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BIJ  HET  BEGIN  VAN  2008 

 
 
Op het moment dat u deze editie van ‘t Kallepingske onder ogen krijgt, schrijven we reeds 2008. 
Kerstmis 2007 en de jaarwisseling liggen achter ons.  
Velen van ons hebben die dagen temidden van familie, vrienden en kennissen  doorgebracht en elkaar 
– voorzover nog waarde gehecht wordt aan geloofsbeleving en traditie – een zalig kerstfeest en alle 
goeds voor het nog zo prille nieuwe jaar toegewenst.  
Met waardering voor diezelfde beleving en traditie wens ik u allen alsnog een zalig kerstfeest en een 
voorspoedig en gelukkig 2008.  
 
Maar de keiharde werkelijkheid gebiedt tevens te constateren dat er in die afgelopen weken ook 
mensen waren – en zeker niet ver weg  - die zich eenzaam voelden - en dat nog zijn - door het gemis 
van een dierbare, hen in het voorbije jaar ontvallen. Ook zijn er mensen die als gevolg van ziekte in 
grote onzekerheid verkeren omtrent het genezingsproces.  
Voor die mensen was er geen feeststemming, voor hen waren er geen uitbundige kerst- en 
nieuwjaarswensen. Zij zochten de stilte, zij worstelden met de eeuwige vraag: waarom moest dit 
gebeuren, of waarom moest mij dit treffen. En niemand die het antwoord gaf.  
Die mensen wens ik van harte toe dat zij het Licht van het Kerstfeest toch mogen ervaren als een bron 
voor kracht en moed om verder te gaan, hoe moeilijk dat vaak ook is.  
Zij, die geconfronteerd worden met ziekte wens ik graag van harte een voorspoedige genezing toe. 
 
2008 is voor de Blouwe van Wolder een heel bijzonder jaar, want dit jaar staat in het teken van ons 
eeuwfeest. Er wordt feest gevierd in Wolder en terecht! 
En daar is dankzij de inzet van de leden van de commissie 100 jaar Harmonie Wilhelmina op een 
voortreffelijke wijze voor gezorgd. 
Binnenkort zal een jubileumgids verschijnen waarin alle festiviteiten vermeld staan. 
En nu reeds nodig ik u allen uit - niet alleen onder het motto “samen Wilhelmina zijn” – maar ook als 
teken van betrokkenheid bij het wel wee van onze harmonie – de feestelijkheden zo veel mogelijk bij 
te wonen. Samen gaan we er een fantastisch jubileumjaar van maken.   
 
En als ik het woord “samen”gebruik, dan raak ik daarmee de meest belangrijke snaar - noem het gerust 
de levenskracht - van het hele verenigingsgebeuren. Die snaar wordt gevormd door de actieve 
bijdragen van velen op diverse terreinen van ons harmoniegebeuren.  
Leden, donateurs, sympathisanten, sponsors, supportersvereniging, comité de patronage, stichting 
gemeenschapshuis Oud-Vroenhoven, directie/instructeur/instructrice, bestuur, maar vooral de 
vrijwilligers – allemaal mensen voor wie niets te veel is als het om de Blouw van Wolder gaat – zij 
vormen samen het fundament van onze harmonie. En dankzij hun toewijding en gedrevenheid kan en 
mag de Blouw binnen het verenigingsleven in Wolder en dus ook binnen de hele gemeenschap Wolder 
reeds zo lang een nadrukkelijke rol vervullen.   
Al die mensen verdienen lof en hulde voor hun inzet en betrokkenheid.  
 
De overtuiging dat zij met dezelfde betrokkenheid ook in de toekomst de belangen van harmonie 
Wilhelmina zullen behartigen en daarnaast anderen zullen weten te inspireren en te motiveren hun 
voorbeeld te volgen, sterkt mij in het vertrouwen dat we met een gerust hart aan het traject van de 
volgende honderd jaar kunnen beginnen. 
 
Samen gaan we er voor!. 
 

Uw voorzitter. 
Giel Eijssen 

 
 



Uitslag eerste trekking, 30-11-2007, loterij harmonie 
Wilhelmina 
 
 
  

1. Prijs   Lotnummer 7687  
2. Prijs   Lotnummer 7030  
3. Prijs   Lotnummer 7566  
4. Prijs   Lotnummer 7778  
5. Prijs   Lotnummer 7242  
6. Prijs   Lotnummer 7635  
7. Prijs   Lotnummer 7412  
8. Prijs   Lotnummer 7655  
9. Prijs   Lotnummer 7854  
10. Prijs  Lotnummer 7345  
   

 
 
De extra prijs van € 500,00  is gevallen op 
Lotnummer 7566 
  



CV De Blouwe,…een kort maar krachtig seizoen. 
 
De heren en dames van CV De Blouwe komen dit jaar handen te kort, vanwege het korte 
seizoen en het nieuwjaarsconcert van de Harmonie is er weinig tijd om de zaal te versieren en 
op te bouwen zoals jullie dit gewend zijn van jullie Carnavalsvereniging. 
Echter,..we geven niet op en zien het korte tijdsbestek als een uitdaging om net als andere 
jaren de zaal dezelfde invulling én sfeer te geven als andere jaren. En natuurlijk net als andere 
jaren zouden wij het enorm op prijs stellen als we ook weer op jullie aanwezigheid te kunnen 
rekenen bij 2 zeer belangrijke activiteiten. Natuurlijk als eerste bij ons carnavalsbal op 12 
januari aanstaande, dan gaan we namelijk eerst afscheid nemen van onze prins Dave die ons 
vanaf dag 1 van zijn prinsschap onze raad van elf wilde komen versterken. Als Dave mag 
toetreden tot de raad van de wijze mannen van de RvE laten we nu nog even in het midden. 
Vervolgens gaan we dan op zoek naar onze grote onbekende die we meenemen in een 
omgang door Wolder. Rond de klok van 21.11 zal bekend worden wie de nieuwe heerser is 
van de Blouwe.  
Om te zorgen voor een supergezellig carnavalsbal zullen een aantal superartiesten zich van 
hun beste kant laten zien én horen. Als eerste moet je nieuw talent een kans geven om zich als 
‘Joonk Blouw’ te laten horen, vandaar dat we graag in de spotlights willen plaatsen ‘De 
Bojbent’ , nadat zij de stemming hebben opgebouwd zal Jef Verheijde zijn Mestreech 
Vastelaovendsgeveul laten horen in onze zaal.  
Kortom een bomvol feestelijk programma en een geweldige voortzetting van het eerder 
gestarte jubileumjaar. Na al deze gezelligheid blijft er nog één activiteit over! Op 
carnavalsmaandag 4 februari is er de grensoverschrijdende carnavalsoptocht waar we ons 
natuurlijk van onze beste kant moeten laten zien én horen. 
 
Wij wensen jullie veel plezier en succes met de repetities van het Vastelaovendslied van 2008. 
‘Dao kump Maria’ en hopen jullie allemaal te zien én te horen bij ons carnavalsbal en op 
carnavalsmaandag. 
 
Alaaf! 
CV De Blouwe 
 
 

Reunie 
 
Zaterdag 19 april organiseert onze supportersvereniging een grote reunie, voor alle leden en 
oud leden van Harmonie Wilhelmina. 
Deze reunie zal plaatsvinden in de Harmoniezaal. 
 
Tijdens de reunie wordt er een foto tentoonstelling gehouden. Op diverse manieren, kan u 
door de geschiedenis van Harmonie Wilhelmina lopen. 
Er zullen grote foto collages hangen, maar tevens zal er een digitale versie worden vertoond 
op een groot scherm. 
Wat dacht u van de oude film van de reis naar Griekenland? 
 
Bent u ooit lid geweest van een van de geledingen van onze vereniging, of kent u nog 
oudleden, meld ze dan aan en kom dan 19 april naar de Harmonie zaal en ontmoet uw oude 
vrienden en vriendinnen van Harmonie Wilhelmina. 
 



Deze avond zal voor leuke muziek worden gezorgd, welke op een beetje gezellig 
geluidsniveau zal worden gedraaid. 
Wij verzekeren u dat u uw eigen woorden nog goed zult kunnen verstaan, zodat u lekker 
gezellig bij kan praten met uw oude kennissen. 
 
Heeft u nog leuke foto’s welke aan de presentatie kunnen worden toegevoegd, geef dat dan 
even door bij de redactie. 
Wij willen ze graag scannen en gebruiken. 
 
Tot 19 april…. 

 
 
25 jaar stichting Gemeenschapshuis Oud-
Vroenhoven 
WILLIE PEETERS EN JO VAN VLODROP 25 JAAR  BESTUURSLID 
 
Iets meer dan 25 jaar geleden kwam de harmonie voor de vraag te staan of zij belangstelling 
had voor de aankoop van het cafépand Tongerseweg 400 annex harmoniezaal. 
De toenmalige eigenaar had het pand in de verkoop gebracht. Het bestuur van de harmonie 
had wel belangstelling, maar zag zich ook geconfronteerd met flink wat achterstallig 
onderhoud. Nu liepen destijds enkele mensen bij de harmonie rond, die het nodige verstand 
hadden van bouwen en verbouwen en na consultatie van die deskundigen werd niet direct 
afwijzend gereageerd. 
Er werd een kleine commissie van voorbereiding gevormd die met groot enthousiasme aan de 
slag ging om alle mogelijkheden tegen het licht te houden. De voorkeur ging uiteindelijk uit 
naar een zeer ingrijpende verbouwing, noem het maar rustig nieuwbouw van de zaal. Het 
financieel plaatje moest evenwel ook ingevuld worden. 
Er werd gekeken naar subsidiemogelijkheden en daarvoor ging men aan tafel zitten met de 
Directie Volkshuisvesting Limburg. Dat laatste was een uitstekende zet want in diezelfde tijd 
had Leonidas plannen opgevat om te komen tot nieuwbouw op het sportcomplex.  
Een bekend spreekwoord luidt dat men het ijzer moet smeden als het heet is. In goede 
samenspraak met Leonidas kon bereikt worden dat de (ver)bouw van de zaal en de bouw van 
een nieuwe accommodatie bij Leonidas werden aangemerkt als leerling-bouwplaats. Dat 
opende perspectief voor de realisering van beide projecten. 
Het bestuur besloot over te gaan tot in het leven roepen van de stichting Gemeenschapshuis 
Oud-Vroenhoven. Die stichting kreeg het pand in eigendom en realiseerde ook de bouw van 
een nieuwe zaal. 
Grote drijfveren in de uitvoerende sfeer waren Ton Willems en Hubert Paulissen. Ton 
Willems moest door verandering van werk zijn intensieve bemoeienis met het project 
opgeven – zijn taak werd overgenomen door Nico Beckers - en Hubert Paulissen – in rustige 
tijden fluitist bij het harmonieorkest – fungeerde als hoofduitvoerder. 
Het stichtingsbestuur bestaat momenteel uit de heren Lou van de Zee, voorzitter – hij volgde 
in 2006 als zodanig Louis Bastiaens op -, Nico Beckers, Guill. Van Lijf, Willie Peeters, Jo 
van Vlodrop en Mat Van Weert, terwijl ook Vincent Eggen de afgelopen 10 jaar een 
nadrukkelijke inbreng heeft gehad  
 



De heren Willie Peeters en Jo van Vlodrop hebben dit jaar het feit herdacht dat zij reeds 25 
jaar deel uitmaken van het stichtingsbestuur.  
 
Naar verluidt hebben zij bij die gelegenheid de overige leden van het bestuur op een geweldig 
diner getrakteerd. Boze tongen beweren daarentegen dat zij zich hebben laten trakteren. 
Hoe het ook zij, een kwart eeuw lang hebben de beide heren zich vol overgave ingezet voor 
de taakstelling van de stichting en daar mag best op geklonken worden. 
Het lidmaatschap van het stichtingsbestuur is geen sinecure. Een goede taakvervulling eist 
aandacht en inzet, want er valt steeds wel wat te regelen, van eenvoudige zaken tot zeer 
ingewikkelde aangelegenheden. 
Voornaamste doelstellingen van de stichting zijn de harmonie te voorzien van een adequate 
accommodatie zonder dat daar kosten voor de harmonie aan verbonden zijn, zorgdragen voor 
financiële middelen ten behoeve van het onderhoud enz. Denkt u maar eens aan verfwerk, 
onderhoud daken, vervangen deuren enz. Enkele jaren geleden is het woongedeelte nog 
helemaal gerenoveerd. Dat kost allemaal geld en dat moet toch ergens vandaan komen. 
Beide jubilarissen hebben zich steeds vol overgave van hun taak gekweten en voor die 
jarenlange inzet en betrokkenheid doen we hun bij dezen een hartelijk proficiat toekomen. 
 

 
 
Voorspeelmiddag 
 
Afgelopen voorjaar hebben we de eerste voorspeelmiddag voor leerlingen binnen de harmonie 
gehouden, veel van onze leerlingen  hebben daar toen met succes aan meegedaan. Zoals is aangegeven 
is dit een jaarlijks terugkerend evenement. Bij deze willen we dan ook de voorspeelmiddag voor 
komend jaar aankondigen, zodat de leerlingen op tijd met de voorbereidingen kunnen beginnen. Op 
zondag 16 maart 2008 zal deze in de harmoniezaal (Tongerseweg 400)  van 11.00 uur tot 16.00 uur 
plaatsvinden. Zet deze datum alvast in je agenda;  
 
Waarom organiseren we deze middag? 
De middag in maart was een succes. Helaas deed niet iedere leerling mee en daarom is er dit jaar voor 
gekozen deelname verplicht te stellen; voor zowel de harmonie als voor de leerling is deze middag 
namelijk zeer nuttig. De harmonie en in het bijzonder de dirigent/instructeur willen een idee krijgen 
van de ontwikkeling die de leerlingen door maken. Voor leerlingen is deze dag dus leerzaam; je wordt 
beoordeeld door een jury op je optreden en met die bagage 
op zak, kun je jezelf verder verbeteren. Als laatste is het natuurlijk een ideale mogelijkheid om je 
muzikale kunnen eens te laten horen aan familie, vrienden en andere leden van de harmonie, deze zijn 
namelijk ook allemaal van harte welkom! We willen er een gezellig treffen van maken. 
 
Wat verwachten we van de leerlingen?  
Ze moeten een stukje muziek van ongeveer 5 minuten spelen . Het stuk zoeken ze samen met hun 
leraar uit. De docent heeft een goed beeld van het soort stuk dat het beste bij hun niveau aansluit; dit is 
weer belangrijk voor een goede beoordeling van de jury. Ze mogen het stuk alleen spelen, maar ook 
samen met andere leerlingen als duo, trio enzovoort, als ze liever niet alleen voor de jury staan. Ze 
moeten  er bij zo’n samenspel wel op letten dat ze qua niveau gelijk zijn. Beide mag natuurlijk ook; 
willen ze graag alleen worden beoordeeld, maar ook samen met iemand een stuk opvoeren, geen 
probleem!  
Zelfs de leerlingen van  de blokfluitgroep zoeken samen met juf Iris Bannier een stukje uit. Zij zullen 
samen iets spelen en misschien nog ieder apart een stukje. Dit wordt op de blokfluitles met ze 
besproken. 



 
U ziet dat de commissie Werving en Opleiding niet stil zit  en hopen dan ook dat niet alleen familie 
van de leerlingen komen kijken maar dat het een muzikaal treffen wordt waar aspirant muzikanten 
kunnen komen kijken hoe het een en ander klinkt. 
 
We willen dan ook iedereen uitnodiging om naar deze middag te komen. 
 
Met de vriendelijke groeten  
De commissie Werving en opleiding 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuw Bestuursleden en benoemingen voorzitter en 
vicevoorzitter 
 
Onlangs heeft er een functie verandering plaats gevonden binnen het bestuur.  
Tijdens een speciale ledenvergadering is bij unaniem besluit, Giel Eijssen benoemd tot voorzitter van 
de Harmonie Wilhelmina. 
 
Giel is natuurlijk geen onbekende, hij was al jaren vice voorzitter en weet als zodanig natuurlijk 
precies hoe en wat binnen onze vereniging. Wij willen Giel natuurlijk van harte proficiat wensen met 
de benoeming tot voorzitter en wensen hem in deze rol heel veel succes toe. 
 
Bij het benoemen van onze nieuwe voorzitter, moest er natuurlijk ook een nieuwe vice voorzitter 
worden benoemd. Dit is tijdens een bestuurvergadering voorafgaand aan de ledenvergadering gedaan 
en  
Willy Beckers viel de eer. 
Willy ook voor jou, veel succes toegewenst in je nieuwe bestuurs functie. 
 
Tevens werd het bestuur uitgebreid met de personen, Herman Doms en Ed Broux, beiden 
welbekenden van de vereniging. 
Zij zijn eigenlijk altijd van de partij als er vrijwilligers nodig zijn voor diverse hand en spandiensten. 
Heren ook voor jullie veel succes in de rol van bestuurslid van Harmonie Wilhelmina. 
 
 
Een van de nieuwe bestuurleden stelt zich hieronder nader aan de lezers voor; 
 
Als nieuw bestuurslid van de Harmonie heeft men gevraagd mij in het kort voor te stellen. Bij deze; 
 
Mijn naam is Eddy Broux en ben 46 jaar. Sinds April 1981 ben ik werkzaam bij de Gemeente 
Maastricht, ben begonnen bij de Sociale Dienst en sinds 01 mei 2007 ben ik werkzaam bij het Domein 
Publieke Interne Dienstverlening ( dit n.a.v. een interne reorganisatie). Mijn functie is Adviseur 
Informatiemanagement, en ik doe dit werk voor alle Sociale Culturele Instellingen binnen Maastricht ( 
Sociale Dienst, Theater, Kumulus, Centre Ceramique en Natuur Historisch Museum). 
Ik ben gehuwd met Ragnhild Volders, zij is werkzaam bij Steps en is Peuterleidster bij de 
peuterspeelzaal Pinnokio in Wolder. Tevens heb ik een zoon, Alain ( 19 jaar), die studeert aan de Heao 
in Sittard, en een Dochter, Dinah (16 jaar), die studeert aan het Bonnefantencollege. 
Wij wonen sinds 1991 in de Montenakerbank  (Wolder) 



Ook hebben we nog enkele huisdieren, in de vijver achter het huis diverse vijvervissen, en een zwarte 
Labrador van 4 jaar oud. Haar  
roepnaam is Bonano, genoemd naar een ex doelman van voetbalclub FC Barcelona. 
Als gezin hebben we gelukkig dezelfde passie voor bepaalde dingen, vakantie in Spanje houden en 
met name de stad Barcelona, indien mogelijk het bezoeken van een voetbalwedstrijd van FC 
Barcelona (  
 
Més Que un Club!) en helaas in mindere frequentie, naar een concert van The Rolling Stones gaan. 
Zelf hou ik ook nog van het kijken naar Formule 1. 
Toen ik enkele weken geleden door Willie Beckers werd benaderd voor een bestuursfunctie, was ik 
toch wel even verrast. Doe al enkele jaren vrijwilligerswerk voor de Harmonie, maar een 
bestuursfunctie had ik nooit geambieerd, mede gezien het feit dat ik helemaal geen verstand heb van 
Harmonie muziek. In een gesprek dat ik later samen met Willie en Giel heb gehad, heeft mij er van 
overtuigd dat deze kennis ook niet noodzakelijk is.  
Wel heb ik aangegeven dat ik  het belangrijk vind dat ik toch nog , ondanks het bestuurslidmaatschap, 
ik de hand en span diensten kan blijven uitvoeren, dit is mij dan ook toegezegd. 
Als ik nu naar het activiteiten overzicht van 2008 kijk, zie ik dat ik met mijn neus in de boter ben 
gevallen, gelijk een jubileumjaar. 
Ik hoop dan ook dat we samen hier een groot feest van maken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tillie Beheer BV    Maastricht 
Vebego International B.V.  Maastricht  
I.Demmler-Hogenboom   Mulheim a/d Ruhr 
John Hendrikx Dakdekkersbedrijf  Maastricht  
L. H. Bastiaens   Maastricht 
J.P. Hogenboom B.V.   Maastricht  
KWH     Wolder  
KPB Kieft Partners Bouwadvies  Berg en Terblijt 
Theunissen Maastricht BV   Maastricht  
Restaurant Mary Wong  Vroenhoven 
B.M. Haasen     Maastricht 
Cafe Duivensport   Wolder 
Paul Block Optiek   Vroenhoven 
Kruiveld BV, S   Maastricht 
Verkeersschool Johan Mulkens Maastricht 
Marcel Thijssens   Maastricht  
 
  

 
 

SPONSORS



Jubileum kamp 
 
Op vrijdag 26 september 2008 organiseert de supportersvereniging in samenwerking met de 
jeugd begeleiding groep, een groot kamp voor alle jeugd van harmonie Wilhelmina. 
Het kamp begint op vrijdag avond en wordt op zondagmiddag met een concert beëindigd. 
Iedereen die zichzelf geroepen vindt  tot de jeugd, mag meedoen aan het kamp. 
Het kamp is er voor alle geledingen. 
Majoretten, drumband, jeugdharmonie, orkest, en solfège groep. 
Wij vragen u deze datum alvast in uw agenda te reserveren. 
 
Tijdens dit kamp wordt er van alles en nog wat gedaan, zoals, nachtwandeling, dans  en 
concert, spelshow, etc. 
 
In een later stadium, zullen wij meer uitleg geven en jullie voorzien van inschrijf formulieren. 
 
Reserveer dus alvast het weekend van 26 t/m 28 september! 
 
Harrie van den Boorn 



Jubilarissendag 2007 
 
Namens de jubilarissen van dit jaar (Nico, Wendy, Jan, Gerrie, Monique, Esther, Céline, 
Lucie, Wim, Ingrid en ik) mag ik denk ik wel zeggen dat 17 november jl. een geslaagde 
avond was. 
Allereerst vond er zoals ieder jaar weer een mis plaats, waarin Tom, Julien en Harry een 
aantal mooie muziekstukken ten gehore brachten. 
Vervolgens werden wij als jubilaris in de harmoniezaal gehuldigd en vond er de receptie 
plaats. Hoewel Ingrid vanwege haar studie in Mexico zit, was ook zij er dankzij het internet 
toch nog even bij.  
Deze avond gaf toch wel een speciaal gevoel, vooral omdat het mooi is om te zien hoe de 
mensen met jou en de anderen meeleven. Het is leuk om bij een harmonie als deze zoveel jaar 
met plezier muziek te maken en het is dan ook mooi om te zien dat dit op deze manier 
gewaardeerd en erkend wordt. 
 
Het cadeau dat wij als jubilarissen hebben aangeboden aan de harmonie was een 
carnavalsmedley en werd als volgt door Lucie geïntroduceerd: 
“Jao met carneval 
goon veer same speule. 
Eederein speult dezelfde toen,  
Zoe dat men met z’n allen zal zegke: 
“” ach wat speule die toch sjoen””!!! 
Gein peniek 
ut is in de maak. 
Dat is noe uzze zaak. 
Tom heet dee klus. 
Veer speule straks beter daan Petrus en Paulus.” 
 
Zoals uit dit stukje blijkt hebben wij Tom Lamers bereid gevonden om deze medley te maken, 
met het verzoek om deze medley maar in een aantal stemmen te schrijven. Hierdoor kan zelfs 
met een kleine groep mensen toch een leuk carnavalsstuk gespeeld worden. 
 
Namens de jubilarissen wil ik iedereen die er was nogmaals bedanken voor deze mooie 
avond. 
 

Marijke van Herpt 
  



 
 
 
 
 
 
 

 

Open
Ga jij m
op vrijd
natuurlij
 

De open
400) en
een leuk
 
 
 
Wil jij o
 

 

 
 
 
Spelen 
In febru
groep 3
noten le
totale c
docente
 
De les d
tijd volg

n repeti
mee op Safar
dag 11 jan
ijk het gerof

n repetitie b
n is toegank
ke manier k

ook op trom

 

met Muzie
uari 2008 be
3 t/m groep
ezen en aller
cursus duur
e. 

duurt drie k
gt later). De

H

itie 
ri met Harm

nuari as. He
ffel van trom

begint om 1
kelijk voor i
kennis kunne

mmels roffel

 

 

ek 
egint een n

p 6. Het eer
rlei muzika
rt anderhalf

kwartier en 
eze opleidin

Harmon

Laat d

monie Wilhe
et gebrul va
mmels! Kom

19:30 en du
iedereen.  D
en maken m

len 

of

nieuwe cursu
rste half jaa
le spelletjes
f jaar en d

zal op woe
ng kost 16,0

nie Wilh

de leeu

elmina? De
an de Lion 
m luisteren 

 
uurt tot 20:
De repetitie 
met de harm

us  ‘spelen 
ar is gevuld
s. Na ongev
de lessen w

ensdag tuss
00€ per ma

helmina

uw los!

 leeuw gaat
King, de g

naar Afrika

:30, in onze
is speciaal 

monie. 

met muzie
d met een s

veer een half
worden geg

en 14:30 en
aand, maar d

a 

t los tijdens 
geluiden va
a! 

e harmonie 
gericht op 

           
een olif

k’, bedoeld
speelse ken
f jaar ga je b
geven door

n 16:00 pla
dan ben je 

onze open 
an wilde be

zaal (Tong
kinderen d

   trompette
fant? 

d voor kinde
nnismaking 
blokfluit sp
r een profe

aatsvinden (
ook meteen

 

repetitie 
esten en 

erseweg 
die zo op 

eren als 

eren van 
met het 

pelen. De 
essionele 

(precieze 
n lid van 



de harmonie. Na afronding van de cursus kun je in overleg met docente en dirigent of 
drumband-instructeur kiezen voor een opleiding op een instrument in harmonie of drumband. 
Informatie 
Voor meer info over deze of andere opleidingen bij de harmonie: 
Kom naar onze open repetitie op vrijdag 11 januari as, 19:30-20:30, Tongerseweg 400. 
Of bel Evelyne van Dam (040-2817659) of Ron Thimister (043-3256655) . 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuwe leden 
Graag willen we weer een aantal nieuwe leden welkom heten waarvan sommige zich al 
uitgebreider aan u hebben voorgesteld elders in deze uitgave. Eddy Broux is onlangs het 
bestuur komen versterken. Marco Senten is lid geworden van de vaandelafdeling, Maurice 
Pauwels zal eelt op zijn vingers gaan kweken tijdens zijn lessen op de contrabas en er is ook 
een nieuwe drumband-instructeur, namelijk Michel Mordant. Ten slotte sluiten we af  met een 
nieuwe klarinettist die onze gelederen is komen versterken en dat is Esther Paulussen. 
Ze stelt zich zelf eventjes verder voor. 
 
Ik ben Esther en ben 17 jaar. Ik zit in het eerste jaar van de PABO en hierna wil ik graag 
doorstuderen voor muziekdocente in het middelbaar onderwijs. In november zijn we verhuisd 
van Eijsden naar Vroendaal. Het bevalt er erg goed.  
 
Ik speel al 11 jaar klarinet. Ik ben begonnen met blokfluit en kon toen, na 2 jaar, kiezen uit 
piano of klarinet. Voordat ik hier kwam speelde ik alleen in het symfonieorkest van de 
muziekschool.  
 
Toen Wim van Herpt mijn vriend werd heeft hij gevraagd of ik bij de Blouwe wilde komen, 
wat mij erg leuk leek, en ik heb het hier erg naar mijn zin. 
 
Wij wensen jullie allemaal heel veel plezier bij de blouwe. 
  



 

Agenda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Januari

za 05 19.00 u 

Nieuwjaarsconcert, opening van het jubileumjaar. Locatie 
concert: Kerk Wolder, daarna naar zaal HW voor 
nieuwjaarsreceptie en gezellige avond.

vr 11 19.30 u Open repetitie 
za 12 20.00 u Carnavalsbal CV de Blouwe met uitroepen Prins 2008

Februari

ma 04 14.00 u
Carnavalsoptocht Wolder-Vroenhoven (Om 12.00 u 
bijeenkomst voor thuis afhalen van Prins ?)

Maart
zo 16 nnb Voorspeelmiddag leerlingen 

April
za 19 20:00 u Reünie / feestavond 

Mei
zo 25 14:30 u Wolderse muziekparade

Juni
zo 08 09:00 u Processie Wolder
zo 15 Pletzersstraatfeest
zo 29 08:00 u Concertreis naar Luxemburg

September
za 20 19:00 u Receptie tgv 100 jarig bestaan
zo 21 08:30 u Feestdag voor leden HW
vr 26 ntb start jeugdkamp
zo 28 ntb einde jeugdkamp

Oktober
zo 12 nnb Top Drumbands in Concert

November
zo 02 20:15 u Galaconcert in het Theater a/h Vrijthof



KRINK Veldeke Mestreech 
Pas geleden werd ik door een mede hyver erop geattendeerd dat er een Digi-DICTIONAIR 
[DIE’ GIEDIKSJÔNÈR]  vaan het Mestreechs op het internet te vinden is. Ik gelijk kijken en 
jawel hoor ik vond onder www.veldekemestreech.nl  deze dictionair. 
 
Ik geef hieronder een korte impressie van hoe de Krink Veldeke Mestreech is ontstaan en wat 
hun doelstellingen zijn. Voor verder informatie kun je kijken op hun website. 

Euver de Krink Mestreech 
 
De vereineging VELDEKE LIMBÖRG besteit op ’t ougenblik oet 11 kring (lokale 
aofdeilinge). VELDEKE KRINK MESTREECH is ein vaan die kring. De Krink Mestreech 
tèlt mominteel mie es 600 lede en is daomèt ein vaan de groetste vereineginge vaan 
Mestreech. 
 
Eder jaor organiseert de Krink Mestreech e stök of vief versjèllende aovende, boe-oonder 
beveurbeeld ’ne Keersaovend en ’t Vastelaovends Cabberèt. Wijer koume op dees aovende 
lezinge of activiteite op taofel, die betrèkking höbbe op Mestreech of Limbörg. De 
Mestreechter taol steit hei-in naogenóg altied centraol. Veldeke Krink Mestreech gief 
geregeld beuk oet, die óf in ’t Mestreechs zien gesjreve, óf oonderwerpe behandele die get 
mèt Mestreech te make höbbe. 
 
Historie 
In ’t begin vaan de 20e iew maakde ’n aontal bekinde Limbörgers ziech zörg euver de 
dialekte vaan eus provincie. Ze waore bang tot die zouwe verdwijne door d’n invlood vaan ’t 
Hollands. Ze riechde de vereineging Veldeke Limbörg op, die tot doel had: HET BEHOUD 
EN DE BEVORDERING VAN DE LIMBURGSE DIALECTEN. 
Euver Henric van Veldeke 
 
D’n diechter Henric van Veldeke leefde in ’t midde vaan de 12e iew. Vermoedelek is heer 
örgens in de buurt vaan Mestreech, in ’t veld(eke), gebore. Mesjiens in de umgeving vaan 
Hasselt. Heer waor d’n ierste dee neet in ’t Latien, meh in ’t Maoslands, dus in de volkstaol, 
diechde. D’n ierste ‘Nederlandsen’ diechter. 
 
Heer is veural bekind gewore door e groet gediech wat heer maakde; HET LEVEN VAN 
SENTE SERVAES. Meh heer sjreef ouch väöl leefdesgediechte, minneliederen, in zien 
moojertaol. Zoe sjreef heer euver Mestreech: 
 
"IN EYNEN DAL SCOEN ENDE LIECHT 
DAER TWEE WATER TSAMEN GAEN 
EYN GROOT ENDE EYN CLEYNE 
CLAER, SCHOEN ENDE REYNE 
DATS DIE JEKER ENDE DIE MASE 
............. 
DES IS DIE STADT DAER NAE 
GHEHEITEN TRAIECTUM" 
 



Doelstèllinge 
 
De groetste sociologe zien ’t d’r euver eins tot ’n taol de bepaolende bindingsfactor is vaan ’n 
cultuur of sameleving. Es v’r dat trök vertaole nao de Mestreechse situatie, kin me ’t daomèt 
haos neet ooneins zien. ’t Spreke vaan de Mestreechter taol is dinkelek de groetste reie 
veurwat of väöl Mestreechtenere ’t geveul höbbe Mestreechteneer te zien. Me steit dao allein 
neet ederen daag bij stèl... 
De aonleiing veur de opriechting vaan de vereineging VELDEKE LIMBURG waor te daanke 
aon ein gemeinsjappeleke doelstèlling. Naomelek: HET BEHOUD EN DE 
BEVORDERING VAN DE LIMBURGSE DIALECTEN. 
 
VELDEKE KRINK MESTREECH heet dees doelstèlling in al die jaore neet oet ’t oug 
verlore. Väöl lui binne de vereineging (en ouch sympathisante daoboete) höbbe ziech ingezat 
um de nudege beuk en publicaties in ’t Mestreechs en ouch euver Mestreech meugelek te 
make. En daomèt de Mestreechter taol leveteg te hawwe.  
 
De Krink Mestreech heet nog neet zoe lang geleie häör doelstèllinge bijgestèld um bij d’n tied 
te blieve. Deze website, en ’t touwgaankelek make vaan e groet deil vaan d’n dictionair dao-
op, is ein vaan de rizzeltaote daovaan. Wijer heet de Krink Mestreech ziech ’t doel gestèld um 
z’ch ouch te riechte op e jonger publiek. Zie zien jummers de lui die allesbepaolend zien veur 
’t leveteg hawwe vaan de taol en cultuur vaan eus stad. 
 
De Mestreechter taol is de roejen draod in al eus activiteite. En dat zal ouch altied wel zoe 
blieve. Daorum wèl de Krink ’t gebruuk vaan ’t Mestreechs bevordere en stimulere. Veural 
ouch ’t leze en sjrieve daovaan. Neve de taol perbeert de Krink de belangstèlling veur de stad 
Mestreech bij Mestreechtenere te verhuge. 
  
Indien u dus niet alles van bovenstaand stukje kunt lezen kunt u de dictionair ook andersom 
gebruiken namelijk van het Mestreechs naar het Nederlands. 
  



 

 
 JANUARI  FEBRUARI 

    
03. Anne Eijssen  01. Wendy Colson 
03. Shyfrah van Helvert  03. Dasima Schmitz 
03. Nathalie Mulders  07. Isabel Hommes 
04. Léonique Hamers  07. Willie Peeters 
05. Michel Mordant  08. Jasmijn Knaapen 
06. Wim van Herpt  08. Gillis Willemsen 
11. Harrie Darding  09. Wesley Senten 
11. Esther Dessart - Walthie  11. Vivian Snel 
14. Louis Bastiaens  12. Mariet Willemsen 
14. Ingrid Koolen  14. Quinten Senten 
21. John Hogenboom  18. Brenda Hermans 
23. Pierre Thijssens  20. Willie Schmidt 
24. Vincent Sijben  25. Lidy Buys 
26. Herman Doms  26. Cindy van Duurling 
30. Francesca van Eekeren  28. Natasja Hesemans 
30. Marc Hogenboom  28. Bèr Hesemans 
31. Jeroen Ernenst   
31. Lisa de Graaff   

    
  MAART  
    

01. Henk Kluts  10. Rob van der Zee 
02. Richard Lamers  12. Léon van Duurling 
03. Caroline ter Maat  12. Jo van Vlodrop 
05. Reng Bastiaens  17. Jack Buys 
07. Harrie van den Boorn  17. Kees Close 
07. Paul Thijssens  22. Céline Eggen 
08. Piet Hogenboom  27. Nico Hogenboom 
09. Ron van Hinsberg  30. John Koumans 
10. Ron Thimister   

 
 


