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Helaas was het niet meer mogelijk het 2e boekje voor de vakantie te laten verschijnen. Wij hopen voor alle leden dat ze van een goede vakantie hebben genoten!
Met genoegen kan NEO weer terug kijken op een mooie periode. In dit NEO nieuws
een verslag over de geslaagde jaarlijkse familiedag. De jubilarissen zijn in het zonnetje gezet, ook namens de redactie gefeliciteerd!, en nog vele muzikale jaren bij
NEO toegewenst.
Verder is ook het kampweekend weer geslaagd. In dit NEO nieuws is de rubriek
“Ik geef de pen door aan…” weer opgestart. Waarin iedereen over allerlei belevenissen en onderwerpen mag schrijven. De redactie hoopt op u medewerking als u
gevraagd wordt iets te schrijven.
De redactie wenst u veel leesplezier. !
De redactie

Kopie voor de volgende editie ontvangen wij graag vóór 15 oktober per e-mail op
een van onderstaande adressen:

michelenilse@gmail.com ( Michel van Dorst )
goordendewitte@home.nl ( Johan Goorden )
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Onderhoud | Revisie
Constructie | Montage
Bartels Montage
Struikhei 8-A | 4714 VB SPRUNDEL
T (06) 51 89 21 95 | F (0165) 38 90 49
E info@bartelsmontage.nl | I www.bartelsmontage.nl

Een andere kĳk op metaal

Raadhuisstraat 13, Rucphen
Tel. 0165 - 341295
Dijkcentrum 16b, Roosendaal
Tel. 0165 - 398909
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Sarah Tuijl
In dit NEO-nieuws interviewen we Sarah Tuijl
Personalia:
Naam:
Sarah Tuijl
Woonplaats:
Rucphen
Geboortedatum: 5 oktober 2000
School:
Norbertus college in Roosendaal
Hobby‛s:
Saxofoon spelen, majorette, lezen, muziek luisteren, met vriendinnen afspreken
Hoe ben je bij onze vereniging terecht gekomen?
Via mijn ouders
Bij welke groep behoor je binnen NEO
B-orkest en the Butterflies
Bespeel je ook een instrument
Ja, ik speel saxofoon
Wil je later misschien nog een instrument leren spelen ?
Dat weet ik nog niet
Ben je ook nog lid van een andere vereniging of groep?
Ja, ik zit bij de Blatblaosers
Welk optredens doe je het liefst ?
Kerstconcert en Ek voor majorette
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voor al uw:

\ bruiloften \ partijen
koffietafels \ vergaderingen
\ high bieren \ dansavonden
\ BBQ’s \ buffetten
\ vrijgezellenarrangementen
\ café buffet en veel meer,
laat je verrassen!

\

ww w. c afez aal d e we r e ld .n l
Raadhuisstraat 47-49 | 4715 CC Rucphen
0165 348 620 | info@cafezaaldewereld.nl
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Aan welk optreden heb je een hekel? Is er nog iets anders waar je een hekel
aan hebt?
De voorspeelochtend vind ik niet leuk. Ook sta ik niet graag vroeg op.
Ben je zenuwachtig voor een optreden?
Bij de majorette niet echt alleen als we voor het eerst met een nieuwe show gaan
optreden en op belangrijke wedstrijden. Bij het B-orkest eigenlijk nooit.
Wie is je grootste fan of zijn je grootste fans?
Mijn opa en oma
Wie is jouw idool?
Ik ben fan van One Direction
Wat doe je zoal in het weekend?
Uitslapen, afspreken met vriendinnen, huiswerk maken, heel veel eigenlijk.
In welke gelegenheid in Rucphen en/of elders wordt je het meest gesignaleerd?
In de Vaart
Waar, wat, met wie eet en/of drink je het liefst?
Ik eet het liefste pizza met mijn vakantie vrienden bij de tent.
Waar mogen ze jou midden in de nacht voor wakker maken?
Een ontmoeting met One Direction.
Ben je een langslaper of ben je altijd vroeg uit de veren?
Langslaper
Voor wie zou je speciaal een optreden willen brengen en waarom?
Voor mijn opa en oma, omdat ze mijn grootste fans zijn
Wat doe je thuis het liefst?
Lekker in de bank hangen en muziek luisteren, maar dansen vind ik ook leuk.
Zou je nog iets tegen iemand willen zeggen?
Nee hoor.
Verder nog toevoegingen?
Nee
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NEO ledenwerving - scholenconcert
De afgelopen jaren heeft N.E.O. niets te klagen gehad wat betreft nieuwe leden.
Met het destijds opstarten van de blokfluitlessen zijn er veel nieuwe, jonge leden
bij de vereniging gekomen en hebben ze er ondertussen ook al weer ettelijke jaren
op een vervolginstrument op zitten. Zo was afgelopen voorspeeldag (30 maart jl.)
veelvuldig te horen dat betreffende muzikant ooit eens begonnen was met de blokfluit.
Maar de laatste tijd merken wij
ook dat de kinderen van nu niet
meer zo makkelijk de stap naar
onze vereniging maken. En dat is
zonder meer jammer, want muziek is goed voor je ontwikkeling.
En dat zeg ik niet omdat ik het
zo leuk vind, maar omdat dat wetenschappelijk aangetoond is.
N.E.O heeft al jaren een goede
samenwerking met de basisscholen. Zo konden we in het verleden mooi inspringen op het programma ‘Muziek
met een staartje‛, welke na een fonkelende start, met subsidie van de provincie,
dreigde weg te vallen toen de subsidie werd gestopt. Helaas merkten we wel dat de
animo bij de kinderen en leerkrachten aan het afnemen was en zo‛n 2 jaar geleden
hebben we deze samenwerking stop gezet.
Nog steeds welkom op de scholen, maar niet met een gedegen aanpak/aanbod,
kwam de samenwerking wat stil te liggen.
Dit, in combinatie met de wat mindere aanmeldingen, heeft het bestuur aan het
begin van dit seizoen doen nadenken over hoe we dit weer vlot zouden kunnen trekken. Na een ietwat moeizame start heeft een aantal bestuursleden de samenwerking met de Sint Martinusschool toch
weer nieuw leven ingeblazen.
Met de komst van zowel een nieuwe instructeur bij de slagwerkgroep (Willy
van Maasakkers), als een nieuwe dirigent bij het B-orkest (Andrea van der
Velde) hebben we getracht een nieuw
traject in te slaan, waarbij d.m.v. gastlessen de interesse bij kinderen voor
muziek (en harmonie- en slagwerk-muziek in het bijzonder) weer gewekt zou
moeten gaan worden.
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Daarnaast worden er ook nog blokfluitdemonstratielessen gegeven op
de scholen.
Een en ander beleefde zijn climax
tijdens het schoolconcert, op donderdag 15 mei jl. Ondanks dat het
bezoek wellicht een beetje tegenviel
(tijdens de klassenbezoeken waren
er tientallen kinderen die wel belangstelling hadden), was het een prachtig, interactief concert.
Na de opening door de slagwerkers achter het doek op het toneel, kwamen de
leden van het B-orkest al marcherend en spelend de zaal binnen. Het publiek zat
niet frontaal tegenover de muzikanten maar waren zijdelings geplaatst. Zo konden
ze steeds van links naar rechts kijken en luisteren naar de afwisselende optredens
van de slagwerkgroep en het B-orkest.
Ook de blokfluiters werden niet vergeten. We hebben onlangs zo‛n 30 blokfluiten
extra aangeschaft, welke tijdens de schoolbezoeken meegenomen kunnen worden.
Zo ervaren de kinderen dat muziek maken op een instrument echt niet moeilijk
hoeft te zijn.
Dat je overal op kunt trommelen, zelfs op potten en pannen, had Willy al aan de
Rucphense bevolking laten zien en horen, tijdens de Koningsdag. En ook nu rammelde hij met de slagwerkers er weer lustig op los en inspireerde alle aanwezigen
om naar hartenlust mee te doen.
Tijdens de verschillende optredens waren er ook nog een aantal vragen die de
kinderen moesten oplossen. Onlangs zijn de prijswinnaars op school nog beloond. Het concert werd
afgesloten met een samenspel van B-orkest en
slagwerkers. Daarna konden de kinderen nog even
proberen op een instrument te spelen.
Met twee van zulke enthousiaste instructeurs/
dirigenten, die nog veel meer ideeën en plannen
hebben, gaan we volgend schooljaar dit project
nog verder uitbreiden. We gaan de afspraken bij
voorkeur voor de zomervakantie nog inplannen bij
de scholen (we willen zeker ook Het Palet hier bij
betrekken) en willen een gedegen aanbod wegleggen om het muziekonderwijs in het algemeen en hafa-muziek in het bijzonder, weer bij de Rucphense
jeugd op de kaart te zetten.
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Mochten er bij jullie nog ideeën of voorbeelden zijn die je wel eens ergens anders
hebt gehoord of gezien, laat het dan weten. We staan overal voor open.
Andrea en Willy willen we hierbij nogmaals ontzettend bedanken voor hun inbreng,
tomeloze energie en enthousiasme.
Namens de werkgroep,
Marijke Schrauwen
Istvan Smeekens
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Zeer geslaagde familiedag
Op zondag 13 juli, alweer een tijdje geleden en voor de meeste van ons vóór de
welverdiende zomervakantie, was er weer de inmiddels traditionele familiedagmet-fietstocht-en-aansluitend-de-barbecue! Deze echte N.E.O.-activiteit staat al
weer behoorlijk wat jaren op de kalender, als alternatief voor de feestavonden van
onze vereniging die voor de wat oudere leden onder ons ook veel mooie herinneringen heeft. Om echter ook de wat
jongere leden in de gelegenheid te
stellen ‘mee te feesten‛ en omdat
we als vereniging nog geen familieactiviteit hadden is dit alweer een
aantal jaar een activiteit waarnaar
door een groot aantal leden naar
wordt uitgekeken.
Traditiegetrouw worden dan ook
de jubilarissen in het zonnetje
gezet, meestal letterlijk (in de zomer) al was daar dit jaar helaas
geen sprake van. Maar over de jubilarissen later meer. Want doordat het zonnetje niet scheen en zich had verstopt
achter dikke, grijze wolken waaruit zelfs dikke druppels plensde was het nog even
twijfelachtig of de fietstocht wel door kon gaan. Na intensief overleg door alle
werkgroepleden en nadat enkele al aanwezige deelnemers dapper hadden aangekondigd heel graag, weer of geen weer, te willen gaan fietsen werd de knoop doorgehakt en het startschot voor deze spannende fiets-puzzel-tocht gegeven. Een
gelukkige keuze, bleek al snel daarna want het weer liet zich al snel van zijn betere
kant zien. Eén van de leuke kanten van deze activiteit is dat er spontaan groepjes
worden gevormd van diverse families door elkaar en dat de wat oudere kinderen
zelfs denken het wel zonder papa en/of mama aan te kunnen… Of ze daar ná de
prijsuitreiking nog zo over dachten is vast bij de redactie bekend.
Het was wederom een leuke fietstocht met grappige opdrachten en leuke vragen.
Sommige zelfs met een eenvoudig antwoord, iets waar menigeen niet op rekende en probeerde als Ries van Dorst
zelf (die had tenslotte weer de vragen
bedacht) er een antwoord op te bedenken. Kansloos natuurlijk, er is tenslotte
ook maar 1 Ries van Dorst… (en wie hier
nu ‘en da‛s maar goed ook‛ bij denkt doet
dat natuurlijk geheel voor eigen rekening!).
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Dit zorgde wel voor veel spanning tijdens het bekend maken van de antwoorden, waarbij veel groepen luid
lieten merken hetzelfde antwoord te
hebben gevonden, hoewel er natuurlijk uiteindelijk toch naar 1 groep
als winnaar uit de bus kwam. En dit
jaar ging ‘de cup met de grote oren‛
naar de groep De Rooij – Matthijssen, die de eer hebben deze prestigieuze wisselbeker een jaar lang in
een strak roulatiesysteem van huize
de Rooij naar huize Matthijssen en vice versa te transporteren. Voor een plek op
de schouw!
Na de prijsuitreiking werd er welverdiende aandacht gegeven aan de jubilarissen
van dit jaar. Door de geboorte van een kleinkind was de bondsvertegenwoordiger
helaas niet in de gelegenheid onze jubilarissen toe te spreken, gelukkig had de
voorzitter dezelfde tekst gekregen van Jack (onze secretaris), en voorlezen is
hem wel toe te vertrouwen. Het gaat te ver om deze tekst nogmaals in zijn geheel hier te vermelden, de meesten
van jullie hebben het ook al gehoord
maar de jubilarissen moeten natuurlijk wel hier worden vermeld!
De jubilarissen zijn:
10 jaar lid van N.E.O. en daarvoor
ook onderscheiden met een bronzen
insigne, mooie woorden van de voorzitter en een bos bloemen dan wel
een cadeau:
Marlieke van Balkom, Nelleke Geleijnse, Irma de Koning en Kelly
Matthijssen
25 jaar lid van N.E.O. en daarvoor onderscheiden met een zilveren insigne, bijbehorende lovende opmerkingen en een bos bloemen en/of een passend geschenk:
Ilse van Dorst-Elsten , Michel van Dorst , Koert Gobbens , Joris van Opdorp
Koert kon helaas niet bij deze feestelijke uitreiking aanwezig zijn, hij heeft de
insigne met lof en bloemen op een later tijdstip mogen ontvangen!
Na al deze feestelijkheden had ook onze dirigent nog goed nieuws, gelukkig voor
ons (en tot zijn verbazing) was er vorig jaar nog een vaatje bier overgebleven en
dat wilde hij niet op zijn geweten hebben. Vandaar een lekker ‘bier van de dirigent‛,
iets waarvan menig liefhebber heeft toegegeven dat het een welkome aanvulling
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zou zijn op het assortiment van de Vaart…
Natuurlijk ook dit jaar weer als afsluiting de Barbecue. En ook dit jaar was dit
weer prima verzorgd. Hoewel niet in de pastorietuin (vanwege verbouw-perikelen)
beviel de alternatieve locatie heel goed. Er was meer dan voldoende voor iedereen,
en ook nog van uitmuntende kwaliteit.
We kunnen met alle aanwezigen terugkijken op een meer dan geslaagde middag en
op deze plek past dan ook een bijzonder dank-je-wel aan alle leden van de werkgroep ‘Familiedag‛, hartstikke goed geregeld! En wat mij persoonlijk betreft, heel
graag volgend jaar weer met nog meer deelnemers, het is tenslotte een activiteit
voor alle leden van onze vereniging. Een mooie gelegenheid om met elkaar bij te
kletsen, het verenigingsjaar af te sluiten en onder het genot van het hapje-metdranje er een gezellige middag van te maken.

Meer foto‛s van deze en heel veel andere activiteiten staan natuurlijk ook op onze
website: www.harmonieneo.nl
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“Ik geef de pen door aan … “
Johan Goorden

In deze editie Johan Goorden aan het woord. Johan heeft dit jaar de Nijmeegse
Vierdaagse gelopen en wil zijn verhaal over zijn deelname aan dit mooie evenement
graag met ons delen!
De Nijmeegse Vierdaagse wat een festijn
In het vorig NEO nieuws is opgeroepen om eens iets te schrijven in de rubriek “Ik
geef de pen door aan” Ik voelde me wel geroepen.
Even moest ik nadenken of mijn vakantie wel goed was verlopen. Verlopen ? Ja
natuurlijk was het ver lopen ! Vorig jaar had Christel voor de 2e keer met haar
zus Ghislaine de vierdaagse van Nijmegen uitgelopen. Op vrijdag hadden wij haar
verrast met Gladiolen, het hele gebeuren met natuurlijk veel muziek sprak mij
ontzettend aan en ik besloot schoenen te kopen om in 2014 ook mee te gaan lopen.
Het werd veel trainen, we liepen vaak georganiseerd tochten waaronder de schitterende Rode Kruis Bloesemtocht in de betuwe. Voor de vierdaagse hadden een
goed gastgezin gevonden . De bewoners stelden hun woning beschikbaar aan 10
gasten. Zelf gingen ze in de kelder slapen, en dochter Anne ging kamperen in een
tent in de tuin.
De vierdaagse van Nijmegen was zwaar maar wel een hele belevenis
Elke dag moesten we 2 km tegen de stroom van vele gestarte wandelaars in fietsen. Wat al een hele sfeer op zich was.
De “Goedemorgenman” stond met een luidspreker elke loper een “Goede Morgen”
toe te wensen. Wij groeten natuurlijk allemaal wel terug. Elke ochtend stonden
vele studenten langs de kant ons aan te moedigen drank ontbrak niet. Het centrum
van Nijmegen is gezellig met vele sjieke herenhuizen. Al is het nog zo vroeg in
alle plaatsen is, volop leven. In het bijzonder Elst, Wijchen, Groesbeek, en Cuijk.
Gezinnen zitten al buiten aan de koffie, de kleine kinderen in een stoel met een dekentje erover. Muziek van o.a. de Sjonnies en Jantje Smit en in de straten kleurige
slingers. We kregen van de kinderen lollies, worteltjes en chips aangereikt . Buiten
de dorpen viel er dan wel een stilte maar dit kwam ook vaak goed uit. Rusten deden
we om de 15 km.
De eerste dag richting Elst was ik niet blij over de finish gekomen. Ik had als
schade 6 blaren op de voeten. Gelukkig was er een goede Rode Kruispost. Na een
uur wachten werden de blaren geprikt, de tenen werden in de watten gelegd en ik
ging na 1 uur naar huis met “ingewikkelde voeten”. Ik zag de tweede dag somber in
met nog 120 km voor de boeg.
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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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Gelukkig op dag 2 was het net of ik op wolken liep maar het waren watjes. Wat
een verschil. De dag van Wijchen was heel onderweg sfeervol. Kinderen en ouderen maakten muziek. Overal bandjes, accordeons, en zelfs een organist. Van Rode
Rozen op Witte zijden, de riverso of Babylon, ABBA en divers house. Verder was
deze dag een Rose verkleedpartij. De vele muziek en aanmoedigingen aan de kant
hielp ons naar de Finish.
De derde dag was warm. De weg voerde via Malden en Mook naar Groesbeek. Ook
hier weer een fantastisch sfeer. En wat een mooie natuur daar tegen de Duitse
grens. Nu de Zeven Heuvelen op en af wel stijl maar ik had gelukkig geen spierpijn. Naast ons liep een meisje liep een meisje met een verstandelijke beperking,
ze huilde. Haar begeleidster had moeite haar mee te krijgen zo moe dat ze was.
Christel is ook ter ondersteuning met haar meegelopen. Gelukkig kreeg ze na enige
tijd weer wat goed moed. Zou ze het uitgelopen hebben ? Ja ! later thuis op de herhaling van tv Gelderland zagen we haar de finish over gaan. Via Berg en Dal kwamen
we met bloed zweet en tranen aan bij de wedren. Dag 3 was ten einde.
Op het eind van de avond bereikte ons het trieste bericht dat er een vliegtuig
met Nederlanders erin was neergestort. Wij wisten toen nog niet hoe ernstig het
was. Vrijdag was het mogelijk een kwartier eerder te starten. Er werd een hete
dag voorspeld van boven de 30 graden. Om 3:15 zijn we opgestaan. Gelukkig was de
temperatuur in de vroege ochtend nog laag. Moeizaam kwam ik deze dag op gang
maar we gingen op weg naar de Via Gladiola. Langs schitterende heide en vennen
liepen we naar Overasselt, waar we om 8 uur al aan de kersenvlaai met slagroom
nuttigden. Even naar de webcam zwaaien en weer verder. Al slingerend langs de
Maas zijn we verder gegaan. Je moest goede trommelvliezen hebben want zelfs
de boten toeteren als ze al die wandelaars zien. Ook de treinen en auto‛s op de
snelweg.
Als je omkeek zag je een groot kleurig lint van wandelaars wel vijf kilometer lang.
Nu naar Cuijck in Brabant. Bij de bebouwde kom hing een bericht dat 2 medewerkers van de gemeente waren omgekomen. De omvang van de ramp begon nu tot alle
lopers door te dringen. Er was veel publiek het college was niet aanwezig en de
muziek was ingetogen.
Bekend werd dat er op de Via Gladiola geen muziek zou zijn dit uit respect voor de
nabestaanden. Via een door de militairen aangelegde pontonbrug zijn we de Maas
weer overgestoken. Nu waren we in Limburg. De temperatuur was hoog opgelopen.
Tijd voor een rust in de schaduw met wat drinken. Maar rust roest, mijn tempo
was nu flink teruggelopen naar 4 km per uur. Onderweg kregen we van de vele toeschouwers flessen water. Zelfs warme cola kan dan nog wonderen doen. Kinderen
stonden klaar met de tuinslang. Op de Via Gladiola de lange asfaltweg van 10 km
tussen Malden en de finish was nauwelijks muziek.
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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

Dit jaar geen 4 daagse mars maar de stille trom. Jammer maar begrijpelijk. Toch
hebben de vele aanmoedigingen van het publiek er ons doorheen geholpen. Na drie
uur lange asfalt weg kwam de finisch in zicht, alle deelnemers legden een gladiool
weg ter nagedachtenis van de 298 slachtoffers omgekomen door zinloos geweld.
Na 160 km lopen mochten we de medailles in ontvangst nemen. Het was een geweldige ervaring, die zeker voor herhaling vatbaar is. Aanmoediging en muziek helpen
je echt een eind verder!.

-17-

MHNRPW1(2RYHUDOWHJHQ













=HOIVRSYDNDQWLH QXGHVSRQVRUJHOGHQQRJ 
-18-

Noot van de dirigent
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NEO Kamp 2014
Dit jaar zijn wij meegegaan op NEO-kamp, dit was op 20 t/m 22 juni het thema
diep in de zee. Het was leuk en vetgaaf! Vrijdagavond toen de deur eindelijk openging rende iedereen naar een kamer. Daarna gingen we uitpakken en het avondspel doen. Zaterdag gingen we ontbijten en daarna hadden we repetitie/training,
daarna even pauze en dan weer door. Daarna gingen we lunchen, dan vrije tijd en
zeskamp. Avondeten en dan voorbereiding voor de bonteavond en vervolgens bonteavond. En daarna de spooktocht...
Zondagochtend ontbijt dan het schminkspel, dan inpakken
en opruimen dan lunchen. Dan weer repetitie/training en dan voordat we weggingen nog een soort concert voor alle ouders, broertjes en zusjes. Dit was het einde
van het kamp helaas alweer.
Groetjes Kim en Tessa
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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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NEO agenda

2 0 1 4

SEPTEMBER 2014
03 wo. bestuursvergadering
04 do. eerste repetitie na de zomervakantie
06 za. oud-papier
19 vr. rikavond NEO
21 zo. optreden kinderbloemencorso Zundert
28 zo. majorettewedstrijd Someren

bestuur
Hb
zie lijst Joris
Leo
T (met KNA)
M (A+B team)

OKTOBER 2014
01 wo. bestuursvergadering
04 za. oud-papier
04 za. ‘dierendagconcert‛
05 zo. majorettewedstrijd Zundert
17 vr. rikavond NEO
11/12
o.v.b. uitwisselingsconcert (St.Annaland)
19 zo. majorettewedstrijd Waalwijk
22/23 De Vaart Vogelbeurs; andere locaties

bestuur
zie lijst Joris
Hb–T-B
M (A+B team)
Leo
Ha
M (A+B team)
H-T-M

NOVEMBER 2014
01 za. oud-papier
01 za. GMC (HaFaAcc)
02 zo. GMC (DruMa)
05 wo. bestuursvergadering
08/09 BKW majorettes in Waalwijk
16 zo. intocht Sint Nicolaas
21 vr. rikavond NEO

zie lijst Joris
Ha
T-M
bestuur
M
H-T-M
Leo

DECEMBER 2014
03 wo. bestuursvergadering
06 za. oud-papier
12 vr. rikavond NEO
26 vr. Kerstconcert

bestuur
zie lijst Joris
Leo
H-T-M-B

-25-

:,(:$7:$$5ELM1(2


1(2EHVWXXU
3DWULFN6PHHNHQV
-DFNGH5RRLM 
0LFKHO%XONPDQV
-RULVYDQ2SGRUS
,QJULG'LUFNHQ 
$QMD*HOHLMQVH 
&ODXGLDGH5RR\ 
,VWYDQ6PHHNHQV
0DULMNH6FKUDXZHQ
VHFUHWDULDDW1(2













YRRU]LWWHU



 
VHFUHWDULV



 
SHQQLQJPHHVWHU 


  
LQVWUXPHQWDULXPRXGSDSLHU


FRQWDFWSHUVRRQWDPERHUNRUSV


FRQWDFWSHUVRRQPDMRUHWWHV
EHVWXXUVOLG
EHVWXXUVOLG
EHVWXXUVOLG
7XUIJUHHI*-WH5XFSKHQ HPDLOMDFNHQPDULQD#YHUVDWHOQO 

UHGDFWLH

OD\RXWXLWYRHULQJ





-RKDQ*RRUGHQ&ODXGLDGH5RR\,QJULG'LUFNHQ
0LFKHOYDQ'RUVW

ZHEVLWH1(2



ZZZKDUPRQLHQHRQO

-RULVYDQ2SGRUS




EHKHHUGHUZHEVLWH

GLULJHQW 

UHSHWLWLHDYRQGWLMG




EHKHHUPX]LHNSDUWLMHQ
XQLIRUPHQ






GLULJHQWLQVWUXFWHXU
UHSHWLWLHDYRQGWLMG
EHKHHUPX]LHNSDUWLMHQ
XQLIRUPHQ








1(21LHXZV

KDUPRQLH$HQ%RUNHVW
*HUDUG3HHWHUV $RUNHVW $QGUHDYDQGH9HOGH %RUNHVW 
%RUNHVWGRQGHUGDJX'H9DDUW
$RUNHVWGRQGHUGDJX'H9DDUW
/LHVNH6PHHNHQVHQ*KLVODLQH0DUTXHULQJ
,OVHYDQ'RUVW,ORQDYDQ2SGRUS

WDPERHUNRUSVVODJZHUNJURHS
:LOO\YDQ0DDVDNNHUV
GRQGHUGDJX'H9DDUW
,QJULG'LUFNHQ
,QJULG'LUFNHQ

PDMRUHWWHV´7KH%XWWHUIOLHVµ
LQVWUXFWULFH


FRQWDFWSHUVRQHQRXGHUV 
UHSHWLWLHDYRQGWLMG



$QJHOD7LPPHUPDQV
6LPRQH7X\O
ZRHQVGDJX'H9DDUW

EORNIOXLWJURHS 
GZDUVIOXLWHQWKHRULH
KRER 

NODULQHWVD[RIRRQ
NRSHULQVWUXPHQWHQ
VODJZHUN



0DUMROLMQ*HOHLMQVH
:LOPDYDQ,QHYHOG
9LFWRU.UXLV
,QJH%DO WLMGHOLMNUHVS$QGUHDYDQGH9HOGH6ODEEHNRRUQHQ3HWHUGHQ2WWHU 
(ONH3HHWHUV
:LOO\YDQ0DDVDNNHUV

RSOHLG VW HUV








