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1. Inleiding 

In Nederland worden een toenemend aantal jongeren tot 19 jaar opgenomen en behandeld in het 

ziekenhuis. Het aantal overstijgt inmiddels de twee miljoen. Een enorme hoeveelheid.  

Wij bieden een deel van deze jonge patiënten en ook hun broertjes, zusjes en andere bezoekertjes, 

tijdens dat vaak toch vervelende verblijf, een fijne ontspanning door middel van ‘muziekbeleving’ in onze 

inmiddels gerealiseerde Muziekids Studio’s. 

 

Sedert 2010 zijn wij actief in de René Froger Muziekids Studio in ziekenhuis Tergooi Blaricum. Vanaf mei 

2014 is de Guus Meeuwis Muziekids Studio in het ETZ Elisabeth Tilburg geopend.  

 

Later in dat jaar gingen wij ook van start met de Ali B Muziekids Studio in de nieuw gebouwde locatie van 

DeKinderkliniek Almere. Sinds 2015 is ook onze René Froger Muziekids Studio in Merem 

Behandelcentrum Heideheuvel te Hilversum ‘on air’ voor de jeugdige patiëntjes daar.  

 

Daarnaast staan momenteel twee van onze studio’s in de planning, in Beverwijk en in Utrecht. 

In ontwikkelingsfase is de Nick & Simon Muziekids Studio, Rode Kruis Ziekenhuis / Brandwondencentrum 

in Beverwijk.  De bouw van het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht is inmiddels 

gestart. Wij hopen in dit nieuwe centrum onze 121 m² (!) grote Armin van Buuren Muziekids Studio, het 

1e kwartaal 2018 te kunnen openen.    
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2. Status Muziekids Studio’s 

Met landelijk vier studio’s actief in Almere, Blaricum, Hilversum en Tilburg, geniet een toenemend aantal 

zieke kinderen van de muzikale afleiding die wij hen bieden tijdens hun verblijf in het ziekenhuis, kliniek, 

of zorgcentrum. Stichting Muziekids heeft ook dit jaar diverse initiatieven ontwikkelt om deze 

Nederlandse ziekenhuizen en zorginstellingen nog enthousiaster te maken over onze Muziekids Studio. 

Hoe dat in 2016 ten aanzien van onze studio’s ging, zie het volgende overzicht met alle ontwikkelingen 

                                         

 René Froger Muziekids Studio Blaricum  

In het ziekenhuis Tergooi hebben wij de beschikking over een leuke ingerichte muziek/speelruimte voor 

jonge en oudere kinderen. Aangepast op de bezetting van de kinderafdeling is onze ‘studio’ een tweetal  

dagdelen  per week open. Het aantal bezoekende patiëntjes en hun bezoek varieert daardoor van week tot 

week. Onze studioleiding is bijzonder positief gestemd over het enthousiasme van de kinderen en ook de  

ouders reageren er dankbaar op. Wij ontvangen regelmatig mooie en lieve complimenten.  

Het aantal Muziekids in deze Muziekids Studio in 2016 was circa 520. Rond vijf per 2 dagdelen, gemiddeld  

10 per week.* 

 René Froger Muziekids Studio Hilversum  

In Merem behandelcentrum Heideheuvel verblijft de veelal oudere jeugd, voor een langere periode intern. 

Onze studio is daar vier korte dagdelen ‘on air’ waarin deze kinderen vol overgave bezig zijn met muziek 

maken. Mede door hun leeftijd kan onze studioleiding deze patiëntjes ook gericht instrumenten leren 

bespelen, zij gaan daardoor verrijkt met extra muzikale kennis en bijzonder trots op hun resultaten, weer 

naar huis.  

In 2016 kwamen 1.152 kinderen naar de studio. Zes kids per vier dagdelen, gemiddeld rond 24 per week.*  
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 Guus Meeuwis Muziekids Studio Tilburg  

In het ETZ Elisabeth locatie St. Elisabeth, is onze studio vijf volledige dagen geopend. Patiëntjes vanuit de 

poli’s en de kinderafdeling komen bijna dagelijks langs. Ook van buitenaf maken jongeren regelmatig gebruik 

van onze studio, zoals van revalidatiecentrum Leypark en de Mytylschool. Hartverwarmend is dat de 

naamgever van deze studio, Guus Meeuwis, de patiëntjes inmiddels al diverse malen heeft verrast met een 

muzikaal bezoekje aan de studio en kinderafdeling, tot grote vreugde van de kinderen. Dagelijks verschijnen 

onze troubadours met onze fraaie ‘troubadour-trolley’ op de kinderafdeling van het ziekenhuis, vaak zelfs 2 x 

per dag, om de patiëntjes te verblijden met muzikale afleiding. Het maakt hun verblijf zichtbaar wat minder 

zwaar en een stukje vrolijker, zij kijken er elke dag weer reikhalzend naar uit en genieten met volle teugen. 

Dit jaar brachten de kinderen 10.246 bezoeken aan onze studio, zo’n 39 per dag, gemeten over vijf dagen 

per week.*  Tevens genoten 2.760 patiëntjes van onze ‘troubadours met de troubadour-trolley’ op de 

kinderafdeling.   

 

 Ali B Muziekids Studio Almere  

In DeKinderkliniek, een kindervriendelijke poli, uniek in Nederland. Onze studio sluit daar naadloos op aan.  

In 2016 werd de openstelling uitgebreid van twee naar vier ochtenddelen per week. Door een aantal mooie 

materiële donaties vanuit de bevolking, is de studio verder én kleurrijker ingericht. Bij meer financiële steun 

kunnen we een complete studio creëren, die 5 volledige dagen per week ‘ON AIR’ is in voor de  jeugdige 

patiëntjes uit Almere, Flevoland en omstreken. Wij hopen dat in 2017 te kunnen realiseren.                      

4.990 Bezoeken van kinderen aan deze studio konden wij dit jaar noteren. Gemiddeld 24 per ochtend van 

09:00-12:00 uur (maandag-donderdag.)* 

  

 Nick & Simon Muziekids Studio Beverwijk  

Komt in het Rode Kruis Ziekenhuis annex Brandwondencentrum. Door renovaties en interne reorganisaties 

binnen het ziekenhuis, is de realisatie van deze Muziekids Studio uitgesteld tot een nog nader en later te  

bepalen tijdstip. Wij hopen de studio nu in 2017 te kunnen realiseren voor de vele patiëntjes. Tot die tijd  

zullen wij actief muziek gaan maken op de kinderafdeling en poli’s met onze ervaren troubadours met de 

troubadour-trolley. Inmiddels zijn er, met name regionaal, al diverse leuke acties en bijzonder mooie  

initiatieven georganiseerd voor onze Muziekids Studio in het RKZ Beverwijk. 
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 Armin van Buuren Muziekids Studio Utrecht 

in het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie (PMC). In 2016 werd begonnen met de 

daadwerkelijke bouw van het ziekenhuis. Ten behoeve van de realisatie van onze studio in het PMC 

medio 2018, mochten wij een aantal prachtige donaties ontvangen. Mede door deze financiële middelen 

kunnen wij de PMC patiëntjes die nu tijdelijk in het Wilhelmina Kinderziekenhuis verblijven, in 2017 

muzikaal gaan verblijden met de komst van onze speciale Muziekids ‘troubadour-trolley’ 

Naar verwachting zal in 2018 het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie gerealiseerd zijn. Daarin 

is een enorme ruimte opgenomen voor onze Armin van Buuren Muziekids Studio. Diverse bedrijven 

hebben hiervoor al prachtige donaties gedaan, waarvan de ‘troubadour-trolley’ vol instrumenten een 

echte muzikale blikvanger is. Alle voorbereidende besprekingen en de vereiste protocollen zijn inmiddels 

uitgevoerd. In 2017 gaan wij met onze troubadours met de trolley alvast van start op de speciale PMC 

afdeling in het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht.  

  

 

* Toelichting studiobezoekjes. 

In totaal waren het dit jaar bijna 20.000 (!) patiëntjes die wij blij en vrolijk maakten met fijne muzikale 

afleiding in de Nederlandse zorgcentra. Daarbij genoten óók duizenden ouders, grootouders, broertjes en 

zusjes, alsmede vriendjes en vriendinnetjes, van het maken van en luisteren naar muziek. Maar ook 

personeel van de ziekenhuizen brengt regelmatig een bezoekje om even te musiceren.  

Het is vooralsnog niet mogelijk om het aantal patiëntjes en meegekomen bezoekertjes separaat aan te 

geven, dan wel deze aantallen in percentages weer te geven. Bij langdurige(r) behandeling of verpleging, 

kunnen kinderen verschillende keren per dag naar de studio komen of zijn het kinderen op ziekenbezoek bij 

bv. ouders en of familie. Daarom spreken we in dit statusoverzicht nog van kinderen en patiëntjes die in 

onze studio’s komen. Ons streven is om t.z.t. daarvan een expliciete inzage en opgave te kunnen aanleveren. 
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3. Algemene informatie 

Het bestuur van stichting Muziekids kende in 2016 de volgende samenstelling: 

 Paul Solleveld, voorzitter  

 Ron Peereboom Voller, secretaris  

 Theo Oskam, bestuurslid 

 Robbert de Vos, directeur en initiator 

De Raad van Advies bestond in 2016 uit: 

 Wim Meter, grafisch vormgever 

 Frank Wentink, directeur Wentink & Partners 

 Harry Sacksioni, gitarist 

 Peter Sieben, partner bij The Alignment House 

Beschermvrouwe & beschermheren van Stichting Muziekids en de Muziekids Studio’s in 2016: 

Beschermvrouwe Beschermheer van Stichting Muziekids 

Stichting Muziekids                         en van de Muziekids Studio’s in 

Laura Fygi,       ziekenhuis Tergooi Blaricum en Merem 

zangeres Behandelcentrum Heideheuvel in Hilversum. 

                                                                          Pieter Broertjes, burgemeester Hilversum 

 

Beschermheer van                          Beschermheer van de Ali B Muziekids Studio in 

de Guus Meeuwis   DeKinderkliniek in Almere, 

Muziekids Studio in Franc Weerwind, burgemeester Almere  

ETZ Elisabeth Tilburg,  

Peter Nordanus,  

     burgemeester Tilburg  

 

Als bijzondere vriend van Muziekids mochten wij in 2016 John Ewbank verwelkomen. 

De bekende multi-getalenteerde songwriter en producer heeft zich aan stichting Muziekids verbonden 

omdat hij zich enorm betrokken voelt bij ons streven om kinderen die in ziekenhuizen verblijven, 

muzikale afleiding te bieden door het maken en beleven van muziek in onze Muziekids Studio's. 
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4. Missie, visie, doelstelling, strategie, mediabeleid  

  Missie: Muziekids Studio’s realiseren waarin 7 dagen per week muziek gemaakt en beleefd kan 

worden door jeugdige patiënten die in Nederlandse zorgcentra verblijven.   

 Visie: In zoveel mogelijk zorginstellingen in Nederland Muziekids Studio’s te realiseren waar 

kinderen, die in de instellingen verblijven of op bezoek komen, onder begeleiding van een 

muziekprofessional muziek kunnen (leren) spelen en/of luisteren.  

 Doelstelling: Muziekids Studio’s creëren in zorginstellingen waar kinderen muziek kunnen 
maken en/of beleven. Het toewijzen van professionele muzikanten/studioleiders om deze 
kinderen te begeleiden in het maken, luisteren of leren spelen van muziek(instrumenten). 
Het vergaren van voldoende financiële middelen om de Muziekids Studio’s te realiseren en de 
begeleiders toe te wijzen. Het aangenamer maken van het verblijf van jongeren tot 18 jaar in 
ziekenhuizen/zorginstellingen door muziekbeleving zodat zij hun pijn, verdriet en gemis van thuis 
even kunnen vergeten en het stressniveau wordt verlaagd. 

 Strategie: Stichting Muziekids richt zich volledig op fondsenwerving, sponsoring, het genereren van 

financiële middelen voor het ‘On air’ houden van de bestaande vier Muziekids Studio’s en de bouw 

van de komende Muziekids Studio’s in diverse ziekenhuizen. Muziekids bindt daarbij bekende 

Nederlanders aan zich om de stichting te vertegenwoordigen en als naamgever te fungeren van de 

Muziekids Studio. 

 Mediabeleid: De stichting werkt onverminderd hard aan de nieuwsverspreiding via de bekende 

sociale media. Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn krijgen steeds beter en breder bereik plus 

meer ‘likes’ door volgers. Ook via de regionale en landelijke televisie kwam Stichting Muziekids in 

2016 veelvuldiger in beeld, via bijvoorbeeld NPO Radio1, Omroep MAX, RTL Boulevard,  SBS6, 

Shownieuws en regionale omroepen en in toenemende mate via publicaties in de regio- en lokale 

pers en artikelen in diverse magazines als b.v. MediVacature,  Vrouw en Bruist.    

 Congressen: Stichting Muziekids nam deel aan het door StudieArena georganiseerde landelijk 

congres speciaal bestemd voor de gehele Nederlandse medische wereld. Met onder meer 

deelname van de Professoren hoogleraren, Hans Jeekel en Erik Scherder.  

 

 
  Beleidsplan 

   Daar zit muziek in..! 
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5. Acties financieel 

 Van den Pol Elektrotechniek uit Montfoort vierde haar 80-jarig bedrijfsjubileum met een heel 
speciaal geste. Een schenking van € 10.000 aan Muziekids, ten behoeve van onze nieuw te 
bouwen Armin van Buuren Muziekids Studio in het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie 
in Utrecht.  

 Wolfgang Weber uit Almere, verraste Muziekids met een prachtig cadeau. Op zijn verzoek werden 

de financiële felicitaties ter ere van zijn 50ste geboortedag geschonken aan onze Ali B Muziekids 

Studio in DeKinderkliniek Almere. Met de meer dan € 1.100,00 aan ontvangen bijdragen, konden 

wij de studioruimte voorzien van o.a. kleurrijk meubilair en ukeleles. 

 Kiwanis Club Tilburg verhoogde de feeststemming bij het 2-jarig bestaan van onze Guus Meeuwis 
Muziekids Studio in het ETZ Elisabeth Tilburg met een prachtig cadeau in de vorm van een donatie 
ten bedrage van € 1.600,- bijeengebracht op de jaarlijkse ‘Meimarkt’      

 De ‘Zusters van de H. Juliana van Falconieri’ schonken ons een substantiële financiële bijdrage ten 
behoeve van de realisatie van onze komende Nick & Simon Muziekids Studio in het Rode Kruis 
Ziekenhuis/ Brandwondencentrum Beverwijk. 

 Almere burgemeester Franc Weerwind heeft, als beschermheer van onze Ali B Muziekids in 

DeKinderkliniek Almere, een spontane donatie gedaan speciaal ten behoeve van de studio in 

Almere. De burgemeester schrijft een wekelijkse column in de huis aan huis editie ‘Almere Dichtbij’ 

en daarvoor “beloont” de krant hem met een bedrag van € 2.500,- dat de burgemeester ter 

beschikking mag stellen voor een goed doel. Stichting Muziekids had dit jaar de eer! Een mooie en 

fijne geste van de Almeerse burgervader.   

 De AFAS Foundation organiseert jaarlijks een ‘project challenge’. Stichting Muziekids was één der 
genomineerden en na een keurig verzorgde presentatie mochten wij van AFAS een mooie prijs in 
ontvangst nemen, bestaande uit een donatie van maar liefst € 5.000,-       

 Kinderopvang ‘KikkerRik” (Kinderdagverblijf en Buitenschoolse opvang) in Hilversum, heeft voor 
meer dan € 200,- bijeengebracht voor Stichting Muziekids. 

 Euroclear, financiële dienstverlener uit Amsterdam heeft via haar ‘goede doelencommissie’  
een bedrag van € 3.000,- gedoneerd voor het bouwen van onze Muziekids ‘Troubadour-trolley’. 
Daarmee verblijden we patiëntjes op de kinderafdelingen in ziekenhuizen op een muzikale wijze.   

 De Week Van Muziekids 2016 in Hilversum. Diverse activiteiten op scholen, in bedrijven, 
verenigingen en horeca. Met een afsluitende benefietavond in het centrum van de stad. 
Een grandioos succes, met vele toeschouwers en mede door de belangeloze inzet van bekende 
nationale artiesten én een felicitatiedonatie á € 10.000,-  van de Rabobank. In totaal bracht het 
evenement een fantastisch bedrag op van ruim vijfendertigduizend euro. 

 Fractie SAM, de studenten vereniging van Tilburg University organiseerde op 17 november 2016 
het jaarlijkse dansfeest ‘Night of the Profs’ in ‘STUDIO’, de hipste kroeg van de stad.           
Professoren draaiden als DJ muziek voor de studenten én het goede doel, Muziekids. De 
benefietavond bracht een fraai bedrag op voor de stichting. Maar liefst € 1.670,30! 
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Vervolg Acties 

 Theo Pouw Groep schonk ons € 5.000 voor de bouw van de ‘Troubador-trolley’ speciaal bestemd 
voor onze Muziekids Studio in het nieuw te bouwen Prinses Máxima Centrum Utrecht. 

 Buitengewone Heerenzitting Tilburg draagt stichting Muziekids een buitengewoon warm hart toe, 
waardoor we dit jaar als het goede doel verkozen zijn en daartoe, uit handen van Marc Meeuwis, 
een prachtige cheque ontvingen. Groots € 11.111,-  

 Dorien van der Steen van Clusters Boeken en Muziek gaf speciaal voor peuters/kleuters, ‘muziek 
op schoot’ lessen in onze Guus Meeuwis Muziekids Studio in het ETZ Elisabeth Tilburg. De 
muziekbeleving in kerstsfeer was volledig ten bate van Muziekids. Een mooie en leuke opbrengst 
was het hartverwarmende resultaat van dit kerstcadeautje: € 182,50      

 Het A-meezingKoor Alphen a/d Rijn organiseerde een ‘Kerst Sing Along’ voor winkelende en 

enthousiaste Alphenaren, die bekende liedjes en kerst hits meezongen vanaf een groot scherm. 

Een deel van deze deelname en kerstbingo opbrengsten gingen naar Muziekids, zijne 146 euro. 

 Badeendjes Race’ gemeente kerstactie in Hilversum waaraan het winkelend publiek kon 

deelnemen en inleggen op hun favoriete race-eendje. Muziekids beschermheer en Hilversum 

burgemeester Pieter Broertjes verrichte het startschot. Het werd letterlijk en figuurlijk een hilarisch 

gebeuren    

 Stichting Jacques de Leeuw uit Loon op Zand is zeer betrokken bij de zorgsector en jeugd in de 
regio en bijzondere projecten als de Muziekids Studio. De stichting doneerde een bedrag van            
€ 2.500,00  

 ASR en De Amersfoortse overhandigden de stichting een fantastische € 11.300,00, de opbrengst 
van een exclusief galaconcert uitgevoerd door het Nederlands Theaterorkest o.l.v. dirigent  
‘Maestro’ Jules van Hessen in het Amsterdamse Concertgebouw.  

 W.M. de Hoop Stichting voelde zich bijzonder aangesproken tot het verlichten van het leven van 
zieke kinderen door muziek(beleving). Daartoe schonk deze stichting € 15.000,00 aan Muziekids. 

 SENA / Stichting ter Exploitatie van Naburige rechten doneerde een prachtig bedrag van  
€ 50.000,00 ten behoeve van Stichting Muziekids 

Acties exposure    

 ‘Muziek, een waardevol instrument in de Zorg’ een door StudieArena georganiseerde landelijk 
congres speciaal bestemd voor de gehele Nederlandse medische wereld 

 Project Challenge een door AFAS Foundation geïnitieerde wedstrijd voor non-profit organisaties.     

 'Open dagen' Tergooi Blaricum en DeKinderkliniek Almere, evenementen ter gelegenheid van 10- 
jaar Tergooi ziekenhuis en 25 jaar Flevoziekenhuis.|Twee prachtige jubileummomenten. 

 ‘Kennis & kunde bundelen! De kracht voor klant, kwaliteit & kosten’ inspiratiesessie door het 

Prinses Máxima Centrum Utrecht en St. Jude Children’s Research Hospital Memphis USA.  

 Guus Meeuwis bezocht in 2016 twee maal het ETZ Elisabeth, om muziek te maken met de 
patiëntjes op de kinderafdeling en in ‘zijn’ Muziekids Studio.    

https://www.facebook.com/muziekids/
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Vervolg Acties 

Acties materieel 

 Zwenkwielen laat de ‘Troubadour-trolley’ in onze Guus Meeuwis Muziekids Studio in het ETZ Elisabeth 

Tilburg weer op rolletjes lopen. Dat dankzij de materiële donaties van onze zwenkwielenleverancier die de 

Muziekids Troubadour-trolleys in de ziekenhuizen mede mogelijk heeft genaakt en zorgt dat deze drie 

trolleys zijn voorzien van door het bedrijf gesponsorde zwenkwielen 

 Familie Hilligers uit Almere schonk de kinderen van de Ali B Muziekids Studio in DeKinderKliniek 
Almere muziekinstrumenten als bijvoorbeeld, een Roland piano/keyboard met standaard en 
pianokruk, een les keyboard van de NHA met standaard, een oefen keyboard, een akoestische 
gitaar, twee ukeleles, een microfoonstandaard met Yamaha microfoon en een gitaarversterker met 
koptelefoon, tot aan muzieklesboeken en een muzieklessenaar. 

 Hans Mader, bekend kunstschilder en cartoonist, heeft Muziekids verrast met een prachtig 

kleurrijk 'cartoonschilderij’.  

Acties initiatieven 

 Miss Almere jaarlijkse modellen schoonheidswedstrijd, verkoos Muziekids als haar social-partner.  

 Lunar presenteerde het speciaal voor Muziekids geschreven liedje “Naar de zon”. De band nam 

deel aan het Muziekids benefietproject ‘Streetsounds’ van de Hanze Hogeschool Groningen en won 

een professionele studio-opname.  

 GTJ ‘Giels Talenten Jacht’, was in onze Muziekids Studio’s in Almere en Tilburg en daarbij zongen  

twee der deelnemers - samen met twee patiëntjes uit deze studio’s - eigen gemaakte liedjes op zelf 

geschreven muziek en teksten, die via live-streaming vanuit de VARA studio werden uitgezonden.  
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6. Lopende zaken 

Betreft stichtingsactiviteiten met name in de gemeenten waar onze Muziekids Studio staat, of in 

ontwikkeling is, dan wel in de nabije toekomst gerealiseerd wordt. Belangrijk zijn dan:      

o Fondsen / sponsorwerving / subsidieaanvragen / crowdfunding. 

o Presentaties bij Kiwanis, Rotary- en Lions clubs. 

o Sponsors vinden voor het voltooien van de Ali B Muziekids Studio in DeKinderkliniek te Almere, de 

realisatie van de Nick & Simon Muziekids Studio in RKZ/Brandwondencentrum te Beverwijk en de 

ontwikkeling van de Armin van Buuren Muziekids Studio in het nieuw te bouwen Prinses Máxima 

Centrum voor kinderoncologie in Utrecht. 

7. In de planning 

 Acties gericht op scholen, bedrijfsleven, sportclubs, businessclubs en media in Almere. 

 Acties op scholen, bedrijfsleven, sportclubs, businessclubs in Beverwijk e.o. 

 Viering van 3 jaar Guus Meeuwis Muziekids Studio ETZ Elisabeth Tilburg. 

 Presentatie Muziekids  The Best Of Armin Only’ Armin van Buuren show Brabanthallen Den Bosch. 

 Dineren voor Muziekids, benefietdiner en –veiling in Kievitsdal Hilversum. 

 Muziekids Golftoernooi voor Vrouwen, met start in Eindhoven t.b.v. landelijk evenement. 

 Social partner event ‘De Grootste Band Van Nederland’ te Haarlem. 

 ‘De Week Van Muziekids’, jaarlijks ter financiële ondersteuning van de stichting Muziekids.   

 Lancering van de 1e editie van het gesponsorde Muziekids Magazine. 

 Wetenschappelijk onderzoek Muziekids Studio ETZ Elisabeth Tilburg. 

8. Doorlopende acties 

 Promoten, presenteren en uitdragen van stichting Muziekids en de Muziekids Studio. 

9. Prognose 2017 

 Armin van Buuren, als naamgever van de Muziekids Studio in het Prinses Máxima Centrum voor 

kinderoncologie in Utrecht, zal het startsein geven voor de fondsenwerving voor de realisatie van 

deze studio.  

 Officiële opening Ali B Muziekids Studio in DeKinderkliniek Almere, door naamgever Ali B en 

Almere burgemeester / beschermheer van onze Muziekids Studio, Franc Weerwind. 
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10. Foto´s 
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De Week Van Muziekids 
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