
 

 
 JANUARI   FEBRUARI 

    
03. Shyfrah van Helvert  01. Wendy Colson 
04. Stan Hoen  02. Janneke Knaapen 
06. Wim van Herpt  03. Dasima Schmitz 
09. Paul Theunissen  07. Willie Peeters 
11. Harrie Darding  08. Jasmijn Knaapen 
11. Esther Walthie  08. Gillis Willemsen 
14. Louis Bastiaens  09. Wesley Senten 
14. Ingrid Koolen  11. Vivian Snel 
16. Evelien Willemsen  12. Mariet Willemsen 
18. Giselle Willemsen  16. Marijke Knöptels 
21. John Hogenboom  18. Emile Dirix 
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   

    
    

  MAART  
    

01. Henk Kluts  12. Jo van Vlodrop 
02. Richard Lamers  13. Krista Bergmans 
03. Caroline ter Maat  17. Jack Buys 
05. Reng Bastiaens  17. Kees Close 
07. Harrie van den Boorn  22. Céline Eggen 
07. Paul Thijssens  27. Nico Hogenboom 
08. Piet Hogenboom  27. Jean Rondags 
09. Ron van Hinsberg  30. John Koumans 
10. Ron Thimister  30. Tim Severijns 
10. Rob van der Zee   
12. Léon van Duurling   

 
 
 
 

’T BLOUW KALLEPINGSKE 

 

Verenigingsblad van Harmonie Wilhelmina,  
Wolder Maastricht 

jaargang 22  2006 aflevering 1 

In dit nummer: 
Supportsclub. 
CV de Blauwe. 
Majoretten op Kamp. 
Jubilarissen 2005. 
Jim. 
Opleidingen. 
Kerstverhaal. 
Wis Geer dat…. 
Agenda 
Verjaardagen 

 
’t Blouw Kallepingske is een driemaandelijkse uitgave voor de leden van Harmonie 
Wilhelmina uit Wolder, Maastricht. De redactie bestaat uit: Harrie van den Boorn 
,Julien Daenen, Jolanda Doms, Harrie Darding, Giel Eijssen, Marc Hogenboom en 
Jean-Marie Willems. Al uw reacties of suggesties op deze uitgave kunt u richten 
aan het redactieadres: ’t Blouw Kallepingske p.a. Redemptielaan 11 C, 6213 JC 
Maastricht of via E-mail: kallepingske@harmoniewilhelmina.nl  
 
Harmonie Wilhelmina op internet: http://www.harmoniewilhelmina.nl 
 



Carnaval staat al weer voor de deur. 
 
Vanaf de 11de van de 11de begint het carnavalsseizoen 
officieel. Echter dan zijn wij, van CV de Blouwe, al 
geruime tijd bezig met alle voorbereidingen voor het 
komende carnavalsseizoen.   
Zo zijn wij drie zaterdagen bezig met het opbouwen van 
de zaal, het regelen van de catering, de geluidsinstallatie, 
artiesten en nog veel meer. De carnavalsvereniging van 
De Blouwe is eigenlijk een goed geoliede machine, waar 
heel veel bij komt kijken om het allemaal goed te 
organiseren.  
Zeker nu de vereniging 50 jaar bestaat, willen wij er dit 
jaar toch iets speciaals van gaan maken voor de hele 
Wolderse gemeenschap. Echter dat kunnen wij niet 
alleen, daarbij hebben wij jullie hulp nodig. Namelijk 
voor de volgende officiële Blouwe activiteiten:  
Als eerste is er op 4 februari ons Carnavalsbal, waar we 
allereerst afscheid nemen van de jongste prins tot nu toe:  
Jeroen de 1e ; waarna wij traditiegetrouw samen met de 
Harmonie onze nieuwe prins(es) gaan ophalen bij één van 
de cafés in Wolder. Wij zouden natuurlijk graag een 
complete Harmonie hierbij aanwezig willen zien, zodat 
de nieuwe prins(es) kan genieten van een perfect 
klinkend nieuw carnavalslied 2006. Na het officiële 
gedeelte zouden wij het op prijs stellen dat jullie nog 
enkele uren aanwezig zouden zijn op ons Carnavalsbal. 
Daar wij dit jaar gaan zorgen voor een extra feestelijke 
avond met de nodige verrassingen.  
Daarnaast hadden wij graag jullie aanwezigheid op de 
Carnavalsmaandag als de prins(es) thuis wordt opgehaald 
door de Carnavalsvereniging en de Harmonie.  

 
Tevens hebben wij dit jaar speciaal voor de lezers van het 
Kallepingske een prijsvraag. 
Beantwoordt de volgende vraag en maak kans op een CV 
De Blouwe verrassingspakket!  
Wie wordt de nieuwe prins(es) van CV De Blouwe?  

Mail jullie antwoord naar: prinsblouwe2006@home.nl  
   
De prijswinnaar wordt bekend gemaakt tijdens ons 
carnavalsbal en in het Kallepingske.  
Bij meerdere goede inzendingen wordt er één gelukkige 
getrokken.  
   
Overigens staan al onze activiteiten, foto’s en reacties van 
gasten op www.cvdeblouwe.tk  

Neem ook hier eens een kijkje en laat een leuk bericht 
achter op deze website.  
   
   
Namens CV De Blouwe  
     
Harold Kleijnen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Een Kerstverhaal 
In sommige dorpjes doen ze niet aan gordijnen, want ze 
hebben er niets te verbergen. Met kerst halen ze voor de 
zekerheid ook de vitrages nog weg. Op weg naar je eigen, 
wat legere huis wordt je derhalve niets onthouden aan 
huiselijk geluk.  

Ik ontdekte aldus dat iedereen in ons dorp een kerstboom 
had, behalve ik. Dit viel op natuurlijk en ik raakte in 
paniek bij de gedachte dat iemand mij uit meelij aan de 
kerstdis zou nodigen. Ik moest dus zo snel mogelijk een 
kerstboom kopen. 

Ik had alvast een pakket met twaalf kerstkaarten gekocht 
die ik op een rood lint had gespeld, goed zichtbaar bij het 
keukenraam. Dit moest voorlopig volstaan. Ze waren 
bovendien alle twaalf verschillend. 

De dinsdag voor kerst besloot ik tot aankoop van de 
boom over te gaan. Het tuincentrum verkocht ze voor 
last-minute-prijzen. Ook een kluwen ouderwetse lampjes 
en zes rode ballen kon ik hier voor een messcherpe prijs 
bemachtigen. In de Maaspost had ik gelezen hoe je zelf 
een piek kon maken van aluminiumfolie.  

Buiten gekomen legde ik de boom met houten kruis 
overdwars op m’n achteropje, achter m’n rug hield ik 
hem vast aan de stekelige stam. Ik moest er vier kilometer 
mee fietsen en het was erg koud. 

Langzaam, licht zigzaggend fietste ik door het 
schemerende winterland. Het was een treurige, koude en 
erg langzame tocht, veel langzamer dan gedacht. 
Onwillekeurig gingen mijn gedachten uit naar de Jarige, 

niet zozeer behaaglijk in zijn kribje, als wel eenzaam 
zwoegend onder het kruishout. Hij wist waarom, ik niet 
helemaal. 

Het werd nu snel donkerder, en… ik had nog steeds geen 
achterlicht. Bij de tunneltjes wilden ze nog wel eens 
controleren. En zou de politie op kerstavond geen extra 
belang stellen in ieders veilige thuiskomst? Omrijden dan 
maar? Het begon heel zachtjes te sneeuwen. En toen 
kreeg ik een ideetje. 

Ineens wist ik hoe ik ons dorpje duidelijk kon maken dat 
ik niet zielig was, dat ook ik een te gek leven had, ook 
hartstikke maffe dingen kon verzinnen en gewoon een 
fantastische kerst had, net als iedereen. 

 
Ik zette de boom op de grond en de fiets op de standaard. 
Uit mijn tas haalde ik de kerstverlichting en de ballen 
tevoorschijn. Snel maar toch kunstig bracht ik die aan in 
de boom. De krokodillenklemmetjes van het 
lampjessnoer hapten zich vast onderin mijn dynamo en de 
boom zette ik achterop mijn fiets. Trillend van opwinding 
en kou stapte ik weer op. Met enige moeite kon ik de 
boom met een hand achter m’n rug overeind houden. 
Langzaam kwam ik in beweging. Ik hield mijn adem in. 
Van dit moment hing heel veel af. Achteromkijken durfde 
ik niet. En ja hoor: de tranen schoten in mijn ogen. Een 
goudgele gloed lichtte achter mij op. 

Heel zacht zong ik ‘Nu zijt wellekome’. Ik zag de 
gezichten van de agenten al voor me als ze me straks de 
hoek om zagen komen. ‘Moet je nou zien, brigadier!’ zou 
de ene roepen ‘da’s nog eens origineel’. ‘Ja, dat zeker, 
commandant’ zou de ander dan zeggen ‘maar mág dit 



wel?’. ‘Ach, het is Kerst’ zou de commandant dan 
antwoorden en mij breed lachend het doorrijteken geven.  

Er stond niemand bij de tunneltjes, dat was toch een 
beetje jammer. Mijn hoop was nu gevestigd op de eerst 
volgende weg, daarlangs lagen wel honderd 
eengezinswoningen zonder gordijnen. Stof voor jaren 
napraat zou ik ze bezorgen. 

Lang had ik me niet meer zo feestelijk gevoeld. Ik fietste 
nog even langs treurig verduisterde bedrijfjes maar in de 
verte zag ik de lichtjes van het woonerf al. ‘Kiri eleison’ 
zong ik. Dat lied kenden ze misschien niet meer, dus toen 
ik de hoek om draaide zong ik ‘Gloria’ (in excelsis deo), 
zo hard als ik durfde. 

Het effect was grandioos. Niet dat ze naar de ramen 
vlogen, maar toch zag ik tientallen mensen verbaasd 
opkijken, van tafel komen en naar het raam toe lopen. 
Glimlachend werd ik nagekeken. 

Ik fietste deze weg en ook de volgende laan twee keer op 
en neer. Steeds meer mensen verschenen voor de ramen, 
vooral kinderen, maar toch ook een hoop volwassenen. Er 
werd gewezen, gezwaaid en gelachen, vooral gelachen. 
Wat een plezier verspreidde ik!  

Toen kwamen er nog twee jongetjes naar buiten, die 
probeerden van het vliesje sneeuw dat er lag een bal 
bijeen te schrapen. Voor mij een teken dat het mooi was 
geweest. 

 

 

Een Nieuw Jaar: 
Een nieuw jaar kun je beginnen met je mooiste kleren 
aan. Dat is wel erg gezellig Maar je hebt er niet veel aan. 

Een nieuw jaar kun je beginnen met een grote zak vol 
goud. Maar dat heeft weinig waarde Als niemand van je 
houdt. 

Een nieuw jaar kun je beginnen met een lekker glaasje 
wijn Maar als dat op is Wat dan nog? Er moet iets beters 
zijn.  

Een nieuw jaar kun je beginnen met een erg mooi gedicht 
Maar het beste is altijd nog:begin met een blij gezicht. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



JIM 2005 
 
Het was dit jaar voor ons de negende keer dat wij onze 
medewerking verleenden aan het JIM. 
Traditiegetrouw begonnen onze “Vutters” op maandag 
met het aankleden van de piste. Voor de eerste keer 
maakte John Darding deel uit van die ploeg. Door de 
routiniers werd hij ingewerkt en heeft het positief 
ervaren. (Het contract voor volgend jaar ligt klaar John!) 
Vanwege de bezuinigingen blijft er op de laatste maandag 
steeds minder hooi (of was het nu stro?) over om op te 
ruimen. Ik heb in Wolder gelukkig geen sporen meer 
gevonden van afgevallen ladingen. 
Voor wat betreft de pistebouwers was de organisatie van 
mening dat wij de werkzaamheden met niet meer dan 16 
mensen (in plaats van de gebruikelijke 25) goed zouden 
kunnen uitvoeren. En zo geschiedde! We begonnen er 
sceptisch aan. Gaande de rit kwamen we er achter dat het 
goed liep. We waren één hechte groep (homogeen is een 
moeilijk woord, hè Herman!). Er kwamen 
werkzaamheden bij en er vielen taken weg. Er zijn zelfs 
paarden bij die van de zenuwen gewoon in de piste 
beginnen te ontlasten. Ook dat ruimen we op. We krijgen 
steeds meer specialisten in de groep. We hebben de man 
die er voor moet zorgen dat de juiste vlag wordt gehesen 
tijdens de prijsuitreiking. We hebben de mensen die 
moeten zorgen dat de prijzen worden uitgereikt op een 
(schone!) rode loper. Er zijn mensen die tijdens de 
dressuur de juryrapporten naar het wedstrijdsecretariaat 
moeten brengen. Dat moet snel en zonder lawaai! We 
hebben ervaren chauffeurs die zich ervan bewust zijn dat 
ze in dure auto’s rondrijden en daarom de auto altijd 
afsluiten en de sleutel veilig opbergen zodat er letterlijk 
niemand in de auto kan. We hebben het trouwens dit jaar 

zonder John Stevens moeten doen die vanwege 
gezondheidsproblemen dit jaar verstek moest laten gaan. 
Ter geruststelling: John, het “stökske rape” is gewoon 
doorgegaan. (zie ook de foto’s op onze website) 
Wat is het heerlijk voor een coördinator om te weten dat 
hij van te voren weet dat de opgedragen werkzaamheden 
altijd zonder mopperen worden uitgevoerd. Ook werd er 
niet gemopperd toen we zowel op vrijdag als op zaterdag 
18 uur (!) voor het JIM in de weer zijn geweest. Zelfs 
toen hadden onze mensen een smile op hun gezicht. Het 
zijn tenslotte allemaal vrijwilligers die aan het einde van 
de werkzaamheden niet meer krijgen dan een 
(welgemeend) schouderklopje. 
Op zondagmorgen heeft zelfs in alle vroegte een van onze 
medewerkers de euvele moed kunnen opbrengen om 

verkleed als suomi-worstelaar de piste te betreden om de 
reeds aanwezige mensen te trakteren op een one-woman-
show.  
Ik wil hierbij oprecht benadrukken dat ik het opnieuw 
ontzettend fijn heb gevonden om als coördinator van deze 
super gemotiveerde groep te mogen fungeren en deze 
prestatie te kunnen leveren. Alleen degenen die erbij zijn 



geweest weten wat het was. Ik heb er in elk geval van 
genoten. 
Dat de organisatie tevreden over ons was blijkt uit het feit 
dat we de uitnodiging voor volgend jaar reeds binnen 
hebben. 
 

Kees Close. 
 

 
Jubilarissendag 2005. 
 
Zaterdag 12 november jl. vond de jubilarissendag 2005 
plaats. 
Zoals in de vorige editie reeds aangekondigd, komen we 
in deze uitgave terug op de leden  die op 12 november jl. 
hun jubileum vierden 
 

 
 
 
 
 

40 jaar lid 
Ben Braeken en Sjef Thimister     
 
Bij de twee 40 jarige jubilarissen, Ben Braeken en Sjef 
Thimister, treffen we zoveel overeenkomsten aan dat we 
beide good old boys in één verhaal samenvatten. 
 
Beiden komen vanuit de stad in Wolder terecht. We 
schrijven dan begin jaren zestig. 
Sjef ontmoet Tinie in de Stuers en komt tot de ontdekking 
dat ook in de buitengebieden schoonheden te vinden zijn. 
De eerste kennismaking wordt closer en Sjef belandt in 
Wolder. Hij komt terecht in een echte blauw familie, 
waar hij voor de keuze wordt gezet. Als je voor de 
dochter kiest, dan kies je ook voor de blouwe van 
Wolder. Het was alles of niets en dat laatste betekende 
afdruipen. Sjef koos voor alles. 
Ben werd door broer Nico meegenomen naar Wolder, 
want Nico had deze contreien al vaker verkend. Nadat hij 
een paar keer bij de awwe foem – de huidige Lammergier 
- was geweest begon Ben zich al wat op zijn gemak te 
voelen. Voor Nico reden om hem mee te nemen naar de 
drumband van de Blouwe. 
 
Beiden hebben vele jaren bij de drumband doorgebracht. 
Sjef was eerst nog bij de vaandelafdeling maar maakte 
snel de overstap naar de drumband. Zij beleefden er 
mooie jaren en samen vierden ze uitbundig de successen 
die behaald werden.  
Hun activiteiten beperkten zich in de begin jaren niet 
uitsluitend tot de drumband. Beiden waren Prins carnaval. 
Ben in 1970 en Sjef in 1979, beiden waren jarenlang lid 
van de Raad van XI. 



Met anderen waren ze de voortrekkers bij de harmonie 
wanneer het ging om uitstapjes en feesten 
 
In 1990 werden ze allebei benaderd voor een 
bestuursfunctie bij de Supportersvereniging en toen 
kwam het nodige werk om de hoek kijken. De 
Supportersclub had immers tot doel zoveel mogelijk geld 
voor de harmonie in te zamelen. Dat geld kwam niet 
vanzelf; daar moest iets voor gedaan worden. 
 
De handen moesten uit de mouwen bij de organisatie van 
kienavonden, wijnfeesten, tentfeesten, carnavalszittingen 
en Pletzersstraatfeesten. Mede door hun inzet en 
betrokkenheid kon de harmonie in al haar geledingen van 
de nodige financiële middelen worden voorzien. 
 
Dat alles deden ze in nauwe samenwerking met wijlen 
Nico Braeken, de man die we op 12 november jl. helaas 
niet meer in ons midden mochten hebben en die op die 
dag ook zijn 40 jarig lidmaatschap van de Blouwe zou 
hebben gevierd. Op de geweldige verdiensten van Nico 
voor onze vereniging zijn we in de vorige editie 
ingegaan. 
Uit respect en dankbaarheid voor de vele verdiensten van 
Nico overhandigde de voorzitter als postuum eerbetoon 
het insigne behorende bij het 40jarig lidmaatschap van 
onze harmonie aan zijn echtgenote Ans.  
 
25 jaar 
Reng Bastiaens 
 
Een zilveren Reng die jarenlang deel heeft uitgemaakt 
van de vaandelafdeling. Hij moet het vanwege zijn 

gezondheid wat rustiger aandoen, maar hij is nog steeds 
nauw betrokken bij het reilen en zeilen van de Blouwe. 
 
Reng zorgde altijd voor de schellenbomen. Die moesten 
blinken als een spiegel en zeker tijdens de jaarlijkse 
processie moest het zilver schitteren in de zon. 12 
november jl werd hij als zilveren jubilaris in het zonnetje 
gezet. 
 
In de tijd dat nagenoeg iedere harmonie nog minstens één 
keer per jaar een feesttent plaatste, was Reng een 
bijzondere taak toebedeeld. Met Theo Bastiaens 
fungeerde hij dan als nachtwaker. Het behoeft geen 
betoog dat tijdens die nachten onder het genot van 
“hemels water” sterke verhalen werden verteld. Zij 
moesten immers wakker blijven, want zodra de tent 
opstond kwamen ook de buffetten met de drank. Daar 
moet over gewaakt worden. In die tijd waren er nog geen 
biertanks, die pas op het laatste moment worden gevuld. 
 
Ook bij andere buitenactiviteiten van de harmonie was 
Reng steeds te vinden. Met name bij het feest in zijn 
straat – het Pletzersstraatfeest – werkte hij dag en nacht 
om alles maar goed in orde te krijgen. Nu nog kan hij van 
die jaarlijkse activiteit ten volle genieten. 
 
Waar Reng ook bijzonder trots op is, is zijn aandeel in het 
opbouwen van het rustaltaar en het leggen van het 
zandtapijt bij gelegenheid van de processie in Wolder. Na 
afloop van de processie vond hij dat er geklonken moet 
worden op de verrichte prestatie. Dat had tot gevolg dat 
Gerda op kermiszondag het middageten moest zien warm 
te houden omdat Reng de tijd vergeten was. Hij maakte 
die vertraging overigens steeds goed met lekkere chocola. 



 
Jarenlang was hij lid van het optochtcomité, waarvan de 
vergaderingen tot diep in de nacht duurden. Reng had dan 
het probleem dat hij bij thuiskomst niemand wakker 
mocht maken. Meestal lukte dat wel, behalve de keer dat 
hij de kat niet zag. Gelukkig heeft de kat die escapade 
overleefd. 
 
Brigitte Moors 
 
Nadat een kleine twee jaar eerder haar zus Chantalle haar 
opwachting bij harmonie Wilhelmina had gemaakt, 
volgde Brigitte in 1980 haar voorbeeld. 
Ma kreeg iets meer rust, want als er iets te doen was bij 
de Blouwe trokken pa en zijn twee dochters richting 
harmoniezaal. 
 
Ook Brigitte begon evenals haar zus bij de majoretten en 
maakte vervolgens de overstap naar het orkest. De 
solfègeopleiding werd gevolgd en daarna viel de keus op 
een dwarsfluit. Zij vond dat een prachtig instrument, 
maar zij wilde graag een eigen dwarsfluit. Zij sloeg flink 
aan het sparen en het resultaat daarvan was dat zij haar 
eerste twee dwarsfluiten van haar eigen spaargeld kocht. 
Zij is een fanatiek lid van het orkest en heeft een grote 
belangstelling voor het verenigingsgebeuren. In het 
verleden was zij lid van de Contactcommissie. 
Momenteel speelt ze fagot. 
 
Na haar huwelijk met Gerrie trok ze de grens over en nu 
woont in het o zo vredige Lafelt. Dat vredige was er 258 
jaar geleden niet aan af te zien, want toen klonk daar 
wapengekletter en woedde de slag bij Lafelt. 

Samen met Gerrie en Hellen en Stan bewonen ze daar een 
prachtig gerenoveerde boerderij, waarin met de regelmaat 
van de klok de meubels op een andere plaats staan. Voor 
Gerrie is het geen verrassing meer als hij bij thuiskomst 
weer een andere opstelling tegenkomt. Brigitte wil met 
haar meubels alles uitproberen en dat betekent 
voortdurend sjouwen. Plannen over haar toekomstige 
huisvesting had ze al in haar jeugd en tijdens vakanties 
met haar ouders werden die vaak ontvouwd. Wonen in 
een door haar gerund groot hotel tot het bewonen van een 
luxe woonboot. Het is een boerderij geworden. 
Op die boerderij in Lafelt huist ook Luco, haar hond, 
waar ze bijzonder dol op is. 
 
Petra Pauwels 
 
Petra versterkt eveneens al 25 jaar de gelederen van onze 
harmonie. Samen met haar zus Sandra begon ze bij de 
majoretten, maar na 4 jaar hield het daar voor gezien. 
Niet dat ze het niet leuk vond , maar omdat ze een 
instrument wilde hebben. Zij wilde met een instrument 
tussen de muzikanten marcheren. 
 
Na de solfègeopleiding ging ze de hoorngroep versterken 
en dat doet zij nog steeds. Ze behoort tot de vaste kern 
van die groep. Ze is een enthousiaste muzikante en weet 
door haar inzet ook anderen te motiveren en te inspireren. 
Zoon Raymond heeft inmiddels de stap naar de Blouwe 
gemaakt want hij zit momenteel op melodisch slagwerk 
en wees maar zeker dat ma zijn verrichtingen vol 
belangstelling volgt. 
 
Samen met haar man Maurice en haar boys Raymond en 
Harold trekt ze graag de natuur in. Er worden flinke 



wandelingen gemaakt en daar kan zij ten volle van 
genieten. Frappant is wel dat zij vroeger een gruwelijke 
hekel aan wandelen had. Pa en ma moesten alle zeilen 
bijzetten om haar mee te krijgen. Nu is het haar grote 
hobby. 
Vakanties worden doorgebracht op boerderijcampings, 
want boerderijen hebben een duidelijke band met de 
natuur en dat boeit haar. 
 
Petra staat voor iedereen klaar die een helpende hand 
nodig heeft en in dit kader willen we ook haar activiteiten 
binnen de parochiegemeenschap van Belfort noemen.  
 
 
12½ jaar  
Pascal Aarts 
 
Begon bij de drumband die destijds onder leiding stond 
van Jef Augustin. Zijn eerste officieel optreden was bij 
gelegenheid van de jaarlijkse processie in Wolder. De 
trom die hij toen had stond qua grootte in geen enkele 
verhouding tot de kleine tamboer. Maar dat kon de pret 
niet deren. 
Trots als een pauw liep hij in het blauw in processiemars 
door Wolder. 
 
Zes jaar maakte hij deel uit van de drumband en koos 
toen voor een solfègeopleiding. Hij wilde naar het orkest. 
Hij ging lessen volgen bij Paul Theunissen en toen de 
solfège erop zat, kwam het grotere werk. Hij mocht fagot 
gaan spelen en het was Pol Paulissen die hem de kneepjes 
van het fagot-spelen bijbracht. Pascal is verknocht aan dat 
instrument, waarmee hij zelfs een solo-optreden met de 
harmonie verzorgde. 

In het kader van de deelname aan het WMC is hij 
weliswaar de hoorngroep gaan versterken, maar hij is 
inmiddels weer teruggekeerd naar de fagot. 
Over de voorbereiding van die deelname aan het WMC 
heeft Pascal overigens een prachtige DVD gemaakt. Die 
mag er zijn. 
 
Muziek is zijn grootste hobby en dat geldt ook voor zijn 
vriendin Silvy die eveneens bij een harmonie speelt en 
wel bij onze Wolderse zustervereniging. Het is enkel een 
kwestie van kleurverschil! Feit is wel dat aan de familie 
Aarts nadrukkelijk de kleur blauw verbonden is.  
Verder doet Pascal aan survival, bergbeklimmen en 
mountainbiken en dat geldt ook voor zijn vriendin.  
 
Veronique van den Boorn 
 
Stapte in de voetsporen van haar moeder en begon bij de 
majoretten. Achter opa aan. Inmiddels marcheert het hele 
gezin van den Boorn achter opa aan en oma staat altijd 
glunderend aan de kant. 
 
Na zes jaar deel te hebben uitgemaakt van de 
majorettengroep begon ze met solfège en ging daarna 
klarinet spelen. 
Zij musiceert vol overgave en voelt zich echt thuis in die 
groep. Ze wil absoluut niet achterblijven bij pa, ma en 
broerlief die ook een bijdrage leveren aan het orkest. 
 
Naast muziek – haar grootste hobby – doet ze graag 
koken en bakken. Ze neemt ma op die manier heel wat 
werk uit handen en bovendien mogen de resultaten gezien 
worden. 



Ze is altijd bereid de handen uit de mouwen te steken. 
Heel wat tijd heeft ze bij oma Tinie meegeholpen in de 
bloemenzaak en menig fraai boeket gemaakt. 
 
Loopt momenteel stage in het kader van haar opleiding 
tot tandartsassistente, welke opleiding zij volgend jaar 
met succes hoopt af te ronden. 
 
 
Peggy Duijsinx 
 
Komt altijd opgewekt en goed gemutst naar de wekelijkse 
repetitie. Zij heeft een brede belangstelling voor het totale 
harmoniegebeuren. 
Was destijds een fanatiek lid van het jeugdorkest en in 
diezelfde tijd zong zij als lid van het kerkelijk 
jongerenkoor de sterren van de hemel. 
 
Speelt al die jaren dat ze deel uitmaakt van het korps 
klarinet en doet dat met veel plezier. 
Enige tijd geleden dreigden donkere wolken aan de 
blauwe hemel te verschijnen en was het even onzeker of 
we haar nog in ons midden zouden hebben. 
Ze was op excursie in Rome en bij die gelegenheid werd 
ook een aantal nonnenkloosters bezocht. Peggy was heel 
erg onder de indruk van al die pracht en praal en haar 
belangstelling voor het kloostergebeuren was die nonnen 
niet ontgaan. Vers en knap bloed konden ze best 
gebruiken en dat was bovendien goed voor de uitstraling 
van het klooster. Alle goede bedoelingen van de nonnen 
ten spijt: ze vond Wolder toch mooier! 
 
Na afloop van de repetitie op vrijdagavond wil ze soms 
nog wel eens even blijven hangen, maar haar werk bij 

TPG Post verhindert dat. Zij moet de volgende morgen 
vroeg uit de veren want de post dient tijdig bezorgd te 
worden. En slaap heeft iedereen nodig en soms kan die 
slaap je wel eens overmannen. Tijdens haar stage in 
Roermond was het een keer erg laat geworden en ze 
dacht: ik slaap morgenvroeg wel wat in de trein op weg 
naar Roermond. Zo gezegd zo gedaan. Toen ze wakker 
werd was de stoptrein inmiddels vanuit Roermond op de 
terugweg naar Maastricht! 
 
Studeert fysiotherapie en gaat binnenkort voor 4 maanden 
naar Zuid-Afrika. Hoopt in juni 2006 haar opleiding af te 
ronden en dan aan het echte werk te beginnen. Wie dan 
gemasseerd wil worden, weet waar hij of zij terecht kan. 
 
10 jaar 
Chiara van Duurling. 
 
Chiara behoort tot de vaste kern van de majorettengroep. 
Zij is een gezellige meid en komt elke week vol goede 
moed naar de repetitie. 
Ze komt uit een echte blauwe familie en het is dan ook 
niet verwonderlijk dat zij bij iedere gelegenheid van de 
partij is. 
Chiara draait fanatiek mee in de groep en regelmatig 
neemt zij deel aan festivals waar ze vaak zeer 
verdienstelijke resultaten behaalt. 
 
Ze zit momenteel op het Porta Mosana College en hoopt 
volgend jaar die opleiding met succes af te ronden. 
Als hobby heeft Chiara winkelen met vriendinnen. Als ze 
de stad intrekken maken ze er steeds een gezellige boel 
van. 
 



Sinds kort heeft ze er een nieuwe hobby bij en dat is: naar 
MVV gaan kijken. Zij moedigt de jongens in de Geusselt 
heel fanatiek aan. En het is bijna niet te geloven, maar 
sinds die tijd blijven de successen bij onze sterdragers 
niet uit.  Het gaat heel goed en daar zouden de 
aanmoedigingen van Chiara wel eens een grote bijdrage 
aan kunnen leveren. 
 
Aan alle jubilarissen en hun partners een hartelijk 
proficiat !!!. 
 
 
Supportersclub. 
Met ingang van 1 oktober is de samenstelling van onze 
supportersclub gewijzigd.  
Zoals velen van u wellicht weten bestaat onze supporters 
vereniging al bijna vijftig jaar. 
 
De supportersvereniging werd in juni 1956 opgericht, door: 
P.Theunissen                  M.Sieben 
L.van Vlodrop                F.Nicolaes 
M.Moors                        G.Darding 
Dhr.Geussens                 G.Paulissen 
H.Paulissen                     S.Stevens 
L.Vandenboorn               J.Haesen 
 
en had als doel de vereniging Harmonie Wilhelmina, daar waar 
mogelijk, te voorzien van financiën. 
Door het organiseren van o.a. de wekelijkse kienavonden werd 
er een gigantisch bedrag verdiend. 
Zo was het mogelijk om af en toe eens flink in de buidel te 
tasten als het bestuur van “Wilhelmina”, hier weer eens om 
vroeg. 
 
Het is een onmogelijke opgave om hier een concrete 
opsomming te geven van wat deze supporters voor onze 

harmonie hebben betekend. Wij kunnen terug rekenen tot 
begin jaren 70 ( vanaf die tijd is er een perfecte administratie ) 
en dan komen we aan een bedrag van zo’n slordige € 100.000,- 
In de jaren daarvoor werd er ook verdiend en geschonken, 
maar om hoeveel geld dat gaat, kunnen we helaas niet meer 
achterhalen. 
 
Heel jammer is het wegvallen van de wekelijkse kienavond, 
daar dit de inkomstenbron was voor deze club. Maar ook hier 
heeft de moderne tijd zijn sporen nagelaten. Kienen doen de 
mensen inmiddels veelal thuis, achter de computer…… 
 
Begin 70 jaren werd de voorzittershamer overgenomen door 
Nico Braeken, welke dat tot aan zijn overlijden 18 Augustus, 
2005 heeft gedaan.  
 
Met het wegvallen van Nico Braeken, moest er gezocht 
worden naar een nieuwe voorzitter en besloten de nog zittende 
bestuursleden, Edy Lebon en Jef Thimister, samen met de nog 
zittende leden Ben Braeken en John Darding, om het 
bestuurlijke over te dragen aan een jongere generatie.  
 
De leden van de supportersclub hadden zo hun eigen gedachte 
over hoe, en door wie, deze club de toekomst in zou moeten 
worden geleidt.  
Hun gedachte ging uit naar het Kallepingske.  
 
Dit is de afgelopen 21 jaar toch een solide organisatie 
gebleken. 
Buiten het publiceren van ons verenigingsblad organiseren zij 
namelijk van alles en nog wat, lotto, wandeltochten, 6 kamp, 
dropping, fietstocht. 
Ook heeft dit Kallepingkse in de afgelopen jaren al heel wat 
geld aan de vereniging geschonken, waardoor er eigenlijk al 
een link aanwezig was met de supportersclub. 
Dit Kallepingske, zou eigenlijk de animator kunnen zijn, om 
voortzetting van de supportersclub te garanderen. 
 



Zo werd mij gevraagd (Harrie van den Boorn), om een en 
ander eens te bespreken met Marc Hogenboom en Harrie 
Darding,  
(respectievelijk, secretaris en penningmeester van het Blouw 
Kallepingske).  
Samen met de leden van de supportersclub, hebben wij 
besproken hoe de toekomst van de supportersclub er uit zou 
moeten zien, waarna wij de ons aangeboden Job hebben 
geaccepteerd. 
 
Zo is met ingang van 1 november, Marc Hogenboom 
secretaris, Harry Darding penningmeester en Harrie van den 
Boorn voorzitter van Stichting Supporters Harmonie 
Wilhelmina. 
De Stichting neemt afscheid van de Heren Edy Lebon en John 
Darding, zij besloten dat het tijd werd voor andere zaken. 
Wij danken deze heren voor de jarenlange inzet en wensen hun 
een goede gezondheid en een warm “blouw”gevoel toe, “ 
Heren u bent natuurlijk altijd van harte welkom bij de 
Blouwe!” 
 
Jef Thimister en Ben Braeken blijven echter gewoon lid van de 
Stichting, zo weten wij ons in elk geval verzekerd van hun 
jarenlange ervaring. 
 
Het is niet de bedoeling om weer te gaan kienen zoals dat altijd 
werd gedaan, hiervoor is gewoon te weinig animo vanuit het 
Wolderse. 
Wij zullen echter wel ons uiterste best doen om leuke dingen te 
organiseren, zoals de dropping, wandeltocht, fietstocht… 
precies zoals u dat de afgelopen paar jaar van ons gewend bent. 
Tevens willen wij een jaarlijkse kienavond organiseren voor 
alle leden en aanhang, dit wordt dan wel een nostalgische 
kienavond, met nostalgische prijzen en veel …héél veel 
gezelligheid.  
Door deel te nemen in deze activiteiten steunt u dus de 
supportersclub en zal deze ook in de toekomst wellicht in staat 
zijn om een keer een instrument aan te bieden. 

 
Ik wil graag, mede namens Marc Hogenboom en Harry 
Darding, mijn respect uitspreken ten aanzien van onze 
voorgangers en hun hartelijk danken voor het overdragen van 
deze prachtige stichting. 
Wij zullen proberen om de supportersclub te laten voortbestaan 
met leuke activiteiten en af en toe een “gouden handdruk”, 
naar de  penningmeester van Harmonie Wilhelmina. 
 
Harrie van den  Boorn 
 
 
 

Wis geer dat! 
 
• Peggy Duijsinx naar Zuid Afrika gaat voor een stage van 4 

maanden van Januari tm April. Jullie kunnen haar bereiken 
op de volgende internetpagina peggel.waarbenjij.nu en 
daar eventuele berichtjes achterlaten. 

• Dat Giscard Hamers (net 7 jaar geworden), zoon van Frank 
Hamers en Monique Hamers Paulussen, op het Pancratius 
concours in Kerkrade 27 november j.l  86 punten heeft 
gehaald op z’n blokfluit in de 4e afdeling. 

• Yves, het zoontje van Johnny Koumans loopt altijd met 
zijn trommeltje rond. Toen John Hogenboom in de zomer 
bij Fam. Doms op bezoek was liep Yves dan ook in de 
brandgang lekker te trommelen, John keek over de 
schutting en zei toen, shht je moet piano spelen, waarop 
Yves zei: die kan ik toch niet dragen. 

• Wessel, het zoontje van Ron thimister zei tegen Ron een 
keer, kijk pappa naar de Coen van die harmonie. Tja, Coen 
loopt voor de harmonie, dus waarom is dan niet elke 
tambourmaitre een Coen? 

 
 
 
 



Majorettekamp 8 en 9 oktober j.l. 
 
 
Zaterdag 8 oktober was het eindelijk zover, om half 11 ’s 
ochtends werden we in Wolder verwacht, bepakt en bezakt. 
Niemand had enig idee waar we heen gingen, dus een beetje 
spannend was het wel. 
Een vrachtautootje (ja echt waar dat was nodig) kwam de 
spullen ophalen. Even de mama’s en papa’s gedag zoenen en 
met 3 auto’s vol majorettes gingen we op weg, niet wetend wat 
ons allemaal te wachten stond.  
In Houthem stopten we, hier werden ons wat papieren, drinken 
en een doos snoep gegeven en verteld dat we vanaf daar verder 
moesten lopen. Verbaasd gingen we op pad. Onderweg waren 
er uiteraard opdrachten bedacht zoals: leer fluiten op het dopje 
van een beukennootje, een verhaal dat Astrid geschreven had 
lezen en later als toneelstukje opvoeren. Ook werd er gevraagd 
om een liedje of een leus te maken. Dit is ons liedje geworden: 
 

Jao veer zien majorette 
en dat laote veer zien 

want veer zien noe op kamp, 
vaan us veuj sleijt d’n damp 

veer höbbe geloupe, 
door bos en door straote 

gezèllig op kamp 
 

Onderweg moest dit natuurlijk de nodige keren geoefend 
worden.  
Na een uur lopen vroegen de kleine majorettes of we er nog 
niet waren, ze begonnen moe te worden. Aangezien we zelf 
geen idee hadden, antwoorden we telkens; we zijn er zo, nog 
eventjes. Na een aantal keren dit antwoord te hebben gekregen 
zeiden ze, dat zeggen jullie nu al een uur, en inderdaad dat 
klopte. 
Net op het moment dat we ons begonnen af te vragen of we 
dan misschien toch verkeerd waren gelopen kwamen we een 

herkenningspunt tegen. Onder het gezelschap van het lied:”een 
potje met vet”, en de vreemde en geamuseerde blikken van 
voorbijgangers, liepen we vol goede moed verder.  
Uiteindelijk na zo’n 2 uur te hebben gelopen kwamen we op de 
eindbestemming aan: het scoutinggebouw in Ulestraten. 
Hierbij mag een complimentje voor de 4 kleine meiden niet 
ontbreken, ze hebben het uitstekend volgehouden. 
Even bijkomen met iets te drinken en een lekkere kop 
tomatensoep deed iedereen goed. Nu was het tijd om de 
luchtbedden op te pompen, de 4 kleinste meiden gingen samen 
in een kamer en de rest sliep in de grote zaal. Jullie kunnen je 
wel voorstellen dat 4 meiden op een eigen kamer voor een 
hoop pret en gegiechel zorgde. 
Toen was de tijd aangebroken om ons toneelstukje op te 
voeren. Ook dit zorgde af en toe voor hilarische momenten.  
Hierna werden we verrast door een mevrouw die ons kwam 
helpen met kettingen, armbanden en oorbellen maken. 2 tafels 
stonden vol met kralen en iedereen heeft prachtige creaties 
gemaakt. 
’s Avonds was het tijd voor de barbecue. Annelies en Astrid 
zaten buiten onder het afdakje om ons allemaal te voorzien van 
lekker eten. Ze waren overigens niet alleen, af en toe kregen ze 
gezelschap van een klein veldmuisje. 
Nadat de kleintjes zich nog even uitgeleefd hadden op het 
levensgrote spel Twister, was voor hen de bedtijd 
aangebroken. Tandjes poetsen, een verhaaltje van tante Cindy 
en slapen maar. Na een tijdje was het dan toch echt stil in hun 
kamertje.  
 
De rest was na nog wat gedronken, gesnoept en gekletst te 
hebben toch ook wel toe aan een bed. 
Veel nachtrust zat er niet in, want om half 7 liepen er alweer 
wat kleine majorettes rond. 
Nadat iedereen een beetje het gevoel van wakker zijn had, en 
een boterham achter de kiezen had gewerkt, stond Astrid’s 
vriend voor de deur. Hij is turnleraar, dus dat beloofde wat. Na 
een zware training, waarin we spieren hebben gebruikt 
waarvan we niet eens wisten dat ze bestaan, gingen we 



uiteraard ook nog wat dans en twirloefeningen doen. We 
moesten natuurlijk wel iets kunnen laten zien als de ouders ons 
kwamen halen.  
Ook de nieuwe straatshow en een aantal 2 baton oefeningen 
kwamen aan de beurt. 
Om na al die training niet in slaap te vallen zijn we daarna nog 
wat gaan wandelen. We ontdekten dat ze daar erg lekkere 
appels hadden,  maar dat is meestal als iets gratis is ;-)  
Om 5 uur kwamen de ouders weer om iedereen op te halen. Na 
te laten zien wat we geleerd hebben dit weekend gingen we 
moe maar voldaan terug naar huis. 
Annelies, Miranda, Esther en Astrid dank jullie wel. Het was 
een fantastisch weekend, op naar het volgend jaar! 
 
Jolanda Doms. 
 
P.S. : Neem ook even een kijkje op de site van de harmonie, 
hier staan de foto’s op. 
 
 
 

Kienmiddag. 
 
Zondag 11 december werd door onze supportervereniging een 
nostalgische kienmiddag georganiseerd. 
Zonder dat er reclame was gemaakt was er een behoorlijke 
opkomst. 
Zo’n 125 personen namen de moeite om eens een gokje te 
wagen ten gunsten van onze supportersclub. 
 
In de persoon van Ben Braeken had de zaal natuurlijk een 
bijzonder ervaren omroeper. Hij wist als geen ander dat er veel 
nieuwe kieners tussen zaten. Het tempo wat ervaren kieners 
hebben, zouden de nieuwe kieners echt niet bijhouden en zo 
werd alles dus in een rustig tempo afgewerkt. 
 

Veel trouwe kieners hadden hiernaar uitgekeken. Jarenlang 
konden zij elke week kienen, maar hieraan kwam in het 
voorjaar helaas een einde. Om half drie ging de harmoniezaal 
open, maar om half twee was de eerste kienster al aanwezig! 
Kwart over drie riep Ben de zaal tot de orde, mocht men de 
kienplaat controleren en begon men voor het eerste rijtje te 
spelen. 41 Prijzen waren er te winnen twintig voor en 
eenentwintig na de pauze, waarin men zich de koffie met vlaai 
en/of wafel (Theo Bastiaens, nogmaals hartelijk bedankt!) 
lekker liet smaken. 
Omstreeks kwart voor zeven ( ! ) ging de superhoofdprijs, het 
levensmiddelen pakket van € 100,- eruit. Nadat de dames en de 
heren kieners waren bedankt voor hun aanwezigheid, kwam er 
een einde aan een zeer gezellige middag. 
 
De nieuwbakken penningmeester van de supportersvereniging 
stond te glunderen. Dit was, in alle opzichten, een mooie 
geslaagde middag. 
De 125 aanwezigen hebben hun uiterste best gedaan om de kas 
een beetje aan te vullen, grandioos. Dit nostalgische kienen zal 
zeker navolging krijgen. Er werd door diverse mensen 
geopperd om dit twee maal per jaar te doen, met Pasen en met 
Kerstmis. Dit idee, wordt in overweging genomen. Natuurlijk 
hopen we een volgende keer nog meer leden te mogen 
begroeten, er waren nog een kleine tachtig plaatsen 
beschikbaar. “Kom de volgende keer dus gewoon met je 
buurman of buurvrouw kienen, hier mag je eens lekker gezellig 
wat kletsen, iets wat jullie op de repetitie natuurlijk niet 
mogen”. 
Vanaf deze plaats wil ik graag alle gulle gevers bedanken. 
Doordat al die mensen en bedrijven, belangeloos prijzen ter 
beschikking hebben gesteld, is het voor ons mogelijk om aan 
zo’n middag wat geld te verdienen. 
Nogmaals hartelijk bedankt.  
 
 
 



De supportersclub organiseerde deze middag, maar zag zich 
genoodzaakt om een beroep te doen op de hulpvaardigheid van 
enkele trouwe leden. Kees, Marijke, Veronique en Daniel, 
Hartstikke bedankt voor jullie medewerking. 
P.S. Bert heeft beloofd dat de volgende keer de vaatwasser is 
gerepareerd!!! 
 
Na afloop werd er officieel afscheid genomen van Edy Lebon 
en John Darding, welke nu officieel hun lidmaatschap bij de 
supportersclub hebben beëindigd. De beide heren werden 
bedankt voor hun bewezen diensten en kunnen genietend van 
een lekker glaasje rode wijn nog eens met plezier terugdenken 
aan deze periode.  
 
Heren Bedankt. 

 Harrie van den Boorn 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jan zo 08 11.00 uur Nieuwjaarsconcert 
 vr 13 19.30 uur Openbare repetitie orkest in het 

kader van Harry Potter 
 zo 22 15.00 uur Concert met Mignon Geleen in het 

Paenhuys in Riemst (B) 
Feb za 04  20.11 uur Carnavalszitting CV de Blouwe 
 ma 27 14.30 uur Carnavalsoptocht in Wolder 
Mrt zo 26  11.00 uur Algemene Ledenvergadering 
Apr za 08  19.30 uur Drumbandtreffen (zaal HW 

Wolder) 
Mei za 13 19.30 uur Concert met fanfare St. Geertruid 

in zaal HW te Wolder 
 zo 21 nnb Concert in het Mecc 
 zo 28   Pletzersstraatfeest 
Jun zo 04 09.00 uur Afhalen communiekinderen Wolder 
 zo 25 09.00 uur Processie in Wolder 
 ma 26 19.00 uur Muzikale rondtocht door Wolder 
Sep vr 01   Serenade 
 zo 03   Marsdefilée bij Wijcker Fanfare 
 zo 10   Euregioparade in Maastricht 
 zo 17   Stedelijk Muziekfeest in Heugem 

Okt za 07 of 
zo 08 nnb Concert met harmonie St. Caecilia 

Beek (L) 
 zo 29 nnb Harmonieus Maastricht (Theater 

a/h Vrijthof) 

Nov 
ma 20 
t/m 
ma 27 

  Werkzaamheden JIM 

Agenda 

 



Harry Potter’s 
Magische Muziek 

 

 
 
Op vrijdag 13 januari as. zal Harmonie Wilhelemina onder leiding 
van haar dirigent Rob van der Zee tijdens een open repetitie laten 
zien en horen hoe magisch muziek kan zijn.  
Aan de hand van de filmmuziek van Harry Potter and the sorcerer’s 
stone zal onze dirigent samen met alle instrumenten van de harmonie 
de noten op papier omtoveren tot spannende muziek. 
 
De open repetitie begint om 19:30 en duurt tot 20:15, in onze 
harmonie zaal (tongerseweg 400) en is toegankelijk voor iedereen. 
De uitleg die onze dirigent geeft zal vooral gericht zijn op kinderen 
die zo op een leuke manier een eerste kennismaking met de harmonie 
kunnen maken.  

 

Lijkt het jou ook wel wat om bij onze harmonie muziek te maken?  
  
 
Harmonie Wilhelmina begint op1 februari 2006 met een nieuwe 
opleiding. Kinderen van 6 t/m 9 jaar zal in  ongeveer anderhallf  jaar 
op een leuke manier de basis van muziek worden bijgebracht.  
De cursus zal zeker in het begin niet alleen het noten lezen bevatten 
maar zal ook alle facetten van muziek en de harmonie belichten en 
zal gegeven worden door een professionele docente. 
 
De groep komt elke woensdag van 16:30 tot 17:15 bij elkaar. 
(tijdsindicatie, precieze tijd volgt later)  Kosten voor deze opleiding 
inclusief het lidmaatschap van de harmonie bedragen 14,50 euro per 
maand. 
Na afronding van de cursus kan de leerling in overleg met docente en 
dirigent of drumband-instructeur kiezen voor een opleiding op een 
instrument in harmonie of drumband.  
 
Ben je ouder dan 9 of kun je al noten lezen? Dan kun je in overleg 
met dirigent/instructeur meteen een instrument kiezen dat je zou 
willen leren bespelen. Afhankelijk van je instrumentkeuze maken we 
een leertraject ‘op maat’ en krijg je les van een deskundig interne 
docent of van een docent bij muziekschool Kumulus.  
 
Voor meer info over opleidingen of harmonie: 
Kom naar onze open repetitie op vrijdag 13 januari as, 19:30-20:15, 
Tongerseweg 400. 
 
Of bel of e-mail één van onderstaande leden van de Commissie 
Werving en Opleiding: 
Evelyne van Dam    040-2817659    evelynevandam@hotmail.com  
Krista van Weert    06-10037028     robert.krista@gmail.com    
 
Of  neem contact op met een van onze bestuursleden: 
John Duijsinx     043-3471150 
Annelies Knaapen   043-3631700 


