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Tijdens het studieweekend 

werden 2 leden in het 

zonnetje gezet. 

Karin voor 35 jaar en 

Marise voor 5 jaar 

lidmaatschap. 

Dames, Van Harte 

Gefeliciteerd!!! 

 

 

 



 

 

 

 

 

   

 
 

We zitten al weer in mei, wat gaat dat jaar hard. Vorige keer liepen we nog met 
puntoortjes en we kunnen nu al bijna de jas weer uitlaten. Dat bedoel ik meer 
spreekwoordelijk dan letterlijk, want we hebben nog nooit zo’n koude april achter 
de rug, zeker de laatste 2 weken. 
 

Maar er is best wat gebeurd in de afgelopen maanden. 
We hebben een zéér geslaagd studieweekend gehad in het eerste weekend van 
april (toen viel de temperatuur reuze mee, trouwens). We hebben daar een 
workshop Straattheater gehad van Chris Champion. Wat was dat leuk! Er is veel 
werk verzet en we hebben weer wat leuke ideeën uitgewerkt. 
Tijdens het studieweekend hebben we een optreden vastgezet voor een week 
later, tijdens de 65

ste
 Duinenmars. Prima weer, maar eigenlijk te kort na het 

studieweekend. We hadden (voor onszelf) iets meer tijd willen hebben om het 
setje verder uit te werken. Maar al met al was het toch geslaagd. 
Onlangs hebben we ook de Algemene Leden Vergadering gehad. Hierbij heeft 
Hans Gijsbertsen zijn titel penningmeester overgedragen aan “vers” bestuurslid 
Ron Jutte (nou ja, vers, het is ook een oudgediende in het bestuur). 
Hans Gijsbertsen vond het na 35 jaar penningmeester genoeg en vindt het tijd 
dat de jongeren zich er mee gaan bemoeien. Leuk dat Ron zich daar jong 
genoeg voor voelt. 
Maar Hans is niet uit het bestuur. We hebben het bestuur uitgebreid met het 
taakgebied “Algemene Zaken”. Er zullen genoeg klusjes te doen zijn die niet 
persé bij één van de andere taakgebieden thuis horen. En veel zaken deed hij er 
nu al bij. Daarnaast zal hij Ron het hele jaar nog bijstaan in de overdracht van de 
financiële zaken. 
 

Wat op dit moment nog even tegen zit is de oplevering van de nieuwe “Blub”. 
Ons verplaatste onderkomen is nog steeds niet klaar voor gebruik. Het gaat wel 
hard en het is zeker een prima locatie, aan het Jaagpad. Maar vooralsnog 
genieten wij nog even van de gastvrijheid van de FB Korpsen, die om de hoek 
van het Jaagpad zitten. Wij zijn FB Korpsen zeer dankbaar voor deze 
mogelijkheid, maar we zijn er wel aan toe om naar de nieuwe locatie over te gaan 
(en de FB waarschijnlijk ook wel). 
De zomer is al weer in aantocht. Dat houdt ook weer                      een aantal 
leuke optredens in, waaronder Ut Haags Notûhfestival.                  Dit jaar een 
lustrum (10 jaar alweer) en wederom op de fantastische                 locatie rond de 
Grote Kerk midden in de binnenstad. 
Nog een heel stuk verder weg (gelukkig) is de feest-                                     
dagenperiode  aan het eind van het jaar. Voor de   
pietenband hebben we in ieder geval de 2 vaste  
optredens al vast staan, maar zeker voor  
Elfen AnderZ, de Prettige Kerstband, moeten  
we nog hard aan de slag. Maar we weten zeker  
dat we daar een aantal leuke optredens voor  
gaan krijgen. 
Voor nu veel leesplezier in deze Forti en  
graag tot ziens bij één van onze activiteiten. 
 
Patrick 
 



 

 

 

 

 

 

 
Couplet 1: 
Heel veel jaar geleden Kindervreugd 
Toen was u waarschijnlijk nog de jeugd 
Leuke optredens gedaan 
Met Fortissimo ook daarna 
En nu zit hier FF AnderZ 
 

Refrein: 
Weer een jaar erbij 
Gezelligheid 
Theatershows tot veel cadeaus 
Met Sinterklaas en Kerstmis 
Alles altijd op zijn kop 
Het publiek dat staat te swingen 
Als jullie muziek maken 
En alle leuke dingen 
Die komen weer bij elkaar 
In het mooie nieuwe jaar 
 
 
 

Written by Valisha Jutte, 2016 

 

FF ANDERZ  
– MELODIE OP MICHEL, ANOUK 
 

Couplet 2: 
Niet alleen goede momenten 
Nee, er was ook een groot verlies 
Maar de band speelt nu voor Irma 
Met elkaar 
Verwerken we dit grote verdriet 
En de muziek leidt ons de weg 
We komen er weer sterker uit 
Want deze band is niet te breken 
Aan het einde gaan we weer vooruit 
 

Refrein : 
Weer een jaar erbij 
Gezelligheid 
Theatershows tot veel cadeaus 
Met Sinterklaas en Kerstmis 
Alles altijd op zijn kop 
Het publiek dat staat te swingen 
Als jullie muziek maken 
En alle leuke dingen 
Die komen weer bij elkaar 
In het mooie nieuwe jaar 
 

We spelen samen met elkaar 
 

Ja het is 
 

 

Tijdens onze jaarlijkse 
nieuwjaarsborrel zong 
Valisha verzorgde voor 
ons een optreden.  
De tekst van dit nummer 
heeft ze zelf 
geschreven. Super!! 



 

 

 

 

 

 

Workshop Straattheater. 
 
 

Al een hele lange tijd had ik de wens om eens een keertje met de gehele band een 
cursus/workshop straattheater te gaan volgen. 
Tijdens de roep-maar-raak-sessie van het studieweekend dat we hadden in oktober 
2015 heb ik dat ook geroepen. 
 
Na dat studieweekend ben  ik aan de slag gegaan om diverse straattheatermakers 
te benaderen. 
Ruim 10 van deze theatermakers heb ik benaderd. Helaas reageerde niet iedereen. 
Maar onder diegenen die mij beantwoordden zat Chris Champion. 
 
Hij reageerde als volgt: 
 
Beste Arie, 

 

Bedankt voor je email. Ik heb naar je website en enkele youtube 

filmpjes bekeken en volgens mij zijn jullie al aardig op weg om 

mooi straattheater te maken.  

 

Er is best wat fysieke beweging in sommige van jullie nummers en 

ik kan mij voorstellen dat dat de aandacht van het publiek trekt. 

 

Ik ben wel bereid om een straattheater workshop bij jullie te 

komen geven. Aandachtspunten die aan de orde zouden kunnen 

komen: 

- contact met het publiek 

- hoe krijg je de aandacht van het publiek en (heel belangrijk) 

hoe ga je dat houden 

- gebruik van lichaam 

- werken in groepen om interessante en bijzondere opstellingen te 

vinden 

- presentatie - hoe kom je over op een publiek? 

- fysiek groot spelen 

 
Bovenstaande hebben we in de Denktank besproken, waarna we aan het bestuur 
gevraagd hebben of hier budget voor was. 
Gelukkig was er dit geld beschikbaar. 
Na wat heen en weer gemaild te hebben, heb ik de afspraak met hem gemaakt om 
bij ons langs te komen tijdens ons Studieweekend in April. 
 
Helaas hadden we twee afzeggingen voor de zaterdag: Jacky moest leren, en 
Johan zou pas met de lunch komen, i.v.m. een trouwerij, die hij op vrijdag had. 
Gelukkig was Jacky er de hele zaterdag bij, en kwam Johan al ruim voor de lunch! 
 

Ik denk dat deze dag zeer waardevol  
is geweest. Ik kijk er met heel veel  
plezier op terug, en ben er enorm  
enthousiast en ‘begeisterd’ door  
geworden. 

 

Arie. 
 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

NIEUW DRUMSTELLETJE??? 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

BEGIN VAN DE AVOND,  

IEDEREEN NOG  

HEERLIJK RUSTIG! 

BEHALVE  

DE JEUGD!!! 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

  

 

(DANCE WITH ME TONIGHT) 

OEHOEH, OHOH FFANDERZ 

ZO SERIEUS, MAAR VOL GEZELLIGHEID 

OEHOEH OHOH FFANDERZ 

’T IS ONZE EERSTE GROEPSACTIVITEIT  

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (VIVA LA VIDA) 

 

  HIER IS HET TEAM ROOD 

  WIJ GAAN WIHHHHHINNEN 

  WE KUNNEN NIET ZIHIGEN 

  TATA TADA DA TA DADA 

  LALA LALA LALA 

  ROOHOOD ROOHOOD BRUIN BROOD 

  KLAAR! 
 



 

 

 

 

 

 

  

 

(LION IN THE MORNING SUN) 

WIJ ZIJN TEAM GEEL 

EN WIJ DOEN ONS BEST EN DAARDOOR 

ZIJN WIJ BETER DAN DE REST! 

WIJ HEBBEN VEEL PLEZIER, OOGCONTACT 

MAKEN WE HIER 

EN DAN DOEN WE DAN OOK HEEL ERG VIER 

MEERVELD DAT IS DE PLEK WAAR WE NU 

ZIJN  

WAAR WE NU SNEL AAN HET SPELEN ZIJN 

WAAR WE NU SNEL AAN HET SPELEN ZIJN 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (LIVIN’ LA VITA LOCA) 

  TEAM TEAM TEAM TEAM GROEN 

  WIJ ZULLEN DIT GAAN WINNEN 

  TEAM TEAM TEAM TEAM GROEN 

  DE PRIJZEN LOPEN BINNEN 

  TEAM TEAM TEAM TEAM GROEN 

  YVONNE JORDY RON HANS 

  TEAM TEAM TEAM TEAM GROEN 

  ANDEREN MAKEN       GEEN KANS 

  ANDEREN MAKEN       GEEN KANS 

  ANDEREN MAKEN       GEEN KANS 
 



 

 

 

 

 

 

 
 
 

ZIE VOOR DE TEKST 

PAGINA HIERNAAST 

TIJDENS HET ONS 
STUDIEWEEKEND, 

WERD HET NIEUWE LOGO 
ONTHULT VAN ONZE VASTE 

VERBLIJFPLAATS. 

UITERAARD 
KONDEN 
WE NIET 

ACHTERBLIJVEN 
MET EEN 

MUZIKALE 
BIJDRAGE. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Edith en Nico Groeneveld zetten bedrijf ouders voort 

06-04-2016, 08:42 | Van de redactie  

Vanaf de Garderense molen is het precies twee komma vijf kilometer fietsen naar Kampeerboerderij Meerveld. Daar 

vond zaterdagmiddag een bijzonder moment plaats: de heropening van de kampeerboerderij.  

Inez van den Broek 

Op het erf oefent een muziekband, terwijl aan de eettafel in de woonkamer Edith en Nico Groeneveld en de ouders van 

Edith, Bert en Dikkie van Hierden, zitten te wachten. Een mooie gelegenheid om even met ze te praten over de 

geschiedenis van de kampeerboerderij. 

In 1968 namen de huurders van het geheel de stap om er een kampeerboerderij van te maken. Ze hadden aan de 

toenmalige eigenaar (groot)vader Hendrikus van Hierden voorgesteld dit te gaan doen, ,,want enkel varkens voeren, doar 

vinde we niks meer an. Je moet er kampeerders in doen." Ze regelden de benodigde vergunningen en zijn gestart. 

In 1970 trouwde zoon Bert van Hierden met zijn Dikkie en zij gingen in de boerderij wonen en namen zo de zorg en 

verantwoording van het boerenbedrijf plus de groepsaccomodatie over. Verschillende groepen mensen kwamen door de 

jaren heen hier op het erf kamperen: (sport)verenigingen, scholen en soms families maken gebruik van de 

groepsaccomodatie. Ze koken hun eigen eten in de ruime keuken die daarvoor is ingericht. Lekker onder elkaar voor een 

week of een weekend. 

In 1972 wordt, aldus Dikkie van Hierden, de SVR opgericht. Deze afkorting staat voor Stichting Vrije Recreatie, die 

'kamperen bij de boer' promoot. Bert en Dikkie zijn meteen lid geworden en hebben vanaf dat moment naast de 

groepsaccomodatie ook een camping te runnen. 

Op de vraag wat het leukste is wat ze tijdens hun werk op de boerderij hebben meegemaakt is Bert heel snel met zijn 

antwoord: ,,Dat je je kinderen kunt opvoeden. Je bent de hele dag thuis. Dat vonden wij wel altijd het leukste. Dat je bij 

je gezin bent en thuis aan het werk. Al die kampeerders was eerlijk gezegd best even wennen." 

Omdat ze de leeftijd krijgen om met pensioen te gaan, zetten ze de kampeerboerderij te koop. Totdat dochter Edith en 

schoonzoon Nico Groeneveld bedenken dat ze het eigenlijk wel wilden overnemen. Ze hadden tijdens een vakantie van 

de ouders van Edith al eens de taken op de kampeerboerderij overgenomen en dat was hen goed bevallen. Toen ze dat 

met de ouders overlegden, duurde het nog een half jaar totdat de knoop werd doorgehakt. Soms helpen bepaalde 

omstandigheden mee om, zoals Bert het zo mooi uitdrukte, ,,het balletje sneller te laten rollen. En voor ons is het ook 

leuk, want we konden nu makkelijker afscheid nemen, dan wanneer het aan een vreemde was overgegaan", aldus Bert. 

Na zestien jaar in Harskamp te hebben gewoond, kwamen Nico en Edith zonder problemen terug naar hun 

geboortegrond. Edith komt terug in haar ouderlijk huis, terwijl Nico als kind en jongere anderhalve kilometer verderop, 

aan de andere kant van de weg woonde. Aan 't Rechte wegje om precies te zijn. 

DE ONTHULLING En dan is het half vier en gaat het gezelschap naar buiten. Helaas ontbrak daardoor de tijd om te 

vragen wat de drie kinderen van Nico en Edith: Eline, Niels en Lizette van de verhuizing vonden. De muziekband FF 

Anderz, die dit weekend logeert in de groepsaccomodatie, staat te popelen om een klein feestje te maken van de 

onthulling van het nieuwe logo, dat op de borden en vlaggen van Kampeerboerderij Meerveld staat. 

Pa en Ma van Hierden krijgen van Edith het verzoek om de afgeplakte borden te onthullen. Dat doen ze nauw 

samenwerkend en in duidelijk overleg.  

Swingende bandleden knallen met hun muzikale klanken over de op dit moment nog lege akkers en tegen de nog kale 

bomen. Daarna spelen ze het alom bekende 'Lang zal ze leven' wat door de andere (camping)gasten en familie, die 

allemaal getuige wilden zijn van deze 'opening' wordt meegezongen. 

 



 

 

 

 

 

 

 

- WE WEER IEMAND HADDEN DIE DOOR DE STOEL    
  ZAKTE. 
- HET DIT KEER YVONNE WAS. 
 
- HANS HANNINK OP DE ZONDAGOCHTEND EEN  
  ZEER GOED IDEE HAD. 
- HIJ NIET WIST DAT DIT ALLANG BESPROKEN WAS,  
  DAARVOOR. 
 
- WE EEN HELE LEUKE EN PRODUCTIEVE ZATERDAG  
  GEHAD HEBBEN. 
- SPIERPIJN BIJ SOMMIGE LEDEN DE  
  ZATERDAGAVOND AL TE VOELEN WAS. 
 
- WE ZATERDAG ZELFS EEN KORT OPTREDEN  
  GEHAD HEBBEN. 
 
- JOOP EN JACKY SPECIAAL VOOR DE ACTIVITEIT OP  
  ZATERDAG GEKOMEN ZIJN.  
- S'AVONDS WEER TERUG GEREDEN ZIJN. 
 
- JOOP EN JORDY GETROUWD ZIJN. 
 
- PATRICIA UIT DE ACHTBAAN GEVALLEN IS. 
 
- TOUWTJE SPRINGEN OP EEN TRAMPOLINE ZWAAR IS. 
 
- WE EEN NIEUW LID HEBBEN , MELANIE. ( MELODY)  
 
GROETJES, SHIRLEY 

 

MARIANNE EN PAUL BEDANKT 

VOOR DE SUPER 

VERZORGING TIJDENS HET 

WEEKEND! 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 

LEKKER AAN DE HUPPEL 

MEER DOOR DE KNIETJES! 

HE, HANS MET EEN TOETER 



 

 

 

 

 

 

 
 
 

VANUIT DE 

LUCHT GEZIEN, 

GAAT HET AL 

AARDIG 

VORDEREN!! 

OUDE LOCATIE 



 

 

 

 

 

 

TOEN WAS DE LIFT 
KAPOT. 

SJOUWEN VANAF 

DRIEHOOG. 

ZON 

REGEN 

BUITENREPETITIES 



 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

Precies om 10.00 uur kwam  
ik (lopend) en  Ron, Arie,  
Paulien en Marise (met de auto)  
gelijktijdig aan bij het clubhuis  
van de F.B. Waar Dirk al  
stond/zat te wachten in de bestelauto. 
Dirk had de setjes klaar gezet op de 2e etage samen met de krukjes en de soezen, zodat 
we ze alleen nog maar in de lift hoefde te zetten en in te laden. 
Het 1e setje was beneden aangekomen en Ron stuurde de lift netjes weer naar de 2e 
etage. 
Althans dat was de bedoeling….. wat er kwam….. geen lift!! 
De lift was blijven hangen ergens!! Gelukkig dat er niemand in zat. Wat nu… zeiden we 
tegen elkaar. Tsja dan maar ff de storingsdienst bellen…. Dirk ging wel ff bellen…..helaas 
de lift zat niet meer in het onderhoudscontract. 
Dan maar de setjes uit elkaar halen, oftewel zo kaal mogelijk maken en dan maar naar 
beneden tillen. Dus dat deden we maar en alles maar los in de auto leggen, want 
vanwege de tijd hadden we daar niet de tijd voor. Mooi klusje voor het slagwerk om alles 
weer in elkaar te zetten. 
Nadat alles weer op z’n plaats zat, kregen we na ongeveer 20 minuten het sein, dat we 
mochten beginnen. We hebben ons muzikale setje 2x gespeeld en het publiek en 
wandelaars vonden het leuk (wij ook). Er zijn natuurlijk ook de nodige foto’s en filmpjes 
gemaakt, die ook in deze Forti en op de website komen te staan. 
Toen we klaar waren met spelen, kregen we te horen, dat Renzo, het broertje van Mitch, 
van de trap, die tegen de duinen is gebouwd, was gevallen/uitgegleden. Dat was ff 
schrikken, we kregen te horen, dat de ambulance was gebeld voor hem. En omdat onze 
vrachtauto bij de E.H.B.O. tent geparkeerd stond, konden wij nog niet weg. Omdat de 
ambulance er elk moment aan kon komen. (Op het moment, dat ik dit op papier zet gaat 
het gelukkig al een stuk beter met Renzo, de verwondingen waren gelukkig niet heel 
ernstig). 
Daarom duurde het ruim een half uur, eer we weg konden, de hulptroepen, die al op weg 
waren naar het clubhuis, waren ondertussen gebeld, dat we ietsje later zouden komen. 
Bij het clubhuis aangekomen stonden de hulptroepen al te wachten. 
Het uitladen was toen met een uurtje klaar, het in elkaar zetten van de setjes werd bij de 
repetitie gedaan. 
 

Ik wil graag de sjouwers bedanken voor de hulp bij het sjouwen. 
 
Hans Gijsbertsen  
Katinka en Gordon 
Johan    
Melody 
Ron en Paulien  
Shirley en Patricia 
Marise   
Hans Soes 
Arie    
Dirk 
 

Groetjes van BariMart 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

WIJ DOEN OOK MEE AAN DE 

DUINENMARS 



 

 

 

1 

 
zaterdag  
21-05-2016 
 

Houswarming "De Blub" 

11-06-2016 Notuhconnectie 
Van theater Viallant naar de 
Grote Kerk 

12-06-2016  Ut Haags Notuhfestival 
In en om de Grote Kerk 

 

zaterdag  
08-10-2016 
 

Muziek and Show presentatie 
 

vrijdag 21 t/m 
zondag  
23-10-2016 
 

Studieweekend najaar 
Kampeerboerderij Meerveld 

zaterdag  
12-1-0-2016 
 

Intocht Sinterklaas 
Scheveningen Den Haag 

zondag 
27-11-2016 
 

De Gepeperde Noten 
Ministerie van SZW  

zondag  
04-12-2016 
 

Sinterklaasoptreden 
Amsterdam (aanvraag) 

 
 



 

 

 

 

 

 

 
 
 

Hallo Fooks, 

Soo daar Benne we weer in ut foorjaarsnummur Nau buitu is ut 

noch steets wintur. Kout seg… 

Maarjaa mesgrien wort ut betur. 

Nau jullie bennu lekkur besich sech in ut studieweekent. 

Leuk die teatjerwourksjop met die engelsuman kris. 

Lekkur gekku bekkies trekku. Situatijes uitbeeldu. Konak met ut 

puubliec. Wassu wel effe wennu foor sommichu. 

Ikku wis nie dat er sulku artiestu bei jullie ware. Die kris heeft wel 

jullie lekkur an ut werk geset. Resultaat sag ikku. Want ikku hep 

tegewoodich reiles bei de reisgrool boem is ho en ikku kwammu 

met mein instruktur langs reie daar in die plaspoelpoldur. Gaattu 

supur er uit sien.Ferdur hebbu jullie lekkur lol gehat teidund ut 

weekent. Lekkur in de donkur foetballu haha. Ennu gebof met ut 

weer. Ook teidens julli mienieoptredu bei de kampeerbordurei. 

Jullie haaldu selfs de plaatseleike krand. Nou ja krand hahaha. 

Bennu benielt wattu jullie gaan doen met ut 

haagsnootuuvestieval. Ullie dedu ergu gèhijmsinnig in het 

weekunt. Nieuwu ect??? Bennu heel niesgierich. 

Seg dattu wassu mein klespraatju.  

Feel plesier bei de komundu  

optreduns. 

 

Pietje Krietiek 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 

Overgenomen uit Muziek & Show 



 

 

 

 

 

 

Hoe maak je van een mug een gum? 
 Door hem achteruit te laten vliegen! 
 
Ik hoop dat ik niet giftig ben, zegt de ene  
slang tegen de ander.  
Hoezo dan? Vraagt de slang.  
Nou, is het antwoord, ik heb net op mijn  
tong gebeten! 
 
Maarten komt bij de dokter:  
Ik denk dat ik een bril nodig heb, dokter;  
Dat zou best wel eens kunnen, je staat namelijk nu in de  
snack.bar   
 
Twee zandkorrels lopen door de woestijn. 
Zegt de een tegen de ander:  
Wat is het hier druk. 
 
Waarom zit er stuur op je fiets? 
Antwoord; dan hoef je de bel niet vast te houden. 
 
Er zitten twee oenen in de trein. 
Zegt de ene oen tegen de andere oen :   
Als jij raad hoeveel koekjes ik in mijn zak heb zitten, mag je ze alle 
drie hebben. 
 
Waarom moeten kabouters altijd giechelen als ze voetballen? 
Omdat het gras onder hun armen kietelt! 
                           
Twee bananen lopen op straat. 
Vraagt de ene banaan aan de andere: 
Heeft jouw broer eigenlijk nog werk gevonden? 
Zegt de andere banaan : Ja , hij is rechter. 
 
Simone en haar ouders hebben pizza,s besteld. 
Haar moeder vraagt: Zal ik je pizza  
in 6 of 12 stukken  
Snijden?Simone antwoord:  
Doe maar in 6, want 12 stukken  
krijg ik nooit op.   
 
Gr, De lachebek          
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

shop 
 

totaal 
2016 

mei 

2016 

april 

2016 

maart 

2016 

febr 

Zooplus BE BE 19 0 3 6 5 

bol.com NL 16 0 3 5 2 

inktpatroonshop.nl NL 16 1 5 4 4 

Redcoon NL NL 8 0 1 2 3 

HEMA NL 8 0 1 2 2 

Zalando NL 8 0 2 3 1 

Booking.com NL 7 0 1 2 1 

KLM NL 6 0 1 1 3 

Wehkamp NL 6 1 2 1 0 

Sneltoner.nl NL 5 0 1 1 2 

Thuisbezorgd.nl NL 4 0 0 2 0 

Coolblue NL 4 0 1 0 2 

Venere.com – Hotels NL 4 0 3 0 1 

Zooplus NL 3 0 0 1 0 

Dinnersite.nl 

Restaurantgids 
NL 3 0 1 0 1 

Aktiesport.nl NL 3 0 0 1 1 

Conrad NL NL 3 0 1 0 1 

Bax Shop NL NL 2 2 0 0 0 

Inktweb.nl NL 2 0 0 0 2 

Cheaptickets.nl NL 2 0 0 1 0 

Centralpoint.nl NL 2 0 1 0 1 

kleertjes.com NL 1 0 0 1 0 

Fonq.nl NL 1 0 1 0 0 

Bart Smit NL 1 0 0 0 0 

Viking NL 1 0 1 0 0 

KPN NL 1 0 0 0 0 

Blokker NL 1 0 0 0 1 

Staples NL 1 0 1 0 0 

iBood NL 1 0 0 0 0 

Inkclub.com NL 1 0 0 0 1 

Plutosport NL 1 0 0 1 0 

Media Markt NL 1 0 1 0 0 

Disneyland Parijs NL 1 0 0 0 0 

 



 

 

 

 

 

 

Tijdens de nieuwjaarsbrunch werden de 

dames Karin en Paulien bedankt voor hun 

enorme inzet voor het maken van de 

pakken voor Elfen AnderZ, De Prettige 

Kerstband. 

Tijdens een 

repetitieavond 

kregen we een 

promotiebezoek 

van Randstad 

Brass Adventure 

i.v.m. hun 

jubileumconcert. 

 



 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


