
 

 

 

 
 
 
 

Nieuwsbrief 2020-02/03 
 

ELST – Het jaar 2020 is goed begonnen 

voor de Stichting NK Straatmuzikanten, 

kortweg NKS. De aanmeldingen voor het 

NKS stromen heel snel binnen.  

Zo snel zelfs dat de deelnemerslijst het 

maximale aantal van 38 al heeft bereikt. 

Op het moment van het verschijnen van 

deze nieuwsbrief staat de teller op 40. 

Kortom, de aanmeldingen die nu nog 

binnenkomen, worden op de reservelijst 

geplaatst.   

Onlangs is er een stichtingsbestuur 

samengesteld. Zo begint de organisatie 

van het NKS meer structuur te krijgen en 

worden de takenpakketten beter 

afgestemd op de leden van de stichting 

en hun vrijwilligers. 

The Amazing Stroopwafels 

Het goede nieuws kwam begin januari 

ook binnen: De leden van The Amazing 

Stroopwafels treden ook dit jaar weer op 

als slotact. Vorig jaar verzorgde het 

gezelschap een prima optreden. Deze 

godfathers van de straatmuziek geven 

op zaterdag 20 juni 2020 dus weer acte 

de presence. 

Een meer dan bijzondere vermelding van 

The Amazing Stroopwafels is dat de 

frontman van de band, Wim Kerkhof, 

november vorig jaar van de gemeente 

Rotterdam de Laurenspenning ontving.  

De 53ste Laurenspenning kreeg Kerkhof 

uit handen van Korrie Louwes, voorzitter 

van het bestuur van de stichting De 

Laurenspenning.  

 

The Amazing Stroopwafels (zie foto van 

Nina Valkhoff), waarvan behalve Kerkhof 

ook Rien de Bruin en Arie van der Graaf 

deel uitmaken, kreeg de penning voor de 

manier waarop het gezelschap in hun 

liedjes hun vurige liefde voor Rotterdam 

en regio bezingen. Met uiteraard die 

mooie hit Oude Maasweg. 

Een mooie waardering voor de band die 

iets meer dan veertig jaar met muziek 
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maken bezig is en die ook alles in eigen 

beheer doet en houdt.  

Hoofdsponsor 

Vorig jaar heeft het NKS-evenement voor 

het eerst een hoofdsponsor 

binnengehaald in de vorm van Leitz 

Service. Daar is de Stichting NKS uiteraard 

heel erg blij mee met de keuze van Leitz 

Service. 

 

Het Elster bedrijf Leitz Service B.V. is 

gevestigd aan de Platinaweg 7-9 op het 

bedrijventerrein De Aam.  

Een bedrijf dat graag regionale 

activiteiten ondersteunt en daarnaast 

ook talenten op technisch gebied een 

kans biedt in hun bedrijf. 

Wie meer over het bedrijf wil weten of wil 

zien of er een vacature voor hem/haar is, 

die kijkt dan op: www.leitz-service.nl 

 

Vrijetijdsmarkt Overbetuwe 

Nieuw dit jaar op de dag dat het NK 

Straatmuzikanten plaatsvindt, is de 

Vrijetijdsmarkt Overbetuwe.  

In het verleden heeft er tegelijkertijd met 

het muziekevenement ook de activiteit 

Sfeerproeven plaatsgehad. Deze is 

helaas stilaan doodgebloed.  

Begin januari 2019 werd ook al contact 

gelegd met de organisatie van 

Vrijetijdsmarkt Overbetuwe om met het 

NKS samen te werken. Die plannen waren 

in een vergevorderd stadium, maar die 

werden jammergenoeg afgelast door 

privéomstandigheden. Daarvoor in de 

plaats kwam in allerijl een provisorische 

Kunstmarkt. 

In oktober 2019 werd wederom contact 

gelegd met Mariël, Ellen en Joyce, de 

leden van Vrijetijdsmarkt Overbetuwe en 

op zaterdag 20 juni 2020 vinden op het 

evenementenplein voor het 

gerenoveerde gemeentehuis hun 

activiteiten plaats naast het NK 

Straatmuzikanten. Bij de Vrijetijdsmarkt 

Overbetuwe is er ook een kinderactiviteit 

gepland. Deze wordt overigens voor 

deze editie in een kleinschalige vorm 

gehouden. Later daarover meer. 

Vaste plekken optredens 

Behalve de optredens van de 

deelnemers aan het NK Straatmuzikanten 

door het centrum van Elst zijn er op drie 

vaste plekken ook muziek te beluisteren. 

Zo kunnen bezoekers terecht bij de 

ingang van Theater De Kik voor een 

optreden van de formatie WeCover 

afgewisseld met een band van All Music 

School.  

In de Willemsstraat nabij modezaken ’t 

Ploegje en Gino zijn eveneens 

muziekklanken te beluisteren. De 

damesformatie Just Fabulous brengt een 

gevarieerd repertoire ten gehore. Dat 

gaat van The Star Sisters, Dolly Dots tot 

Ruth Jacott. 

In de hal van Albert Heijn Driessen Elst 

verzorgt een klein koor uit het Brabantse 

Oeffelt voor het winkelend publiek wat 

muzikale intermezzi.  


