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DE grootste modewinkel
VAN NEDERLAND!

MOOI   
VOOR 
YOURI  
EN PAM
‘Ik winkel graag, veel en 
lang! Maar Youri heeft  
daar niet altijd zin in. 
Voorheen nam ik dan 
wat voor ‘m mee, 
maar tegenwoordig  
shopt ‘ie lekker 
thuis, via de  
webshop. Hoeft hij  
de deur niet uit, kan  
ik lekker winkelen.  
Hij blij, ik blij!’

NATUURLIJK.

150009 VTN Adv. 148x210 Jeans.indd   1 23-04-15   15:18

WELKOM BIJ  DIT
MUZIEKSPEKTAKEL

Met dit muziekspektakel laten we  u zien wat Vorstenbosch 
op muzikaal gebied in huis heeft.  Het veertigjarig bestaan 
van het fanfareorkest van muziekvereniging de Notenkrakers 
dit jaar is de aanleiding. Na de zomervakantie van 2014 
zijn de voorbereidingen begonnen. Met het orkest onder 
muzikale leiding van dirigent Marc Thijssen zijn verschillende 
dorpsgenoten  aan de slag gegaan om nummers in te studeren.  
Zij laten u vanavond op het podium zien en horen wat ze 
vocaal of instrumentaal  kunnen.  Ook de slagwerkgroep onder 
muzikale leiding van Marcel van Vught ontbreekt natuurlijk 
niet in het programma.

In het gilde Sint Antonius abt vonden we snel een partner 
om dit groots evenement goed op te zetten.  Zij brengen  met 
tamboers, bazuinblazers en vendeliers een indrukwekkend 
stuk. Met ongeveer 70 mensen op het podium  en een groot 
aantal mensen op de achtergrond die zorgen voor aankleding, 
licht, geluid, horeca enzovoorts kunnen we spreken van een 
groots dorpsevenement.

Iedereen heeft wat met muziek. Muziek verbindt, het 
ontspant of ontroerd. Het zorgt voor herinneringen en 
emoties.  U hoort en ziet vanavond ruim 30 muziekstukken 
voorbijkomen variërend van pop, jazz, rock, dans, klassiek 
tot modern. U hoort het fanfareorkest,  de slagwerkgroep, de 
gildemuzikanten, solisten, duo’s en een combo. We trekken 
letterlijk alle registers open. 
Ik wens u heel veel luister- en kijkplezier en een heel gezellige 
avond , mede namens hoofdman van gilde Sint Antonius Abt,  
Johnnie van der Heijden.

Frank Geenen
Voorzitter Muziekvereniging De Notenkrakers Vorstenbosch



DE SLAGWERKGROEP
O.L.V.  MARCEL 
VAN VUGHT (SINT 
MICHIELSGESTEL)
Marcel is freelance muzikant, slagwerk-
instructeur en geeft slagwerklessen en 
workshops. Hij volgde zijn opleiding 
aan het conservatorium. Voor dit 
muziekspektakel heeft hij enkele 
bestaande stukken van een nieuwe 
compositie voorzien. 
“Ik vind het altijd hartstikke leuk om een 
groep te motiveren, om iets moois in elkaar 
te zetten en nieuwe stukken te ontdekken. 
Hopelijk wordt het muziekspektakel 2015 
een enorm succes”.Veel (ex)inwoners  volgden in de afgelopen 

veertig jaar een muziekopleiding via de 
vereniging en maakten korter of langer 
deel uit van het fanfareorkest. In veertig 
jaar was de fanfare bij veel evenementen, 
concerten, activiteiten en jubilea te 
zien en te horen. Daarmee vervult de 
fanfare een belangrijke maatschappelijke 
functie in het dorp.  Uit het fanfareorkest 
ontstond blaaskapel de Pierebloazers. Het 
fanfareorkest nu telt ruim dertig leden en 
staat sinds eind 2014 onder leiding van 
dirigent Marc Thijssen.

De drumband is intussen een compacte 
slagwerkgroep. Zij richten zich vooral 
op het podium met een diversiteit aan 
slagwerkinstrumenten. We kennen 
spectaculaire optredens van de 
slagwerkgroep tijdens de pronkzittingen. 
De slagwerkgroep staat onder muzikale 
leiding van Marcel van Vught.

Voor meer informatie en contact: 
www.notenkrakersvorstenbosch.nl

40 JAAR FANFAREORKEST
DE NOTENKRAKERS
In 1975 ontstond het idee om binnen muziekvereniging de Notenkrakers een fanfare 
te beginnen. De lessen begonnen met 25 aspirant leden. In 1971 was de vereniging 
als drumband opgericht. In 1980 nam de fanfare voor het eerst deel aan een concours.

DE FANFARE O.L.V.
MARK THIJSSEN 
(SINT ANTHONIS)
Mark is naast dirigent van de Notenkrakers 
ook dirigent van vier andere orkesten en 
muziekdocent. Ook speelt hij euphonium 
bij het harmonieorkest in Sint Anthonis 
en is hij muziekdocent. Hij komt uit 
een muzikaal nest en heeft een brede 
interesse in muzieksoorten en stijlen, als 
er maar emotie in zit en er energie wordt 
overgebracht. 

Marc kon als nieuwe dirigent eind 2014 
meteen aan de slag om deze productie 
muzikaal vorm te geven. “Het is enorm 
gaaf om het hele proces te zien groeien 
en dat de puzzelstukjes op z’n plaats 
vallen. Alvast een dikke proficiat aan alle 
mensen van productie, regie, deelnemers 
en muzikanten.

Het was een flinke klus. Maar het is 
het meer dan waard geweest! Proficiat 
allemaal!” 

De slagwerkgroep anno 2015



Tel. 0413 - 342 423

Alleen op afspraak.
Spoed? Bel 06 - 10 25 75 10
(alleen buiten kantooruren)

www.dapvorstenbosch.nl

Flexibel in bouwen

Rietdijk 15, 5476 VS Vorstenbosch, info@flexxbouw.nl
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Tijdens het Swingende Muziekspektakel krijgt u een gevarieerd 
aanbod van verschillende muziekstijlen te horen. Met toevoeging van 
gitaar, keyboard en drums (combo) en een keur van Vorstenbossche 
zangsolisten brengen we u een groots orkest waarin de traditionele 
fanfare niet meer is te herkennen.  Aankleding, geluid- en lichttechniek 
maken van het Gildebergske een compleet muziekpaleis.   

Verschillende optredens worden  met dans aangevuld door de leden 
en oud leden van de showteams MiChica en X-treme. We brengen 
allereerst spectaculaire muziek uit de jaren zeventig, de periode 
waarin de muziekvereniging is opgericht. Daarna komen bekende 
musicalmelodieën voorbij.  Het repertoire wordt afgewisseld met 
popnummers uit afgelopen decennia. Het Gilde, medeorganisator van 
dit evenement, verzorgt een traditioneel optreden. Ronnie van den 
Elzen speelt een vlotte altsaxsolo in het nummer Baker Street. Dit 
nummer veroorzaakte in 1978 het zogenaamde Baker Street-effect, 
waardoor de saxofoon vaker gespeeld werd in de popmuziek. Dit 
deel van de avond wordt afgesloten met opzwepende ritmes van de 
slagwerkgroep.

Na de pauze spelen we spannende muziek uit een bekende tv-serie, 
gevolgd door een medley van een wereldberoemd Nederlands duo. 
Herinnert u ze nog? Halverwege verrassen we u met een indrukwekkend 
optreden met bijzondere traditionele instrumenten. De slagwerkgroep 
verzorgt hierna een flitsend optreden. 

Als feestelijke afsluiting krijgt u ruim de gelegenheid om met 
Nederlandstalige popnummers uit volle borst mee te zingen.
Wij wensen u veel kijk en luisterplezier.

Veel kijk en luisterplezier.



Kerkstraat 9, 5476 KA Vorstenbosch, T. 0413-363645
Openingstijden Di t/m vrij: 08.00 - 12.30 uur en 13.30 - 18.00 uur, Za: 08.00 - 16.00 uur

Hondstraat 10, 5476 KT  Vorstenbosch | Tel.: 06 - 57 98 11 58 
 Mail: info@brabantmassage.nl | Internet: www.brabantmassage.nl

Sportmassage | Ontspanningsmassage | Bindweefselmassage | Chronische klachten

Marijke Dhondt

      Derptweg 10, 5476 VX Vorstenbosch
      (0413) 354 740
      (06) 304 96 362
      info@groeinaarvitaliteit.nl
      www.groeinaarvitaliteit.nl

Reflexologie   •   Acupressuur   •   Chinflex   •   Chinli -TuiNa
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YVON
KANTERS
(Watersteeg)

is het jongste zangtalent 
deze avond. Ze zit in de 
4de klas van de Havo op 
het Zwijsencollege. Naast 
school is muziek een grote 
passie van Yvon. Ze zingt 
nu al 7 jaar. Ze heeft 5 
jaar les gehad in klassieke 
muziek, daarna één jaar in 
de stijl Rock en nu zingt ze 
ook Jazz en Pop. “Ik vind 
het leuk om te zingen en 
met een fanfareorkest is het 
weer een nieuwe uitdaging 
voor mij. Zo kan ik me ook 
verder ontwikkelen.” 

MAX
VAN DEN BERG
(Oude Veghelsedijk)

is in het dagelijks leven 
examinator bij het CBR. Hij 
is een groot liefhebber van 
muziek en zingen is een 
van zijn grootste hobby’s. 
Hij doet dat onder andere 
bij popkoor Enjoy.

“We gaan er een feest van 
maken!”.

ELLEN
VAN DE VEN
(De Helling)

is als geboren Nistelrodense 
al weer 28 jaar een Vorsten- 
bossche. Naast het huis-
houden runnen, oppassen 
op de kleinzoon en veel 
vrijwilligerswerk is muziek 
haar grote hobby. “Meedoen 
aan het Muziekspektakel 
is geweldig. Het maakt 
het voor mij bijzonder om 
met muzikanten, zangers, 
zangeressen en danseressen 
uit Vorstenbosch mensen 
te laten genieten van een 
geweldige avond. Geniet 
ervan!”

ONZE SOLISTEN
Het uitgangspunt van het Swingende Muziekspektakel was om met Vorstenbosch Talent 
een geweldig muzikaal evenement neer te zetten. Naar onze bescheiden mening is dat 
zeker gelukt, op de volgende drie pagina’s zie je de (soms heel verrassende) Vorstenbosche 
solisten die we gevonden hebben om jullie een fantastische avond voor te schotelen.



MARTIN VAN GEMERT
(De Helling)

werkt als elektromonteur bij de firma Kuijpers. Hij is een 
liefhebber van R&B en maakt al lang muziek als drummer 
in een band en ook als zanger. “Ik vind het leuk om op het 
podium te staan en contact te hebben met het publiek”.

REGGIE
VAN HULTEN
(Kerkstraat)

is van beroep kapster. Ze zingt al jaren in popkoor Enjoy 
onder leiding van Henny van Houtum. Reggie is enthousiast 
over deelname aan het muziekspektakel. “Zo kan ik mezelf 
laten horen en doe ik iets wat ik echt super leuk vind”.

NICOLE KANTERS
(Heiveld)

houdt zich naast de zorg voor haar gezin in het dagelijks 
leven bezig met onderzoek naar voeding en gezondheid. 
Naast sporten en naar de film gaan zingt Nicole in haar 
vrije tijd. Rock is haar favoriete muziek. Ze vindt het 
spannend en een uitdaging om mee te doen. “Maar ik heb 
er zin, het is gezellig en ik leer zo steeds meer mensen 
kennen in Vorstenbosch.”

ANNEMIEK
DOMINICUS
(Schoolstraat)

werkt bij zwembad de Drie-Essen in Uden in diverse taken.  
Zij heeft jaren met veel plezier bij een koor gezeten. 
“Tegenwoordig zing ik alleen nog in onze badkamer maar 
vanavond ook hier tijdens het swingende Muziekspektakel”. 

DIRK TIMMERS
(Bedafseweg)

runt samen met Heidi een gezin met 4 kinderen, een 
groepsaccommodatie en een kersenboomgaard. Daarnaast 
houdt hij zich ook bezig met het storten en afwerken van 
betonvloeren. Hij speelde eens gitaar in een band, en heeft 
ook een voorkeur voor gitaarmuziek en mooie melodieën. 
Hij deed eerder mee aan de proms maar moest het nu toch 
even  overdenken. “Ik ben nou eenmaal geen zanger. Ik 
doe mee omdat het geweldig is om samen met de fanfare 
popmuziek ten gehore te brengen.”

MARCEL
DOMINICUS
(Schoolstraat)

is overdag werkzaam als CBR examinator. Als vrijwilliger is 
Marcel vaak te zien en te horen in het dorp. Organiseren 
en presenteren van diverse evenementen doet hij graag en 
goed. Als hij een wens zou mogen doen dan zou hij  wel 
willen leren zingen. Dat was voor hem ook een reden om 
graag de presentatie van het muziekspektakel op zich te 
nemen. “Geniet als het kan en maak op tijd een feestje” is 
zijn lijfspreuk.

MARGERY SCHAPENDONK
(Binnenveld)

brengt veel tijd door bij de Jumbo in Boxtel als afdelingschef 
kassa. Na haar werk stuurt ze het huishouden met twee 
opgroeiende kinderen aan. Veel vrije tijd blijft er niet over, 
maar met vriendin Annemieke was ze meteen enthousiast 
om mee te doen. “Het kost best veel tijd maar van zulke 
dingen krijg je juist ook weer heel veel energie.”



Kerkstraat 11c  |  5476 KA Vorstenbosch  |  Telefoon: 0413 - 36 22 22

Voortweg 17 - 5406 VG Uden  |  06 - 227 889 12
nooijentegelwerken@12move.nl

Anne van der Sanden
(06) 487 13 616
anne@salonlev.nl

Watersteeg 20
5476 KW Vorstenbosch
www.salonlev.nl

DANSGROEP
Desiree Davelaar begeleidt al enkele 
jaren de showteams MiChica en X-treme. 
Samen met deze meiden en een aantal oud 
leerlingen verzorgt ze de dansondersteuning. 
In het dagelijks leven werkt ze voor een 
hip kinderkledingsmerk. Zelf danst ze al 
haar hele leven verschillende dansstijlen 
in verschillende teams. Ze geeft les en 
workshops en roept iedereen op de “de dag 
te beginnen met een dansje... “

HET COMBO
Een combo van gitaristen en toetsenist 
maakt het orkest compleet. Zij zorgen er 
mede voor dat een breed spectrum aan 
muziekstijlen goed wordt gepresenteerd. 
Het combo bestaat uit Philip Jamlean 
(basgitaar), Niels Bloemen (toetsen), 
Tjerk de Boer (gitaar) en Rico van Hooren 
(sologitaar).

Desiree Davelaar

v.l.n.r.: Rico van Hooren, Philip Jamlean, 
Niels Bloemen, Tjerk de Boer



De Amert 150 A      5462 GH    Veghel    Tel./: 0413-363164 

www.beeldengieterijtenax.nl 

Kunstobjecten  -  Souvenirs  -  Relatiegeschenken  -  Awards  -  Sportprijzen  -  Restauratiewerken 

 -  en vele andere toepassingen. 

 
Ook voor realisatie van uw eigen idee of ontwerp ! 

HET GILDE
Het gilde Sint Antonius Abt is één van de 
grootste, meest actieve en bekendste gilde 
in Brabant. Het heeft een historie die zeker 
terug gaat tot in de 17de eeuw. In 1951 is 
het gilde heropgericht. ‘t Gildebergske is 
het thuis van de vereniging. Daar vinden 
de meeste activiteiten plaats,  waaronder 
trommen, vendelen, bazuinblazen, geweer-
schieten, kruisboogschieten en jeu de 
boules.

www.gildevorstenbosch.nl

PIPEBAND
Firebrigade Pipes & Drums is
ontstaan uit het korps van de vrijwillige
brandweer van Gemert. Het begon in 2003
als een geintje. 12 jaar later is het een
serieuze band. De De pipedivisie zorgt voor
een bijzondere aanvulling van het 
fanfareorkest.

www.gfpd.nl



Héél veel plezier 
bij het swingende 
Muziekspektakel
Vorstenbosch!

Kijk op www.regenmakers.nl of bel(0413) 341404 voor een afspraak.
Pieter van Dommelen(Kerkstraat 5b, Vorstenbosch)

Deze 6 jonge muzikanten hebben zich laten inspireren door de 
Stones, de Beatles en alle muzikale helden uit het verleden, 
heden en de toekomst. Zij stonden in het voorprogramma van 
de “Golden Earring”, speelde op festivals als Festyland en 7th 
Sunday en staan ‘nu’ speciaal voor u paraat!

Geniet van ‘oorwaarschijnlijk’ bekende lyrics, gitaar- en 
trompetsolo’s. Maakt u zich gereed, klaar en geprepareerd voor de 
mannen van Beat The Stones! 

Facebook.com/BeatTheStones

AFTERPARTY MET
BEAT THE STONES
Stel je voor: Het gebied waar water en vuur tegen elkaar strijden 
en er geen plaats is voor een evenwichtige yin en & yang. Blauw 
versus rood, de jongens tegen de meisjes en als kat en muis. 
Totally mashed-up!



     0413 - 363188
     0413 - 351707
T.
F.

     geenendiervoeders@home.nl
     www.geenendiervoeders.nl
E.
I.

Heuvel 2
5476 KG Vorstenbosch

Voor alle diervoeders, meststoffen, zaagsel en houtkrullen, tuinartikelen,
bedrijfskleding bent u bij ons van harte welkom. Graag tot ziens!

NAWOORD

Wij hopen dat u heeft genoten van dit geweldig swingende muziekspektakel. Dit 
muziekevenement kwam tot stand door enthousiasme en gedrevenheid van heel veel 
inwoners en een duidelijk gemeenschappelijk doel; leuke muziek maken waar mensen 
van kunnen genieten. Samen bijna een jaar dit muziekspektakel opbouwen was een 
evenement op zich. Drie dagen veel mensen daar ook van laten genieten was een heel 
bijzondere happening. 

Namens alle leden van muziekvereniging de Notenkrakers en het gilde Sint Antonius 
Abt, de muzikanten, dirigent en instructeur, solisten, comboleden, gastmuzikanten, 
dansers, leden van het organisatiecomité en iedereen die heeft meegewerkt om dit 
muziekspektakel tot een succes te maken, heel hartelijk bedankt voor uw enthousiaste 
belangstelling! Alle deelnemers dank ik heel hartelijk voor de inzet om weer een 
geweldig evenement weg te zetten in ons dorp. 

Frank Geenen
voorzitter muziekvereniging de Notenkrakers

Voor meer informatie en contact, kijk op onze websites
www.gildevorstenbosch.nl en www.notenkrakersvorstenbosch.nl

COLOFON

Teksten & samenstelling : Frank Geenen, Pieter van Dommelen, Jos van Dijk
Fotografie : Liesbeth van Asseldonk Fotografie
   www.liesbethvanasseldonk.nl
Ontwerp en opmaak : Pieter van Dommelen, Regenmakers Reclamestudio
   www.regenmakers.nl
Drukwerk : Drukwerkstuntprijzen.nl
   www.drukwerkstuntprijzen.nl

We bedanken Adams Musical Instruments voor het 
uitlenen van enkele instrumenten die nodig waren om u 
dit spektakel voor te schotelen. www.adams-music.com



HONDSTRAAT 10 | VORSTENBOSCH | [ T ] 0413 - 34 36 74 |  [ E ] INFO@ANNELIES-AARTS.NL | [ I ] WWW.ANNELIES-AARTS.NL

from A to Beautiful

Zon, zee, zomer… genieten en relaxen. 
Vooral geen gedoe. En er op elk moment 
tóch perfect verzorgd uitzien. Hoe? 
Met permanente make-up!

Lekker makkelijk. Dat is één. Maar permanente 
make-up biedt zoveel méér:
•	 Professionele	modellering	van	uw	wenkbrauwen.	

Goed gevormde wenkbrauwen geven het effect van 
een optische lift en zorgen voor een stralende, open 
blik. 

•	 Mooi	geaccentueerde	ogen.	Een	perfect	aangebrach-
te permanente eyeliner geeft u een stralende oogop-
slag en versterkt de natuurlijke vorm van uw ogen. 
En wat u ook doet: zwemmen, sporten, douchen… u 
ziet er altijd verzorgd uit. Uitgelopen oogmake-up is 
voorgoed verleden tijd!

•	 Perfect	gevormde	mond.	Een	subtiel	liplijntje	in	de	
kleur van uw lippen accentueert of perfectioneert uw 
natuurlijke lipcontour. En met volledig ingekleurde 
lippen heeft u altijd een mooi gevormde mond.

Subtiel, natuurlijk en professioneel zijn onze uitgangs-
punten. Omdat wij voortdurend scholing en training 
volgen in het aanbrengen van permanente make-up 
kunnen wij u een perfect resultaat garanderen. Een 
veilige en prettige gedachte! 

Loop gerust eens bij ons binnen, wij adviseren u graag. 

Hondstraat 10 - Vorstenbosch - 0413-34 36 74 - info@annelies-aarts.nl
www.annelies-aarts.nl

Laser facelift
Kies nu voor de nieuwe laser facelift!

Voor onmiddelijke e� ect met 

resultaten op langere termijn.

Een snelle comfortabele behandeling 

zonder hersteltijd en pijn, ook in 

de zomer. Goede resultaten na 

de behandeling op alle tekenen 

van veroudering.  Op verslapping, 

pigment, rimpeltjes en textuur.

U ben� va� hart� welko� voor ee� 

grati� huidanalys� e� advie�!


