYHUKHWYRRUELMH1(2NDPS
:HNXQQHQMHWURXZHQVGHGDWDYDQ1(2NDPSDOPHOGHQQO
YULMGDJMXQLWP]RQGDJMXQL
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Kraaihei 17 - 4715 RV Rucphen - Telefoon 0165-382.310

www.verstraatenautoschade.nl
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,Q0HPRULDP
.RUWYRRUGH]RPHUYDNDQWLHEHUHLNWHRQVKHWEHULFKWGDWMXQLMO
RQ]HHUHYRRU]LWWHU+DUULHYDQ2RVWHUERVFKZDVRYHUOHGHQ+DUULH
ZDVELMQDMDDU+DUULHZDVYRRU]LWWHUYDQ1(2YDQWRW
GHSHULRGHZDDULQRQGHUOHLGLQJGLULJHQWYDQ$GYDQ'XQLQGRRU
KHWKDUPRQLH$RUNHVWGHODQGVWLWHOZHUGJHZRQQHQ1DGDWKLMHHQ
SXQWKDGJH]HWDFKWHU]LMQORRSEDDQDOVDFWLHIPX]LNDQWEOHHIKLM
1(2DOWLMGQDXZOHWWHQGYROJHQ+LMEH]RFKW]RYHHOPRJHOLMNDOOH
DFWLYLWHLWHQYDQ1(2]RDOVRQODQJVELMYRRUEHHOGRQ]HPX]LNDOH´5HLV
URQGGH:HUHOGLQPLQXWHQµRRNDOZHUGGDWYDQZHJH]LMQWDQHQGH
JH]RQGKHLGVWHHGVODVWLJHU

+DUULHZDVVLQGVOLGYDQ1(2HQ]RXWLMGHQVGHIDPLOLHGDJ
]RQGDJMXQLMO JHKXOGLJGZRUGHQYDQZHJH]LMQMDULJ
OLGPDDWVFKDS'HHHUGHUJHSODQGHVHUHQDGHWHUJHOHJHQKHLGYDQ]LMQ
MXELOHXPZHUGDIJHODVW,QSDDWVGDDYDQKHHIWKHWKDUPRQLH$RUNHVW
YDQ1(2RQGHUOHLGLQJYDQ*HUDUG3HHWHUVHHQPX]LNDOHELMGUDJH
JHOHYHUGDDQGHXLWYDDUWRS]DWHUGDJMXQLLQGH6W0DUWLQXVNHUN
HQQDGLHQRSGHEHJUDDISODDWV'HHUHPHGDLOOHGLH+DUULHWHU
JHOHJHQKHLGYDQ]LMQMXELOHXPRSGH1(2IDPLOLHGDJ]RXNULMJHQLV
WLMGHQVGHXLWYDDUWSRVWXXPXLWJHUHLNW





-HDQQHWHQ%HQHGLFWGHNLQGHUHQYDQ
+DUULHKHEEHQKHWEHVWXXUYDQ1(2
QDGLHQODWHQZHWHQGDW]HGHPX]LNDOH
ELMGUDJHYDQ1(2DOVRRNGHYHOHEOLMNHQ
YDQPHGHOHYHQHQEHODQJVWHOOLQJQDKHW
RYHUOLMGHQYDQKXQYDGHUHQRUPKHEEHQ
  JHZDDUGHHUG1RJPDDOVGDQNGDDUYRRU
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SURMHFW

,QQDYROJLQJYDQHHUGHUHJURRWVFKDOLJHSURMHFWHQ]RDOVKHW¶(IWHOLQJ
SURMHFW·HQKHW¶)LOP 0XVLFDOSURMHFW·KHEEHQZHKHWSURMHFWPHW
KHWWKHPD¶5HLVURQGGHZHUHOGLQPLQXWHQ·RSHQPHLMOPHW
YHHOSOH]LHUXLWJHYRHUG:HNXQQHQWHUXJNLMNHQRSWZHHJHZHOGLJH
YRRUVWHOOLQJHQLQGH6W0DUWLQXVNHUN:HGHURPLVJHEOHNHQGDWGH]H
ORFDWLH]LFKHUJJRHGOHHQWYRRUGHUJHOLMNHJURRWVFKDOLJHSURGXFWLHV
8QLHNDDQGLWSURMHFWZDVEHKDOYHKHWWKHPDYRRUDOKHWIHLWGDWGH
KHOHDUWLVWLHNHLQYXOOLQJYDQDIGHHHUVWHSULOOHLGHHsQJHKHHOLQ
HLJHQEHKHHUKHHIWSODDWVJHYRQGHQ1LHWDOOHHQGHVDPHQZHUNLQJ
ELQQHQGHHLJHQYHUHQLJLQJPHWKDUPRQLHRUNHVWVODJZHUNJURHS
PDMRUHWWHVHQOHHUOLQJHQPDDURRNGLHPHWMHXJGWRQHHOYHUHQLJLQJ'H
3HHSHUNOLSVHQ=DQJJURHS5XFSKHQZDVELM]RQGHUHQHUJJHVODDJG:H
JHQLHWHQQRJVWHHGVQDYDQGHYHOHOHXNHHQWKRXVLDVWHHQSRVLWLHYH
UHDFWLHVYDQGHHOQHPHUVHQSXEOLHN2RNGH'9'PDJJH]LHQZRUGHQ

'LWDOOHVZDVQLHWPRJHOLMNJHZHHVW]RQGHUGHPHGHZHUNLQJYDQGH
OHGHQHQYHOHYULMZLOOLJHUV/DQJVGH]HZHJGDDURPQRJPDDOVKDUWHOLMN
GDQNDDQDOOH RXG OHGHQSDUWQHUVRXGHUVHQRYHULJHEHWURNNHQHQ
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ULNDYRQGHQ1(2

2SYULMGDJVHSWHPEHUVWDDWGHHHUVWHULNDYRQGYDQ1(2YRRUKHW
NRPHQGHVHL]RHQJHSODQG8NXQWLQVFKULMYHQYDQDIXKHWULNNHQ
EHJLQWRPXLQGHIR\HUYDQ*HPHHQVFKDSVKXLV´'H9DDUWµLQ
5XFSKHQ9RRUDOOHGXLGHOLMNKHLGLHGHUHHQPDJGHHOQHPHQDDQGH]H
ULNDYRQGHQ8KRHIWGDDUYRRUJHHQOLGRIGRQDWHXUWH]LMQYDQ1(2
PDDUPRHWXLWHUDDUGZHONXQQHQULNNHQ'XVKRXGWXYDQHHQJH]HOOLJ
DYRQGMHULNNHQGDQEHQWXYDQKDUWHXLWJHQRGLJG*UDDJWRW]LHQVRS
YULMGDJVHSWHPEHU$OOHULNDYRQGHQRSHHQULMWMHVHSWRNW
QRYGHFHQLQMDQIHEPUWHQDSULO



IXVLH910HQ.1)0


:HJDDQHUHHQVHYHQZDWDINRUWLQJHQWHJHQDDQJRRLHQ1(2LV
DDQJHVORWHQELMGH¶%UDEDQWVH%RQGYDQ0X]LHNYHUHQLJLQJHQ· %%0 
'H]HERQGYDOWYHUYROJHQVRQGHUHHQODQGHOLMNRYHUNRHSHOHQGH
RUJDQLVDWLHQOGH910 9HUHQLJGH1HGHUODQGVH0X]LHNERQGHQ 
YRRUKHHQGH).0 )HGHUDWLHYDQ.DWKROLHNH0X]LHNERQGHQ JHKHWHQ
'DDUQDDVWLVHUQRJHHQDQGHUHODQGHOLMNHNRHSHORUJDQLVDWLHQOGH
.1)0 .RQLQNOLMNH1HGHUODQGVH)HGHUDWLHYDQ0X]LHNYHUHQLJLQJHQ 
,QPLGGHOVKHEEHQGHEHVWXUHQYDQ910HQ.1)0EHVORWHQWH
IXVHUHQSHUMDQXDUL'HZHUNQDDPYDQGHQLHXZHRUJDQLVDWLHLV
.102DINRUWLQJYDQ.RQLQNOLMNH1HGHUODQGVH0X]LHN2UJDQLVDWLHV


1(2PX]LHNGRFHQWHQ


0LYKHWQLHXZHVFKRROMDDU]XOOHQGHVODJZHUNOHVVHQELM1(2ZRUGHQ
YHU]RUJGGRRU:LOO\YDQ0DDVDNNHUV9DQZHJH]LHNWHYDQ,QJH%DO
ZRUGHQWLMGHOLMNGHVD[RIRRQOHVVHQYHU]RUJGGRRU3HWHUGHQ2WWHUHQ
GHNODULQHWOHVVHQGRRU$QGUHD6ODEEHNRUHQ HHQ¶RXGH·EHNHQGH 
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eetcafé t zaal t brasserie

De ideale gelegenheid voor bruiloften,
recepties, (zaken)lunches, vergaderingen,
warme- en koude buffetten en high tea.
Welkom bij Familie de Jong.
Eetcafe/zaal | Julianastraat 1 | 4715 AT Rucphen | (0165) 34 22 11
Brasserie Julianastraat 1a | 4715 AT Rucphen | (0165) 34 09 99
www.wapenvannassau.nl

- Vergaderzalen voor Vergaderarrangementen
- Gelegenheid voor besloten Feesten en Partijen
- A la carte gelegenheid
- Iedere maand een heerlijk maandmenu
- Speciale Groepsdiners
- Mogelijkheid voor Spidergrillen en bouletten
- Gezellige après-ski bar
Café Restaurant “ De Nederlandse Alp”
Baanvelden 13 – Rucphen
Tel: +31(0)165-34 31 34 (toets 5)
Fax: +31(0)165-34 27 17
E-mail: horeca@skidome.nl
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Jesse Tuijl
In dit NEO-nieuws interviewen we Job Struijs.
Personalia:
Naam:
Jesse Tuijl
Woonplaats:
Rucphen
Geboortedatum: 18-09-1998
School/beroep:
Jan Tinbergen College Roosendaal
Hobby‛s:
Slagwerk, voetbal en mountainbiken
Hoe ben je bij onze vereniging terecht gekomen?
Mijn moeder was lid van de harmonie
Bij welke groep of onderdeel hoor je binnen NEO?
Tamboers
Bespeel je ook een instrument?
Ja, de kleine trom
Wil je dit later misschien nog een instrument leren spelen?
Dat weet ik nog niet
Ben je nog lid van een andere vereniging of groep?
Ja, van voetbalvereniging RSV
Welke optredens doe je het liefst?
Dat maakt me niet zoveel uit
-14-

-15-

Aan welke optredens heb je een hekel? Is er nog iets anders waar je een hekel
aan hebt?
Ik heb eigenlijk geen hekel aan een optreden. Ik heb niet echt ergens een hekel
aan
Ben je zenuwachtig voor een optreden?
In het begin wel, maar nu niet echt meer
Wie is je grootste fan of zijn je grootste fans?
Mijn familie.
Wie is jouw idool?
Ik heb niet echt een idool of zoiets
Wat doe je zoal in het weekend?
Een wedstrijd voetvallen, huiswerk maken en leren
In welke gelegenheid in Rucphen of elders wordt je het meest gesignaleerd?
Op het JTC in Roosendaal
Waar, wat, met wie eet en/of drink je het liefst?
T huis met mijn familie een goede barbecue
Waar mogen ze jou midden in de nacht voor wakker maken?
Liever nergens voor !
Ben je een langslaper of ben je altijd vroeg uit de veren?
Vroeg uit de veren!
Wie zou je speciaal een optreden willen brengen en waarom?
Voor mijn familie omdat ze bij elk optreden en voetbalwedstrijd zijn
Wat doe je thuis het liefst?
TV kijken en een beetje voetballen in de tuin
Zou je nog iets tegen iemand willen zeggen?
Nee hoor
Verder nog toevoegingen....
Nee, ik heb niks toe te voegen
Jesse, wij weten nu over jou en je andere hobby‛s weer wat meer. We hopen
dat je het nog heel lang leuk blijft vinden bij NEO. Bedankt dat je tijd hebt
willen vrij maken voor dit interview!
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1(2)DPLOLHGDJ

'HLQPLGGHOVHGHUGHHGLWLHYDQGH]H1(2IDPLOLHGDJVWRQGJHSODQG
RS]RQGDJMXQL'HZHHUJRGHQZDUHQ1(2ZHGHURPJRHGJH]LQG
1DHHQRQWVSDQQHQILHWVWRFKWZDVHUYROGRHQGHJHOHJHQKHLGRPXLWWH
UXVWHQRQGHUGHJURWHEHXNHQERRPLQGHSDVWRULHWXLQ




'HGLULJHQW*HUDUG3HHWHUVZDVRRNYDQGHSDUWLMHQKDGERYHQGLHQ
JH]RUJGYRRUHHQOHNNHUYDDWMH VSHFLDDO ELHU9RRUGDWGHEDUEHTXH
NRQZRUGHQDDQJH]ZHQJHOGZHUGHQGH1(2MXELODULVVHQYDQLQ
KHW]RQQHWMHJH]HW1DPHQVGH%%0 %UDEDQWVH%RQGYDQ0X]LHN
YHUHQLJLQJHQ ZDV+LOGH%HOJUDYHUQDDU5XFSKHQJHNRPHQRPGH
LQVLJQHVPHWRRUNRQGHDDQGHMXELODULVVHQXLWWHUHLNHQ$FKWHU
HHQYROJHQVZHUGHQJHKXOGLJG0DULMNH6FKUDXZHQ MUOLG 5LHVYDQ
'RUVW MUOLG HQ)UDQV&RPPLVVDULV MUOLG /DDWVWJHQRHPGH
ZHUGGH]HPLGGDJWHYHQVEHQRHPGWRWHUHOLGYDQGHYHUHQLJLQJ
/DQJVGH]HZHJQRJPDDOVYDQKDUWHJHIHOLFLWHHUGPHWMXOOLHMXELOHXP
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PLUS Manniën Rucphen

Elke zondag geopend van 10 tot 16 uur

PLUS Manniën Rucphen

Elke zondag geopend van 10 tot 16 uur
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YOQU)UDQV&RPPLVVDULV0DULMNH6FKUDXZHQ5LHVYDQ'RUVW

1DGHKXOGLJLQJJLQJGH%%4DDQHQNRQGHQGHKRQJHULJHPDJHQ
ZRUGHQJHYRHG'HDDQZH]LJHQOLHWHQKHW]LFKJRHGVPDNHQ'H
SX]]HOILHWVWRFKWZHUGGLWMDDUJHZRQQHQGRRUGH)DP(OVWHQ HQ
DDQKDQJ +HWZDVQRJODQJRQUXVWLJHQJH]HOOLJLQGHSDVWRULHWXLQ
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