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Na een periode van ogenschijnlijke rust kan ik u verklappen dat er op de achter-
grond keihard gewerkt is aan de voorbereiding van het muzikale feestweekend  
van harmonie St. Caecilia Doornenburg dat plaats vindt van 8 tot en met 10 juli. 
Dit weekend moet voor de harmonie samen met de inwoners van Doornenburg 
en iedereen die de harmonie een warm hart toedraagt een groot  onvergetelijk 
feest worden. Hét absolute hoogtepunt tijdens het 100-jarig jubileum in 2016.
 
Hopelijk zijn de weergoden ons goed gezind want alle activiteiten zijn gepland 
in de buitenlucht waarbij het grasveld bij de speeltuin zal worden omgetoverd 
tot een groots evenementen terrein. 

Het weekend  bestaat uit een 3-tal evenementen die zeer uiteenlopend van 
karakter zijn en waarmee wij naar we hopen voor alle leeftijdsgroepen en  
muzikale voorkeur een aantrekkelijk programma hebben.

Voor de jeugd (tot 18 jaar) is er op vrijdagavond een Nix18 party met de bekende 
DJ Deprado, een feest voor de jeugd waarbij absoluut geen alcohol wordt  
geschonken.

Op zaterdagavond staan harmonieorkest, slagwerkgroep, een gelegenheids-
combo, diverse solisten veelal afkomstig of woonachtig in Doornenburg,  
Dansstudio 2TheMax en de koren Burchtsanghers en Popkoor 2000 garant voor 
een muzikaal hoogstaand spektakel onder de titel “A Century of Music”. Ook 
deze keer weer heeft dirigent Emile Stoffels prachtige arrangementen gemaakt 

van de meest uiteenlopende songs. Een absolute aanrader dus. Na afloop nog 
zin in een feestje, dat kan tijdens de afterparty met DJ Deprado. 

Het Doornenburgs Festijn op zondagmiddag is een open podium waarbij  
verschillende Doornenburgse koren, dansgroepen en solisten elkaar in een 
bomvol programma zullen afwisselen. Zonder de anderen te kort te willen doen 
is het geplande optreden van de leerlingen van De Doornick met het speciaal 
ingestudeerde jubileumlied van harmonie St. Caecilia één van de hoogtepunten.

Met dank aan de hoofdsponsoren Rent-All en Lalesse Europe kunnen wij  
beschikken over kwalitatief hoogstaande geluids- en beeldapparatuur. Dit  
garandeert een optimale geluidskwaliteit en fraaie visuele weergaves tijdens 
de verschillende evenementen. Naar onze mening zijn hiermee alle randvoor-
waarden gerealiseerd om er fantastisch feest van te maken. U bent van harte 
uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Op voorhand wil ik alle sponsoren bedanken voor hun financiële ondersteuning 
maar zeker ook een woord van dank aan allen die hebben meegewerkt aan de 
totstandkoming van deze evenementen, een enorme klus waaraan circa 2 jaar 
van voorbereiding vooraf is gegaan.

Rob van de Sant
Voorzitter harmonie St. Caecilia Doornenburg

Voorwoord Voorzitter



           Party 
Het weekend wordt op de vrijdagavond gestart 
met een feest dat is bedoeld voor jongeren van 
12 tot 18 jaar. Echter iedereen die ouder is dan 
18 jaar, is natuurlijk ook van harte welkom. 

Tijdens deze gezellige feestavond wordt geen alcohol geschonken, 
maar er zullen genoeg andere versnaperingen te krijgen zijn.

Dankzij de welbekende DJ Deprado zal het ook zonder alcohol een geslaagd 
feestje worden.  Sjoerd van Moerkerk is in 2012 begonnen als DJ onder de 
naam Deprado. Hij heeft dus al behoorlijk wat ervaring en weet daardoor wat 
het publiek wil horen. Alle muziekstijlen zullen door elkaar worden gemixt, van 
Justin Bieber tot leuke Nederlandse meezingers, alles komt voorbij. 

Voor iedereen is er dus wel muziek om helemaal op los te gaan. En natuurlijk 
mag iedereen een verzoeknummer indienen, want met een database van meer 
dan 13.000 nummers zit deze er bijna zeker wel tussen. DJ Deprado heeft 
ook zijn eigen ‘Foute Kwartier’ samengesteld en ook op vrijdagavond 8 juli zal  
er een kwartier besteed worden aan de meest foute plaatjes. Er is een grote 
dansvloer en in combinatie met een vette lichtshow zal niemand stil kunnen 
blijven staan. DJ Deprado is pas tevreden als iedereen met een glimlach naar 
huis toe gaat, dus het belooft een geslaagde avond te worden. 

Het feest begint om 20.00 uur, en het wordt echt een avond die je niet mag 
missen. Tot vrijdagavond 8 juli en neem al je vrienden mee!
Toegang is gratis (leeftijd: vanaf 12 jaar)

• www.elteca.nl

Catering
06 - 1821 3570
goodfood.ellen@outlook.com

Langstraat 10A  Gendt • Telefoon 0481 - 421288 
www.hoogveldelektra.nl

Vrijdag 
8 juli 

20:00 uur

Vlastenstraat 25, Doorenburg • 0481 - 42 22 11

v.d. Schuerenweg 8 Tel. 0481 - 42 21 04
6686 BA Doornenburg Fax 0481 - 42 48 00

A Century of Music
Zoals bij de afgelopen lustrumjaren wordt ook 
dit jaar weer groots uitgepakt met een concert 
in de stijl van de Night of the Proms onder de 
naam: A Century Of Music.

Om de kwaliteit van orkest, koren en solisten wederom maximaal tot hun recht 
te laten komen heeft Emile Stoffels, dirigent van het orkest, een groot aantal 
prachtige arrangementen gemaakt van de meest uiteenlopende songs. Ook 
de slagwerkgroep, o.l.v. Casper Traa, heeft een speciaal hiervoor geschreven  
nummer, waarin alle mogelijkheden van de slagwerkers aan bod komen.

De zang wordt tijdens deze vijfde uitvoering van het Promsconcert verzorgd 
door de zangkoren De Burchtsanghers en Popkoor2000. Tevens zullen optredens 
worden verzorgd door meerdere geweldige solisten, DJ Deprado en dansgroep 
2TheMax.

Na afloop van het concert zal er een afterparty plaatsvinden onder leiding van 
DJ Deprado 

Entreekaarten voor dit concert kunnen via de verschillende voorverkooppunten 
worden aangeschaft of worden gekocht aan de kassa van het terrein op de 
zaterdagavond zelf. De entreeprijs is EUR 7,50 voor personen ouder dan twaalf 
jaar en EUR 2,50 voor kinderen t/m twaalf jaar.

Zaterdag 
9 juli 

20:00 uur
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Deelnemers aan “A Century of Music”  

De Burchtsanghers
Gemengd koor De Burchtsanghers uit Doornenburg is opgericht in 1997 en 
staat onder leiding van Wim Reijnders. Het koor is een hechte club van zangers 
en zangeressen die naast het zingen ook sociaal betrokken is bij het wel en wee 
van de vereniging en van het dorp. De Burchtsanghers repeteren iedere donderdag 
in het Ontmoetingscentrum waarbij geïnteresseerden altijd welkom zijn om  
vrijblijvend langs te komen.

Op deze jubileumeditie van het “A Century Of Music” concert mogen De 
Burchtsanghers uit Doornenburg natuurlijk niet ontbreken. De harmonie en 
het koor kennen een lange gezamenlijke historie waarin vele succesvolle samen- 
werkingen hebben plaatsgevonden, waaronder voorgaande edities van het  
Promsconcert. Daarnaast heeft het koor ook vaker samengewerkt met de  
slagwerkgroep van de vereniging. Hoogtepunten hierbij zijn onder andere  
deelname aan het galaconcert tijdens de start van het Wereld Muziek Concours 
in Kerkrade in 2005 en het behalen van het Nederlands kampioenschap Podium-
concours in 2006

Popkoor2000
Popkoor2000 is een swingend, enthousiast en eigentijds zangkoor. Onder  
leiding van dirigent Willem Jan van Asselt brengen zij een gevarieerd repertoire 
van popmuziek uit de 70er jaren tot recente top 40-hits. De nummers, die vaak 
6-stemmig zijn gearrangeerd, worden ondersteund met choreografie. Het koor 
is opgericht in 2000 en bestaat uit ruim 50 leden (vrouwen én mannen) die elke 

Langstraat 68
6694 EH Gendt

Tel. 0481 - 424380
www.lintsen-verhuur.nl

Duisterestraat 35 Doornenburg  |  06 21 99 30 63

woensdagavond in cultureel centrum De Kinkel in Bemmel samenkomen om 
nieuwe nummers in te studeren.

Begin 2014 heeft er een eerste samenwerking plaatsgevonden tussen Pop-
koor2000 en het harmonieorkest. Een samenwerking die resulteerde in een 
prachtig, drukbezocht concert in de aula van OBC Bemmel. Organisatorisch, 
muzikaal en op persoonlijk vlak hebben beide verenigingen deze samenwerking 
als zeer prettig ervaren. Er was een mooie “klik” tussen de twee clubs. De  
harmonie is dan ook erg verheugd dat het koor haar medewerking heeft toe- 
gezegd om tijdens “A Century of Music” opnieuw samen op te treden.

Richard Sprokkereef
Richard is geboren in Arnhem en woont nu een kleine 10 jaar in Doornenburg. 
Richard heeft een eigen styling bureau en is professioneel zanger, acteur en  
regisseur. Hij was werkzaam bij onder andere Stage Holding, Wentink Events en 
Studio 100. Richard speelt o.a. jaarlijks Jesus in de musical Jesus Christ Super-
star en schrijft en regisseert zijn eigen (en bestaande) theatershows voor zowel  
amateurs, en (semi) professionals. Naast dit alles is hij ook frontman bij de 
bands TCHOM en 5 Decades Down. Meer info over Richard kunt u vinden op: 
www.richardsprokkereef.nl

Bert Selman
Bert Selman maakte in de jaren ’80 als zanger/gitarist deel uit van de band Pearl, 
die jaren later overgegaan is in nXt Level. Inmiddels zingt hij al 25 jaar samen 
met zijn zangpartner Belinda Viergever bij speciale gelegenheden zoals huwelijken 
en hebben zij als duo en solisten ook deel genomen aan alle vorige edities van 
het Promsconcert.
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veilig aan het werk!

Belinda Viergever
Belinda Viergever is een geboren en getogen Doornenburgse. Getrouwd met Co 
Ketelaer en moeder van Floris en Isa. En nu al 25 jaar een muzikaal setje met 
Bert Selman. Met hem heeft Belinda al veel trouw- en rouwdiensten (en alles 
wat er zich voor doet) gezongen. Het Promsconcert wordt nu voor de 5e keer 
georganiseerd en als solisten hebben Bert en Belinda alle keren mee mogen 
zingen. Belinda is trots op het feit dat er in zo’n klein dorp zo veel muzikaliteit 
zit en hoopt dat er over vijf jaar opnieuw zo’n groots evenement georganiseerd 
kan worden.

Milou Joosten
Milou Joosten is dochter van trompettist Jos Joosten en zal tijdens het concert 
nummers zingen van de band Kensington en zanger Niels Geuzenbroek. Vijf jaar 
geleden heeft Milou ook succesvol opgetreden tijdens het Promsconcert en ze 
hoopt dat het deze keer weer net zo’n feest wordt als toen.

Vivian Selman
Vivian is in 2014 afgestudeerd aan het ArtEZ conservatorium afdeling Muziek-
theater in Arnhem. Na haar studie is ze zich op de organisatorische kant van de 
culturele sector gaan focussen in onder andere Nepal en Italië. Maar zingen blijft 
altijd haar grote passie!

Leonie van Kuijpers
Leonie, zingende leerkracht en kersverse moeder. Vijf jaar geleden deed zij  
de orkestleden van de harmonie versteld staan toen zij inzette op de eerste 
gezamenlijke repetitie. Wat een fantastische stem! Leonie is trots dat ze ook dit 
jaar wederom mee mag doen met het Promsconcert. En de harmonie is trots dat 
zij opnieuw met ons mee wil doen.

Marcel Knuiman
Het was al vroeg duidelijk dat muziek een belangrijke rol zou gaan spelen in het 
leven van Marcel Knuiman. Op z’n 4e speelde hij op z’n 1e drumstel en 6 jaar later 
maakte hij, tot aan de dag van vandaag, deel uit van de slagwerkgroep Doornenburg. 
Marcel speelde in diverse bands, waarvan de laatste 12 jaar bij Willie en de Billies. 
Hierin nam naast het drummen de zang een belangrijke rol in.

Remove Before Flight
Remove Before Flight (RBF) is een 5-koppige Rock/Blues band uit Nijmegen. 
Zij bestaan nu 7 jaar en hebben menig podium plat gespeeld. Met RBF op het 
podium krijg je het gevoel en de vibe van de jaren 60/70 weer terug.

Dansstudio 2TheMax
Dansstudio 2TheMax biedt inmiddels al weer 5 jaar dansplezier in Doornenburg. 
Onder leiding van Merel Roelofs wordt iedere woensdagmiddag getraind in het 
Ontmoetingscentum. Tijdens de lessen worden verschillende choreografieën en 
danstechnieken geleerd. Streetdance en hiphop zijn de stijlen die centraal staan 
en daarnaast staat plezier in dansen voorop. 

Combo
Het harmonieorkest is speciaal voor dit concert uitgebreid met een pianist, gitarist 
en basgitarist. Peter Wismans uit Doornenburg is al sinds zijn 13e actief als organist/
pianist van diverse koren in Haalderen, Nijmegen, Lent en Doornenburg. Op dit 
moment is hij de vaste pianist van koor Young at Heart in Lent en de Burchtsanghers 
uit Doornenburg. Peter van Megen is 22 jaar oud en naast lid van de slagwerkgroep 
ook begenadigd gitarist. Het diverse repertoire maakt deelname als gitarist voor 
hem een uitdagend avontuur. Patrick Janssen bespeelt de basgitaar. Muziek luisteren, 
bezoeken én maken speelt al vanaf zijn jonge jeugd een grote rol in zijn leven.

Rijnstraat 22a
6686 MG Doornenburg www.installatiebedrijfpere.nl
Tel. 0481 - 42 47 70  info@installatiebedrijfpere.nl
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Tijdens het  Doornenburgs Festijn op zondag 10 
juli zal jong en oud zich prima kunnen vermaken. 
Het wordt een gezellig feest met diverse op- 
tredens. Er kan worden genoten van zang, muziek 
en dans.  

 Gedurende deze middag worden er  een keur aan  
verschillende optredens verzorgd door Het Jekadee, smartlappenkoren Het Ploegje 
en Het Verzetje, dansverenigingen Mixed Moves en Streetdance 2TheMax en het 
Jeugd Play In orkest. Er zal een optreden worden verzorgd door leerlingen van 
basisschool De Doornick met een speciaal voor hen geschreven lied met als 
thema 100 jaar Harmonie Doornenburg. Het feestgevoel wordt verder aan- 
gezwengeld door de dweilorkesten Alarmfase 3 en De Deurdweilers. DJ Gudo 
verbind alle optredens en als afsluiting van deze middag zal er een optreden zijn 
van oud -Doornenburger Mike Pruijn met een collega zangeres. Alarmfase 3 zal 
hen hierbij muzikaal ondersteunen.

Het zeer gevarieerde programma wordt u aangeboden in een informele sfeer 
met hapjes, drankjes en ijs van Wijs. Voor de jeugd van de basisschool is er een 
ballonnenwedstrijd en voor de allerkleinsten staat er een springkussen. Wij hopen 
dat de zon er bij schijnt, want dan wordt het helemaal een mooie middag.

Het Doornenburgs Festijn begint om 14.00 uur en zal om ongeveer 18.00 uur 
afgelopen zijn. Entree is gratis. We hopen u allen te zien op 10 juli en…..kom 
op tijd want het zou jammer zijn als u een optreden mist!

Zondag 
10 juli 
14:00 uur

Beemd 88, 6852 MK Huissen  Tel. 06 - 5199 0530
E-mail: info@metselbedrijfhendrikspeters.nl

Duisterestraat 20b, 6686 CT Doornenburg
Mob. 06 5349 8732  •  www.jreijmers.nl

De organisatie van het weekend brengt veel organisatorische 
en financiële uitdagingen met zich mee. Wij zijn alle bedrij-
ven en individuen die ons hierbij ondersteunen - waaronder 
alle adverteerders in dit boekje - hier enorm dankbaar voor.  
Dit geldt ook voor de twee hoofdsponsoren van het weekend.

Rent-All
Rent-All is het meest veelzijdige verhuurbedrijf in Europa van 
licht-, audio- en videoapparatuur en rigging. Rent-All levert een 
groot assortiment apparatuur uit voorraad voor onder andere  
theater, televisie, concerten en beurzen. 

Hun marktleidende merken in combinatie met toonaangevende 
partners maken elk evenement tot een succes. Van Noorwegen 
tot Turkije en van Rusland tot Portugal: zij zijn ‘Your equipment 
supplier in Europe’.

Lalesse Europe
In 2004 heb ik Lalesse Europe overgenomen en gestaag uitge-
bouwd tot een van de toonaangevende bedrijven op het gebied 
van magazijn automatisering. Er worden dagelijks miljoenen tonnen 
aan goederen via onze systemen getransporteerd. Ook webshops 
maken dagelijks gebruik van onze systemen.
 
Lalesse Europe is een echt familie bedrijf waar vader en zoon en 
dochter dagelijks met elkaar optrekken en ieder in zijn eigen functie 
gedreven is om mooie projecten te realiseren. 

Wij hebben nog iets gemeen. Samen met Ada die nog steeds 
de kinderboerderij runt hebben we onze roots in Doornenburg.  
En dus ook bij Harmonie St Caecilia. Daarom willen wij dan ook 
de leden van de harmonie van harte feliciteren met het 100-jarige 
bestaan. Doornenburg kan met recht trots zijn op deze vereniging. 

Hans Niels, 
Algemeen directeur Lalesse Europe BV
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Hoofdsponsoren



De van der Schuerenweg 14 
6686 BA Doornenburg
www.massagesenang.nl 
06 - 406 750 79 Als het thuis 

niet meer gaat…      
     
Clara van Delwigstraat 1, 
Doornenburg 06 - 82 69 31 77 GENDT    www.hanjanssen.nl

Bemmel  06 - 2905 0577 

ontwerp      aanleg      onderhoud  CARLA | GENDT St. Maartenstraat 9a
6686 BP Doornenburg

Tel. 0481 - 42 38 32

Wat zijn we trots!

Tandartspraktijk Doornenburg
 St. Maartenstraat 1
 6686 BP Doornenburg
tandartspraktijkdoornenburg.nl Tel. 0481 - 42 40 09

Biezenkamp 27-D
6691 EJ Gendt
0481 - 42 37 55
info@rutgersautobedrijf.nl

DEURENMONTAGE
Henk Peters

Carpenakker 28 Tel.  0481 - 42 15 16
6686 DK Doornenburg Mob. 06 - 5150 1410

Naamsvermelding

Het muzikale feestweekend van de harmonie is mede mogelijk gemaakt 
door de onderstaande bedrijven en alle adverteerders in boekje. Wij zijn 
al deze bedrijven hier enorm dankbaar voor.

�	Ancari All-Inclusive  �	Bed & Breakfast De Honderdmorgen
 Buffet en Grill Restaurant �	Fruitbedrijf Milder-Hendriks
�	Angela’s catering �	Helsen Tuinen
�	Auto Rijnhoeve B.V. �	Joosten Kunststoffen
�	Autocentre Van der Welk & Zn �	Drukwerk ABC

Daarnaast willen we ook speeltuinvereniging “De Doornenburg” van harte  
bedanken voor het feit dat we gebruik mogen maken van haar grasveld en de 
overige beschikbare faciliteiten voor het organiseren van dit evenement.

V.O.F.VOS
TRANSPORT  DOORNENBURG

CONTAINERVERHUUR
MILIEUSTRAAT

SIERSPLIT  • WORTELDOEK
ZAND • GRINT • ZWARTE GROND

GRAAF- EN SLOOPWERK
GRONDVERZET

Inleveren bruin- en witgoed gratis

Pannerdenseweg 105, Doornenburg
Tel. 0481 - 421313 

Biezenkamp 2, Gendt 
Tel: 0481 - 42 43 41

www.homegardenshop.nl
Langstraat 48a 6691 EH Gendt
T. (+031) 481 - 45 42 50
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Fa. G. Nissen   

•  Smederij
•  Erkend water- 
 en gasfitter
Rijnstraat 58
6686 MJ Doornenburg
Tel. 0481 - 421247Belinda Viergever

l Medicatie dezelfde dag in huis
l Persoonlijke aandacht
l Uitgebreide bezorgservice 

Zuider Apotheek Doornenburg
6686 BH Doornenburg
Telefoon: 0481 - 22 50 22

Laat je beter 
            bewegen

	 Fysiotherapie �	

	Manuele Therapie �

	Hydro Therapie �

	 Revalidatie �

	 Shockwave �

	 Echografie �

	 Dry Needling �

Joost  06 - 1954 4831
Herman 06 - 5422 8873 

www.fysio-lingewaard.nl
info@fysio-lingewaard.nl

Aangesloten bij ClaudicatioNet

Voorverkoop adressen “A Century of Music”

�	Ontmoetingscentrum Doornenburg 
�	Spar Witjes
�	Bruna Gendt

Zaterdag 29 oktober 
Tempel of Boem! Een spectaculair slagwerkconcert met slagwerkgroep  
Doornenburg, Rock/Blues band Remove Before Flight en professioneel theater 
slagwerkensemble Circle Percussion. 

Zondag 6 november
Internationaal concert met Koninklijke harmonie “Ons Verlangen” uit het  
Belgische Beverst. Een kwalitatief hoogstaand orkest bestaande uit maar liefst 
100 muzikanten inclusief doedelzakkenkorps.

DOORNENBURG



 Pannerdenseweg 61a
 6686BD Doornenburg
 Tel. 0481 - 42 51 95
 info@robleendersschilderwerken.nl

www.robleendersschilderwerken.nl


