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Voor u ligt de nieuwste glossy van de Rimboband. Een prachtig blad, dat 
door veel mensen ongetwijfeld met plezier wordt gelezen. Natuurlijk is 
de Facebookpagina op internet mooi, maar wat is er nou leuker dan al die 
schitterende foto’s van de muzikanten en concerten ook echt op papier 
te zien? Ik heb me laten vertellen dat sommige leden dit blad zelfs onder 
hun hoofdkussen hebben liggen. En een foto uitknippen, als iemand de 
Rimboband verlaat…
Dat geeft de enorme betrokkenheid rondom dit fantastische initiatief 
aan. Met haar zestig leden neemt de Rimboband al sinds 1979 een vaste 

plek in de harten van vele Helmonders in. Zoals ik ook in mijn nieuw-
jaarstoespraak heb gezegd:  Helmond is een stad om trots op te zijn, 
vanwege onze helden, uitblinkers en sterren. De leden van de Rim-
boband zijn daarvan goede voorbeelden. Maar laat ik ook de vele 
vrijwilligers, ouders en sponsors niet vergeten. Zonder hun onvoor-

waardelijke steun zou de band nooit zo lang hebben kunnen bestaan.
Sinds ik ruim vier jaar geleden burgemeester werd, heb ik de Rimboband 
meerdere keren aan het werk gezien. Zoals laatst nog, tijdens het tradi-
tionele kerstconcert in de Lambertuskerk. En tijdens de Carat-concerten 
in 2015 heb ik zelfs even mee mogen spelen. Telkens weer vind ik het 
fantastisch om de passie en het enthousiasme te zien en de prachtige 
muziek te horen. 
Voor mij staat de Rimboband voor een prachtig, sociaal en maatschappe-
lijk stukje van Helmond. Ik ben en blijf graag nog lang jullie grote fan en 
ambassadeur! 

Elly Blanksma-van den Heuvel
Burgemeester gemeente Helmond

Beste lezers,
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Inhoud

Mooi dat ik als voorzitter van de Rimboband een voor-
woord mag schrijven in dit prachtige blad.
Ik vind het in ieder geval een voorrecht, niet alleen dat 
ik dit voorwoord mag schrijven maar vooral omdat ik 
voorzitter mag zijn van zo’n fantastische club. We heb-
ben weer een mooi jaar achter de rug met prachtige 
optredens, met een jeugdorkest een raad van commis-
sarissen, drukbezochte repetitie avonden en bovenal 
ook veel gezelligheid en sfeer. We doen het allemaal 
samen en allemaal zijn we belangrijk voor de Rimbo-
band, of je nu koffie schenkt tijdens de repetitieavon-
den, of je een ritme-instrument bespeelt, of je dirigent 
bent of je aan een van de keyboards zit of je lid bent 
van de technische dienst of dat je accordeon speelt,  
we hebben elkaar allemaal nodig want samen zijn wij 
de Rimboband. En wij zijn een goed gezelschap want 
samen zijn wij in staat om prachtige muziek ten geho-
re te brengen en we worden ook nog steeds beter. Tij-
dens optredens krijg ik dat vaak te horen en iedereen 
geniet ook van onze optredens. We worden vaak ge-
vraagd om ergens op te treden en dat zegt natuurlijk 
ook iets. Laatst hoorde ik van een collega voorzitter van 
een ander muziekgezelschap dat het optreden samen 

met de Rimboband voor 
hun leden zo’n geweldige 
ervaring is waar men naar uitkijkt. Tevens vertelde hij 
ook nog dat samen optreden met de Rimboband er in 
ieder voor zorgt dat er een volle zaal is! Mooier compli-
ment kun je niet krijgen toch…..
En dat is ook zo, ik ben iedere keer weer blij verrast om 
te zien hoe goed wij spelen, het plezier wat wij samen 
hebben en de talenten waarover onze muzikanten 
beschikken. Hoezo mensen met een beperking!  De 
Rimboband heeft naast fantastische muzikanten ook 
uitstekende vrijwilligers, de meeste vrijwilligers zijn 
ook al vele jaren vrijwilliger van de band en steken er 
vele uren in. Ook hier ben ik als voorzitter trots op want 
zonder vrijwilligers is er ook geen Rimboband. We 
hebben elkaar gewoon nodig en dan zijn wij samen in 
staat om zelf te genieten maar ook anderen van ons te 
laten genieten. We gaan er in 2017 ook weer een mooi 
jaar van maken, we hebben weer een vol programma. 
Dank voor alles en laten we nog lang samen muziek 
mogen maken!

Ad van den Brand
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De Rimboband heeft sinds 2016 een eigen Raad van 
Commissarissen (RVC). Deze raad bestaat uit 13 leden 
en de voorzitterschap van deze raad is de bescherm-
heer van de Rimboband, de heer Jan van Bokhoven. 

De RVC is ontstaan op initiatief van een van de huidige 
RVC leden de heer Jan van der Velden.
Waarom een RVC? Het antwoord daarop is eenvoudig. 
Als bestuur van de Rimboband hebben wij gemerkt 
dat het steeds moeilijker is om subsidies te krijgen 
voor de Rimboband. In Brabant en Limburg zie je dat 
grotere muziekkorpsen een RVC hebben bestaande 
uit mensen die het orkest een warm hart toedragen.
Dat doen ze door jaarlijks een financiële bijdrage te 
doneren maar ook door gevraagd en ongevraagd 
advies te geven.

In overleg met Jan van der Velden is gekeken of dit 
voor de Rimboband ook een goede keuze zou kun-
nen zijn. En al snel bleek dit een goede keuze te zijn. 
Er werden binnen korte tijd 13 mensen gevonden die 
het een eer vonden om iets voor de Rimboband te 
mogen betekenen en graag deel uit wilden maken 
van de RVC.

Als bestuur zijn we erg onder de indruk van het 
enthousiasme van de leden van de RVC en hun echte 
gemeende betrokkenheid bij de leden en de vrijwilli-
gers  van de Rimboband. 

De RVC is in 2016 twee keer formeel bijeen geweest 
vooral om nader kennis te maken, de doelstelling en 
de werkwijze van de RVC te bespreken. Daarnaast zijn 
zij bij verschillende uitvoeringen van de Rimboband 
geweest en ook plechtig geïnstalleerd. 
In het komende jaar komen zij 4 keer bijeen twee 
bijeenkomsten met een formeel karakter en twee 
informeel gekoppeld aan een optreden van de Rim-
boband. 

Het bestuur van de Rimboband is erg gelukkig met de 
RVC, het is een extra mogelijkheid om de continuïteit 
van de Rimboband  te vergroten en dat is natuurlijk 
van wezenlijk belang.
Ook het eerder genoemde enthousiasme van de le-
den van de RVC heeft ons allen nog een extra impuls 
gegeven.

Ad van den Brand,  Voorzitter Rimboband  

Installatie
Raad van Commissarissen

Beschermheer Rimboband 
en voorzitter RVC
Jan van Bokhoven
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Met het stoppen van het mu-
ziekonderwijs, alweer zo’n 4 jaar ge-
leden op de School voor Speciaal 
Onderwijs in onze regio, stokte ook 
de instroom van jonge muzikanten 
voor de Rimboband. Dat maakte 
dat we zelf aan de slag zijn gegaan 
met een jeugdopleiding. Binnen 
de school konden we bekendheid 
geven aan deze opleiding. 

Workshop:
Met een workshop voor jongeren 
en hun ouders, konden we muziek 
weer onder de aandacht brengen. 
Na een inleiding konden de nieuwe 
kandidaten eerst zelfstandig en 
daarna samen aan de slag met me-
lodische instrumenten. Het leverde 
aan het einde van de workshop 
een melodisch samenspelen op. 
Dat maakte kandidaat-leden en 
ouders enthousiast om zich aan te 
gaan melden bij deze jeugdoplei-
ding. 
De muziekscholing was zodanig 
opgezet dat binnen de eerste 20 
weken, nieuwe leden kennis kon-
den maken met muziektheorie en 

met het leren bespelen van diver-
se instrumenten. In periodes van  
5 weken maakten ze kennis met 4 
instrumenten; accordeon, klanksta-
ven, bas- gitaar en keyboard. Ver-
schillende vrijwilligers gingen zich 
bijscholen, zo leerde Henriet spelen 
op de basgitaar, en was Mirjam 
bereid om extra met de accordeon-
spelers aan het werk te gaan. Met 
6 vrijwilligers gingen we aan de 
slag op de donderdagavonden van 
18.30 tot 19.30 uur, voorafgaand 
aan de repetitieavonden. Door 
juist met verschillende begeleiders 
te starten konden we voorkomen 
dat het te man afhankelijk zou 
worden. De jonge aspirant-leden 
maakten op deze manier kennis 
met de verschillende begeleiders. 
Na 18 weken hadden we het eerste 
tussentijds overleg met de aspi-
rantleden en hun ouders. Allen 
hadden zelf hun keuze bepaald 
voor het instrument van voorkeur. 
Ze kozen er voor om door te gaan 
met de opleiding, die nu het hele 
schooljaar zou gaan duren. Op het 
einde van dit eerste jaar met nog 

een gezamenlijk overleg was het 
voor iedereen helder. 4 prachtige 
enthousiaste leden melden zich 
aan als lid van onze Rimboband. 
Langzaam stroomden deze jonge 
leden in binnen het grote orkest. 
Inmiddels hebben zij tijdens dit 
tweede jaar  al met diverse optre-
dens mee kunnen doen. 

En spannend is het ook. (stel je eens 
voor; ga er zelf maar eens staan op 
een podium met al het publiek en 
al jouw fans helemaal enthousiast 
vooraan om speciaal naar jou te 
komen luisteren.) 
 
In September 2016 zijn we voor het 
tweede jaar weer gestart met deze 
opleiding, volgens hetzelfde con-
cept, met een nieuwe groep jonge 
aspirant-leden. 

José van Bommel,
muzikaal leider Rimboband. 

Opleidingsorkest
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Ad 
van den Brand 

Voorzitter

Albert van de 
Molengraaf 

Bestuurslid/PR

Ank 
Swinkels 

Bestuurslid

Fanny
Cornelissen 
Secretaris

Geert 
Wessels 

Penningmeester

Jos 
van Lieshoud 

Bestuurslid 

Jose 
van Bommel 

Bestuur/Dirigent

Mirjam 
Vriens 

TD/Bestuurlid

Bestuur

Henriet 
van de Ven 

muzikale leiding 

Herm-Jan 
Huibers 

TD

Jos 
van Stiphout

TD 

Kees 
van Kooten

TD

Magda 
Mulder 

Muzikale leiding

Marij 
van den Brand 

muzikale begeleiding

Vrijwilligers

Antonieke van de 
Crommenacker 

muzikale begeleiding

Betsie 
van Hooff 

huishoudelijke dienst

Kees 
Gruyters 

muzikale begeleiding

Frans 
Netten 

TD

Frans 
Pulles

TD

Geert 
van Dijk 

TD

Marijke 
Smulders 

muzikale leiding

Miriam 
van Bokhoven 

muzikale leiding

Monique 
Ruben 

muzikale begeleiding

Nico 
Jacobs 

TD

Stan 
van Kraaij 

TD

Willemien 
van de Molengraaf 

muzikale begeleiding

Ada 
Wiskerke 

huishoudelij-
kedienst
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Donderdag 31 maart werden er Filmopnames gemaakt door Om-
roep Helmond voor het programma op “Op de koffie bij …….”.
Karin Loch, de presentatrice draaide deze avond een repetitie 
avond. De leden vonden het wel apart, dat er een TV camera opge-
steld stond. Karin maakte alles mee, koffie zetten, klaarzetten van 
de instrumenten, kleurtjes maken op de toetsen en het aanwijzen 
tijdens de repetitie. Een leuke ervaring voor de leden en vrijwilligers. 
En voor de Helmonders een inzicht in het leven van de Rimboband 

De  opnames werden na de zomervakantie uitgezonden op TV 
Helmond.

TV Helmond 
“Op de koffie bij …….” 
  De Rimboband
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Met “Moi Gewist” 
in de Gaviolizaal.
Zaterdag 31 januari heeft de Rimboband op uit-
nodiging van Stichting Draaiorgels Helmond een 
concert gegeven in de Gaviolizaal. 
Deze prachtige zaal met allerlei soorten draaiorgels 
is een genot om in te spelen.  De technische dienst 
van de Rimboband zorgde met hun verlichting voor 
een extra sfeer. De zaal was snel gevuld met pu-
bliek en iedereen had er zin in.

De leden van de Rimboband waren voor dit Carna-
valsconcert  gekleed in hun rode polo, aangevuld 
met een bolhoedje voor de heren en een boa voor 
de dames. Dat ziet er altijd erg feestelijk uit!
Het concert werd mede verzorgd door Peter van 
Krey met zijn banjo die ons begeleidde bij enkele 
nummers. De Rimboband speelde hun vrolijkste 
repertoire o.a. Over the Waves, Het dondert en het 

31 januari 2016
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bliksemt, Brabant,  The wild Rover, Walzing Ma-
thilda en Whiskey in the jar.

Het publiek zong, klapte en deinde met 
ons mee. Ook was er een optreden 

van de groep Moi gewist met een 
aantal Carnavalsschlagers die het 
erg goed deden bij zowel de leden 
als het publiek.
Tijdens deze middag werden er 
door Omroep Helmond ook enkele 

filmopnames gemaakt, die later 
gebruikt zouden worden voor het 

programma Op de Koffie bij de 
Rimboband.

Al met al een zeer geslaagde middag!
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O&U 
in Beek en Donk

19 maart 2016

Ieder jaar een feest, het concert met O & U.
Tijdens dit concert mogen de leden ook 
even dirigent zijn van een orkest en daar 
werd dan ook gretig gebruik van gemaakt. 
Ze staan in de rij tot ze aan de beurt zijn.

Ook tijdens de uitvoering brengt O&U en-
kele stukken ten gehore, de dirigent legt 
dan uit wat er gebeurt in zo’n nummer. Er 

wordt dan met aandacht geluisterd.  

Dit concert wordt ieder jaar mogelijk 
gemaakt door de Lions club Gewest Hel-
mond. Ook de Leonardus drumband deed 
een duit in het zakje.

Al met al weer een gezellige middag in het 
Anker te Beek en Donk.
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Het publiek wist zijn weg te vinden naar de Kastan-
je in Liessel, het was erg druk.
De gezelschappen speelden afwisselend een di-
vers repertoire onder enthousiaste leiding van de 
dirigenten José van Bommel van de Rimboband en 

Marc Thijssen van Harmonie St. Cecelia.
Als afsluiting speelde en zong de Rimboband het 
Dorp. Heel het dorp Liessel zong en zwaaide en-
thousiast mee! We kunnen terugkijken op een zeer 
geslaagd concert. 

Dit concert vond plaats in het prachtige wijkgebouw De Kastanje. Initiatiefnemers waren Sander Classens, speelt 

de basgitaar bij de Rimboband en zijn tante Antonet de Wit die lid is van Harmonie St.Cecelia. 

Liessel, Met 
“Harmonie St.Cecelia. ”

22 mei 2016
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Andre 
Hoevenaars 

slagwerk

Bart 
Martens

 keyboard

Bas
 van der Putten 

keyboard

Berdie 
van de Sande 

citer

Bert 
Göertz 

percussie

Bert 
Roozen 

slagwerk

Diego
 Koolen 

keyboard

Emmy 
Bosch 

klankstaven

Ester 
van der Linde 

percussie

Fabian 
de Waal

 keyboard

Francis 
van Gestel 

klankstaven

Frans-Josef 
Hochstenbach 

slagwerk

Jannemieke 
van Roy

percussie

Jeroen 
Aarts 

gitaar/harp

Jeroen 
van Bruggen 
klankstaven

Johan 
Netten 

slagwerk

Karel 
Migchels 
slagwerk

Kees 
van Boxtel 
slagwerk

Patrick 
Boers 

percussie

Patrick 
Overbeek 

klankstaven

Peter 
van der Voorn 

slagwerk

Rianne 
van de Ven 

citer

Rob 
Beniers 

orgel

Rob 
Smits 

slagwerk

Thijs van de 
Molengraaf 

slagwerk

Toine
 Coolen 

percussie

Thomas 
Folmer 

percussie

Ton 
van Wijk
percussie

Toon 
Meulendijks 

percussie

Wim 
van Hooff 
slagwerk

De muzikanten van de  Rimboband
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Bert 
van Hoorn 
slagwerk

Charlotte 
Jansen

 percussie

Ciske 
Willemsen 
keyboard

Cor 
Mulder 

accordeon

Denise 
Drossaers 
percussie

Dennis 
Kusuma

percussie

Frenk 
Jansens 

keyboard 

Geert-Jan 
Bouten 

keyboard

Gerianne 
Dijckmans 
percussie

Heidi 
van Bokhoven 

klankstaven

Henk
 van Eijk 

percussie

Henri 
van Mierlo 
percussie

Lenny 
Hoefnagels 
percussie

Lowie 
Nooyen 

percussie

Marijke 
Wijnen 

klankstaven

Mart 
Verberne 
percussie

Nicole 
Grijpma 

accordeon

Nienke 
Sanders 

accordeon

Ron 
Strijbosch 
bas gitaar

Roza 
Vinken 

klankstaven

Sander 
Classens 
basgitaar

Saskia 
van Hooff 
percussie

Sheila 
Voorbraak 
keyboard

Theo 
Dreverman 
percussie

De muzikanten van de  Rimboband
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Carat, met speciale gast 
“Tonny Wijnands”

17 juli 2016

Gelukkig hadden we mooi weer tijdens ons op-
treden. Dat was de laatste jaren wel anders. Dat 
merkten we ook aan het vele publiek dat kwam 
luisteren, elk stoeltje was bezet!  John van der 
Sande presenteerde het geheel en samen met de 
troubadour Tonny Wijnands was het een geweldig 
spontaan optreden. Samen met Geert-Jan van de 
Rimboband zong Tonny enkele Ierse volksliedjes 

die goed in de smaak vielen. Het concert vloog 
voorbij.

Er was een minpunt. We speelden en zongen “Het 
dondert en het bliksemt...”  De laatste noot was nog 
niet weggeëbd of het kwam met bakken uit de 
lucht. Dit was een typisch voorbeeld van de goden 
verzoeken.
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Ieder jaar een feest om met de Durbloazers een open repetitie te geven op het terrein van het Rijtven, als start 

van de zomervakantie. Het weer werkte ook volledig mee, het was een mooie zomeravond.

Dit jaar waren onze commissarissen eregast. 

21 juli 2016

En wat genoten zij van het concert! Het publiek was 
weer in grote getale aanwezig elk jaar wordt het 
drukker.  De bekende liedjes werden ten gehore 
gebracht en als de basgitarist Sander het nummer 
Hit the Road Jack inzet, klapt en zingt de hele band 
enthousiast mee!  De Durbloazers maakten hun 

naam weer waar en met hun enthousiaste bijdrage 
werd het weer een prachtig concert. Rob, die de 
trommel bij de Rimboband bespeelt, werd al snel 
ingelijfd bij de Durbloazers.  Wij danken wederom 
al onze sponsors, volgers,  familie, vrienden, etc. 
voor de grote belangstelling voor onze band.

Rijtven met 
“De Durbloazers”
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Warandepark
 Zondag 25 september vond de afsluiting plaats van 
de reeks Carat concerten in het Warandepaviljoen 
in Helmond. In het kader van de Vredesweek werd 
een  speciale dag georganiseerd door de Stichting 
Carat i.s.m. Helmondiaal. 
Men organiseerde een ontbijt voor 50 veteranen, 50 

statushouders en 50 scholieren.
Naast de lange ontbijttafels verzorgde de Rimbo-
band een optreden in een zonovergoten Warande-
park!
Met enthousiaste muzikanten en  een enthousiast 
publiek genoot iedereen van deze dag! 

25 augustus 2016
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In de Biekorfzaal van het Rijtven vond op donder-
dagavond 20 oktober een Maria-viering plaats voor 
de leden van ZijActief uit Deurne. 
Het muzikale gedeelte werd verzorgd door de Rim-
boband met aansluitend  een mini-concert.
De dames van Zijactief waren onder de indruk 

van de Rimboband, als dank werden de leden van 
de Rimboband getrakteerd op een lekker stukje 
gebak.
Het werd een gezellige, 
sfeervolle avond.

Biekorf

20 oktober 2016
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Kerstconcert met het
Houts Gemengd Koor.
In een mooi verbouwd Geseldonk in Mierlo-Hout  
mocht de Rimboband deelnemen aan een jubi-
leumconcert van het Houts Gemengd Koor.  De 
jubilaris bestond 100 jaar, een echte eeuweling dus.
Het Houts Gemengd Koor onder leiding van Marjan 
Vree en de Rimboband onder leiding van José van 
Bommel zongen en speelden afwisselend  verschil-
lende kerstliederen. 
In een volle zaal  werden er ook  gezamenlijke wer-

ken gebracht en zong het publiek af en toe mee. 
De Rimboband had op deze middag een primeur. 
Een van de leden Bert van Hoorn speelde op zijn 
mondharmonica het eerste couplet van  Nu Zijt 
Wellekome waarna de Rimboband met hem samen 
het lied verder vervolgde. Het klonk als een klok!
Het werd een gezellige sfeervolle middag waar-
bij de Technische Dienst van de Rimboband voor 
sfeerlicht zorgde in de zaal en op het podium.

11 december 2016
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Aan het einde van het concert werden de 
nodige dankwoorden  uitgesproken. Ad 

van den Brand, voorzitter van de Rim-
boband, overhandigde het koor een 

prachtige glazen schaal ter gelegen-
heid van het jubileum.
Daarna werden de leden en de vrij-
willigers van de Rimboband door 
voorzitter Nico Vaessen  van het 
Houts Gemengd Koor bedankt met 

een rode roos!
Supertrots en blij werd de roos  in 

ontvangst genomen!
We kunnen terugkijken op een mooie, 

muzikale middag.
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Zaterdag 17 december was het de 13e keer dat de 
Rimboband met Mannenkoor Lambardi een kerst-
concert verzorgde in Helmond.  Elke twee jaar 
weer een hoogtepunt voor zowel Lambardi als 
de Rimboband. Maar voor onze leden altijd een 
spannende gebeurtenis, je staat toch maar op het 
podium en de kerk zit dan bom vol. Ook hopen 
velen dat de burgemeester komt.
En ja hoor vlak voor de aanvang loopt burge-

meester Elly Blanksma de kerk binnen. Samen 
met wethouders Frans Stienen en Nathalie van de 
Zanden kwamen ze luisteren naar ons optreden 
hoe spannend is dat. De kerk werd ondergedom-
peld in sfeerlicht wat een mooi geheel opleverde. 
Lambardi,  dit jaar voor het eerst met de enthou-
siaste dirigente Nadia Loenders , brachten prach-
tige liederen ten gehore. Soms begeleidt door 
pianist René van de Laar.  

Kerstconcert met 
Mannenkoor Lambardi.

17 december 2016
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Foto’s
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Colofon

facebook.com/rimboband T   twitter/Rimboband   www.rimboband.nl  info@rimboband.nl
K.v.K. Eindhoven 41088789  IBAN-nummer: NL87 RABO O 171 0509 08    Tel. secretaris: 0492-770606

Sponsoren

Wij willen alle sponsoren bedanken, die ons door de jaren met geld, 

diensten of materialen geholpen hebben. Wij danken ook voor de 

anonieme giften. 

Namens “De Rimboband” hartelijk bedankt.

U zult begrijpen dat de activiteiten van de Rimboband ook kosten 
met zich mee brengen. Als Rimboband zijn we afhankelijk van 
giften en donaties om de aanschaf van muziekinstrumenten te 
kunnen bekostigen. Wij kennen 3 soorten sponsoren:

- Bedrijven die ons helpen.
- Giften.
- Lid worden van de “Vrienden van de Rimboband”.

ANBI 
Geeft u wel eens aan een ANBI goed doel? Dan mag u deze schen-
king of periodieke giften aftrekken van de Belas tingdienst. ANBI 
is “Algemeen Nut Beogende Instel ling”. Een instelling kan alleen 
ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen 
nut. De overheid heeft strenge voorwaarden om zo’n status te 
krijgen en te behouden. De RimboBand heeft deze ANBI-status 
gekregen. We hopen dan ook dat U daar gebruik van wilt maken. 
Dit kunt U doen door een schenking of door een periodieke gift als 
lid van “Vrienden van de RimboBand”. 
Zie hiervoor ook onze website of bel voor informatie.

RIMBOBAND MAGAZINE 
Jaarlijkse uitgave van Stichting de RimboBand 
Oplage 250, Gratis voor leden, ouders, vrijwilligers, 
sponsoren en “Vrienden van de RimboBand” 

Vormgeving:  
 Conrad Willemsen
 Albert van de Molengraaf 
 Email redactie: pr@rimboband.nl 

Teksten:  
 Albert van de Molengraaf 
 Ank  Swinkels 

Bestuur:  
 Ad van den Brand: Voorzitter
 Fanny Cornelissen: Secretaris
 Geert Wessels: Penningmeester
 Albert van de Molengraaf: Bestuurslid/PR
 Ank  Swinkels: Bestuurslid
 Jos van Lieshoud: Bestuurslid 
 Jose van Bommel: Bestuur/Dirigent
 Mirjam Vriens: TD/Bestuurslid
 Emailadres: secretariaat@rimboband.nl 
 Telefoonnummer secretaris: 0492-770606 
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januari Do. 05 jan. Nieuwjaarsbijeenkomst in de Biekorf 19.30-21.30u.

februari Di. 07 febr. Bestuursvergadering
  Zo. 12 febr. Concert Carnaval in de Gaviolizaal met Moi Gewist en Zemac. 
    van 14.00-16.00u. 

maart Za. 11 mrt. Popcon in het Anker te Beek en Donk tijd: 14.00-16.30u.
  Do. 16 mrt. Jaarvergadering voor leden, ouders en/of verzorgers in de Biekorf.
    Aansluitend half jaarlijkse leidingvergadering.

april  Di. 18 apr. Bestuursvergadering.
  Vr. 21 apr. Optreden De Ruchte in Someren op vrijdagavond.
 
juni  Di. 13 juni Bestuursvergadering.   

juli  Zo 9 juli Phileutonia and Friends op het Caratpaviljoen 
    in de Warande te Helmond van 12.00u tot 13.00u.
  Do. 13 juli Laatste repetitieavond. Open repetitie 19.30-21.00u m.m.v. 
    een muziekgezelschap

Zomervakantie   do 20 juli t/m do. 24 augustus 

augustus Do. 31 aug. 1ste repetitie na de zomervakantie

september Di. 12 sept. Bestuursvergadering.
  Di. 19 sept. Halfjaarlijkse leidingvergadering

oktober Zo. 1 okt. Concert met koor de Klotvaarders in het cultuurcentrum te Deurne.

november Di. 14 nov. Bestuursvergadering.
  Do. 30 nov. St. Nicolaasfeest in de Biekorf op het Rijtven van 19.30u-21.30u.

december Zo. 10 dec. Kerstconcert met het Trudokoor in Stiphout.
  Do. 21 dec. Kerstconcert in de Biekorfzaal.

Jaarprogramma 
2017

38
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(Voorlopige agenda)
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