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Vakantie… 
Zondag 18 juli gaf Wilhelmina met al zijn facetten een zomerconcert op het schoolplein in ons eigen 
Wolder. 
 
Stond het jaar 2008/2009 in het teken van het WMC met een zeer drukke voorbereiding, zo was het 
jaar 2009/2010 een jaar om even uit te blazen. Een wel erg rustige concertagenda voor het grote orkest 
gaf aan dat er toch wel was gekozen voor een beetje rust t.o.v. het concours jaar. Wilhelmina gaat het 
op dit moment voor de wind, en dat wilden ze laten horen. De commissie werving en opleiding 
organiseerde dit concert op het schoolplein, waar alle muzikale leden hun kunnen konden laten horen.  
 
Op deze mooie zondag morgen, onder een strak blauwe lucht, waren het de blokfluiters die deze 
muzikale morgen starten, o.l.v. Iris Bannier, welke samen met het op maat orkest enkele frisse 
deuntjes lieten horen aan het zeer talrijke publiek. 
 
Hierna waren het de jongens van de jeugddrumband welke de handen op elkaar kregen van de 
luisteraars bij de uitvoering van hun 2 werken.  
Daarna volgde onze drumband o.l.v. Ad Triepels. Deze groep is er wederom in geslaagd om de 
mensen te verassen met hun uitvoering. Wat kan slagwerk toch mooi zijn! Hier kan je eigenlijk niet 
meer spreken van een drumband maar is een slagwerkensemble een betere benaming. Wat heeft deze 
discipline in de afgelopen 25 jaar toch een metamorfose ondergaan. Onze drumband neemt volgend 
jaar op 20 november deel aan het bondsconcours. Wij wensen jullie vanaf deze plaats alvast heel veel 
succes toe, maar dat gaat volgens ons wel goed komen.  
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De beker van groep 6 is inderdaad erg verdient maar helaas mogen we hun niet zegen dat ze niet 
gewonnen hebben. We laten ze maar eventjes in hun geluk makende waanbeeld. De planetoïde is wel 
daadwerkelijk uit de dampkring gestoten maar dit dankzij de goede samenwerking tussen alle groepen 
(buiten groep 6, deze verpestte het haast voor onze groene buren). 
 
Al met al een goede dag, fijne missie en wereld vrijheid. 
 
 
Nieuws van de commissie werving en opleiding. 
 
Via deze weg willen we jullie op de hoogte houden van de ontwikkelingen betreffende onze 
leerlingen. En er zijn in de afgelopen maanden alweer een paar mutaties geweest in ons 
leerlingenbestand. 
 
Didier Meese en Melissa Lardenoye hebben zich aangemeld als lid bij onze harmonie en gaan allebei 
trompet spelen. We wensen hen beiden veel plezier bij de Blouwe. 
 
Helaas hebben Louis Knubben en Harold Pauwels zich afgemeld als lid van de harmonie. 
 
En Thibaud Hamers, bariton, heeft zich bij het OpMaat orkest dusdanig goed geprofileerd dat hij na 
het jeugdkamp al is doorgestroomd naar Joonk Blouw orkest en daar heeft hij zich ondertussen ook al 
goed laten horen. Super. 
 
Commissie Werving en Opleiding  



J
Z
2
k
e
v
j
f

H
P
o

D
w
v

W

G

G
o
v
s
d
l

V
w
 
B

 
 

JUBIL
Zondag 7 no
2010. Tradit
koffietafel in
een gezellig
verenigingsj
aar richten 

feestelingen

Het quartet 
Paulussen. W
onderscheid

De gouden m
we Remco C
van den Boo

We beginne

Guy van de

Guy begon 
opa vond hij
voelde van p
speelt tromb
derdejaars w
luchtverkeer

Verder is hij
waar hij in h

Bèr Hesem

LARIS
ovember a.s
tiegetrouw 
n de harmo

ge nazit. De 
jaar. Het is 
we de schij

n, samen goe

60 jarigen b
We vermeld
d bijzonder g

mijlpaal wo
Corsius, Ev
orn en Bèr H

en met onze

en Boorn  

12½ jaar ge
j een betere
pa, ma en zu
bone. Hij stu
werktuig- bo
rsleiding). 

j een fanati
het eerste he

ans 

SSEN 
s. – een wee
begint die d
niezaal en e
huldiging v
een momen

jnwerper op
ed voor zo’

bestaat uit d
den de name
grote verdie

ordt dit jaar 
elyne van D
Hesemans v

 koperen ju

eleden bij de
e plek dan b
us. Hij is in
udeert aan d
ouwkunde (

ek lid van M
eren-team u

Bèr is e
is mult
maar a
deelnam
optrede
en mom
optrede
voor de
van de 
 
De zilv

 

2010
ek eerder da
dag met een
een huldigin
van de jubil
nt voor een 
p liefst 4 dia
n 415 Wilh

de heren Pie
en in alfabe
ensten voor 

bereikt doo
Dam, Léon v
vormen het 

ubilarissen 

e 
binnen het 
nmiddels 
de Hoge 
(overigens 

Marsna, de 
uitkomt. 

eveneens 12
tifunctionee
ls gevolg va
me aan het h
ens. Hij was
menteel is h
ens de grote
e harmonie 
partij om e

veren jubilar

an aanvanke
n Eucharistie
ng/receptie 
larissen vorm
korte terugb

amanten jub
helmina-jare

erre Bastiaen
etische volgo

de Blouw v

or Henk Klu
van Duurlin
koperen du

2½ jaar gele
el inzetbaar.
an wisselen
harmoniege
s bij de vaan

hij de man d
e trom voor 
revenuen te

een helpende

rissen. 

elijk geplan
eviering in 
van de jubi
mt telkens w
blik op zove

bilarissen, 1 
en.  

ns,  Harrie B
orde want z
van Wolder

uts en bij de
ng en Patric
uo. 

d
o
to
s
m

h

eden toegetr
 Binnen het

nde diensten
ebeuren mo
ndel-afdelin

die binnen d
zijn rekenin

e behalen zi
e hand te bi

d - vieren w
de parochie
lerende lede
weer een ap
eel jaar harm
gouden, 4 z

Beerts, Nico
ze hebben al
r.  

e zilveren ju
ia Snijders-

drumband. D
orkest waar h
och overges
chool Zuyd

met een knip

handbalveren

reden tot de
t orkest hee

n heeft hij he
eten verlegg
ng  
de harmonie
ng neemt.  B
ijn, is hij sam
ieden. 

we onze jub
ekerk, gevol
en met als a

part moment
monie Wilh
zilveren en 

o Hogenboo
lle vier zond

ubilarissen o
-Kluts en de

Dicht in de b
hij de direc
stapt naar h
d en volgt da
poog naar 

eniging uit M

e Blouw van
eft hij tuba g
et accent va
gen naar de

e tijdens bui
Bij evenem

amen met An

ilarissendag
lgd door een
afsluiting 
t in het 

helmina. Dit
2 koperen 

om en Math
der 

ontmoeten 
e heren Guy

buurt van 
cte adem 
et orkest en
aar als 

Meerssen 

n Wolder en
gespeeld, 
an zijn 
e buiten-

iten-
menten waar 

ndrea steed

g 
n 

t 

h. 

y 

n 

n 

s 



R
V
B
2

d
 
I
m
R
P
r
 
H
v
b
E

t
O
d
V
a
e
g
 
H
a
E
“
m
z
W

Remco Cor
Vijfentwinti
Bescheidenh
25 jaar geled

dameselftal 

In zijn dage
maken heeft
Remco is oo
Preuvenemi
respect af. 

Hij vervult b
van de drum
blijven inne
Evelyne van

te komen to
Opleiding w
die commiss
Voor elke m
afhankelijk.
ervaring op 
gebruik mog

Haar betrok
aan de unive
Een van haa
“Voor een b
meer wroeg
zoveel moge
Wolder aanw

rsius 
ig jaar lid v
heid siert he
den bij de d

In
b
d
K
 
M
d
b
b
v

van RKVV

lijks leven h
ft. 
ok altijd te v
int, Carnava

binnen het h
mband in om
emen.  
n Dam 

t een nieuw
werd in het l
sie zich ver

muziekveren
 Alles moet
de universi

gen maken.

kkenheid bij
ersiteit van 
ar stellingen
betrokken li
ging oplever
elijk willen 
wezig. 

van de drum
em. Hij is e
drumband v
n de loop de
ondsconcou
e ere-divisi

Kerkrade. M

Maar naast d
an met nam
ij Willem I 
lessure hou
erkeert toch

VL/Polaris.  

houdt hij zi

vinden bij d
alsbal enz. D

harmoniege
m die drumb

Wie
Vij
harm
ber
com
 
Sam

we opzet en 
leven geroep
rheugen in e
niging is aan
t blijven fun
iteit als lid v
 

 de Blouw v
Eindhoven

n luidde: 
d van een v

ren dan een 
voorkomen

mband. Hard 
r wanneer e
an de harmo
er jaren hee
urs, Limbur
e. In 2005 w

Momenteel is

de drumband
me voetbal. V

terecht gek
udt hem than
h wekelijks 

ch bezig me

de activiteite
De wijze wa

ebeuren een 
band een pro

e kent haar 
fentwintig j
monie-gebe
eid om een 

mmissieverb

men met and
aanpak van
pen en med

een succesvo
nwas van le
nctioneren e
van de comm

van Wolder
. 

vereniging k
dag vrij nem

n, want ook

d werkend zo
een beroep o
onie gekom
ft hij met di

rgs kampioe
werd een fan
s Remco be

d heeft Rem
Via Leonida
komen als ke
ns reeds lan
binnen de l

et waterzuiv

en waar voo
aarop hij ee

n voorbeeldf
ominente pl

niet, de alti
jaar is zij ee
euren. Steed
hand te hel

band.  

dere leden n
n onze jeugd
de dankzij d
olle aanpak

eden bittere 
en doordraa
missie Werv

r accentueer

kan het miss
men van he

k tijdens haa
 

onder in de 
op hem ged

men.  
ie drumban

enschap en h
ntastisch su
trokken bij 

mco nog een
as, Kanne, C
eeper van h

ngere tijd uit
lijnen, want

veringsinsta

or de harmo
n uitstekend

functie en ze
laats in de L

ijd opgewek
en dragende
ds inspireren
lpen als dat 

nam zij enk
dopleiding. D
de niet aflate
k. 

noodzaak. H
aien en liefst
vingsdagen

rde zij nog e

sen van een 
et werk”. Di
ar studie wa

belangstell
daan wordt. 

d vele prijze
het Nederlan
ucces gehaal

het melodis

n andere gro
Caberg is hi

het 1e elftal. 
t het wedstr
hij is keepe

allaties en al

onie gewerk
d glas bier w

et zich same
Limburgse m

kte hoboïste
e kracht binn
nd en motiv
nodig is, en

ele jaren ge
De commis
ende inzet v

Het voortbe
t vooruitgan
 hebben we

eens duideli

repetitie of
e wroeging
s ze nageno

ling te wille
Via Roel C

zen gewonne
ands kampio
ld tijdens he
sch slagwer

ote hobby: s
ij enkele jar
Een hardne

rijdgebeuren
erstrainer v

alles wat daa

kt wordt zoa
weet te tapp

en met de o
muziekwere

e van onze h
nen het tota
verend bezig
n ook actief

eleden het in
ssie Werving
van Evelyne

estaan is hie
ng boeken. 
e als harmon

ijk bij haar 

f training ve
g heeft ze de
oeg iedere re

en staan. 
Close is hij 

en zoals 
oenschap in 
et WMC in 
rk. 

sporten en 
ren geleden 
ekkige 
n, maar hij 
an het 

ar mee te 

als  Pinkpop
pen dwingt 

overige lede
eld te laten 

harmonie? 
ale 
g, altijd 
f in 

nitiatief om 
g en 

e kan en ma

ervan mede 
Van haar 
nie dankbaa

promotie 

ele maal 
estijds 
epetitie in 

p, 

en 

g 

ar 



 
 

 
B
H
K
H
M
H
V
M
e
T
V
D

D
S
J
K
T
R
P
K
V
C
J
B
B
F
V
H
S
A
I
J
A
 

Bastiaens, 
Hogenboom
KWH  
Haasnoot, J
Muijs, J.E.L
Henk Kluts 
Vivian Snel
Marcel Thij
en een aanta
Tillie Behee
Vebego Inte
Demmler-H

Dave van D
Schildersbe
J.P. Hogen
KPB Kieft P
Theunissen
Restaurant 
Paul Block 
Kruiveld BV
Verkeerssc
Café de Pe
J. van de S
Brouwers A
Bouwbedrij
Fysiotherap
Venja Pens
Heads Hair
Schiebroek
Avus Intern
nBEV  
Janfré Unifo
Apotheek v

L.H.  
m, P.    

  
J.W.M.  
L.   

  
l & Danny K
ssens  

al sponsors, d
er BV  
ernational 

Hogenboom

Dongen  
edrijf Harry 
boom BV  

Partners Bo
n Maastrich
Mary Won
Optiek  

V, S  
chool Johan
epel  
Staay, archi
Advocaten  
f H Casterm

pie M. Sme
sioen BV  
rfashion  
k Dakbedek
national Co

  
ormen  

van Thoor  

 
 
 
 
 
 

Kluts  
 

dat anoniem
 

BV  
m, mw. I 

 
Driessens

 
ouwadvies 
ht BV  
ng  

 
 

n Mulkens 
 

tecten  
 

mans  
eets  

 
 

kkingen 
nsulting 

 
 
 
 

-     Maa
-     Maa
-     Wol
-     Maa
-     Maa
-     Wol
-     Geu
-     Wol

m wenst te blij
-     Maa
-     Voe
-     Mül
      Ruh
-     Wol

 -     Maa
-     Maa
-     Maa
-     Maa
-     Vro
-     Vro
-     Maa
-     Maa
-     Wol
-     Maa
-     Maa
-     Maa
-     Wol
-     Hee
-     Mee
-     Maa
-     Maa
-     Bre
-     Maa
-     Maa

astricht 
astricht 
lder 
astricht 
astricht 
lder 
ulle 
lder 
ijven. 
astricht 
erendaal 
lheim a/d 
hr 
lder 
astricht 
astricht 
astricht 
astricht 
enhoven 
enhoven 
astricht 
astricht 
lder 
astricht 
astricht 
astricht 
lder 
erlen 
erssen 
astricht 
astricht 
da 
astricht 
astricht 



Leden van de Club van Honderd 
  P.J.C.  Aarts J.  Eijssen H.J.M.  Paulissen

I.  Alken ‐ Bastiaens M.W.M.W.  Ernenst P.H.  Peeters

L.H.  Bastiaens J.J.H.  Ernenst W.J.  Peeters

A.G.  Bastiaens C.  Ernenst ‐ van Beek C.C.J.  Pepels

P.A.  Bastiaens W.  Feijt P.L.  Raia

L.  Bastiaens M.W.  Feijt L.  Rammers

M.  Bastiaens V.  Gebhardt J.  Sijben

H.  Bastiaens ‐ Darding J.  Groeneweg P.P.W.J.  Snijders  ‐ Kluts

T.W.C.  Beckers M.  Groeneweg A.S.F.  Spronck ‐ Vroemen

N.W.D.  Beckers H.  Habets J.A.S.  Stevens

H. van den Boorn L.J.E.  Hameleers G.P.M.  Theunissen

M.  Borgignons W.J.J. de la Haye P.M.J.I.  Thijssens

J.  Bronswaar F.  Hertogen P.M.J.  Thijssens

E.B.G.  Broux W.T.  Hertogen P.J.  Thijssens

A.  Cauberg ‐ Vandenboorn G.M.N.  Hesemans R.P.M.J.  Thimister

M.  Caubergh L.H.M.  Hesemans C.C. van Thor

R.J.E.  Close W.S.M.  Hesemans L.L.  Till ie

C.L.J.M.  Close M.C.P.  Hogenboom L.  Vandenboorn

M.A.G.  Corsius J.A.H.  Hogenboom M.  Vievermans

J. van Dam N.G.J.  Hogenboom J.J.A.  Vliegen

H.W.P.  Darding T.G.A.  Hogenboom A. van Vlodrop ‐ Mares

J.W.P.  Darding P.  Hogenboom J.J.M.  Vrancken

R.  Dear J.P.  Hogenboom G.P.J. van Weert

Depondt Fiberworld BV I.P.J.  Huisman ‐ Eijssen R.P.L. van Weert

H.  Dieteren ‐ Franssen W.H.Y.  Hul M.N.G. van Weert

H.  Doms A.E.M.L.  Knaapen R.G.M. van Weert

J.P. van Dongen A.G.W.  Koumans H.  Weltens

J.  Dritty M.  Meertens  ‐ Caberg J. van Wensveen

J.J.H.M.  Duijsinx F.M.  Menten L.A.A.  Willems

L.R. van Duurling W.G.A.  Moors G.G.A.  Willemsen

V.H.M.  Eggen M.P.  Nicolaes ‐ Hertogen R.J.J. van der Zee

M.G.H.  Eggen ‐ Nelissen E.  Niesten L. van der Zee

G.  Eijssen L.J.J.  Paulissen



E
c
W
o
M
h
 
L
O

e
D
v
e
D
T
b
v
H
g
h
v

P
P

Evelyne hee
carnaval vie
Wandelen d
ook in de ar
Met knuffel
het bloed. 
  

Léon van D
Ook iemand

eens te vrag
Datzelfde ge
van de drum
er een nog g
De organisa
Tijdens het 
beschutting 
voor het opz
Hij is bijzon
gesteund do
houdt van le
vakantie gaa

Patricia Sn
Patricia trad

eft naast het
eren. 
deed ze onde
rmen van ha
ls heeft ze ie

Duurling 
d op wie nim

gen. Die is e
eldt ook voo

mband en he
grotere druk
atie van het j
afgelopen o
tegen de zo

zetten van e
nder trots op
oor het thuis
ekker eten e
an en het lie

nijders-Klut
d 25 jaar gel

t maken van

er meer in E
aar man Léo
ets bijzonde

mmer teverg
Léon is
gekom
familie
niet aa
Léon is
harmon
nageno
extra in
houden
inzet v
Jumpin
enz. - o

er gewoon. 
or andere za

et slagwerk 
k op de men
jaarlijks jeu

open luchtco
on zijn. Wie
een ruime pa
p zijn harmo
sfront. Léon
en een goed
efst doet hij

ts 
leden toe to
Kluts is sin
harmonie. 
Na haar so
steeds met 
binnen de h

n muziek no

Engeland, T
on te recht g
ers aldus zee

geefs een be
s door zijn h

men. Hem we
e trouwen en
n ontkomt o
s lid van de
nie. Het is e
oeg iedere v
nkomsten te
n. Wanneer 
van vrijwillig
ng Indoor M
om hand- en

aken, zoals 
van het har

nsen die voo
ugdkamp vr
oncert op de
e zorgde eig
artytent? On
onie. Niets 
n is een echt

glas bier ve
 dat met een

ot de Blouw 
nds de opric
 
lfège-opleid
verve hante

harmonie ve

og drie grote

Turkije en ee
gekomen. 
er betrouwb

eroep wordt
huwelijk m
erd geen ke
n in Wolder
om de belan

e vaandelafd
een algemee
vereniging d
e verwerven
wij als harm
gers bij gro

Maastricht, P
n spandiens

bv het verv
rmonieorkes
or het vervo
raagt inzet v
e speelplaat

gener beweg
nze Léon. 
is voor hem
te levensgen
ersmaadt hi
n camper.

van Wolde
chting van d

ding ging ze
eert. Zij is a
ele vrienden

e hobby’s n

en aantal an

bare bronne

t gedaan. 
et Karin in 

eus gelaten. 
r komen wo
ngen van de
deling, maar
en bekend v
de handen u
n teneinde h
monie extra

ote eveneme
Preuvenemi
sten te verric

voer van het
st. Wanneer
er zorgen. V

van menskra
ts van de ba
ging vlak vo

m te veel en 
nieter. Hij w
ij ook niet. M

er. Het kon o
de Blouw ze

e dwarsfluit
ambitieus en
n 

namelijk wan

ndere landen

n en het car

een echt bla
Met iemand

onen beteken
e Blouw me
r hij doet ve
verschijnsel 
uit de mouw
hun verenigi
a revenuen k
enten – denk
int, Ronde v
chten, dan h

t instrument
r het gaat om
Voor hem g
acht. Hij is e
asisschool m
oor aanvang

hij weet zic
werkt graag 
Maar hij ka

ook niet and
eer nauw ve

t spelen, een
n gedreven,

andelen, knu

n. Al wande

rnaval viere

auw nest te 
d uit een Bl

ent per defin
ee te helpen 
eel meer vo
dat de lede

wen moeten 
ing “draaien
kunnen krijg
k maar eens
van Wolder
hoeven we L

tarium bij c
m concoursd
geen punt.  
er bij! 

mocht er bes
g van het co

ch daarbij v
in zijn bloe

an ook genie

ders, want d
erbonden me

n instrumen
, een sponta

 

uffelberen e

elend is ze 

en zit haar in

recht 
louwe 
nitie dat je e
behartigen.
or de 

en van 
steken om 
nde” te 
gen door 
s aan 
, Pinkpop 
Léon niet 

oncerten 
deelname is

st wat meer 
oncert nog 

volledig 
ementuin, 
eten van op 

de familie 
et onze 

nt dat ze nog
ane meid die

en 

n 

er 
. 

s 

g 
e 



e
h
d
o
r
O
c
 
O
s
K
e
z
z
I
W
o
d
 
H
W
H

V
z
v
g
H
d
p
d
 

en vriendinn
heel goed m
dan moet he
ook een bee
richting Geu
Overigens is
cv de Blouw

Onlangs hee
schieten.  
Kamperen z
enkele weke
zo dat in die
zielen, hoe m
In haar dage
Waar we he
overal mee e
door (o)ma 

Henk Kluts
We gaan va
Henk Kluts,

Vanuit zijn 
zustervereni
van concerte
gebeuren m
Hij gaat eve
deelneemt a
projecten G
daadwerkeli

nen heeft. N
mee uit de vo
ebben, hoef 
etje een jatsk
ulle te vertre
s Raoul gee

we. 

eft Patricia e

zit in de fam
en van rust 
ezelfde tijd 
meer vreugd
elijks leven 
et nog niet o
en die weet
Annie. 

s 
an dochter n
, verblijft. H

voormalige
igingen opg
en. Hij is ee
et grote bel

enals de rest
aan het arbe
eulle. Nee, 
ijk verricht.

Naast het ma
oeten. De za

f je maar naa
kont – en Fe
ekken mag 

en onbekend

een cursus f

milie en dus 
en natuur o
ook de rest 
d. 
is Patricia P

over hebben
t precies dat

naar pa en be
Henk herden
We hebben
Wolderse f
Wilhelmina
zoon reeds 
van zijn zo
harmonie v
In het begin
gespeeld om
meer dan 4
ook zijn va
Jarenlang w
de geledere
repeteren. 

e werkkring 
gebouwd, w
en fanatieke
angstelling 
t van de fam
idsproces, i
geen chef d
. 

 

aken van mu
aterdag vorm
ar de stad te
emke, hun d
Raoul alles

de binnen he

fotografie g

komt iedere
p een camp
van de fam

Praktijkman
n gehad is de
t hij op vrijd

elanden zo i
nkt dit jaar z
n het reeds b
familie die s
a heeft. Het
jarenlang a
on – ook re

versterkt. 
n van zijn m
m vervolgen

40 jaar deel v
ader. 
was hij lid v
en van het S

bij Essent N
waarvan het b
e Blouwe di
volgt.  

milie graag o
is hij geheel
die toezicht 

uziek heeft 
mt een apar
e gaan en ja
dochter, win
s meesjouwe
et Wilhelmi

gevolgd en d

e vakantie d
ping te genie
milie met de 

nager bij Ge
e onafscheid
dag steeds r

in de region
zijn vijftigja
bij zijn doch
sinds de opr
t is dan ook 
actief lid zijn
eeds een aan

muzikale car
ns over te st
van uitmaak

van de Blaue
Seniorenork

NV heeft hi
bestuur ont
ie de ontwik

op vakantie
l onvrijwilli
op de uitvo

zij bloemsc
rte dag in de
awel hoor, d
nkel in wink
en.  
inagebeuren

dus weet ze

de caravan u
eten. En als 
caravan op

ezondheidsc
delijke vierv
richting Wo

nen waar de
arig lidmaat
hter Patricia
richting in 1
geenszins v
n van de ha

ntal jaren als

rrière heeft 
tappen naar
kt. In die tro

e Jäger en t
kest waar hij

ij voor harm
zettend graa
kkelingen b

e met de car
ig gebomba

oering houdt

chikken als 
e week voor

dan zie je ha
kel uit lopen

n, want hij i

ook hoe ze

uit de stallin
het maar ev
die campin

centrum Ne
voeter Beau
lder gaat w

e gouden jub
tschap van o
a aangestipt,
1908 hechte
verwonderli
armonie, terw
s muzikante

hij klarinet
r de trombon
ombone-gro

egenwoordi
j elke dinsd

monie Wilhe
ag gebruik m
innen het to

avan. Sinds
ardeerd tot c
t, maar de m

hobby en d
r Patricia. A
aar samen m
n. Als het d

is reeds 10 j

e een aardig

ng om gedu
ven kan, reg
ng arriveert.

eerbeek. 
u. Die gaat n

waar hij verw

bilaris van d
onze harmo
, hij stamt u

e banden me
ijk dat zijn 

rwijl Vivian
e de geleder

t, sax-alt en 
ne-groep w
oep speelde

ig versterkt
dagmorgen t

elmina een n
maakt voor
otale harmo

s hij niet me
chef-uitvoer
man die het 

daar kan ze 
Als je haar 
met Raoul –
dan tijd is 

jaar lid van 

g plaatje kan

urende 
gelt ze het 
. Hoe meer 

nagenoeg 
wend wordt 

dit jaar, 
onie.  
uit een 
et harmonie
dochter en 

n - de partne
ren van onz

sax-bariton
waar hij nu a
e destijds 

t hij ook nog
trouw gaat 

netwerk van
het geven 

nie-

eer actief 
ring 
werk 

n 

e 

er 
e 

n 
al 

g 

n 



.

Z
h
o
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Okt

Zo 17 O

Zo 31 O

Nov
zo 07

za 13

wo 17 t/

zo 21

zo 21

zo 28

Dec
zo 19

vr 24

zo 26

jan-11
zo 09

feb-11
za 12

Age
Zie voor een
http://www.
onder het ko

Okt 14:30

Okt 9:30 

9:30 

19:00

t/m

14:00
nnb

nnb

22:30

09:30

11:30

20:00

end
n actueel ov
.harmoniew
opje activite

0 u Wijnp

u Wand

u Jubila
0 u Conce

fanfar

0 u Kiene
b Adven

Caec

b Kerst
0 u Opluis
0 u Opluis

Wolde

0 u Nieuw
jeugd

0 u Carna

Werkz

da 

verzicht: 
wilhelmina.n
eiten. 

 

proeven in Ha

deltocht en co

arissenfeest
ert in de Sint
re St. Gertrud

en Supportsv
ntconcert doo
iliakoor Wold

concert in de

steren Kerst

steren Euch
er

wjaarsconce
ddrumband

avalsbal

zaamheden 

nl/  

armonie Zaa

oncert jeugd

t
t Janskerk aa
dis uit Sint G

vereniging
or ensemble
der ovb

e kerk van W

tviering in Ke

aristieviering

rt door jeugd

JIM

al HW

Harmonie

an het Vrijtho
eertruid

e i.s.m. St. 

Wolder

erk Wolder

g 2e Kerstda

dorkest en 

of met 

ag in Kerk 



U
n
w
I
p
c
r
 
W
a
 
P

b
z
k
D
p
e
p
z
G
A
b
D
i
g
d
P
d
 
 
H

U begrijpt h
neemt en da
werrek waor
Is hij niet in
piekfijn uitz
computeren
reader, med
 

We komen b
achtereenvo

Pierre Bast

beroep op h
zich nog de 
krijgen was 
Dat beteken
penningmee
eer en het ge
penningmee
zich ook gew
Gevolg: Pie
Als compen
belast is me
De grote ho
in zijn ogen
groenten tee
de Pletzerss
Pierre is iem
die om hulp

Harrie Bee

het al: hij is 
at ontlokte h
r”. Vraagt h

n Geulle dan
zien en als h
n en ook daa
dia player, n

bij degenen
olgens 

tiaens 

hem doen. H
tijd te herin
er niet bij. 

nde ook voo
ester had da
enoegen om
ester hun co
wonnen en 

erre was zijn
nsatie voor d
t het ophale
bby van Pie

n niet groot g
elt. Wat hij 
straat moete
mand met ee
p verlegen z

 
rts 

de man die
hem onlangs
hij zich ook
n is hij bezig
hij een keer 
ar staat hij z
noem maar o

n die 60 jaar

Pierre
hoorn
Binne
aansp
actief
absol
muzik
actief
Sinds
wann
repar
moge

Hij staat altij
nneren van 
Nee, gewoo

or onze penn
aarbij hulp g
m maandelij
ontributie in
ging ook hi

n “baan” kw
dat verlies h
en van oud p
erre is tuinie
genoeg is b
met al die g

en toch ook 
en grote soc
itten mogen

Begin 195
Wolder v
Hij werd 
groep als 
en zijn mu
muzieksc

bij zoon en
s de uitspra
nog af hoe 

g in en om z
bij toeval n

zijn mannetj
op, hij weet 

r de blauwe 

e werd bij z
ngroep, een 
en die groep
preekpunt v
f muzikant w
luut verdien
kant was en
f. 
s 1960 is hij
neer een pup
ratie toe is. V
elijk weer in
jd gereed om
de wekelijk
on in het ha
ningmeester
gezocht in d
ks de “cont

n de boeken 
ij via de aut

wijt. 
heeft het bes
papier. Hij m
eren. Achte
ewerkt hij o

groenten do
eten. Hoeve

ciaal maatsc
n op zijn bel

50 kwam H
ersterken. 
lid van de k
een vis in h
uzikale ster
hool en ver

n dochter th
aak: “iech hö
 dat komt!
zijn huis in 
niets te mak
je. Word, Ex
er alles van

kleuren van

zijn aantrede
n onderdeel 
p vervulde h

voor de over
werd hij ben

nde. Naast z
n is hij ook n

j de man op
piter, archie
Vakkundig 
n een goede
m te helpen
kse of maan
andje. 
r een contan

de persoon v
tant betalers
kon bijschr

tomatische o

stuur hem e
moet toch w

er zijn huis h
ook nog een
et? Het antw
en niet de d
chappelijke 
langstelling

Harrie als 9 j

klarinetgroe
het water. D
r begon te ri
rvolgde zijn

huis ingrijpe
öb noe nog

de Lammer
ken of te rep
xcel, intern
n. 

n Wolder ve

en als lid va
dat hij meer
hij een voor
rige hoornbl
noemd tot e

zijn bijdrage
nog op ande

p wie steeva
efkast, schel
zorgt Pierre

e staat verke
n. De tijden v
delijkse loo

nte inning v
van Pierre. V
s” aan te kla
rijven. In 19
overschrijvi

enkele jaren
wat te doen 
heeft hij een
n ander stuk
woord op di

deur uit, gew
betrokkenh

g en inzet re

arige de ge

ep en al spoe
Dat instrume
ijzen. Hij gi

n muziekstud

nde klussen
minder tied

rgierstraat. D
areren heef
et, e-mail, P

erdedigen e

an onze harm
r dan 50 jaa
rbeeldfuncti
lazers. Na z
ere-lid, een b
e aan het har
ere terreinen

ast een beroe
llenboom en
e ervoor dat
eert. De harm
veranderen 

onzakjes. Je 

an het contr
Vijfentwinti
ampen en te
995 gaf de l
ing zijn con

geleden ing
hebben!. 

n grote moe
k grond waa
ie vraag is s

woon gratis 
heid. Langdu
ekenen.  

lederen van

edig voelde
ent was hem
ing lessen v
die aan het 

n voor zijn r
d es wie iech

De tuin mo
ft, dan gaat h
PowerPoint

en ontmoete

monie inged
ar trouw is g
ie en was hi

zijn terugtre
benoeming 

armoniegebe
n voor de h

ep wordt ge
n noem maa
t alles zo sp
monie kan s
en velen va
 loon via de

ributiegeld.
ig jaar lang 

e zorgen dat
laatste “cont
ntributie vol

gelijfd bij h

estuin en om
ar hij allerha
simpel: de m
thuis bezor
urige zieken

n de Blouwe

e hij zich bin
m op het lijf 
volgen aan d
Maastrichts

rekening 
h nog aon ’t

et er altijd 
hij 
, adobe 

en daar 

deeld bij de
gebleven. 
ij 

eden als 
die hij 

euren als 
harmonie 

edaan 
ar op aan 
poedig 
steevast een
an ons wete
e bank 

 Maar de 
had hij de 

t de 
tant betaler”
ldoen. 

het team dat

mdat die tuin
ande 
mensen van 
gd. 
n en ouderen

e van 

nnen die 
f geschreven
de stedelijke
s 

t 

e 

n 
en 

” 

t 

n 

n 

n 
e 



C
v
u
r
f
h
N
h
g
o
e
D
2
a
g
e
o
v
h
v
e
 
N
N

B
H
j
b
N
v
d
n
h
H
a
D
z
a
a
d
d
 

Conservator
van de klari
uitstekend le
resultaat zie
faam was be
harmoniege
Niettemin b
harmonie w
geschiedde. 
om bij verhi
en betrokken
Die inzet en
2005 toen h
afwachting v
gedaan. Har
een aantal e
openbare co
vakantie - F
hij kan hele 
voornaamste
een vakantie

Nico Hogen
Nico kwam 

Blouw vol o
Hij vindt he
eugdige per

bijzonder tro
Nico is iema
vereniging. 
dragende en
nadrukkelijk
het gezelsch
Hij kent de h
aan. Hij verv
Doodongelu
ziek werd en
al die repeti
anders geze
daar verder 
daar was hij

rium. Binne
netleerlinge
eermeester,

en. Ook buit
ekend binne
beuren omd

bleef zijn be
weer als actie

Hij was na
indering van
nheid. 

n betrokkenh
hij van de en
van de aans
rrie is ook o
igen inzame

ontainers ter
Frankrijk en 

verhalen ve
e belangstel
e niet verge

nboom  
eind 1949 b

overgave on
et prachtig d
rsonen bela
ots op, en te
and die altij
Bij nacht en

n drijvende k
ke plaats bin
hap van vele
hartslag van
vult een voo
ukkig voeld
n een zieken
ties en parti
gd hij zorgd
op te knapp
j heel blij om

en de harmo
en ter hand 
 maar hij ga
ten de harm
en de Limbu
dat zijn hoo
trokkenheid
ef muzikant

auwelijks ter
n de dirigen

heid bleken
ne op de and
stelling van 
ondersteunen
elingsadres
recht zou ko
Spanje zijn

ertellen ove
lling, maar 

eet. Hij weet

bij de Blouw
na e
de b
nog 
deed
onde
ware
ruim
een 

ndersteunt.  
dat we een g
angstelling h
erecht! 
jd en overal
n ontij kan 
krachten bin
nnen de Wo
e andere Blo
n de Blouw
orbeeldfunc

de hij zich vo
nhuisopnam
ijrepetities d
de ervoor da
pen. Het her
m. 

onie had hij 
genomen en
af de leerlin

monie verzor
urgse muzie
fdfunctie bi
d bij het Wi
t te komen v
rug binnen 
nt de wekeli

n met name t
dere dag de 
een nieuwe
nd lid van h
sen en zorg
omen, in de 
n voor hem 
er de steden 
uit zijn verh
t van het lev

w van Wold
enige tijd ov
bas trouw. H

altijd. Toen
d hem dat p
erlinge vrie
en de uitgan

mschoots ge
bewijs hier

groot jeugdo
hebben voor

l paraat staa
een beroep 
nnen de ver
olderse gem
ouwen en o
, hij signale
ctie en dat s
orig jaar toe

me noodzake
dan voor ni
at de behan
rstel in Wol

inmiddels m
n dat deed h
ngen geen k
rgde hij de o
ekwereld. B
ij het Limbu
ilhelminage
versterken o
de klarinetg
ijkse repetit

tijdens de v
muzikale le

e dirigent. H
het team dat
gt ervoor dat
 perswagen
favorieten, 

n die hij bezo
halen kun je
ven te genie

der. Hij star
ver naar de b
Hij was jaren
n de besliss

pijn in het ha
endschap, m
ngspunten v
ecompensee
rvan is dat h

orkest hebb
r het maken

at voor de h
op hem ged

reniging, die
meenschap k
ook dat stim
eert ontwikk
siert hem. 
en hij vlak v
elijk was. H
ets geweest

ndelend spec
lder deed w

met veel inz
hij tot 1994,

kans om de k
opleiding va

Begin jaren 9
urgs Symfo

ebeuren in st
omdat zijn p
groep of het
tie te verzor

voorbereidin
eiding van h

Hij heeft dat
t maandelijk
t het oud pa

n voor de ha
maar Amer
ocht heeft. C
e afleiden d
eten. 

rtte als muzi
basgroep en
nlang lid va
ing viel om
art. Hij was

mensen amus
voor de lede
rd. Nico is j

hij ondanks 

en, want da
n van muzie

armonie. M
daan worden
e er voor zo

kan blijven i
muleert hem.

kelingen en 

voor de dee
Hij zag het W
t? Hij ging n
cialist hem h

wonderen, w

zet en entho
, meer dan 3
kantjes erva
an klarinetti
90 trad hij i
nie Orkest t
tand. In 200
pre-pensioen
t bestuur de
rgen. Hij de

ng van de de
het korps m
t op een uits
ks oud papie
apier, dat an
rmonie  kom
rika is hem 
Cultuur en h

dat hij ook h

ikant bij de 
n bleef tot op
an de Blaue 

te stoppen 
 daaraan ve
seren en de 
en. Hij heeft
jong van ha
zijn leeftijd

aaruit blijkt 
k bij onze h

Mensen zoals
n; hij is er. H

orgen dat de
innemen. G

draagt waa

lname aan h
WMC al zic
niet bij de p
heel snel na
ant hij kon m

ousiasme de
30 jaar. Hij 
an af lopen. 
isten. Zijn n
in de luwte 
te veel tijd g
01 gaf hij te
n in zicht kw

eed een bero
eed dat met 

eelname aan
moest overne

stekende ma
er ophaalt. 

nders gewoo
mt. Hij gaat
ook niet vre
historie heb

het culinaire

bariton-gro
op de dag va
 Jäger en di
met de Bla

erknocht: ge
harmonie p

ft dat gemis 
art en geest 
d het jeugdo

dat de heel 
harmonie. H

s hij dragen
Hij is een v

e Blouw haa
Gelukkig we

ar mogelijk 

het WMC p
ch voorbijga
pakken neer
aar huis kon
mee naar K

e opleiding 
was een 
Hij wilde 

naam en 
van het 
ging vragen

e kennen de 
wam. En zo

oep op hem 
grote inzet 

n het WMC
emen, in 
anier 
Hij heeft 

on in de 
t graag op 
eemd - en 
bben zijn 
e aspect van

oep en stapt
an vandaag 
ie mist hij 
ue Jäger 

ezelligheid, 
promoten, 
inmiddels 
gebleven en

orkest Joonk

veel 
Hij is daar 

n de 
van die 
ar 
et hij zich in

oplossingen

plotseling 
aan. Waren 
rzitten – 
n sturen om 
Kerkrade en 

n. 

o 

C 

n 

te 

n 
k 

n 

n 



H
h
N
h
O
 
L
M

G
g
d
V
w
o
 
H
o
s
n
d
h
e
p
O
H
L
t
b
 
V
p
n
e
l
 

Hij maakt o
harmonie. 
Nico is een 
hebt, ga je w
Om over na

Last but not
Math Pauli

Geruime tijd
gewaardeerd
duidelijk be
Veel plezier
werden gem
onderworpe

Hij is een ge
opluistering
snel genoeg
niet graag in
die je na aan
helpende ha
een van de s
paraat staat 
Onlosmakel
Hij was een
Lichamelijk
terugtreden.
benoemd 

Vanaf deze 
partners. He
nadrukkelijk
enthousiaste
lidmaatscha

ok deel uit 

stille kracht
waarderen w
a te denken. 

t least.. 
issen   

M

w
h
B

B
p

k

d maakte hij
d. Met nam

etrokken bij 
r beleefde M

maakt. Hij w
en, smaakte 

ezellige ver
g van vele op
g wat hij en 
n de belangs
n het hart lig
and toe. Hij 
sjouwers va
ter wille va
lijk was Ma

n fanatiek lid
k ongemak w
. Vanwege z

plaats een b
et feit dat w
k een grote 
e en betrokk
ap niet haalb

van het team

t met een fi
wat je hebt g

Math - of z
deelt 60 jaa
woont, is hi
hem geen in
Blouwe ligg

Begin 1950
piston, maa
afmeting, n
kern van de
de Blaue Jä
om te kome
ij deel uit va

me in situatie
mogelijke o

Math aan de
was er altijd 

overal ande

rteller. Nu n
ptochten. E
zijn kompa
stelling. Vo
gt, de gewo
is een van d

an het eerste
an de harmo
ath ook verb
d van dat or
was enkele j
zijn vele ve

bijzonder ha
we op 7 nove

betrokkenh
ken medewe
baar. Wij zij

m dat zorgt 

losofisch le
gehad……”

oals u wilt J
ar het wel en
ij Wolder st
nspanning t
gen hem na

0 trad Math 
ar die ruilde
namelijk een
e basgroep. 
äger. In de ja
en tot het fo
an de contac
es dat knelpu
oplossingsr
 talrijke bui
bij en het b

ers. Dat dee

nog weet hij
n meestal k
nen destijds

oor hem hoe
oonste zaak 
de mensen d
e tot het laat
onie. Hij is h
bonden met 
rkest. Ook d
jaren gelede
rdiensten vo

artelijk prof
ember zovee
heid van het 
erking en on
jn eenieder 

voor de inz

evensdevies
” 

Jeu – (ieder
n wee van o
teeds trouw
te veel. De W
a aan het har

toe tot de h
e hij na enig
n bas. Jarenl
Ook Math w
aren 1957-1

ormeren van
ctgroep en z
unten moes

richtingen. 
itenlandse (

bier dat vóór
ed er niet toe

 vele anekd
komen dan s
s daadwerke
eft het niet, 
van de wer
die binnen d
tste uur, een
hiervan een 
het eens zo

dat waren no
en de oorza
oor de harm

ficiat aan al
el “Wilhelm
t thuisfront. 
ndersteunin
daarvoor b

zameling va

s: “koester w

reen weet ov
onze harmon

w gebleven. I
Wolderse ge
rt.  

harmonie. A
g tijd in voor
lang vormd
was een fan
1958 was hi
n een zgn. je
zijn inbreng
sten worden

(concert)reiz
r de terugre
e, als het m

dotes te vert
steeds dezel
elijk hebben
want hij vin
eld. Waar h
de verenigin
n drijvende 
sprekend v

o roemrucht
og eens tijd

aak dat hij a
monie werd 

onze jubila
mina-jaren” 

Daar zijn w
ng van ieder
ijzonder erk

an oud papie

wat je hebt, 

ver wie we 
nie. Hoewel
In het belan
emeenschap

Als eerste ins
r een instrum
e hij met N

natiek lid en
ij een van d
eugdkapel, d
g in die groe
n opgelost, w

zen die in d
is aan een “
aar lekker w

ellen over d
lfde namen 
n uitgespoo
ndt volle inz
hij kan, steek
ng steun en 
kracht, iem

voorbeeld. 
e en veel ge
en… 
ls actief mu
destijds zee

arissen en ni
mogen mem

we trots op. 
r’s thuisfron
kentelijk. 

er ten bate v

pas als je ie

het hebben)
l hij reeds ja

ng van Wold
p en met na

strument kr
ment van gr

Nico Hogenb
n drijvende k
de initiërend
de latere Bl
ep werd hog
werd ook zij

de jaren 197
“smaakproe
was. 

die reizen en
ten tonele e

okt.  Math st
zet voor een
kt hij nog st
toeverlaat w

mand die altij

evraagde PL

uzikant moe
er terecht to

iet te verget
moreren, be
Zonder die 

nt is zoveel j

van de 

ets niet mee

)  Paulissen
aren in Hee
der was en i

ame de 

eeg hij een 
rotere 
boom de 
kracht van 

de krachten 
laue Jäger. 
gelijk 
jn visie 

0-1990 
f” werd 

n de 
en weet je 
tond en staa
n vereniging
teeds een 
waren/zijn, 
ijd en overa

LEM-orkest

est 
ot ere-lid 

ten hun 
etekent 

jaar 

GE

er 

n 
er 
is 

at 
g 

al 

t. 

E 



W
Z
T

A

i
t
W
 

 
F

Wijn 
Zondag 17 o
Tongersewe

Aanvan

ideeën op .U
telefonisch a
Wij hopen v

FOTO’s

proe
oktober org
eg 400.  

ng: 14.

Uw bestellin
afspraak me
van harte u d

 jeugdka

everij
ganiseert de 

.00 uur

Onze hui
met het o
om aan d
bieden w
natuurlij
maken, w
lekkere w

ng  wordt he
et u te hebb
deze zondag

amp zie 

 
supportersv

r einde

isslijter, Joh
oog op de k
deze gezelli
wij u deze m
k allemaal b
welke wijne
wijnen een m
et weekeind
en gemaakt
gmiddag te 

website 

vereniging e

e: 17.00

hn Hogenbo
komende fee
ige proeveri

middag een t
bestellen, m
en u het best
menu sugge
de voor de k
t. 
mogen beg

harmon

een wijnpro

0 
 

oom, heeft h
estdagen.  W
ij deel te nem
tiental heerl

maar door te
te bevallen.
estie maken
kerst bij u th

groeten.  

V

nie wilhe

oeverij in on

heerlijke wij
Wij nodigen 
men.  Voor 
lijke wijnen
 proeven, k
. Tevens zul

n, misschien
huis afgelev

Voorzitter 

lmina

nze Harmon

ijnen voor u
n u dan ook 
r de  prijs va
n aan. Deze 
kunt u zelf e
llen wij u b

n doet u hier
verd. Dit doe

Supporters
Harrie va

niezaal , 

u uitgezocht
van harte ui
an  € 6.50 
mag u 

een selectie 
ij deze 
r nog leuke 
en wij na 

svereniging
an den Boor

t 
it 

g,  
rn 
 

 



W
 
Z
c
O
g
g
I
t
w
z
N
g
A
u
D
 
W
 
 
 

Wandelt

Zondag 31 o
concert van 
Onze jeugdh
gezamenlijk
gelopen.  
Iedereen die
te wandelen
wordt een le
zullen de vla
Na de wand
gezamenlijk
Als u niet ku
u om 15.30 
De middag z

Wij hopen o

tocht en 

oktober org
onze jeugd

harmonie ga
k repeteren. 

e Harmonie 
n, nodigen w
euke wande
aai en koffi

deltocht zull
k zullen optr
unt wandele
in de zaal. 
zal rond 17

op een geze

concert 

ganiseert de 
dharmonie. 
aat dan sam
Na de repe

Wilhelmin
wij uit om zi
eling, waara
ie hier niet o
len beide jeu
reden met d
en maar we

.30 ten 

llige 

 

jeugdha

supportersv

men met een 
titie gaan zi

na een warm
ich om 12.3

aan ook de a
ontbreken. 
ugdharmoni

de ‘s morgen
l wilt kome

armonie

vereniging e

n nog nader 
ij samen aan

m hart toedra
30 uur in de
andere deeln

ieën een co
ns ingestud

en luisteren 

een wandelt

te noemen j
n de lunch, 

aagt en verd
e café Aajd V
nemende ve

ncert geven
eerde stukk
naar het con

e

o

tocht gecom

jeugdharmo
waarna er e

der iedereen
Vroenhoven
ereniging za

n van elk 20
ken. 
ncert, verwa

einde zijn. 

opkomst!! 

mbineerd me

onie in de oc
een wandelt

n die het leu
n in te schri
al deelneme

0 minuten, w

achten wij  

et een 

chtend 
tocht wordt 

uk vindt om 
ijven. Het 
n. Uiteraard

waarna zij 

                  

d 

              



 

 OKTOBER   NOVEMBER 
    

02. Neville Senten  04. Marco Senten 
03. Yentl Prop  07. Dave Braeken 
04. Michel Knaapen  07. Marco Ernenst 
05. Evelyne van Dam  08. Jean-Marie Willems 
06. Maurice Borgignons  09. Jeroen Duijsinx 
11. Pierre Bastiaens  12. Arno Beerts 
11. Giel Eijssen  17. Giscard Hamers 
12. Bram Hogenboom  17. Math Paulissen 
14. Chris Smael  19. Nico Beckers 
16. Wim Hesemans  25. Lenie van Dam 
17. Natan Kamperman  28. Wessel Thimister 
19. Arnaut Corsius   
19. Francien van Weert   
31. Victor Knubben   

    
    
  DECEMBER  
    

01. Laura Hogenboom  13. Harrie Beerts 
03. Mo Menten  16. Ignace Willems 
04. John Duijsinx  18. Leo Meertens 
07. Iris Bannier  18. Esther Smael 
08. Simon Verkijk  28. Jan Dinjens 
09. Remco Corsius  28. Jan Haasnoot 
09. Mat van Weert   
10. Sterre Mom   

 



 


