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Van baret naar pet 

Op donderdag 16 December gedag gezegd tegen drie kanjers omdat ze de 

leeftijd voor de volgende stap hebben bereikt! Bedankt voor jullie inzet en 

gezelligheid!!! 

Succes bij het SMB en laat daar maar horen en zien wat jullie bij Jong 

Amantius geleerd hebben  
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WOORDJE  VAN DE  VOORZITTER  
Hallo allemaal,  

 

 

Nu de Carnaval er weer op zit kunnen we als vereniging onze focus volledig gaan leggen op het     

komende seizoen. Dat er een berg werk verzet moet worden, zal u niet verbazen. Dit heeft natuurlijk 

te maken met de ambities van onze orkesten en opleiding. Als bestuur zijn we bezig om verder   

vooruit te kijken. Hier zijn de eerste voorbereidingen voor 2018 al in volle gang. Binnenkort hopen we 

met de resultaten van ons werk de leden te gaan informeren. 

 

Voor onze leerlingen breken er weer spannende tijden aan, op korte termijn zullen we weer met de 

nodige leerlingen op examen gaan. Het doet mij als voorzitter goed dat steeds meer leerlingen hun 

diploma willen gaan halen. Ik wil hiervoor dan ook onze coördinator (Ans) en alle instructeurs        

bedanken voor hun inzet. We hebben de afgelopen jaren een geweldige prestatie geleverd met de  

vele diploma’s die onze leerlingen gehaald hebben. 

 

Ook voor de muzikantjes van Jong Amantius is er een hoop gebeurt de afgelopen tijd. Inmiddels is 

Roeland Cleijne de nieuwe dirigent van dit orkest. Daarnaast zijn de muzikantjes begonnen met hun 

eerste show. Verder is de tambour-maître Joelle met “pensioen” gegaan. Inge is de nieuwe          

tambour-maître van dit orkest. Ik wil Joelle bedanken voor haar inzet tijdens de vele optredens  

waarbij ze het orkest geleid heeft en wil ik Inge heel veel succes wensen met haar rol als tamboer 

maître. Ook ben ik benieuwd naar de show die op dit moment ingestudeerd wordt. 

 

Ook de muzikanten van de SMB zijn bezig met het instuderen van hun nieuwe show. Daar moet     

uiteraard hard gewerkt worden om dit product op tijd te kunnen presenteren. De agenda van de SMB 

begint al flink gevuld te worden en het beloofd een mooi taptoe seizoen te worden. We liggen op 

schema maar we zullen letterlijk en figuurlijk ons beste beentje voor moeten gaan zetten. Ik wil vanaf 

deze plaats iedereen veel succes, maar zeker ook plezier wensen met het werken aan deze show.    

In het bijzonder natuurlijk de mensen die dit seizoen hun debuut gaan maken binnen dit orkest. 

 

Dan de stageband. Hier is het relatief rustig maar er wordt heel hard gewerkt aan nieuwe nummers 

om ook hier straks te gaan verassen met nieuwe muziek. Ook dit orkest zit niet stil en er zijn serieuze 

plannen om het orkest verder uit te bouwen. Op dit moment wordt er gezocht naar een toetsenist om 

de bezetting verder rond te krijgen. Ook de muziekcommissie is druk aan het zoeken naar muziek om 

het repertoire verder uit te breiden.   

 

Ik hoop jullie de komende tijd te zien tijdens een van de optredens van de orkesten of anders gewoon 

een keer op een repetitie avond.  
 

 

 

 

Leon 
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Hier kan uw advertentie 

ook komen te staan ! 

Interesse !! 

Neem dan contact op 

met  

Cees Heesbeen 

06-53346386 

 of 

stuur een e-mail naar 

sponsor@amantius.nl 

drums2play
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SPAARKAS 2017 

EEN AMSTERDAMSE AVOND 

In september is het weer zover. We komen dan met zijn drieën bij elkaar om weer een thema te    

zoeken. 

 

Eenmaal een thema gevonden. Gaan we voor de aankleding, eten en entertainment zoeken. Daarna 

komen we nog een keer bij elkaar voor de uitnodigingen en kijken of alles vastgelegd is. 

 

In januari zijn we op pad geweest om onze kleding uit te zoeken. 

 

Op vrijdag 13 januari hebben we alle drie de hele dag vrij. We doen dan de inkopen voor de avond. 

Dit is altijd een gezellige dag en we hebben al veel lol met de voorbereiding. 

 

Overdag komen ze de decorpanelen en de snackwand brengen. Altijd spannend hoe het er allemaal 

uit ziet. Dit jaar waren we op tijd klaar, dus zijn we in de middag nog even naar huis gegaan. 

 

Om half zeven zijn we weer naar Amantius gegaan. Daar kleden we ons dan om en lachen al heel wat 

af om onze outfit. Het is altijd leuk om iedereen binnen te zien komen in hun outfit. Iedereen doet 

altijd super zijn best om verkleed te komen in het thema. Dit vinden wij top. 

 

De Amsterdamse stemming komt er al snel in. Helemaal als Danielle komt zingen. Door de karaoke 

kan iedereen meezingen. Er wordt daarna door veel mensen gezongen. De snackwand valt goed in de 

smaak. We kunnen hem goed bij houden met vullen.  

 

Allemaal weer ontzettend bedankt voor de gezellige avond. En tot volgend jaar. 

 

Als er nog mensen zijn die mee willen gaan sparen, kunnen zich aanmelden bij Ellen, Annette of    

Helene. 
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DINAH 
‘s-Hertogenbosch 
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OP DE KOFFIE BIJ . . . 

DE MUZIKALE FAMILIE DOORENBOSCH 
Iedereen van het gezin bespeelt een muziekinstrument. Het zit in hun bloed. De opa’s hebben       

verschillende verenigingen opgericht. Opa Bart Roeters heeft Exempel mede opgericht. Opa Adrianus 

van Goch heeft de Orthense Harmonie mee opgericht en opa Doorenbosch heeft CV de Peer mede   

opgericht. 

 

Andre wanneer ben je begonnen met muziek maken? 

Toen ik 7 jaar was ben ik begonnen op trom. Dit kwam door mijn buurman Henri van Balen. Ik   

hoorde hem spelen en dat wilde ik ook leren. 

Ik ben begonnen bij de PTT harmonie waar ik inmiddels 40 jaar lid van ben. Deze heet nu de Oude 

post. Toen ik 16 was ben ik bij de Maaslandcup gaan kijken en toen bij Exempel gegaan op trom. Hier 

ben ik 7 jaar bij geweest. Rond mijn 18e heb ik voor trombone gekozen. Ik heb 4 jaar les gehad van 

Wil van den Dungen. 

 

Lars wanneer ben jij begonnen? 

Op 6 jarige leeftijd kreeg ik blokfluit les bij de Muzerije. Na 2 jaar heb ik 1 les op trompet en 1 les op 

trombone gehad. Ik heb toen voor trombone gekozen. Ik ben bij Exempel gegaan en heb een half 

jaar les gehad van Wil van den Dungen. Daarna 4 jaar les van Adrie Broekhof. Bij hem heb ik mijn A 

diploma gehaald. Op 12 jarige leeftijd ben ik begonnen bij de Oude post. Op 15 jarige leeftijd heb ik 

bij Aleph muziekschool in Drunen les gehad en heb daar mijn B en C diploma gehaald. Ik heb les    

gehad van Jaap Stam. Kort voor het D praktijkexamen ben ik afgehaakt. 

 

Bij welke verenigingen hebben jullie gezeten? 

Andre: 

Bij de PTT Harmonie ben ik altijd gebleven. Op mijn 16e ging ik naar Exempel. Daar heb ik Paula leren 

kennen en zij zat ook bij de Orthense Harmonie. Ik heb daar toen ingevallen en ben daar 14 jaar   

blijven hangen. 

Toen de kinderen klein waren ben ik daar gestopt. Na een aantal jaren begon het weer te kriebelen 

dat ik wilde marcheren en ben toen naar Amantius gegaan via een toevallige ontmoeting na taptoe 

Empel in de friettent met Peter Slijters. 

Lars: 

Ik zit inmiddels bijna 10 jaar bij de Oude Post. Ik heb een paar jaar bij jong Exempel gezeten en ben 

daarna naar Amantius toe gegaan. 

 

Hoe is het om samen bij dezelfde vereniging te zitten? 

Het is geweldig om samen muziek te maken. 

 

Het hele gezin maakt muziek. Hoe gaat dit onderling met verschillende verenigingen?  

Paula heeft bij Exempel en de Orthense Harmonie Hoorn en cornet gespeeld, maar zit nu niet meer bij 

een vereniging. Zij schrijft zelf muziek. Heeft zelfs 2 cd’s opgenomen. Ivo speelt trompet bij Exempel 

en Olav is tamboer bij Jong Exempel. De grapjes en steken onder water tussen Exempel en Amantius 

gaan over en weer. 

Ivo kwam ook binnen en vroeg lachend; “een serieus interview bij Amantius, kan dat?” 

Maar verder is het pais en vree thuis.  
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Andre jij hebt jouw tambour-maître diploma gehaald . Hoe ging dat? 

Het is een opleiding in Tilburg van 6 zaterdagen die je afsluit met een examen. Ik moest 9 mensen 

meenemen die achter mij aan moesten lopen. De ruimte was eigenlijk te klein. Op dit moment ben ik 

bezig met een tambour-maître opleiding in Loenen. Hier krijg je 4 onderdelen: 

Stoktekens 

Bijzondere verrichtingen 

takteren 

instructie 

Ik voer deze functie uit bij de Oude Post en kan als het nodig is eventueel invallen bij Amantius. 

Hebben jullie nog hobby’s ? 

Lars heeft als hobby audio en video. Hij bouwt graag zelf speakers en is bezig met muziek en films. 

Hij doet graag projecten met elektro. Het spelen en opzetten van de pocketband is ook een hobby. 

Een aantal jonge muzikanten zijn dit bandje aan het opzetten. Andre heeft 2 verenigingen en zijn 

drukke baan. Muziek is voor hem ontspanning. 

 

Wat vinden jullie leuk bij Amantius? 

Andre vindt buitenoptredens leuk. Streetparades en taptoes. De eigen taptoe is natuurlijk heel      

speciaal. Het weekend Luxemburg was heel leuk. Lars vond afgelopen jaar het leerlingenweekend het 

leukst. 

 

Heb jullie ideeën of wensen voor Amantius? 

Andre vindt het jammer dat tijdens taptoe `’s-Hertogenbosch geen orkesten van eigen niveau      

meedoen. Als dat zo was, heb je meer kans om teruggevraagd te worden op taptoes van die         

verenigingen. 

Lars zou graag een week naar het buitenland toe willen met Amantius. Bijvoorbeeld op basis van een 

uitwisseling met een buitenlands orkest. 

 

 

Foto : Peter van Hoof 
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EXAMENS 
Op zaterdag 5 november 2016 hebben een aantal leerlingen hun praktijkexamen afgelegd bij de 

kunstbalie in Tilburg,op verschillende  niveaus van  A t/m B.  

Natuurlijk was dat best wel een beetje spannend, maar gelukkig zijn ze allemaal geslaagd! 

 

Bjorn La Haije deed zijn C examen bij Rhythm impact in Berlicum en slaagde zelfs met lof voor zijn  

C-diploma! 

 

Van harte gefeliciteerd, allemaal super goed gedaan! We zijn blij met zulke leerlingen en wensen jullie 

veel mooie muzikale momenten toe! 

 

DIPLOMA A: 

Inge van As   altsaxofoon 

Daphne van Trigt  altsaxofoon 

Sanne de Visser  altsaxofoon 

Floor Elbersen   altsaxofoon 

Dewi de Haas   altsaxofoon 

Bart Verlouw   trompet 

Rhonda de Haas  trompet 

Anouk van der Leest  trompet 

 

DIPLOMA B: 

Youri de Vlam   tenorsaxofoon 

 

DIPLOMA C:  ( met lof) 

Bjorn La Haije   snare drum 

 
Op 11 Maart ging Gabija van Toren op voor haar muziekexamen B.  

3 weken geleden slaagde zij voor haar theorie examen met een 9.5  Nu slaagde zij met lof voor haar 

praktijk examen met alleen maar 9 en 10. Leuk detail is dat Gabija de eerste fluitiste is bij Amantius, 

wij zijn dan ook vol trots dat al direct de eerste fluitiste met een dergelijke prima resultaat thuiskomt. 

Gabija hartelijk gefeliciteerd met dit schitterende resultaat. Een felicitatie voor haar lerares Inge   

Ijpelaar is ook zeker hier op zijn plaats. 

 

Ook zijn er volop examens gepland: 

1 april 2017 verschillende praktijkexamens 

8 april 2017  theorie examens. 

 

Wie de jeugd heeft , heeft de toekomst !! 
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Ik stond 's ochtends op en ik was helemaal niet zenuwachtig. We stapte in de auto en hoe dichter bij 

het examen kwam hoe zenuwachtiger ik werd. Toen we daar aankwamen was ik al bijna gelijk aan de 

beurt. Ik ben toen warm gaan spelen in een apparte ruimte. Brian is mij komen halen, de              

examinator was een aardige man helemaal niet streng. Ik heb eerst vijf theorie vragen beantwoord, 

en heb toen mij liedjes gespeeld. Toen de man de uitslagen ging inleveren zei brian dat het gewoon 

super goed ding dus ik me geen zorgen hoefde te maken. De mevrouw met de diploma kwam      

aanlopen en vertelde dat ik was geslaagd met 44,5 punten. 

 

 

Groetjes, 

Rhonda de Haas. 

 

 

 

Ik ben op 5 november op A-examen geweest. Ik vond het heel spannend. Als je bijna aan de beurt 

was kon je in een zaal inspelen. Toen ik had ingespeeld werd ik gehaald door Thom. Eindelijk mocht 

ik naar binnen. Als eerst kreeg ik theorie vragen, daarna moest ik uit mijn hoofd spelen toen het duet 

en als laatst alleen een liedje. Toen was het klaar en mocht ik mijn spullen in gaan pakken. Ik ben 

toen weer terug naar de kantine gegaan om te wachten op mijn diploma. De mevrouw kwam en     

vertelde dat ik het had gehaald. Ik vond het heel leuk om te doen. 

A—EXAMEN 
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KINDERVAKANTIEWEEK “THE CHALLENGE”  

Na het gigantisch succes van de eerste Kindervakantieweek “The Challenge” in 2016, zijn we op dit 

moment weer aan de voorbereidingen voor een zelfde opzet voor 2017 bezig. 

 

Als de Gemeente 's-Hertogenbosch meewerkt wordt in de laatste week van de zomervakantie weer 

een uitdaging neergezet om met een groot aantal kinderen binnen één week een orkest te formeren. 

H 

et grootste deel van de deelnemers komt van buiten de vereniging maar ook leerlingen van Amantius 

zijn welkom om dit orkest mee vorm te geven. Uiteraard hopen wij dat een aantal deelnemers aan 

het einde van de Kindervakantieweek zo enthousiast is geworden, dat zij zich aanmelden als leerling 

bij Amantius en zo mede voor onze aanwas zorgen. 

 

In 2016 hebben 34 junioren meegedaan aan de Kindervakantieweek. Van deze 34 kinderen waren er 

10 al lid van Amantius. Betekent dat er 24 kinderen van buiten de vereniging ingeschreven hebben. 

Hieruit zijn 6 nieuwe leerlingen ingeschreven ! Als we deze Kindervakantie week jaarlijks op deze  

manier kunnen herhalen en buiten onze reguliere inschrijvingen ook nog eens 6 a 7 inschrijvingen uit 

de Kindervakantieweek halen, dan is de aanwas bij Amantius gegarandeerd en kunnen we de        

toekomst wat ledenaantal betreft, zonnig tegemoet zien.  

 

Mocht je geïnteresseerd zijn om tijdens de 

ze Kindervakantieweek te helpen als  

vrijwilliger, dan kun je jezelf bij een van  

de bestuursleden aanmelden. Deze oproep  

geldt niet alleen voor de leden van Amantius  

maar uiteraard zijn familieleden van onze  

leden ook van harte uitgenodigd om te 

 reageren. Binnenkort worden alle leden  

van Amantius (en externe deelnemers)  

geïnformeerd over de inschrijfprocedure  

van de komende Kindervakantie week. 

Foto : Peter van Hoof 
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PERSONEEL GEZOCHT 
Wie heeft er tijd en zin om ons barteam te versterken? Wij zoeken vrijwilligers die op maandag en / of donder-
dagavond zin hebben om achter de bar te staan. 

 

Je wordt ingepland op de dag en datum wanneer het jou uitkomt.  

 

Op dit moment bestaat ons team uit 8 personen. Wil je graag deel uitmaken van dit team, neem dan contact op 

met Bonny ( 06-40138340) of Ellen ( 06-47982996) 

OPZOEK NAAR EEN EXERCITIE RUIMTE 

Voor onze showrepetities / exercities zijn wij dringend opzoek naar een binnenruimte waar wij onze exercities 

kunnen houden. 

 

Weet U een ruimte neem dan contact op met het secretariaat. 
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Nieuws van en over Jong Amantius 
Jong Amantius groeit, ontwikkelt zich én zet stappen! 

Letterlijk… 

 

Het jongste orkest van Amantius is volop in beweging, zowel voor, als achter de schermen. Het aantal 

muzikanten groeit, de kwaliteit groeit en de doorstroom naar ons SMB begint goede vormen te       

krijgen. 

Met een vast team begeleiders hebben we ondertussen een aantal belangrijke gebeurtenissen achter 

de rug. Zo hebben de muzikanten zich in een groepsgesprek heel positief laten horen over wat er bij 

hen leeft en wat ze graag zouden willen met en bij Jong Amantius. De begeleiding is met al deze input 

aan de slag gegaan en heeft inmiddels ook al wat veranderingen tastbaar gekregen. 

 

De belangrijkste stap is meteen de meest spannendste voor de kinderen: We gaan een echte show 

lopen en ons tijdens de Taptoe 2017 aan het publiek laten zien en horen! Onder begeleiding van een 

enthousiast en toegewijd instructieteam vanuit het SMB worden nieuwe stapjes gezet in exerceren en 

werken we naar een geweldig eindresultaat. Bij de show hoort natuurlijk ook (nieuwe) muziek, en laat 

dat nu net één van de wensen van de muzikanten zijn geweest: het (leren) spelen van nieuwe      

muziek. We nodigen iedereen, familie, vrienden, kennissen, dan ook graag uit om naar ons te komen 

kijken op 17 juni a.s. tijdens de Taptoe ’s-Hertogenbosch 2017! 

              

 

Nog een belangrijk moment waar we met z’n allen stil bij hebben gestaan 

de afgelopen tijd, is het vertrek van onze vriend en dirigent Ton Peters.   

Jarenlang heeft Ton voor onze groep gestaan en heeft hij een zeer          

belangrijk aandee gehad in de ontwikkeling van Jong Amantius. We vonden 

Ton’s besluit om te stoppen bij Jong Amantius dan ook erg jammer, maar 

wensen hem heel veel plezier en succes met alles wat hij gaat doen in de 

toekomst! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maar gelukkig heeft ons bestuur geen half werk geleverd en heeft men 

met de nodige slagvaardigheid en overtuigingskracht Roeland Cleijne    

bereid gevonden om ons te dirigeren! 

De eerste weken sinds Roeland voor ons staat durven wij al te zeggen dat 

er sprake is van een echte klik en dat we erg blij zijn met zijn komst. 

Roeland, leuk dat je er bent! We zien uit naar een fijne en leuke toekomst 

samen  

Ton Peters Roeland Cleije 
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Eén van de bijkomstigheden van het spelen bij Jong Amantius is de leeftijdsgrens van 16 jaar. En 

daarom hebben we een eerste keer stil gestaan bij een naderend afscheid van onze tamboer maitre 

Joëlle van der Pennen. Tijdens de Taptoe op 17 juni zal ze officieel afscheid nemen en zullen we daar 

als Jong Amantius én Amantius uitgebreid op terugkomen, maar toch willen we ook haar via deze weg 

ook enorm bedanken voor haar inzet, toewijding en gezelligheid tijdens haar jaren bij Jong Amantius! 

Gelukkig hebben we ook voor de rol een van tamboer maitre een waardige opvolging gevonden: 

Inge van As zal deze rol gaan vervullen de komende tijd, en we wensen haar dan ook ontzettend veel 

succes toe! 

Zoals gezegd zullen we tijden de Taptoe 2017 ruime aandacht besteden aan deze wissel en zal op dat 

moment de maitre-stok worden overgedragen. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Joëlle van der Pennen Inge van As 
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Spelletjesavond voor de jeugd 
Het was een geslaagde avond. De jeugd heeft spelletjes gedaan in de aula. In groepjes gingen ze om 

het kwartier naar een ander spelletje. 



 

Stagenight Exempel 
Op zaterdagavond ben ik gaan kijken bij de stagenight van de stageband van Exempel , omdat onze 

eigen stageband hier ook moest optreden. De avond werd afgetrapt door de stageband van Exempel 

die vooral medley’s van bekende artiesten speelden onder leiding van Leon Wijkmans. Ondanks dat 

de presentator dacht dat het zijn avond was , was het publiek ,dat helaas niet in grote getalen was 

gekomen , toch enthousiast. 

Na een korte pauze begon onze eigen stageband onder leiding van Hans Govaert aan hun set. Er zat 

een mooie opbouw in en met verschillende solisten werd het publiek goed vermaakt. Er waren       

overigens gezellig veel supporters van onze vereniging aanwezig. Muzikaal was het een goede set met 

als uitschieter Bjorn achter het drumstel! Verder stal Marcel de show bij Let me entertain you met zijn 

solo op de gitaar. 

Na de set van de stageband was er nog gelegenheid voor een hapje en een drankje met leuke      

achtergrondmuziek van een DJ en een carnavalsclub waar ik de naam niet meer van weet. Al met al 

was het een leuke en gezellige avond! 

 

William van Zon 
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DONATEUR WORDEN VAN 

DRUMFANFARE AMANTIUS 
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LEVEND GANZENBORD 



 

Wilt U geen optreden van Amantius missen noteer 

dan deze data alvast in uw agenda 
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SMB  

 

27 April 2017 (donderdag)  

Taptoe Huizen - Huizen  

 

05 Mei (vrijdag) 

Taptoe Drunen - Drunen  

 

28 Mei 2017 (zondag)  

Taptoe Empel - Empel 

 

09 Juni 2017 (vrijdag) 

Intocht Bossche Avond 4-daagsae 

 

17 Juni 2017 (zaterdag) 

Taptoe ‘s-Hertogenbosch -  ’s-Hertogenbosch 

 

  

 

 

 

 

 

AGENDA 

Jong Amantius  

 

09 Juni 2017 (vrijdag) 

Intocht Bossche Avond 4-daagsae 

 

17 Juni 2017 (zaterdag) 

Taptoe ‘s-Hertogenbosch -  ’s-Hertogenbosch 

 

Stageband  
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VERJAARDAGSHOEK 

Jarigen in de maanden  

 

Maart, April, Mei & Juni 

Iedereen  hartelijk  gefeliciteerd 

Maart 

02.   Rhonda de Haas 

06.   Ad Horsten  

07.   Jan Vissers 

10.   Lincy Buitenkamp 

20.   Ans vd Dungen 

20.   William vd Hout 

April  

 

01.   Brian Kentie   

04.   Isa Luites  

07.   Thea Peters 

10.   Hélène v Gent  

10.   Peter v Hoof    

10.   Dick Gierlings 

11.   Thom Kooijmans  

13.   Kyano Passon 

14.   Cees Heesbeen 

16.   Jolanda Herber 

24.   Johan Herber 

24.   Daniëlle Heuverling 

Mei  

02.   Robert Horsten  

02.   Denise vd Leest 

07.   Annette v As  

07.   Riny Koers   

07.   Mike Heuverling 

08.   Anouk vd Leest 

09.   Sjaak v Schadewijk  

12.   Matthijs Bekker 

14.   Sanne de Visser  

14.   Bonny Weber 

20.   Martijn Broeren  

26.   Anne vd Hout  

26.   Ronald Bergman 

28.   Jennifer Chambon 

31.   Daphne v Trigt 

 

Juni 

04.   Joelle vd Pennen 

06.   Joella v. Zandvoort 

06.   Marco v Dalsen 

07.   William v Zon  

07.   Mare Bekker  

11.   Priscilla v Dijk 

17.   Joyce Beset  

17.   Natasja Donker 

21.   Brian Bonga 

27.   Mika Hanegraaf 



 

Drumfanfare Amantius  

 

Correspondentieadres:              Bezoekadres: 

Postbus 3135     Seringenstraat 27 

5203 DC  ‘s-Hertogenbosch   (ingang v. Broeckhovenlaan) 

Tel. 06—15064726    5213 HL  ’s-Hertogenbosch  

Antwoorden op uw vragen over de opleidingen tot muzikant bij Drumfanfare      

Amantius of voor het aanmelden van nieuwe leerlingen vind U op onze website. 

 

www.amantius.nl 

REDACTIONEEL NIEUWS 

De redactie blijft op zoek naar leuke, interessante, kolderieke artikelen 

en / of anekdotes die geplaatst kunnen worden in Amantius Nieuws. 

Denkt U een leuk verhaal te hebben stuur dit dan naar de redactie van 

Amantius Nieuws en wellicht komt U uw verhaal in één van de volgende 

uitgaven van Amantius Nieuws tegen. 
 

Redactie Amantius Nieuws 

redactie@amantius.nl 

 

Ten name van Annette van As 

 

Amantius Nieuws 

 

Redactie 

 

Annette van As 

Hélène van Gent 

Ella Verharen 

Alexander Franken 

Jack Verharen 

Henk van der Dussen 

Internet www.doorenboschelektro.nl 
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