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Algemene Ledenvergadering 2006. 
 
Op zondag 15 april jl. vond de algemene ledenvergadering 2006 plaats, een terugblik naar het 
afgelopen verenigingsjaar, maar tevens een gelegenheid om ook toekomstige gebeurtenissen tegen het 
licht te houden. 
Voor degenen die verhinderd waren deze vergadering bij te wonen, volgt onderstaand in vogelvlucht 
een overzicht van de voornaamste punten die ter tafel kwamen. 
Na een korte inleiding door de waarnemend voorzitter - waarbij onder meer de overleden leden Paul 
Paulissen en Jean Rondags werden herdacht – kwam het jaarverslag 2006 van de secretaris aan de 
orde. 
De secretaris had zich - evenals andere jaren – voortreffelijk van zijn taak gekweten en het verslag 
werd onder applaus goedgekeurd. 
Hetzelfde gold voor de beide penningmeesters die hun financieel overzicht 2006 - ondersteund door 
een positief advies van de kascommissie - overeenkomstig vastgesteld zagen.  
De kascommissie 2006 werd bedankt voor het verrichte werk en voor 2007 bestaat de kascommissie 
uit de dames Lucie Hameleers en Mariet Willemsen. 
 



Op voorstel van het bestuur werd de heer Stan Hoen benoemd tot bestuurslid, Vincent Eggen tot ere-
voorzitter en Pierre Bastiaens tot ere-lid.  
 
Bijzondere aandacht in deze vergadering ging uit naar de positie van de commissies binnen het totale 
verenigingsgebeuren en de invulling van de festiviteiten rond het100jarig jubileum in 2008. 
 
Het bestuur hecht grote waarde aan het betrekken van de leden bij de diverse taakvelden waarvoor het 
bestuur zich geplaatst ziet. Op die terreinen zijn ook commissies actief en de leden kunnen vanuit het 
commissieverband een wezenlijke bijdrage leveren aan het bestuurswerk resp. het goed en efficiënt 
functioneren van het totale harmonie-gebeuren.   
Het bestuur heeft inmiddels een ontwerp document over de commissies aan de leden voorgelegd en 
reacties worden met grote belangstelling tegemoet gezien. 
Samen aan de slag, betrokkenheid van alle leden en transparant bestuursbeleid zijn hierbij de 
voornaamste doelstellingen en dat alles onder de lijfspreuk “samen Wilhelmina zijn”. 
 
Volgend jaar bestaat Wilhelmina Wolder 100 jaar, een mijlpaal in de historie van de Blouw van 
Wolder en alle reden om een bruisend eeuwfeest te vieren. 
In grote lijnen zien de jubileumactiviteiten er op dit moment als volgt uit. 
Opening van het jubileumjaar met een Nieuwjaarsconcert op zaterdag 5 januari met nazit. 
Op 19 april vindt een reünie van oud-leden plaats. Voor de organisatie van deze reünie tekent de 
supportersvereniging en voor 25 mei staat een buitengebeuren gepland. 
Vlak voor aanvang van de schoolvakanties maken we een concertreis naar Luxemburg en wel op 
zondag 29 juni 2008. 
Bij een 100 jarig jubileum hoort ook een receptie en deze zal plaatsvinden op zaterdag 20 september, 
op zondag 21 september gevolgd door een H. Mis in de parochiekerk en huldiging van de jubilarissen 
in de harmoniezaal. 
Op een nog vast te stellen datum zal de drumband zich profileren met een concert/festival/clinic 
“Topdrumbands in concert”. Naar alle waarschijnlijkheid wordt dat 12 oktober 2008  
Begin november zal het jubileumjaar worden afgesloten met een gala-concert in het Theater aan het 
Vrijthof in samenwerking met het LSO. 
Feesten organiseren kost geld en om uit de kosten te komen zal een grote loterij georganiseerd worden 
die dit najaar van start gaat. 
 
De vergadering werd afgesloten met de rondvraag waarbij diverse onderwerpen aan de kwamen.  
Moment van toetreding tot het orkest/drumband door leerlingen en de aanwezigheid of – zoals u wilt – 
de afwezigheid bij buitenoptredens waren bij dit agendapunt nadrukkelijke items. 
 
 
Koninklijke Onderscheidingen. 
 
Dit jaar viel aan twee leden van onze harmonie bij gelegenheid van Koninginnedag 2007 een 
Koninklijke Onderscheid ten deel. Jo van Vlodrop en John Stevens werden door Hare 
Majesteit de Koningin benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Voor beide personen 
was dit een feestelijke gebeurtenis en dus alle reden voor een korte terugblik. 
Op donderdag 26 april verraste burgemeester Leers Jo van Vlodrop met een bezoek.  
 
Niets vermoedend reageerde Jo rond 20.45 uur op de bel, maakte de deur open en zag tot zijn 
opperste verbazing naast de burgemeester ook nog diens secretaresse, mevrouw Ies Alken 
staan, in hun kielzog gevolgd door familie, vrienden en bekenden. Totaal verbouwereerd – hij 
had ander bezoek verwacht -  schudde hij zijn onaangekondigde gasten de hand en toen het 
hele gezelschap binnen was, werd de komst van het bezoek snel duidelijk. 
Prachtig allemaal, de kurk ging van de fles maar bij Jo ontstond toch enige commotie, want 
hij bleef zitten met de prangende vraag of wel voldoende in huis was voor dat hele 
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gezelschap. Hij heeft wel wat voorraad, maar wat moest hij met zoveel mensen beginnen. 
Geen nood, daar had Agnes wel voor gezorgd zonder dat hij het in de gaten had. 
De volgende dag hebben we Jo en Agnes een serenade gebracht en de feestelijke gebeurtenis 
nog eens muzikaal onderstreept. 
 
Wie gedacht zou hebben dat burgemeester Leers na zijn vertrek bij Jo ook nog naar John 
Stevens zou gaan, kwam bedrogen uit. Meneer John verbleef met zijn Liesje in Indonesië en 
dus viel er die avond niets uit te reiken. De vogel was gevlogen. 
Maar er was buiten zijn mede-weten het nodige voorwerk verricht en op vrijdag 27 mei werd 
John door de burgemeester telefonisch in kennis gesteld van de hem ten deel gevallen 
onderscheiding. Het schijnt dat hij aanvankelijk nogal wat twijfel had over de echtheid van 
dat telefoontje uit Maastricht, maar tijdens het gesprek heeft Liesje hem met gebarentaal 
bezworen dat het een bloedserieus gesprek was. Ver van Wolder werden toen in Bandung de 
bloemetjes tot diep in de nacht buitengezet. 
Terug in Wolder ontving John op donderdag 10 mei jl in het bijzijn van familie, vrienden en 
bekenden zijn Koninklijke Onderscheiding uit handen van de burgemeester Leers. Die avond 
was er feest ten huize van de familie Stevens. 
Op vrijdag 11 mei hebben we John en Liesje een muzikale hulde gebracht bij gelegenheid van 
deze uitzonderlijke gebeurtenis. 
 
Jo en John hebben allebei de nodige verdiensten voor onze harmonie. Zij zijn langdurig lid en 
hebben in allerlei verbanden hun sporen verdiend voor de Blouw van Wolder. Ook daarbuiten 
zijn ze actief in het Wolderse cultureel maatschappelijk leven. 
Jo is onder meer  bestuurslid van de Stichting Gemeenschapshuis Oud-Vroenhoven en lid van 
het buurtplatform Wolder, terwijl John reeds vele jaren een steunpilaar is binnen het 
Maastrichtse en Wolderse biljartgebeuren. Hij is ook voorzitter/penningmeester van de 
Wolderse biljartvereniging Sport Wolder 1956. 
Aan beide heren en hun dames: een hartelijk proficiat. 
 
Muziek beurs Frankfurt. 
 
Zaterdag 31 maart bezocht ik met mijn neef, Gerry Nicolaes,  de muziekbeurs in Frankfurt. 
De Messe in Frankfurt is voor de muziekliefhebber omgebouwd tot een prachtige “speeltuin”, 
van 578.000 vierkante meter! U zult het wel begrijpen als ik zeg dat men zich daar verloren 
loopt. 
De 10 diverse hallen zijn onderverdeeld in verschillende groepen. 
 
Je hebt er een gigantische hal, met voornamelijk slagwerk,  en goedkopere blaasinstrumenten, 
een voor de grote merken blaasinstrumenten, een voor piano’s en vleugels, een voor geluid 
apparatuur, een voor disc jockeys en software, een voor snaar instrumenten zoals gitaren en 
violen,cello’s contrabassen, een hal voor harmonica’s, een voor synthesizers 
etc.…simpelweg, te veel om op te noemen. Voor de echte muziekliefhebber( actieve 
muziekanten) een ware speeltuin. 
Tijdens deze beurs, mag je dus op al die prachtige instrumenten spelen, hetgeen een prachtige 
gelegenheid is, om eens op een echt top instrument te spelen.  Hier kan je dan zelf eens horen 
hoeveel verschil het maakt in klank als je op het ene of het andere instrument staat te spelen. 
Ik wil er wel graag bij vertellen, dat je ook heel snel héél klein wordt, zo sta je op een tuba te 
spelen en je van je beste kant te laten  
 



horen, als er opeens een professional naast je staat en een geluid produceert  van het kaliber, 
“blijf jij maar oefenen…”, schitterend!! 
 
Tijdens deze beurs kwamen we enkele leuke dingen tegen. Bij binnenkomst werden  we 
verrast door de  Tubax. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij het zien van dit gigantische instrument was Gerry uiteraard niet meer te remmen, hij zou 
en moest hier een keer op spelen. 

 
 

Het instrument heet dus 
de TUBAX en heeft een 
blaashoogte van 
ongeveer 1.78 mtr. 
Het geheel staat op een 
stellage, waarmee het op 
de gewenste hoogte kan 
worden versteld, zodat 
elke persoon van 1.78 
en groter erop kan 
spelen. Het instrument is 
als het ware een 
contrabas-sax. 



Door de zeer lage ligging geeft het geluid enorme vibratie op de  borstkast, hetgeen voor de 
muzikant natuurlijk wel effe wennen               is. Wij hebben de penningmeester alvast 
gevraagd te gaan sparen,   Prijs op aanvraag!!                        
Wellicht dat wij Paul van Herpt hier nog een plezier mee kunnen doen.. 
 
Verder kwamen wij nog de  Griekse firma , Parachos, tegen die voor diverse instrumenten 
speciale onderdelen vervaardigde in hout. Zij maakten houten essen, voor Fagot, houten 
mondstukken voor dwarsfluit en houten bochtjes voor de altsax. Deze bochten zijn door Gerry 
uitgeprobeerd en het was echt ongelooflijk wat voor verschil in geluid hierdoor werd bereikt. 
Veel warmer dan hetgeen we gewend zijn, welhaast fluweel van toon. Via  www.paraschos.gr 
kunt u het zelf eens bekijken. 
 
Op de stand van ADAMS werden we verrast door de prototype tuba en de nieuw in hun 
collectie opgenomen Bugel. 
Zij maken sinds kort een eigen Bugel .  Naar verluid gebruiken ze hiervoor een veel dunnere 
koperen plaat als  hun collega fabrikanten, waardoor er ook in de hoge noten de zo bekende 
Bugel klank blijft bestaan. 
Bij de meeste merken Bugel wordt de toon minder fluweel in de hoogste, deze tonen lijken 
dan steeds meer op het ons bekende trompet geluid. De fanfare orkesten zullen hier wel blij 
mee zijn, vooral de prijs welke ADAMS wil gaan vragen , zo omstreeks de € 2000,- moet de 
meeste orkesten wel aanspreken. Doorgaans liggen de betere Bugels al snel zo’n 10 tot 20 % 
hoger in prijs. 
Al met al was het ontzettend leuk om eens op deze beurs  rond te lopen, ik kan het jullie 
allemaal aanraden om eens te doen. Ga gezellig met je collega muzikanten erop uit en maak er 
een mooie dag van, wij zullen het zeker nog eens doen.  
 
Harrie van den Boorn 
 

Boekenmarkt 
 
Op zondag 30 september a.s. zal in onze harmoniezaal een boekenmarkt plaatsvinden. 
Door tussenkomst van de heer J. van de Water, president van ons comité de patronage, 
hebben we de beschikking gekregen over een groot aantal boeken die nog heel goed 
verkoopbaar zijn en die dus extra inkomsten voor onze harmonie kunnen betekenen. 
Het gaat om allerhande soort boeken. Het aanbod bestaat onder meer uit romans, 
levensbeschouwelijke werken, boeken over de wetenschap, jeugdboeken, de bekende pocket-
uitgaven enz. Kortom voor elk wat wils. 
 
Komende weken worden die boeken allemaal gesorteerd en op 30 september zal getracht 
worden die aan de belangstellende man of vrouw te brengen. De organisatie van zo’n 
boekenmarkt vergt nogal wat tijd, maar ook menskracht. 
Het gaat niet alleen om het uitzoeken van de boeken die ten verkoop worden aangeboden. 
Daar komt veel meer bij kijken. De zaal moet ingericht worden, de boeken moeten naar de 
zaal worden gebracht en overzichtelijk worden uitgestald. Tijdens de verkoop moet toch enig 
toezicht aanwezig zijn in de zaal en na afloop moeten de overgebleven boeken weer in dozen 
weggebracht worden en dient de zaal opgeruimd achtergelaten te worden. Dat alles is niet op 
één dag te regelen. 
Inrichten van de boekenmarkt vindt plaats op zaterdag 29 september en op zondag 30 
september start om 10.00 uur de verkoop en die zal duren tot rond de klok van 17.00 uur. 



Op maandag moeten de boeken weg en de zaal opgeruimd worden, want s’avonds is er de 
wekelijkse repetitie van de drumband. 
 

 
Het zal u duidelijk zijn dat de nodige handen uit de mouwen moeten om die organisatie rond 
te krijgen. Met name op de zaterdag is heel wat werk te verzetten en op maandag geldt in 
principe hetzelfde. Voor de zondag kan met minder “hulptroepen”worden volstaan. 
En nu de vraag: wie is bereid zijn/haar schouders mede onder de organisatie van deze 
boekenmarkt te zetten? 
Reacties graag naar Giel Eijssen. 
 
Nu alvast een woord van dank aan de heer van de Water voor zijn bemiddeling, aan al de 
mensen die geholpen hebben de boeken – en het zijn er heel wat – naar Wolder te halen en 
aan Tinie en Pierre Thijssens die voor deze onderneming spontaan en belangeloos 
opslagruimte ter beschikking hebben gesteld 
Wilt u weten om hoeveel boeken het gaat?. Maak maar eens een afspraak met Pierre en u zult 
versteld staan van de hoeveelheid. 
We gaan proberen iets extra’s aan de verenigingskas toe te voegen. Wie doet er mee? 
 
Opgeven kunt  u zich bij een van de bestuursleden.



Berichten van de Commissie Werving en Opleiding: 
 
HAFA-examens 
Tijdens de examens op de muziekschool dit voorjaar hebben 2 leden een diploma in ontvangst 
mogen nemen 
Paul van Herpt heeft het HAFA-B diploma op bariton sax gehaald en Daphne Hogenboom 
haalde het prelude-examen*. 
Wij willen hun beide feliciteren met dit geweldige resultaat. 
 
* opstapje naar HAFA-A 
 
Instrumentkeuze leerlingen 
Na de zomer beginnen een aantal leerlingen op een (ander) instrument.  Simon van Veen 
meldde zich als nieuw lid en gaat dwarsfluit spelen. Ignace Willems had al klarinet les maar 
stapt over naar alt-saxofoon.  Een aantal leerlingen uit de Spelen-met-muziek-groep gaan na 
deze zomer beginnen op een instrument.   Maxime Wessels en Veerle Mom kiezen voor alt-
saxofoon; Maud Lamkin gaat voor de trompet; Desiree Hulshof, Susanne Bastiaens en Wessel 
Thimister gaan klarinet spelen. Wessel gaat daarnaast ook slagwerk lessen volgen. 
Wij wensen jullie allemaal heel veel plezier met jullie instrument! 
 
 
Loterij. 
In het resumé van de algemene ledenvergadering 2006 heeft u kunnen lezen dat dit najaar een 
grote loterij van start gaat om de kosten van de viering van het eeuwfeest enigszins te dekken. 
Het gaat om een zogenoemde termijnloterij. De loten kunnen in termijnen betaald worden en 
er zijn 6 maandelijkse trekkingen.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NV Nutsbedrijven Maastricht Maastricht 
Tillie Beheer BV    Maastricht 
Dolmans Service VOF   Maastricht  
Vebego International B.V.  Maastricht  
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John Hendrikx Dakdekkersbedrijf  Maastricht  
L. H. Bastiaens   Maastricht 
J.P. Hogenboom B.V.   Maastricht  
Autobanden Gronsveld  BV  Gronsveld  
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  
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Nadere informatie over de aanpak van de verkoop zal in september aan alle leden worden verstrekt, 
maar onderstaand volgen de hoofdzaken  van deze loterij. 
Prijs per lot € 36.- -   Betaling in 6 termijnen is mogelijk. 
Prijzen: allemaal geldprijzen. 
Eerste trekking vindt plaats in de maand november 2007. 
Het prijzenpakket bestaat maandelijks uit  
1x € 150 
1x € 120 
1x € 90 
1x € 60 
1x € 30 
5x € 10 
Voor degenen die een lot in één keer betalen bestaat de kans om bij de eerste trekking een bedrag van 
€ 500. – te winnen. 
De hoofdprijs wordt in de maand april 2008 getrokken en bedraagt liefst € 5000. --. Belastingvrij! 
 
Jeugdorkest 
Altijd maar in je eentje muziek maken is niet zo leuk en dus gaan we SAMEN muziek maken. 
We beginnen na de zomer weer met een jeugdorkest! Met dit jeugdorkest gaan we leuke, 
lichte muziek spelen die de (vooral) jeugdige leden aanspreekt en waarin je snel zult zien dat 
samen veel leuker is dan alleen! 
Het orkest is bedoeld voor iedereen die langer dan 1 jaar op zijn/haar (slag)instrument les 
heeft maar nog niet bij het orkest of de drumband meespeelt. Een jeugdorkest is niet alleen 
een gezellige club, maar je leert er ook muziek te maken samen met anderen. Het jeugdorkest 
is dus ook een opstapje naar harmonie of drumband en daarom verplicht voor alle leerlingen 
die langer dan een jaar les hebben. Als je over een tijdje doorstroomt naar het grote orkest (B-
diploma + voorspelen bij dirigent) of de drumband (B-diploma + voorspelen bij instructeur) 
mag je bij het jeugdorkest blijven spelen, maar dat is dan niet langer verplicht. 
 
Het jeugdorkest staat onder leiding van Rob van der Zee, dezelfde dirigent als voor het grote 
orkest. Eén keer in de 2 weken is op vrijdagavond van 18:45 tot 19:45 repetitie in onze eigen 
harmoniezaal. Er worden minstens 3 optredens per jaar gegeven en het eerste zal al tijdens de 
volgende voorspeelmiddag op 16 maart 2008 zijn. 
 
Repetities jeugdorkest 2007: 
Vrijdag 31 augustus:  repetitie 18.45-19.45  
Vrijdag 14 september:  repetitie 18.45-19.45 
Vrijdag 28 september:  repetitie 18.45-19.45 
Vrijdag 12 oktober:  repetitie 18.45-19.45 
Vrijdag 26 oktober:  repetitie 18.45-19.45 
Vrijdag 9 november:  repetitie 18.45-19.45 
Vrijdag 23 november:  repetitie 18.45-19.45 
Vrijdag 7 december:  repetitie 18.45-19.45 
Vrijdag 21 december:   repetitie 18.45-19.45 
Als je een keer niet kunt komen, meld je je ruim op tijd af bij Wim van Herpt. Dit kan op een 
eerdere repetitie, via opleiding@harmoniewilhelmina.nl of 06 – 24 15 33 82. 
 
Drumband leerlingen doen ook mee in dit jeugdorkest. Er zullen stukken worden uitgekozen 
waarin genoeg te doen is voor onze slagwerkers. Om de toekomstige drumbandleden de kans 
te geven alvast te oefenen met marsen zullen we na de zomer ook beginnen met een 
opleidingsdrumband. Deze is bedoeld voor alle slagwerkleerlingen die langer dan 1 jaar les 
hebben, maar het is niet verplicht om hieraan mee te doen. De opleidingsdrumband komt elke 



maandag bij elkaar van 18:45 tot 19:30 en zal onder leiding komen van Wim Hesemans. Als 
je hieraan deel wilt nemen, kun je jezelf aanmelden bij John Koumans. 
 
Mocht je nog vragen hebben, dan kun je contact opnemen met Wim van Herpt:  
opleiding@harmoniewilhelmina.nl of 06 – 24 15 33 82. 
 
Lente concert Eijsden. 
 
Zoals elk jaar stond er ook dit jaar weer een voorjaarsconcert/ Lenteconcert geprogrammeerd. 
De kon.Oude Harmonie van Eijsden, nodigden ons uit om samen concert te geven in de St.Jan 
kerk. Gezien de aldaar opgedane ervaring waren wij zeer ingenomen met de locatie. In 
december 2006 gaven wij zelf daar het prachtige kerstconcert en overtuigden wij iedereen met 
de prachtige akoestiek in deze kerk. 
Bij het maken van de programmering hield echter niemand rekening met het feit dat er op de 
vrijthof ook wel eens activiteiten worden georganiseerd en zulks was dus ook op 12 mei het 
geval. De voorjaarskermis was in volle gang, waardoor er in de St.Jan geen concert gegeven 
kon worden. Het kabaal dat een kermis met zich meebrengt , zou het concert gegarandeerd 
overstemmen. Hierdoor was men genoodzaakt om het concert elders te laten plaatsvinden. 
De “blouwe vaan Eijsden”, kozen voor de Prins Bernardstraat in Eijsden,  hun thuis locatie. 
Op zicht een goed te bespelen zaal dus wat dat betreft geen probleem, al moet gezegd dat de 
ambiance van de St.Jan natuurlijk op deze locatie nooit kan worden geëvenaard. 
 
Wij openden het concert met Preludio, uit Cavaleria Rusicana van Pietro Mascagni, een 
prachtig werk om in te spelen, en vervolgden met La Strada van Nino Rota, hierna speelden 
we deel  IV van Pini di Roma, van O.Respighi. om vervolgens met de uitsmijter 
Spartacus,van Jan van de Roost, het concert af te sluiten. 
Wij, de supportersvereniging, hebben dit concert laten opnemen door een professioneel 
bedrijf, zodat we een mooie cd kunnen presenteren. Deze cd is tot stand gekomen, met 
medewerking van de provincie Limburg. 
De cd kost € 5,- 
U kunt hem bestellen bij Harrie van den Boorn, harrie.vandenboorn@wanadoo.nl  tel.043-
3648765        Met het kopen van deze cd, steunt u de supportersvereniging .   
Alvast bedankt voor de bestelling en uiteraard wensen wij u veel luisterplezier. 
 

Harrie van den Boorn 



 Agenda 

 
 
 
 

 

Augustus
ma 20 20.00 u Eerste repetitie drumband na zomervakantie
wo 22 18,00 u Eerste training majoreten na zomervakantie
vr 24 20.00 u Eerste repetitie Harmonieorkest na zomervakantie
za 25 en
zo 26
vr 31 18.45 u Eerste repetitie jeugdorkest

September
zo 09 13:00 u Streetparade Kanne

Oktober

za 27 19.00 u
Concert met harmonie Pro Honore et Virtute uit 
Son en Breugel in zaal HW

November
zo 04 15.00 u Opluisteren Allerzielenviering in de kerk van 
za  17 19.00 u Jubilarissenfeest
do 22 tm
zo 25
zo 25 14.00 u Kienmiddag (organisatie supportsvereniging)

December

di 25 09.30 u
Opluisteren Eucharistieviering Eerste Kersdag in 
kerk Wolder

Buffet werkzaamheden Preuvenemint

Werkzaamheden JIM



 
Pletzerstraatfeest 2007 
 
Op zondag 10 juni werd ons traditionele Pletzerstraatfeest gehouden. We mogen van geluk 
spreken dat het feest op zondag werd gehouden want de zaterdag ervoor was er nogal veel 
regen gevallen. (men zegt wel eens je krijgt wat je verdient.) 
De activiteiten waren vroeg begonnen met het opzetten van de marktkramen maar de dagen 
ervoor was er ook al hard gewerkt om ervoor te zorgen dat de diverse buffetten klaar stonden 
met overkapping en al. Dit jaar was de kunsttuin van Dhr. Rondaghs niet meer in het 
programma en moest er gezocht worden naar een andere locatie voor de koffie en de vla. 
Deze locatie werd gevonden in de tuin van Gilles en Marriet Willemsen. Dat veel mensen 
genoten van hun tuin blijkt wel uit het feit dat geplande sluitingstijd van deze locatie steeds 
verder naar achteren schoof. 
 
Op de zondagnamiddag en avond werd de straat ook nog door diverse artiesten opgeluisterd 
wat de stemming alleen maar verhoogde. De weergoden vonden de sluitingstijd van 22:00 uur 
een mooi moment om weer van zich te doen laten spreken.  
 
Al met al mogen we spreken van een zeer geslaagd Pletzerstraatfeest 2007 ondanks het feit 
dat er zoveel andere activiteiten in de regio te doen waren. 
We willen dan ook alle medewerkers en deelnemers bedanken die het weer mede mogelijk 
hebben gemaakt dit feest te organiseren. 



 
 JULI  AUGUSTUS 

    
11. Pascal Aarts  02. Willie Beckers
16. Guy van den Boorn  02. Lucie Hameleers
16. Jos Koolen  05. Julien Daenen
24. Denny Kluts  06. Desiree Hulshof
29. Raoul Snijders  07. Eric Rosier
30. Luc Bastiaens  09. Wendy Hul

   12. Maurice Eggen
   17. Johan Groeneweg
   18. Gerrie Hesemans
   18. Yves Koumans
   23. Harold Kleijnen
   24. Robert van Weert
   25. Nathalie Pelt
   26. Jan Hesemans
   31. Noah Reijnders 
   31. Tygo Reijnders 
    
  SEPTEMBER  
    

01. Peggy Duijsinx  21. Maartje Knaapen
04. Dymphy Deckers  21. Jo Knipschild
08. Coen van Thor  22. Johan Noordijk
11. Ruud Delnoye  23. Willie Hertogen
11. Bert Koumans  24. Jarmo Lamkin
14. Lara Matthieu  25. Savanna Verhoef
17. Daphne Hogenboom  30. Chantal Feijs-Hogenboom 
17. Laurent Paulissen  30. Sjef Thimister
18. Kim Kuster  

 

 
 


