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Begin 2014 is de redactie van het NEO Nieuws weer op pad gegaan om diverse
sponsors te vinden, en gelukkig weer met succes. De plaatselijke middenstanders
dragen NEO een warm hart toe. Zonder hen is het financieel gezien niet haalbaar
om het NEO Nieuws te laten verschijnen.
Via dit boekje blijft u op de hoogte van de gebeurtenissen binnen onze vereniging,
en vindt u terug welke activiteiten er op het programma staan. Alle adverteerders
en sponsoren weer hartelijk bedankt voor u bijdrage!
Speciale dank ook aan Jack de Rooij voor zijn inzendingen. Aan U als lezer het
verzoek om de pagina met “gezocht: amateurschrijvers” héél goed door te lezen.
We gaan de rubriek “ik geef de pen door” voor de volgende editie weer opstarten.
U medewerking wordt hierbij verwacht.
De eerste activiteiten van NEO zijn al weer achter de rug. Vele leden hebben zich
van hun beste muzikale kant laten zien op de voorspeeldag. NEO mag trots zijn op
haar muzikanten. De komende activiteiten van NEO voor 2014 zijn terug te vinden
in dit boekje.
De redactie wenst u veel leesplezier. !
De redactie

Kopie voor de volgende editie ontvangen wij graag vóór 10 juni per e-mail op een
van onderstaande adressen:

michelenilse@gmail.com ( Michel van Dorst )
goordendewitte@home.nl ( Johan Goorden )
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Bartels Montage
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Een andere kĳk op metaal

Raadhuisstraat 13, Rucphen
Tel. 0165 - 341295
Dijkcentrum 16b, Roosendaal
Tel. 0165 - 398909
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NEO Voorspeeldag 2014
Zondag 30 maart jl. was het weer tijd voor de jaarlijkse
voorspeeldag van onze vereniging. En ook dit jaar was er weer een
schitterend programma samengesteld met deelnemers uit al onze
geledingen van N.E.O.
Er was dit jaar vanwege toneel-activiteiten geen plaats in de Vaart,
maar we zijn bijzonder gastvrij onthaald door de vrijwilligers van
Jeugdhuis de Louwen, iets waarmee we erg blij zijn en dat zeker
goed heeft uitgepakt.

Ook dit jaar had de organisatie weer een goede aan-mekaar-prater
gevonden, Michel van Dorst heeft op een bijzonder flexibele en fijne
manier iedereen aangekondigd waarbij hij diverse muzikanten
bemoedigend toesprak. Erg fijn!
Het spits werd dit jaar afgebeten door een schitterend optreden van
onze nieuwste aanwinsten bij de majorettes. Ontzettend leuk en
goed dat ook zij tijdens deze ochtend er bij waren! Het geeft aan
hoe rijk en veelzijdig onze vereniging is aan vele talenten.
Evi, Liz, Guusje, Maud, Lieke, Jorden en Annette lieten eerst wat
technieken zien en daarna lieten ze (en dat was absoluut een
première) een gedeelte van de nieuwe show zien waar ze elke week
aan werken. Ze dansten op ‘Eyo’ van K3 een hele mooie show met een
heel moeilijk slot.
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Het programma bestond vervolgens uit leerlingen op blokfluit, leden
van zowel Tamboerkorps als Harmonie (A- en B-orkest) en zowat alle
leerlingen die al een ander instrument bespelen. Waarbij er een zeer
afwisselend programma ten gehore werd gebracht met vele
hoogtepunten.
Ontzettend dapper stonden diverse van onze jongste leden solooptredens te verzorgen waarbij sommige nu al uitstraalden met veel
zelfvertrouwen hun muzikale bijdrage te zullen gaan leveren. Dat
zelfvertrouwen was er niet bij iedereen, maar het is dan ook best
een zenuwslopende bedoeling, zo’n solo-optreden voor een volle zaal.
Desalniettemin is er door iedere deelnemer op zijn of haar niveau
een wereldprestatie weggezet, waarvoor een dikke proficiat op zijn
plaats is. Zeer zeker ook voor onze muzikanten die nog maar kort lid
zijn van N.E.O. en na hoewel pas enkele maanden les te hebben gehad
toch al mee wilden doen. Knap gedaan allemaal.
En er waren ook mooie familie-ensembles bij deze keer,
samengesteld uit de diverse muzikale families die onze vereniging
rijk is. Allemaal zorgden ze voor mooie stukjes muziek, sommige zelfs
speciaal voor deze gelegenheid gearrangeerd en zelfs geschreven!
We barsten wat dat betreft van het talent binnen N.E.O., iets waar
we dan ook heel trots op zijn!
Als sluitstuk was er een optreden van een koper-ensemble (zeg maar
grote groep!) dat onder leiding van de dirigent van het A-orkest,
Gerard Peeters, een bijzonder muziekstuk ten gehore bracht. Ook
dit viel bij het publiek, dat ondanks het mooie weer toch de moeite
had genomen om in de Louwen aanwezig te zijn, in goede aarde.
Het was ontzettend leuk om ook de wat ‘oudere’ en meer ervaren
muzikanten op het podium te zien, zij hebben toch voor extra mooie
momenten gezorgd. Ik hoop dan ook dat dit voorbeeld voor inspiratie
zorgt bij meerdere muzikanten, het is een bijzonder leuk manier om
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met je hobby (muziek maken) bezig te zijn en het vergroot je
kwaliteiten als muzikant.
Mocht je het allemaal nog eens willen bekijken, ga dan vooral eens
naar onze website, waar je onder het kopje foto’s nog eens terug
kunt kijken (http://www.harmonieneo.nl/index.php/fotos/category/89-voorspeelochtend-2014), of naar Youtube voor een
mooi optreden van Martijn & Jack
(http://www.youtube.com/watch?v=lwqagmgoejg)
En natuurlijk heel erg bedankt aan de werkgroep Voorspeelochtend,
voor het organiseren, aanschrijven (en nog een keer aanschrijven) van
alle deelnemers, het programmeren en het regelen van alle
randvoorwaarden voor deze geslaagde ochtend!
Heel graag allemaal tot volgend jaar!
Patrick Smeekens
(trotse voorzitter!)
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DIVFKHLG&RUQp3DV

&RUQp3DVZHUGLQOLGYDQ1(2+LMKHHIW]LFKGDDUQDEHNZDDPG
LQNOHLQHWURPHQODWHUVODJZHUNSHUFXVVLHLQKHWDOJHPHHQ,Q
YROJGHKLM]LMQYDGHU-DQ3DVRSDOVLQVWUXFWHXUYDQKHWWDPERHUNRUSV
YDQ1(2&RUQpLVWRHQRRNJHVWDUWPHWHHQ%WDPERHUNRUSV2QGHU
]LMQOHLGLQJZHUGHQSULPDUHVXOWDWHQEHKDDOGRSFRQFRXUVHQLV
GHHOJHQRPHQDDQ1.ZHGVWULMGHQHQ]LMQELQQHQGHHLJHQJHOHGLQJHQ
HQNHOHWDSWRHVJHRUJDQLVHHUG&RUQp·VODDWVWHRIILFLHOHRSWUHGHQDOV
LQVWUXFWHXUYDQKHWWDPERHUNRUSVGDWHHUWDOZHHUYDQMXQLQO
GHXXUVUHSHWLWLHWLMGHQVGH5XFSKHQVH)HHVWHQGDWMDDU&RUQp
EOHHIHFKWHUQRJDDQGHYHUHQLJLQJYHUERQGHQDOVRSOHLGHUVODJZHUN
WRWMXOL'RRURPVWDQGLJKHGHQEOHHNKHWODVWLJHHQGDWXPWH
SULNNHQYRRUHHQRIILFLHHODIVFKHLG

8LWHLQGHOLMNNRQGHQZHRS]RQGDJIHEUXDUL&RUQpIHHVWHOLMN
EHGDQNHQYRRU]LMQLQ]HWDOVOLGRSOHLGHUHQLQVWUXFWHXUYDQ1(2
'LYHUVHRXGOHGHQZDUHQDDQZH]LJHQ]LMOHNHQKXQYDVWHVWHNMHLQGH
IR\HUYDQ'H9DDUWZHHUVQHOWHKHEEHQJHYRQGHQ$OVYHUUDVVLQJ
ZHUGHQGRRUGHKXLGLJHHQRXGOHGHQHQNHOHPDUVHQWHQJHKRUH
JHEUDFKWZDDUELM&RUQpV\PEROLVFKHQOHWWHUOLMNKHW¶VWRNMH
RYHUGURHJ·DDQ]LMQRSYROJHU:LOO\YDQ0DDVDNNHUV



+XLGLJHHQRXGOHGHQKDGGHQHQNHOHPDUVHQLQJHVWXGHHUG
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,Q]LMQWRHVSUDDNHQGDQNZRRUGKHULQQHUGH3DWULFN6PHHNHQVDOV
YRRU]LWWHUYDQ1(2DDQGLYHUVHPRRLHUHVXOWDWHQYDQGHWDPERHUV
RQGHUOHLGLQJYDQ&RUQp]RDOVRDGHHHUVWHZLQVWYRRUGHWDPERHUV
YDQ1(2RSKHW*0&  SURPRWLHQDDUVWHGLYLVLHRSFRQFRXUV
=LHULN]HH  ZLQQDDU*0&  PHWWDPERHUNRUSV%
SURPRWLHQDDUGHGLYLVLHRSFRQFRXUV'RPPHOHQ  9HUGHUNRQ
QDWXXUOLMNRRNQLHWRQRSJHPHUNWEOLMYHQGDW&RUQpELMPDUVRSWUHGHQV
HQPX]LNDOHURQGZDQGHOLQJHQYHOHMDUHQOHWWHUOLMNYRRUGHYHUHQLJLQJ
XLWOLHSDOVWDPERHUPDvWUH&RUQpRQWYLQJYHOHFDGHDX·VRDYDQRXG
OHGHQHQOHHUOLQJHQ1DPHQVGHYHUHQLJLQJNUHHJ&RUQpRDHHQJOD]HQ
NOHLQHWURPJHPDDNWGRRUJODVEOD]HU6SUHQNHOVXLW(WWHQOHXU



7RWVORWNRQGHYRRU]LWWHUPHWWURWVPHOGHQ
GDW&RUQpZHUGEHQRHPGWRWHUHOLGYDQGH
YHUHQLJLQJ&RUQpELMGH]HQRJPDDOVGDQN
YRRUMHLQ]HWHQELMGUDJHDDQ1(2JHGXUHQGH
GHDIJHORSHQUXLPMDDU


(QQDWXXUOLMNRRNQLHWWHYHUJHWHQ
FRPSOLPHQWHQDDQ,QJULG'LUFNHQYRRUGH
RUJDQLVDWLHYDQGH]HGDJ
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QLHXZHLQVWUXFWULFHPDMRUHWWHV


0LYLV$QJHOD7LPPHUPDQVGHQLHXZHLQVWUXFWULFHYDQRQ]H
PDMRUHWWHV´7KH%XWWHUIOLHVµ:HYURHJHQKDDUHHQVWXNMHWH
VFKULMYHQYRRU1(21LHXZV


+DOOR$OOHPDDO

6LQGVEHJLQGLWMDDUJHHILNOHVELM7KH%XWWHUIOLHV0LMLVJHYUDDJG
RPPH]HOIYLDKHW1(21LHXZVYRRUWHVWHOOHQ'XVELMGH]H


,NEHQ$QJHOD7LPPHUPDQVMU,NZRRQLQ%HUJHQRS=RRPPHW
PLMQYULHQG5RQQ\6DPHQKHEEHQZHHHQGRFKWHUYDQMU)OHXU,N
ZHUNLQGHJHKDQGLFDSWHQ]RUJRSHHQZRRQYRRU]LHQLQJYRRUMRQJHUHQ
PHWHHQHUQVWLJHYHUVWDQGHOLMNHEHSHUNLQJPHHUYRXGLJHEHSHUNLQJ
=HOIEHQLNRQJHYHHUMDDUDFWLHIJHZHHVWDOVPDMRUHWWHELM7KH
)DQWDV\.LGVLQ5XFSKHQ,NKHELQGLYHUVHJURHSHQHQWHDPVJHVWDDQ
=HOIKHELNRRNMDUHQODQJVRORHQGXRPHW:HQG\9HUSDDOHQJHGDDQ
,QDOGLHMDUHQKHEEHQZHPRRLHSULM]HQELQQHQJHKDDOGPDDUYRRUDO
GHRQGHUOLQJHJH]HOOLJKHLGVSRUWLYLWHLWHQJHGUHYHQKHLGKHEEHQ
HUDDQELMJHGUDJHQGDWLN]RODQJGHPDMRUHWWHVSRUWEHRHIHQGKHE
,Q]LMQZHPHWGHMHXJGJURHS(XURSHHV.DPSLRHQJHZRUGHQ,Q
HQLQKHELNVDPHQPHWPLMQGXRPDDWMH:HQG\HQ
QDWXXUOLMNGH$JURHSYDQGH%XWWHUIOLHVGHHOJHQRPHQDDQGH
(XURSHVH.DPSLRHQVFKDSSHQ:HZHUGHQWZHHPDDOHHQVDPHQPHW
GHSUHVWDWLHVYDQ7KH%XWWHUIOLHVZDVGLWQDWXXUOLMNHHQ5XFSKHQV
IHHVWMHHQHHQJH]HOOLJHEXVUHLV%HLGHNHUHQZHUGHQZHPX]LNDDO
LQJHKDDOGGRRU1(2(UJOHXNRPPHHWHPDNHQ,NEHQEHNHQGPHW
]RZHOKHWDFFHVVRULHNODVVHDOVPHWGHVHFWLH$NODVVH,QEHQ
LNJHVWRSWLYPPLMQ]ZDQJHUVFKDSHQQDKHW1.LVKHHORQ]HJURHS
JHVWRSW1DMDDU]HOIDFWLHIJHZHHVWWH]LMQLQGHPDMRUHWWH
VSRUWEOLMIWKHWPDMRUHWWHQWRFKZHONULHEHOHQ5HJHOPDWLJKHELN
QRJHHQPDMRUHWWHZHGVWULMGEH]RFKWHQELM([SHFWDWLRQLQ+RHYHQ
JHKROSHQPHWHHQPDMRUHWWHQSURMHFW
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(LQGYRULJMDDUYURHJKHWEHVWXXUYDQ1(2RILNLQWHUHVVHKDGRPOHV
WHJHYHQELM7KH%XWWHUIOLHV'LHLQWHUHVVHZDVHU]HNHU1DHHQ
JHVSUHNPHWKHWEHVWXXUHQQDHHQSURHIWUDLQLQJEHQLNLQMDQXDUL
JHVWDUW:HKHEEHQQXDOHHQDDQWDOWUDLQLQJHQDFKWHUGHUXJHQKHW
LVKDUWVWLNNHOHXN'HOHGHQ]LMQHUJHQWKRXVLDVW+HW$WHDPLV
LQPLGGHOVJHVWDUWPHWKHWDDQOHUHQYDQKXQQLHXZHZHGVWULMGVKRZ
(LQGIHEUXDULNZDPHQHUQLHXZHPHLVMHVNLMNHQHQRRN]LMYRQGHQ
KHWHUJOHXN+RSHOLMNZRUGHQGH]HPHLVMHVRRNDOOHPDDOOLG:H
KHEEHQLQLHGHUJHYDOHHQOHXNFOXEMHELMHONDDUHQZHJDDQPHW]LMQ
DOOHQHHQVSRUWLHIHQPX]LNDDOMDDUWHJHPRHW+HWOHXNHDDQWUDLQHQ
YDQPDMRUHWWHVYLQGLNRPGHEDWRQWHFKQLHNHQGHGDQVSDVVHQHQGH
VDPHQZHUNLQJYDQGHJURHSWHDPJRHGQHHUWH]HWWHQRSPX]LHNHQ
KLHUPHHMHWDOHQWHQMHNXQQHQWHODWHQ]LHQDDQGHMXU\7HDPVSLULW
JH]HOOLJKHLGHQMHEOLMYHQRQWZLNNHOLQJHQYLQGLNEHODQJULMNHSXQWHQ
YRRUGHPDMRUHWWHVSRUW+HWMXU\RRUGHHOEOLMIWDOWLMGVSDQQHQGHQ
JHHIWMHZHHUSRVLWLHYHIHHGEDFNRPYHUGHUWHERXZHQDDQMHVKRZ
HQMHDOVJURHSWHDPWHEOLMYHQRQWZLNNHOHQ$OGH]HSXQWHQPDDNW
GDWPDMRUHWWHYRRUPLMQRJVWHHGVGHOHXNVWHVSRUWLV+HWEOLMIWRRN
VWHHGVHHQXLWGDJLQJRPRULJLQHHOWHEOLMYHQLQMHURXWLQH+HW
OHVJHYHQLVYRRUPLMQRJQLHXZ'XVKLHULQEHQLNQRJYRORSLQ
RQWZLNNHOLQJHQOHHULNRYHUDOQRJYDQ+HWLVLQLHGHUJHYDOHHQVXSHU
OHXNHXLWGDJLQJHQGH]HJDLNPHWYHHOHQWKRXVLDVPHDDQ:H]XOOHQ
HONDDUYDVWHQ]HNHUELMPX]LNDOHHYHQHPHQWHQWHJHQNRPHQ


,NZHQVLHGHUHHQYHHOVXFFHVELMDOOHPX]LNDOHRQGHUGHOHQYDQ1(2


*URHWMHV$QJHOD



$QJHODQDPHQVGHUHGDFWLHEHGDQNWYRRUMRXZLQ]HQGLQJ'HJHQHQ
GLHMHQRJQLHWNHQGHQZHWHQQXLQLHGHUJHYDOZDWPHHUYDQMH


:HNXQQHQLQPLGGHOVRRNPHOGHQGDWYDQGHPHLVMHVGLHHHUGHU
RSSURHINZDPHQPLYPDDUWOLG]LMQJHZRUGHQYDQ7KH%XWWHUIOLHV
,QWRWDDO]LMQHUQXOHGHQGLHLQWHDPV HONPHLGHQ WUDLQHQ


9HHOVXFFHVHQSOH]LHUELM¶7KH%XWWHUIOLHV·YDQ1(2
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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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KHWKDUPRQLH$RUNHVWKHWPX]LHNVWXN´7LQWLQµUHSHWHHUW"
GDWGXVLQGHUGDDGRYHUGH´$YRQWXUHQYDQ.XLIMHµJDDW"
-DQVHQHQ-DQVHQDOJHVSRW]LMQLQKHWRUNHVW"
ZHQLHWYUHHPGPRHWHQRSNLMNHQDOVKHWKRQGMH%REE\
ELQQHQNRUWWLMGHQVGHUHSHWLWLHWXVVHQGHVWRHOHQORRSW"
ZHLQHHQYHUYHUOHGHQWLMGHQVHHQUHSHWLWLHWHQVORWWHRRNDO
HHQVPXL]HQGH]DDOXLWKHEEHQJHVSHHOG"
ZHWRHQQLHWHHQV¶GHUDWWHQYDQJHUYDQ+DPHOHQ·UHSHWHHUGH"
VRPPLJHRUNHVWOHGHQKHWQRUPDDOYLQGHQPRHLOLMNHVWXNMHVWH
UHSHWHUHQWLMGHQVGHUHSHWLWLHMXLVWDOVLHWVXLWJHOHJGZRUGW"
GDWQLHWDOOHHQYRRUGHGLULJHQWPDDURRNYRRUGHJHQHQGLHZHO
ZLOOHQKRUHQZDWKLM]LMWH]HJJHQKHHIWKHHOLUULWDQWLV"
UHF\FOLQJWHJHQZRRUGLJKHWWRYHUZRRUGLV"
KHWHLJHQOLMNQLHWPHHULVGDQ¶5LHVRSGHILHWV·"
ZHWHYUHGHQNXQQHQ]LMQYRRUZDWEHWUHIWGHLQ]HWHQRSNRPVW
WLMGHQVGHPX]LNDOHELMGUDJHYDQ1(2DDQ.RQLQJVGDJ"
ZHKHWJRHGHZHHUJUDDJDOZLOOHQYDVWOHJJHQYRRUYROJHQGMDDU"
RRNKHW¶SRWWHQHQSDQQHQFRQFHUW·OHXNHQXQLHNZDV"
LNQLHWKHOHPDDO]HNHUZHHWRIHURRNSRWWHQPHWSDQQHZDUHQ"
KHWJRHGZDVRPWH]LHQGDWYHHORXGOHGHQGHPRHLWHKDGGHQ
JHQRPHQRP&RUQpWHEHGDQNHQWLMGHQVGHDIVFKHLGVUHFHSWLH"
ZHQRJDOWLMGKRSHQGDWKHWELMHQNHOHQZHHUJDDWNULHEHOHQ"
ZHGDQEHGRHOHQGDW]HZHHU]LQNULMJHQRPWHWURPPHOHQ"
GH1(2YRRUVSHHOGDJ PDDUW ]HHUGHPRHLWHZDDUGZDV"
ZHQXZHWHQGDWMHRSHHQWURPPHORRN]DFKWMHVNXQWVSHOHQ"
ZHVRPVPHHUODVWGDQSURILMWKHEEHQYDQEODGPX]LHN"
HUDFKWHUGHVFKHUPHQIOLQNDDQ¶)UR]HQ·ZRUGWJHUHSHWHHUG"
VODJZHUNHUVQDYLJHUHQPEYHHQ¶WURPWURP·LQKXQDXWR"
XYRRUGHDDUGLJKHLGHHQVRS\RXWXEHPRHW]RHNHQQDDUPX]LHN
YDQ)DQIDUH&LRFDUOLD".OLQNWDOV"
ZHRQVQXDOYHUKHXJHQRSGH1(2IDPLOLHGDJ]RQGDJMXOL"
ZHKRSHQGDWXGH]HGDWXPRRNKHHIWJHQRWHHUGHQYULMKRXG"
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Kraaihei 17 - 4715 RV Rucphen - Telefoon 0165-382.310

www.verstraatenautoschade.nl

Kraaihei 17 - 4715 RV Rucphen - Telefoon 0165-382.310

www.verstraatenautoschade.nl

Uw partner op slagwerkgebied!

Kraaihei 17 - 4715 RV Rucphen - Telefoon 0165-382.310

www.verstraatenautoschade.nl

» opleidingen
» verhuur
» onderhoud
» reparatie

Tel. 06-20438597
www.lapas-slagwerkopleidingen.nl
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JH]RFKWDPDWHXUVFKULMYHUV PY 

+HWEOLMNWGHODDWVWHWLMGYRRUDIJDDQGDDQQLHXZHHGLWLHVYDQ1(2
1LHXZVVWHHGVODVWLJHURPYROGRHQGHNRSLHELQQHQWHNULMJHQ'H
UHGDFWLHRIHLJHQOLMNZHUNJURHS¶1(21LHXZV·KHHIWGHKDQGHQYRO
DDQRDKHWZHUYHQYDQDGYHUWHHUGHUVYHU]RUJHQYDQGHOD\RXWHQDO
ZDWYHUGHUPHWGHRUJDQLVDWRULVFKHNDQWKHHIWWHPDNHQ'HODDWVWH
HGLWLHVLVGHVHFUHWDULVYDQ1(2LQ]HNHUH]LQ¶KRIOHYHUDQFLHU·QLHW
DOOHHQYRRUZDWEHWUHIWLQSXWYDQXLWKHWEHVWXXUPDDURRNYRRUZDW
EHWUHIWGH¶LQJH]RQGHQVWXNNHQ·0DDUGDWLVQDWXXUOLMNQLHWGH
EHGRHOLQJ1(21LHXZVLVHHQYHUHQLJLQJVEODGZDDUQDDVW YDDNVDDLH
]DNHOLMNH PHGHGHOLQJHQHQIHLWHQYDQXLWEHVWXXURRNUXLPWHLVYRRU
LQ]HQGLQJHQYDQGHOHGHQ'XVPDDNGDDUDXEJHEUXLNYDQ

+HWKRHYHQJHHQSDJLQD·VODQJHWHNVWHQWH]LMQHQDOKHOHPDDOQLHWYDQ
KRRJVWDDQGOLWHUDLUQLYHDX*HZRRQHHQVSRQWDDQYHUKDDOZDWKHEMH
PHHJHPDDNWZDDUEHQMHQDDUWRHJHZHHVWZDWKHEMHEHOHHIGZDW
KHEEHQZHJHPLVWHWF:HKRUHQLQGHDORPEHNHQGHZDQGHOJDQJHQ
YDQYHUVFKLOOHQGHOHGHQGDW]HELMYRRUEHHOGQDDUHHQYRRUVWHOOLQJRI
DXGLWLH]LMQJHZHHVWRIQDDUHHQPXVLFDORIYDNDQWLHRIPHWVFKRRO
RSUHLVQDDU/RQGHQRI5RPHRIQDDUHHQFRQFHUWRIQDDUKHW
VSHNWDNHORIQDDUHHQZRUNVKRS-DSDQVVODJZHUNRIQDDUHHQ
MHXJGPX]LHNGDJRIQDDUHHQWURPSHWWLVWHQGDJRIMHHHUVWH
RSWUHGHQRIFRQFRXUVRSYRRUPX]LHNH[DPHQHQ]HQ]

%LQQHQNRUWVWDDWELMYRRUEHHOGZHHUKHW1(2.DPSRSKHWSURJUDPPD
RIKHWHHUVWHPDMRUHWWHFRQFRXUVYRRUGLWWHDPYDQ7KH%XWWHUIOLHV

*DHUHHQVHYHQYRRU]LWWHQDOOHHQRIPHWYULHQGHQHQGHHOMH
HUYDULQJHQEHOHYHQLVVHQPHWRQV=HWKHWLQMHHLJHQZRRUGHQRS
SDSLHUGRHHULQGLHQPRJHOLMNHHQOHXNHIRWRELMHQVWXXUGLWRSQDDU
GHUHGDFWLHSD-RKDQ*RRUGHQHQRI0LFKHOYDQ'RUVW
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´SRWWHQHQSDQQHQFRQFHUWµ

=DWHUGDJDSULOKHEEHQPDMRUHWWHVWDPERHUVHQKDUPRQLHYDQ
1(2WJY.RQLQJVGDJGHRSWRFKWPHWYHUVLHUGHILHWVHQGRRU5XFSKHQ
PX]LNDDOEHJHOHLG'HNLQGHUHQHQRXGHUVKDGGHQ]LFKYHU]DPHOGELM
GHKRRIGLQJDQJYDQ¶.HUNDNNHUV·HQQLHXZVJLHULJHEHZRQHUVNZDPHQ
QDWXXUOLMNHHQNLMNMHQHPHQ'HNOHXUULMNHPDDUWRFKYRRUDORUDQMH
RSWRFKWYHUWURNGDDURPXULFKWLQJKHWJUDVYHOGMHDFKWHUQDDVW
KHWYRRUPDOLJHJHPHHQWHKXLV1DDDQNRPVWYDQGHYHUVLHUGHILHWVHQ
KHWVSHOHQYDQKHW:LOKHOPXVHQHHQIHHVWHOLMNHPDUVRSHQGHKHW
2UDQMHFRPLWpGHIHVWLYLWHLWHQYDQGH]HHHUVWH]RQQLJH.RQLQJVGDJ

/DWHUGLH]HOIGH.RQLQJVGDJYHU]RUJGHQGHWDPERHUVYDQ1(2HHQ
RSWUHGHQZDDUELMSXEOLHNZDVXLWJHQRGLJGRPGHHOWHQHPHQPHW
SRWWHQSDQQHQOHSHOVHQGHNVHOV'HVRPVGUHLJHQGHZRONHQOLHWHQ
]LFKYHUMDJHQGRRUKHWYUROLMNHJHUDPPHOPHWSRWWHQHQSDQQHQ+HW
ZDVJH]HOOLJGUXNHQ]RZHOMRQJDOVRXGOHHN]LFKSULPDWHYHUPDNHQ
0HWKHWSRWWHQHQSDQQHQFRQFHUWZHUGGHYULMPDUNWDIJHVORWHQ




*H]HOOLJHGUXNWHWLMGHQVKHW´SRWWHQHQSDQQHQµFRQFHUW DSULO 

+HHIWXOHXNHUHDFWLHVYHUQRPHQQDYGLW´SRWWHQHQSDQQHQµRSWUHGHQ
HQKHHIWKHWGHLQWHUHVVHJHZHNWYDQIDPLOLHRIEHNHQGHQ"1RGLJ
]HGDQJHUXVWXLWHHQVODQJVWHNRPHQWLMGHQVppQYDQGHUHSHWLWLHV
YDQGHWDPERHUVRSGRQGHUGDJWXVVHQXHQXLQ'H9DDUW
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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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Zondag 13 juli 2014
Locatie: pastorietuin –onder d’n beuk
(ingang via de poort a.d. Rucphense Vaartkant)

Beste leden,
Dit jaar houden we weer de NEO familie fiets-en-BBQ middag. Daarmee sluiten we het
muzikale voorjaar af onder het genot van een hapje en een drankje. We huldigen die
middag tevens onze jubilarissen.
Jullie

worden

om

13.00

uur

verwacht

met

de

fiets

in

de

pastorietuin

via

de Rucphense Vaartkant alwaar verdere uitleg van de middag volgt. In ieder geval is er
een fiets/oriëntatietocht voor het hele gezin; naast de leden zijn dus ook de
kinderen/ouders, broertjes/zusjes van harte welkom. Na de tocht komen we terug in de
pastorietuin waar de BBQ van Ad Monden al warm staat te draaien. De fietstocht zal
ongeveer 20 km lang zijn. We verwachten omstreeks 17.00 uur aan de BBQ te kunnen
beginnen.
De feestcommissie hoopt u in grote getalen
op deze middag te verwelkomen!

-----------------------------------------------------Ik, (naam lid NEO): …………………………………
o Doe mee aan fietstocht + BBQ
………………volwassenen …………… kinderen
o Doe alleen mee aan BBQ
………………volwassenen …………… kinderen (kosten
BBQ bedragen € 13,-- per volwassene; kinderen tot 10 jaar € 5,-- betalen bij
opgave a.u.b.)
Opgaveformulier inleveren bij Ries van Dorst, Joris van Opdorp, Arjan van Zitteren of
Michel Bulkmans uiterlijk donderdag 27 juni.
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