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Blouw en Bezope…
Deze zaate Herremenie werd in 1982 opgericht door een stel
vrienden vanuit de Blouwe.
Alle mensen speelden bij de Harmonie Wilhelmina en wilden
samen muziek maken in de stad, dus waarom niet met en eigen
vlag.
Wij hebben destijds besloten dat je geen lid kan worden van
Blouw en Bezope, je kan er wel aan deelnemen. Officieel zijn er
dus geen leden van B&P er bestaat alleen en Drapeau en daar mag
iedereen achteraan lopen.
Na enkele rustige jaren ging Blouw en Bezope dit jaar weer de
stad in op carnavalsdinsdag. Er was afgesproken dat we zouden
starten vanaf Ezelmarkt 1, bij Coen en Lieske van Thor dus. Om
13.00 uur arriveerde de eerste muzikant, Harry Darding, rond
14.30 dachten we redelijk kompleet te zijn en werd er koers gezet
naar “de Belsjch”. Met een club van zo‟n kleine 70 personen
gingen wij op pad.

Aangekomen bij de Belsjch werd er even flink gaas gegeven met
een aantal swingende nummers. Een beetje indruk werd daar
gemaakt, gezien de reacties van de daar aanwezigen. Men dacht
werkelijk dat Harmonie Wilhelmina was uitgetrokken. Niets was
echter minder waar.
Dit gezelschap was een samenraapsel van Blouwen en hun
vrienden en vriendinnen. Ik durf het bijna niet te zeggen maar dit
was toch echt een eerste optreden waar Blouwe en Greune samen
in een club stonden te blazen/trommelen. Het was zeker een
bijzonder gezelschap, maar ik kan u verzekeren dat het een erg
gezellig gezelschap was.

Blouw en Bezope maakte een rondgang door de stad. Van de
Belsjch naar de markt, richting vrijthof en via de trap van het
Dinghuis later weer richting Maria straat. Hoeveel liedjes er zijn
gespeeld kan ik niet zeggen, maar ik weet u te verzekeren dat rond
18.00 uur iedereen flinke dikke lippen had van het vele spelen. De
fut was eruit en dus werd besloten om de zaate Herremenie te
ontbinden. Aangekomen op de Kesselkade kwam er iemand op
het hele goede idee om even een foto te maken. Jammer genoeg
waren er toen net een aantal mensen naar huis. Volgend jaar gaan
we zo‟n foto inplannen, zodat dan iedereen erop staat.

Voorspeeldag 2010
Zondag 21 maart werd er wederom een voorspeeldag
georganiseerd door de commissie werving en opleiding. Net zoals
vorige edities werd van alle leerlingen gevraagd hieraan een
bijdrage te leveren, zodat de directie zo een goed beeld heeft van
de vorderingen van de desbetreffende leerlingen.
Door de schitterende belangstelling van de jeugd in onze
vereniging mogen we spreken van een ongekende deelname. De
afgelopen 5 jaar is er zo‟n toeloop geweest dat we nu een
schitterend jeugdorkest hebben en daarnaast nog eens een prachtig
opmaat orkest en een jeugddrumband.
Het waren allemaal stuk voor stuk leuke en mooi verzorgde
optredens.
De volgende leerlingen namen deel:
Clair Hermsen – Blokfluit, Micha Jansen – blokfluit, Koen van der
Maat – blokfluit, Sten Schoonbrood – blokfluit, Chris Smael –
blokfluit, Robin Schoonbrood-dwarsfluit, Lotte Alma – Klarinet,
Mo Menten- Trompet, Jarno Lamkin – slagwerk, yentl Prop –
klarinet, Bas Pinxt – slagwerk, Suzanne Bastiaens – klarinet, Anne
Eyssen – hobo, Wessel Thmister – slagwerk , Desirez Hulshof –
klarinet, Daphne Hogenboom – klarinet, Wesley Senten –
slagwerk, Louis Knubben – klarinet, Victor Knuben – klarinet,
Yves Koumans – slagwerk, Maxime Hessels – Alt sax, Bram
Hogenboom – slagwerk, Daisy Muré – klarinet, Noortje Peeters –
klarinet, Luc Bastiaens – slagwerk, Devon Habets –klarinet,
Leonique Hamers – klarinet, Quinten Senten – klarinet, Annelies
Knaapen – klarinet, Ria Verstappen klarinet, Sterre Mom –
klarinet, Daniëlle Mulders – klarinet, Lars Daenen – klarinet,
Sandra Bastiaens – trompet, Maud Lamkin – trompet, Michel

Knaapen – euphonium, Maurice Pauwels – contrabas, Thibaud
Hamers – bariton, Harold Pauwels – trompet, Lisa de Graaff –
hobo, Eveline van Dam – hobo, Raymond Pauwels – melodisch
slagwerk, Laura Hogenboom – alt sax, Dave Braeken –
bastrombone, Giscard Hamers – trombone, Narhalie Mulders –
trompet, Guy van den Boorn – trombone, Gijs Gerrits Bas, Denny
Kluts – bas, Francesca van Eekeren – dwarsfluit, Wilfried Muré –
trompet, Simon Verkijk – trompet, Veerle Mom – altsax, Neville
Senten – trombone.
Er werden welgeteld 51 optredens verzorgd door deze leerlingen.
Wij willen vooral de leerlingen bedanken voor hun ijver,waarmee
zij zo‟n zenuwslopend optreden benaderen. Het was echt geweldig
om te zien hoe intens zij op het podium stonden hun best te doen,
chapeaux..
Een bijzonder woord van dank aan de commissie werving en
opleiding. Het is een hele klus om zoveel optredens, in een perfect
tijdsbestek in te plannen.
In de vroege middag werden de individuele optredens nog
onderbroken door een uitvoering van de jeugd drumband onder
leiding van Ad Triepels. De uitvoering van de beide werken die ze
ten gehore brachten werd met luid applaus ontvangen.
Na alle optredens, gaf “joonk blouw”nog even een concert waar ze
voor het eerst 2 nieuwe werken uitvoerden Pavanne en Fascinating
Drums. Precies volgens planning konden de rapporten worden
overhandigd.
Ad Triepels en Rob van der Zee hadden de eer om de uitvoerende
te voorzien van commentaar en beoordelingen waarbij Rob van der
Zee een wel heel lange actieve dag heeft gehad. Om tien uur

zondag ochtend begon zijn dag van beoordelen en om vijf uur ‟s
middags zat zijn “werkdag erop”.
Heren vanaf deze plaats nogmaals bedankt voor jullie enorme
inzet.
Onze voorzitter Giel Eijssen bedankte na afloop nog eens iedereen
waarbij ook de pianiste en Jacques Hull die de piano ter
beschikking had gesteld niet werden vergeten.
Al met al een zeer geslaagde dag want de Harmoniezaal heeft
continue vol gezeten met belangstellenden die naar de diverse
optredens kwamen luisteren.
Het was goed dat de Henry in het café ervoor gezorgd had dat men
tussendoor zich kon versterken met een broodje, kop soep, snacks
of een lekker stukje vlaai met een kopje koffie.

PRINS VINCENT I
Iech kin t miech rappelere es d‟n daag vaan gister. 12 december
2009 waor iech een suprise party aon „t regele veur mien vriendin,
die toen 25 woord en iech stoond op heite koole, umtot t een krap
sjema betrof. Iech waor nog sjuz de gel in mien haore aont goeie
toen de bel ging. Iech sjrok miech kepot. “Hallo?”. “Hoi Vincent,
Denny en Gerry heij”. 2 bekinde naome, mer iech wis al metein
wie laat t waor. “t kump neet eg gelege, mer iech bel uuch
morrege”, jao eg woer, iech höb ze weg gesjik…
Een paar daog later zien veer toch bijein gekaome en hob iech
towgezag de nuije prins vaan CV de Blouwe te wille weure. Iech
kin _noe_ neet mie geluive tot iech toen höb moote twiefele…
Het waor neet t ierste jaor tot Jeroen miech dul maakte met “daag
Prins, diech weurs Prins he, zeg es, ach kom op, diech weurs t
he?”. Hey beziebeld heer miech al jaore met. Noe waor t eindelijk
woer en höb iech miech zoe good es meuglijk groet gehawwe en n
grepke drum heen kinne make. Iech had gelökkig een gooi smoes,
iech zow op 24 januari jaorig zien en mien vriendin Adrienne zow
een verrassing veur miech höbbe. So far so good.
Veur t oetrope op dn 24e, bin iech netuurlijk nog e paar kier beij
Denny en Gerry gewees, al waor t allein mer veur mien XXL
maote die gekoch mooste weure. Op „ne kier tot mien vriendin
Adrienne dr neet beij waor höb iech hun aoch es get
veurgelag…iech wow hiel gere mien meidske ten howelijk vraoge
tijdens dn oetroop-aovend. Zoe gezag, zoe gedoon.
23 januari smorreges. Iech deenk, gaan lekker vreug naor de
weenkel aanders kumste Johnny D tege en begint dee te schriewe
tot iech de nuije prins weur. Slum wie iech waor, bin iech neet
naor t vaste milieuparkske gewees, mer naor een aanderd, en
daornao naor de Plus op Belfort. Iech waor nog gein 2 minute
binne, zeen iech John. Iech miech verdek opstelle en altied 2 rije
achter John miech verstoppe. Iech zaog heum naor boete goon en
vertrekke in ziene wagel. “Dat hob iech sjiek gefix” dach iech beij
miech zellef, mer niks is minder woer, op de weeg naor miene eige

wagel steit heer te klasjenere met de prins vaan Leonidas en jao
huur…schriewt naor dn euverkant vaan de straot tot veer 2 prinse
us venaovend goon treffe…. wie wis heer dat toch? Kump dat door
de dochter vaan ex-prins Eddy? Die miech nuij sjeun heet zien
kaope, dat tege Jeroen heet gezag en aoch opmerkte tot iech mien
heurkes had geknip?
24 januari 2010, de nach tot iech Prins vaan de Blouwe zow zien,
tot iech 29 zow weure en tot iech eindelijk „verloofde‟ kos zegke
tege mien vriendin. Iech zal uuch zegke op n sjaol vaan ein tot tien
waor iech tot 20 zenuwachtig veur wat allemaol ging kaome.
Terwijl Jeroen dach tot ne aandere prins op de wagel stoond, reej
iech trots wie e puijke (pauw in t mestreechs?) um het kerkplein
riechti
ng de
zaol.
Eeder
ein
supere
nthous
iast,
iech
moot
zegke,
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waor e
heerlij
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geveul
!
Weijer kin iech hiel kort zien want de volgende oore waore veurbij
veur iech t wis… Unne aovend um noets mie te vergete. Met e groet
aontal Tempeleers (die zellevers zien blieve loere naor mien „aonzeuk-filmke‟), vrun en femilie, veul luij vaan de herremenie en
aander vereiniginge höb iech en zoe wie iech hoort, aoch de luij um

miech heen unne geweldige aovend gehad. Daank daorveur aon
eederein!
Het opkalefatere vaan us penthoes aon de Glazeneersdreef is gelökkig
zoonder sjeure of kepotte lampe volbrach en t waor ech e sjoen pleetsje.

Iech bin veurop moote goon beij t bezeuk aon onder andere de
smokkeleire. Reialoets door de wc, naor boete, door de veurdeur
weer naor binne en nog ne kier. Bove op t podium danse tusse de
artieste in. T waor daor eg gezellig. Zelfs Frans Theunisz kos ziech
zellevers neet inhawwe um gekke bekke te trekke.

Maondag 15 februari höb iech een kaaijd fieske gehawwe in de
reserve hooftempel beij Nico aon de Heukelommerweeg. Eigewies
tot iech waor had iech lekker veul dreenke en ete geregeld, neet
rekening hawwend met t witte weer. Vaan de 14 kratte zien dr 3.5
opgegaange (maak uuch neet ongerus, die zien later wèl
opgegaange). Dn ambiance beij Nico thoes waor geweldig, gooije
opkoms, veul vrun, deen daag kos al neet mie kepot. Tijdens dn
optoch bin iech umgedöp tot Snie-Prins Vincent I en kaome beij e
paar raod vaan ellef-lede weer t keend umhoeg (snie-ballegevech). Iech moot zegke, iech hob nog noets es prins op ne wagel
gestande, mer dat laope dat had toch aoch wel get. Op unne wagel
koos iech neet beij campagne veur de roete goon danse en
handpuunekes geve naor de aw luijkes achter de roete… Iech hob
dus nix gemis (es iech mer volgend jaor es ex-prins op unne wagel
maag)

Naor t nuttige vaan t ete dat Dave geregeld had, zien veer tot laat
in de nach doorgegaange en höbbe veer, veur zoever iech miech
kin rappelere, euveral zoeget t leech oetgedoon (nei Jeroen, neet
alles behalve t leech). Met die muts op, koos iech op ins pilskes
dreenke wie water…
Dinsdag 16 februari zien veer met Blouw en bezope smiddags
vertrokke um Mestreech onveilig te make met us klaanke. Same in
de stokstraot blooze op eeder leedsje dat weurt ingezet, luij…iech
raoij t eederein aon, wat unne sfeer! Het moot wel gezellig zien
gewees, want aoch iech höb t mooswief umlieg zien goon!
Iech bin werscheijnlijk hiel vaol vergete te vermelde, mer t
kallepinkske heet mer beperkte plaots, dus nog eve e paar zinne in
steno:
- Shaorma ete met dien han is aoch weer es get nuijts
(daanke Dave)
- Jeroen, dien troospries vaan t pokere ligk nog beij
miech…leeggelaote…
- Gerry, bedaank veur de spoedopname vaan t aon-zeukfilmke, sjuz geine Oscar!

-

-

Jos, die 20 kilo zien dr volgend jaor aof huur, bin weer
flink aont sporte! Bedaank nog veur de geweldige opnames
dieste veur miech gemaak höbs
Koen, die tan vaan mien fiancee waore neet eg, Veronique
hoof dr neet naor te loere!
Iech höb nix mie vernaome vaan de breevebus vaan de
prinses vaan de Greune, Alain, kumste good weg!
Willy, umtot Marmaris gestop is met bezorrege, wil dat
nog neet zegke tot stiech stand-in bezörger moos zien
toenste liechtelijk beneveld tijdens t pokere hoonger hads

Mabel, dee outfit op sommige foto‟s steit diech errug good,
idee veur een nuij prinses?

Luij vaan de raod vaan ellef vaan CV de Blouwe…Hartstikke
bedaank veur al wat geer veur miech gedoon höb! Tot geer mer
snel weer es komp pokere, daan kin iech tenminste mien verlore
geld weer trökwinne.

Iech moot wel zegke, iech mis t wel huur…tot Jeroen miech
euveral de deur vaan de wagel ope helt, mer jeh, oets kump dr een
eind aon.
Aon eederein dee drbeij waor tijdens de vastelaovend en alle luij
die miech geholpe höbbe, unne groeten daank geit oet vaan miech

naor uuch, want zoonder uuch koos iech miech neet haos keuning
veule! Daank uuch!

Ruilbeurs
Afgelopen periode was het weer zover de kinderen zijn weer
gegroeid en beginnen aan nieuw voorjaar waar ze weer nieuwe
schoenen nodig hebben. Blijkt dat ze weer 1 of soms wel 2 maten
groter zijn dan de schoenen van vorig jaar zomer. Dus toch ook
maar even de zwarte schoenen proberen of die nog passen maar
zoals u wel gedacht zult hebben zijn deze ook te klein.
Toen bedacht ik dat het toch zonde is om deze schoenen weg te
doen omdat ze maar een paar keer gedragen zijn want zoals zo
vele kinderen dragen ze deze schoenen natuurlijk niet als ze naar
school gaan.
Ik heb zodoende met John Hogenboom contact opgenomen en hij
kwam met het voorstel om via het kallepingske eens de behoefte te
peilen of hiervoor belangstelling is bij de ouders die opgroeiende
kinderen hebben.
Op dit moment zijn er dus kosteloos 2 paar zwarte schoenen
beschikbaar in de maat 32 en de maat 38.
U kunt zich wenden tot John Hogenboom voor meer informatie of
wellicht dat u zelf ook schoenen in de aanbieding heeft.
Voorwaarde is natuurlijk wel dat ze nog in goede staat zijn.
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Henk Kluts
Vivian Snel & Danny Kluts
Marcel Thijssens

-

Maastricht
Maastricht
Wolder
Maastricht
Maastricht
Wolder
Geulle
Wolder

en een aantal sponsors, dat anoniem wenst te blijven.
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-
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Maastricht
Maastricht
Maastricht
Wolder
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Meerssen
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Maastricht
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Leden van de Club van Honderd
P.J.C. Aarts
I. Alken - Bastiaens
L.H. Bastiaens
A.G. Bastiaens
P.A. Bastiaens
L. Bastiaens
M. Bastiaens
H. Bastiaens - Darding

G. Eijssen
M.W.M.W. Ernenst
J.J.H. Ernenst
C. Ernenst - van Beek
W. Feijt
M.W. Feijt
V. Gebhardt
J. Groeneweg

T.W.C. Beckers
N.W.D. Beckers
H. van den Boorn
M. Borgignons
J. Bronswaar
E.B.G. Broux
A. Cauberg Vandenboorn
M. Caubergh
R.J.E. Close
C.L.J.M. Close
M.A.G. Corsius
J. van Dam
H.W.P. Darding
R. Dear
Depondt Fiberworld BV
H. Dieteren - Franssen
H. Doms
J.P. van Dongen
J. Dritty
J.J.H.M. Duijsinx

M. Groeneweg
L.J.E. Hameleers
G. Hamers
W.J.J. de la Haye
F. Hertogen
W.T. Hertogen

L.R. van Duurling
V.H.M. Eggen
M.G.H. Eggen - Nelissen

G.M.N. Hesemans
L.H.M. Hesemans
M.C.P. Hogenboom
J.A.H. Hogenboom
N.G.J. Hogenboom
T.G.A. Hogenboom
P. Hogenboom
J.P. Hogenboom
W.H.Y. Hul
A.E.M.L. Knaapen
A.G.W. Koumans
M. Meertens - Caberg
F.M. Menten
W.G.A. Moors
M.P. Nicolaes Hertogen
E. Niesten
L.J.J. Paulissen

H.J.M. Paulissen
P.H. Peeters
W.J. Peeters
C.C.J. Pepels
P.L. Raia
L. Rammers
J. Sijben
P.P.W.J. Snijders - Kluts
A.S.F. Spronck Vroemen
J.A.S. Stevens
G.P.M. Theunissen
P.M.J.I. Thijssens
P.M.J. Thijssens
P.J. Thijssens
R.P.M.J. Thimister
C.C. van Thor
L.L. Tillie
M. Vievermans
J.J.A. Vliegen
A. van Vlodrop - Mares
J.J.M. Vrancken
G.P.J. van Weert
R.P.L. van Weert
M.N.G. van Weert
R.G.M. van Weert
H. Weltens
J. van Wensveen
L.A.A. Willems
G.G.A. Willemsen
R.J.J. van der Zee
L. van der Zee

Winterconcert 2010
In tegenstelling tot voorgaande jaren vond er dit jaar geen
nieuwjaarsconcert plaats. Door de barre weers-omstandigheden was
men genoodzaakt om het geplande nieuwjaarsconcert te annuleren.
Het bestuur besloot het zekere voor het onzeker te nemen en het
concert vanwege de sneeuwval niet te laten plaatsvinden.
Zo werd het concert verplaatst naar zondag 28 februari en kon men dus
niet echt meer spreken van een nieuwjaarsconcert.
Zoals gebruikelijk opende onze jeugddrumband en drumband ,
eigenlijk zouden we Slagwerk ensemble moeten zeggen, het concert.
Dit concert was het eerste weer onder leiding van Ad Triepels en
daarbij voerden ze de volgende werken uit;
 Bongomania (jeugddrumband)
 Oil-Barrel-Beat (jeugddrumband)
 Irish Impressions 2
Proficiat dame en heren, het was echt schitterend. Met zo‟n optreden
laten jullie maar weer eens horen hoe mooi slagwerk kan zijn.
Na de drumband was het de beurt aan het orkest o.l.v. Rob van der Zee.
Het programma was zeer gevarieerd en zeker niet zoals dat van een
nieuwjaarsconcert wordt verwacht. Wat dat betreft was uitstel dus niet
echt een probleem.
 El Torico de Cuerda van Louis Serrano Alrcón met een
schitterende solo van Eric op trompet
 Introduction van Ballet Suite no 4. van Shostakovich
 Roller Coaster van Derek Bourgeois, met een fenomenale
houtgroep
 Pie Jesu uit het requim van Andrew Loyd Webber, met Wendy
en Tanja als solisten op respectievelijk fluit en hobo.
 Peagan dances van James Barns
 Klezmer Classics, joodse melodieën in een bewerking van
Johan de Meij,met als solist Vincent op sopr. sax.

Onze dirigent Rob van der Zee verraste het publiek door op een geheel
andere manier dan doorgaans de mensen kennis te laten maken met de
diverse stukken. Alvorens het stuk rollercoaster te spelen, kreeg men
eerst een uitleg met kleine frases uit dit stuk, om het publiek uit te
leggen wat de componist allemaal voorheeft met zijn compositie. Op
deze manier kon het publiek zich echt een beetje inleven in de
achtbaan en dat lieten ze horen ook. Dol enthousiast waren de talrijk
aanwezige toehoorders.
Na het concert begaf men zich naar het café waar het in het begin
eigenlijk veel te druk was om gezellig na te praten. Volgend jaar toch
maar de bar openen in de zaal, is echt veel gezelliger. Ondanks de
drukte in het café, werd er veel met complimentjes gestrooid en ik
denk dat dit op zicht ook wel te begrijpen was. Het was een prima
concert met enkele zeer verfijnde hoogtepunten en super mooi
uitgevoerde solo‟s maar hoe kan het ook anders met het goede repetitie
bezoek voorafgaand aan het concert.
Vanaf deze plaats een welgemeend proficiat voor alle
uitvoerenden en natuurlijk in het bijzonder voor de heren Ad
Triepels en Rob van der Zee.

Agenda

.

Zie voor een actueel overzicht:
http://www.harmoniewilhelmina.nl/
onder het kopje activiteiten.
April
zo 11
zo 18
vr 30

11:00 u
18:15 u
11:00 u

Algemene Ledenvergadering
Concert bij fanfare St. Hubertus (in zaal HW)
Rondgang door Wolder tgv Koninginnedag

Mei
di 04
zo 30

19:00 u
dag

Opluisteren Dodenherdenking Koningsplein
Buffetwerkzaamheden Pinkpop

nnb
09:00 u
09:00 u
19:00 u

Marsdefilé fanfare Juliana
Inhalen Communicanten in Wolder
Processie in Wolder
Muzikale Kermisrondgang door Wolder

Juni
vr 04
zo 06
zo 13
ma 14
zo 20 of
zo 27
Juli
zo 04
wo 14
ma 12
zo 18

nnb

vanaf 09:00 u
19:00 u
20:00 u
11:00 u

Stedelijk Muziekfeest (organisatie St. Joezep)

Werkzaamheden tgv Ronde van Wolder
Laatste repetitie drumband voor zomervakantie
Laatste repetitie orkest voor zomervakantie
Concert door alle leerlingen, drumband en orkest

Aug
za 28 t/m
z0 29

Buffetwerkzaamheden Preuvenemint

Sep
vr 03 t/m
zo 05

Jeugdkamp met afsluitend concert

za 25 t/m
zo 26

Concertreis naar Ahrdal (D)

Jeugdkamp 2010
Op vrijdag 3 september 2010 organiseert de supportersvereniging in
samenwerking met de commissie werving en opleiding alweer voor de
derde maal een groot kamp voor alle jeugd van harmonie Wilhelmina.
Ook dit jaar zal het kamp beginnen op vrijdag avond en wordt op
zondagmiddag met een concert beëindigd.
Let erop dit weekend is het laatste weekend van de schoolvakantie.
Iedereen die zichzelf geroepen vindt tot de jeugd, mag meedoen aan het
kamp. Het kamp is er voor alle geledingen;
Drumband, jeugdharmonie, orkest, en solfège groep.
De organisatie van het jeugdkamp is alweer bezig met de voorbereiding
maar we willen jullie alvast vragen de datum te noteren in jullie agenda,
indien jullie dit nog niet gedaan hadden.
Ook dit jaar zullen we weer voldoende activiteiten hebben die weer tot
de verbeelding spreken voor alle deelnemers. Ik raad, de wat ouderen
onder de deelnemers, aan om alvast van te voren op trainingskamp te
gaan om er zo voor te zorgen dat de spieren wat meer kunnen verdragen.
De organisatie zal op korte termijn weer de jeugdleden aanschrijven door
middel van het uitreiken van een nieuw kampboekje waar dan ook tevens
het inschrijfformulier bij zal zitten.
Ook dit jaar zal via automatische incasso het inschrijfgeld worden geïnd
maar dit kunnen jullie allemaal terugvinden in het kampboekje.
Reserveer dus alvast het weekend van 3 t/m 5 september ook voor de
leden die niet meegaan is het leuk om op de zondagmiddag het concert bij
te wonen dat plaatsvindt op de Woushoeve.
Marc Hogenboom

2 Daagse reis 2010
Op 25 en 26 september 2010 zal onze vereniging een tweedaagse reis
maken naar Altenahr en Dernau in Duitsland. Het programma ziet er als
volgt uit:
Zaterdag:
09:00 uur Vertrek per luxe touringcar naar Königswinter
11:00 uur Aankomst. Hier bent u vrij om de omgeving te verkennen tot
13:45 uur. In die tussentijd heeft u ook de gelegenheid om uw
zelf meegenomen lunchpakket te nuttigen.
14:00 uur Vertrek per boot op de Rijn naar Bonn.
16:00 uur Na afloop van de boottocht worden we door onze bussen naar
het hotel in het centrum van Bonn gebracht. Na het inchecken
en de kamertoewijzing heeft u de tijd om u te verfrissen en
eventueel een ommetje te maken in de buurt van het hotel.
18:00 uur Vertrek van de bussen naar Altenahr voor een gezamenlijk
diner. Na afloop bent u vrij om in het stadje te genieten van
de feestelijkheden in verband met de wijnfeesten. Om
ongeveer 23:00 uur rijden de bussen terug naar het hotel in
Bonn.
Zondag:
08:30 uur Uitgebreid ontbijtbuffet in het hotel.
09:30 uur Fotowandeling door het centrum van Bonn op eigen
gelegenheid.
12:00 uur Vertrek per bus naar Dernau. Hier krijgt u een broodmaaltijd
aangeboden in het gemeentehuis.
14:00 uur Deelname aan de optocht van Dernau ter gelegenheid van de
wijnfeesten.
16:30 uur Einde van de optocht.
17:30 uur Diner in een restaurant in Dernau.
19:00 uur De bussen vertrekken naar Wolder.
21:00 uur Aankomst in Wolder.

De prijs van bovenstaande reis is vastgesteld op € 130,00 per persoon.
Deze prijs is voor een tweepersoonskamer en inclusief het diner op
zaterdagavond en alle maaltijden op zondag. De drank hierbij is uiteraard
voor eigen rekening. In de genoemde prijs is GEEN reis- en/of
annuleringsverzekering begrepen. Deze kan wel via ons worden
afgesloten ( € 2,50 (RV) c.q. € 7,80 (AV) per persoon).
Deelname aan deze reis staat open voor leden en hun familie, vrienden,
kennissen en supporters van onze vereniging.
Als u aan deze reis wilt deelnemen kunt u dat opgeven door een berichtje
te sturen naar ons e-mailadres
secretariaat@harmoniewilhelmina.nl. Mocht u niet over internet c.q. emailfaciliteiten beschikken, dan kunt u bellen met een van onderstaande
bestuursleden.
Petra Pauwels
Kees Close
Arnaut Corsius
John Duijsinx

(043) 347 60 69 of 06 – 2300 5718
003212 672835 of 06 – 2951 7576
(043) 347 10 99 of 06 – 2950 3102
(043) 347 11 50

OPGEVEN IS GEEN OPTIE
Sponsorloop Harrie Darding op 3 juni a.s.
Zoals u ongetwijfeld bekend is, wordt wereldwijd onderzoek
gedaan naar het voorkomen en behandelen/genezen van kanker.
Ook in Nederland vindt dergelijk onderzoek plaats.
Die onderzoeken vergen heel veel tijd en nog meer geld. Om dat
zo benodigde geld bijeen te krijgen worden jaarlijks tal van
activiteiten georganiseerd, waarbij niet alleen gedacht moet
worden aan de collecte van het Koningin Wilhelmina Fonds. Die
activiteiten gaan veel verder.
Zo vinden in juni a.s sportactiviteiten plaats op de bekende Alpe
d’Huez waarbij de deelnemers vooraf een bepaald sponsorbedrag
hebben toegezegd voor het voortzetten van het vorenbedoeld
onderzoek.
Diezelfde Alpe d’Huez staat bij ons bekend als de plaats waar je
moet zijn als je naar de Tour de France gaat kijken. Natuurlijk
komen daar in juni fietsers in actie die sponsorgelden hebben
ingezameld. Maar ook andere sporters laten zich daar niet
onbetuigd.
Atleten zullen de berg al hardlopend gaan bedwingen en zo hun
steentje bijdragen.
Tot de laatste categorie behoort onze slagwerker Harrie Darding.
Hij gaat op 3 juni a.s. een prestatie leveren waar we allemaal
bijzonder trots op zijn.
Harrie heeft het initiatief genomen om mee te doen en hij heeft
zijn deelname opgedragen aan zijn geweldige echtgenote
Francien. Zij overleed in 2007, 47 jaar oud, aan de gevolgen van
kanker. Als bijdrage heeft hij een streefbedrag van € 2500.00 voor
ogen. Dankzij bijdragen van velen gaat hij dat bedrag halen,
sterker nog: het wordt zeer zeker overschreden.
Familie, vrienden en bekenden hebben hun sympathie met Harrie‟s
initiatief vertaald in gulle donaties.

Het doet goed te ervaren dat onze slogan “samen Wilhelmina
zijn” ook hier inhoud heeft gekregen, want tal van leden hebben
zich niet onbetuigd gelaten en hun betrokkenheid in een donatie
tot uitdrukking gebracht.
Diezelfde betrokkenheid werd nog eens extra onderstreept door
de toehoorders tijdens de laatst gehouden voorspeeldag, want de
voorzitter kon Harrie die zondagavond verrassen met de
mededeling dat hij 120 euro aan de stand van zijn sponsorbedrag
mocht toevoegen. Vanaf deze plaats mede namens Harrie
hartelijk dank aan alle gulle gevers.
De sponsorgelden worden in totaliteit aangewend voor
onderzoeksdoeleinden. De organisatoren van de
sportevenementen hebben verzekerd dat er niets aan de
strijkstok blijft hangen.
“Opgeven is geen optie” noch voor degenen die onderzoek
verrichten, noch voor de mensen die een geweldige inspanning
gaan leveren op de Alpe d’Huez.
Ook onze Harrie geeft niet op, hij gaat er voor en zal het halen, al
kost het bloed, zweet en tranen.
Alle Blouwe zijn hiervan overtuigd.
Klasse, Harrie. Hiel väöl succes! En este ’t eve zwoer krijgs dao op
dee berreg, weit diech dan gesteund door us en bis dr’van
euvertuig tot Francien diech naor bove brink!
GE

APRIL
01.
03.
03.
04.
06.
07.
08.
12.
14.
19.
19.
21.
25.
27.

MEI

Daisy Muré
Vincent Eggen
Tom Lamers
Louis Knubben
Paul van Herpt
Marc Hertogen
Maurice Pauwels
Noortje Peeters
John Stevens
Veerle Mom
Sten Schoonbrood
Monique Hamers
Theo Hogenboom
François Darding

01.
01.
06.
09.
14.
15.
17.
17.
23.
27.
28.

Ben Braeken
Maud Lamkin
Devon Habets
Maxime Hessels
Petra Pauwels
Wilfried Muré
Raymond Pauwels
Emiel van Wieringen
Jan Daenen
Theo Bastiaens
Daniëlle Mulders

18.
19.
20.
23.
24.
26.
28.

Jos van Engelshoven
Claire Hermsen
Jan van de Water
Susan Bastiaens
Viola van den Boorn
Esther Paulussen
Eric Buys

JUNI
02.
02.
04.
06.
08.
15.
16.
17.

Alain Broux
Marijke van Herpt
Patricia Snijders
Gerrie Moors
Sandra Bastiaens
Nancy Pepels
Brigitte Moors
Ad Triepels

