
Maandelijkse nieuwsbrief

ELST – Het jaar 2019 is alweer ten einde. 
Een terugblik op het NK Straatmuzikanten 

(kortweg 
NKS) en 
alles wat 
daarmee
te maken
heeft. 
Alle 

wetenswaardigheden over het NKS lees je
vanaf 10 januari 2020 in de maandelijkse 
nieuwsbrief van de Stichting NK 
Straatmuzikanten Elst.

Er was in het bijna voorbije jaar 2019 veel 
gebeurd voor de organisatie van ‘het 
gezelligste evenement voor jong en oud’.
De reacties van het publiek en 
deelnemers zijn zondermeer lovend.
Het evenement heeft voor het eerst een 
hoofdsponsor
binnengehaald. Het
Elster bedrijf Leitz
Service B.V. aan de
Platinaweg 7-9 op
het bedrijventerrein
De Aam. 

Ook is onlangs een
stichtingsbestuur samengesteld. Dat 
bestaat uit Tonny Dulos, Henk Rüger, 
Sandra Evers en Paul Lapian.

Ontwikkelingen

Wat heeft zich verder in de laatste tijd  
zoal afgespeeld? 
Allereerst is er weer contact gelegd met 

leden van Vrijetijdsmarkt Overbetuwe, 
kortweg VTM Overbetuwe. De afspraak 
die vorig jaar is gemaakt ten aanzien van 
de opzet van het evenement, is opnieuw 
tegen het licht gehouden.  
Paul heeft als afgevaardigde van NKS 
met het deze leden gesproken en daar 
zijn positieve geluiden uit voortgekomen. 
VTM Overbetuwe is verantwoordelijk voor 
de bezetting van het Plein. Dat wil 
zeggen vanaf Apotheek De Batouwe tot 
aan De Halve Morgen. Daar hoort ook de
Oranje Nassaustraat bij.
Verder zijn er gesprekken met 
afgevaardigden van gemeente 
Overbetuwe, CME, VTM Overbetuwe en 
NKS over de veiligheid met betrekking tot 
het genoemde Plein en delen ervan. 
Het NKS houdt de speelplekken aan op 
dat Plein en omgeving.

Een heuglijke mededeling is verder dat 
het NKS momenteel al 26 aanmeldingen 
heeft. Dat is aan het begin van het jaar 
2020 eigenlijk ongekend. Dat betekent 
dat het evenement aan uitstraling 
behoorlijk is toegenomen. Zowel 
regionaal als landelijk. 
Bij deze inschrijvingen zijn maar liefst 16 
aanmeldingen, die voor de organisatie 
als nieuw betiteld mag worden.

Het NKS is voorts bezig met het verfijnen 
van het evenement, zowel 
organisatorisch als technisch. Zo 
bestudeert het bestuur de mogelijkheid 
om de speelplekken beter aan te duiden.
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