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Een jaar ging voorbij…..
Op het moment dat u deze editie van ‟t Blouw
Kallepingske onder ogen krijgt, schrijven we reeds 2011.
Kerstmis 2010 en de jaarwisseling liggen achter ons.
Voor zover ik u niet reeds eerder een Zalig Kerstfeest en
een voorspoedig 2011 heb toegewenst, wil ik dat bij
dezen alsnog zeer graag doen. Het gaat u allen bijzonder
goed in het nieuwe jaar.
Degenen die het afgelopen jaar binnen hun familie- of
vriendenkring geconfronteerd werden met droevige
omstandigheden wens ik van harte toe dat zij troost en
kracht mogen vinden in de kostbare herinneringen die
achterblijven en dat zij toch nog verwachting mogen en
kunnen koesteren voor de toekomst.
Zij die wegens ziekte tijdelijk aan de zijlijn moeten
blijven wens ik graag een voorspoedig herstel toe.
Een jaarwisseling nodigt uit tot een korte terugblik op het
afgelopen jaar en een vooruitblik naar het nieuwe jaar.
2010 kende een onstuimig begin. Als gevolg van
bijzonder gure weersomstandigheden konden het
traditioneel nieuwjaarsconcert en nieuwjaarstreffen begin
januari geen doorgang vinden. Op 28 februari vonden dat
concert en gezellig samenzijn onder grote belangstelling
alsnog plaats.
De niet meer van de activiteitenagenda weg te denken
zgn. open repetitie van Joonk Blouw betekende weer een
flinke aanwas van leerlingen.
Vermeldenswaard is ook de open lucht uitvoering van
alle geledingen op 18 juli op de speelplaats van de
basisschool met daar aan gekoppeld de uitreiking van de
instrumenten aan de leerlingen die in september jl. naar
de muziekschool zijn gegaan.

De opluistering van de wijnfeesten in Dernau tijdens het
laatste weekend van september was een groot succes en
vanaf deze plaats nogmaals alle lof voor de mensen die
deze reis op een uitstekende manier hebben
georganiseerd.
Het concert op 13 november samen met fanfare Sint
Gertrudis uit Sint Geertruid in de St. Janskerk was
bijzonder succesvol. Ons eigen concert in de kerk van
Wolder op 19 december jl. moest vanwege de hevige
sneeuwval helaas worden afgelast. Er wordt uiteraard een
nieuwe datum gezocht voor dit concert.
Een ensemble van onze harmonie luisterde op 28
november in de parochiekerk van Wolder het
Adventsconcert van de kerkkoren van Wolder en St.
Pieter Beneden op.
Niet onvermeld mag blijven dat we afgelopen jaar liefst
vier jubilarissen in ons midden hadden die hun zestigjarig
lidmaatschap vierden en dat Harry Beerts een
Koninklijke Onderscheiding werd toegekend.
Vooruitblikkend naar 2011 kunnen we grote voldoening
constateren dat het enkele jaren geleden opgezette
werving- en opleidingsplan echt vruchten begint af te
werpen.
Spelen met Muziek, het Opmaatorkest en Joonk Blouw
zijn niet meer weg te denken binnen het totale
harmoniegebeuren. Begin dit jaar zal een aantal
leerlingen de overstap naar het grote harmonieorkest
maken. Andere leerlingen staan in de startblokken om dat
voorbeeld binnen afzienbare tijd te volgen. Dat doet
goed.
Voor het komend jaar staat een aantal concerten gepland
met o.a. de harmonie van Posterholt en van Simpelveld.
De opluistering van de Heiligdomsvaart staat op het
programma, terwijl ook een concert met Gé Reinders is

gepland. Aan de verdere invulling van het programma
2011 wordt nog gewerkt.
Ook de drumband mag zich verheugen in een grote
belangstelling van jeugdige muzikanten. U heeft dat op
18 juli jl. kunnen constateren toen onze jeugddrumband
met een zeer geslaagd concert voor het voetlicht trad.
Voor de leden van de drumband wordt 2011 een uiterst
belangrijk jaar, want zij gaan op 20 november a.s. de
blauwe kleuren van Wolder verdedigen tijdens het
bondsconcours in Venray. Reeds nu zijn ze ambitieus
bezig met de voorbereiding. We wensen de drumband
bijzonder veel succes tijdens dat komend bondsconcours.
Maar er zijn ook zorgelijke ontwikkelingen. We kunnen
en mogen niet voorbijgaan aan de van rijkswege
aangekondigde bezuinigingen, die ongetwijfeld een
doorvertaling krijgen naar het gemeentelijk beleid. Dat
laatste heeft gevolgen voor het gemeentelijk subsidie en
de hoogte van de lesgelden van de muziekschool. Dat
betekent dat we nog meer dan voorheen door
zelfwerkzaamheid de touwtjes aan elkaar moeten zien te
knopen om het hoofd boven water te houden. We zullen
er samen de schouders onder moeten zetten en met samen
bedoel ik die grote schare personen die de Blouw van
Wolder een warm hart toedragen. Uitbreiding van
zelfwerkzaamheid waarbij de revenuen ten goede komen
aan de harmonie is absoluut noodzakelijk, maar dat kan
alleen als we ook op de nodige menskracht kunnen
rekenen. Elders in deze editie wordt op dit aspect nader
ingegaan.
Tenslotte wil ik iedereen. die zich het afgelopen jaar op
welke manier dan ook heeft ingezet voor de onze
harmonie, heel hartelijk danken voor die geleverde
inspanning. Alleen met de belangeloze hulp van de vele
personen, die de Blouw een warm hart toedragen, kunnen

we onze rol binnen de Wolderse gemeenschap blijven
vervullen. Daar zijn we trots op en ook in 2011 gaan we
samen verder. Nogmaals heel hartelijk dank!
Giel Eijssen
Voorzitter.

Samen Wilhelmina zijn.
Versterking gezocht……..
Succes heeft ook consequenties.
Onze harmonie mag zich de laatste jaren verheugen in
een grote aanwas van jeugdleden. De aanpak van de
commissie Werving en Opleiding heeft duidelijk
vruchten afgeworpen en het bestuur heeft meer dan eens
zijn waardering voor de enthousiaste en inspirerende
inzet van de commissieleden uitgesproken. Maar het
succes van deze aanpak heeft ook consequenties. Er moet
gezorgd worden voor muzieklessen, instrumenten,
uniformen enz. voor diezelfde jeugdleden. In 2011 maakt
een aantal leerlingen de grote overstap naar het
harmonieorkest. We prijzen ons daar zeer gelukkig mee.
Daarnaast dienen randvoorwaarden gecreëerd te worden
om diezelfde jeugd het gevoel van “Samen Wilhelmina
zijn“ te geven. Met andere woorden die jongens en
meisjes moeten elkaar ook eens in andere
omstandigheden kunnen ontmoeten dan alleen maar
tijdens repetities en uitvoeringen. Denk maar eens
bijvoorbeeld aan het jaarlijkse jeugdkamp.

Muziek verbindt en dat verbinden wordt nog meer
versterkt wanneer we als geheel – ouderen, jeugd en
thuisfront – dat “Samen Wilhelmina zijn”ook
daadwerkelijk uitstralen. Het hoeft absoluut geen betoog
dat de opleiding van leerlingen handenvol geld kost. Op
alle mogelijke manieren proberen we de financiële
touwtjes aan elkaar te krijgen en te houden.
Een vereniging in stand houden betekent tegenwoordig
ook het verrichten van zelfwerkzaamheid. Enkel teren op
contributie, subsidie, sponsoren en donateurs is er niet
meer bij. Dat is reeds lang verleden tijd. We moeten
steeds meer zelf aan de slag en de noodzaak daartoe
dwingt des te meer door de aangekondigde bezuinigingen
van de regering die doorwerken op lokaal niveau en
zodoende ook naar de verenigingen die mede afhankelijk
zijn van gemeentelijk subsidie. Een van de manieren om
inkomsten te krijgen is het verrichten van hand- en
spandiensten tijdens grote evenementen of anderszins.
We noemen als voorbeeld, Pinkpop, de Ronde van
Wolder, Preuvenemint, het ophalen van oud papier enz.
We onderzoeken momenteel hoe we uitbreiding kunnen
geven aan het verkrijgen van inkomsten via
zelfwerkzaamheid. Suggesties daarvoor zijn van harte
welkom bij ons secretariaat.
Al die inkomsten zijn voor ons onmisbaar, maar dat
betekent ook inzet van menskracht en juist daar willen
graag ieders nadrukkelijke aandacht voor vragen.
Afhankelijk van het evenement moeten we een minimum
aantal medewerkers inzetten. Wij zijn daarbij
aangewezen op een vaste kern van volwassen leden en
sympathisanten. Die groep vrijwilligers zit dringend
verlegen om aanwas van menskracht. Leeftijd en
lichamelijk ongemak noodzaken een aantal mensen een
stapje terug te doen. Minder mensen inzetten betekent

voor ons minder inkomsten, met alle gevolgen van dien.
De uitgaven worden immers niet minder! Kortom, we
zijn op zoek naar aanwas van het aantal vrijwilligers dat
bereid is om bij voorkomende gelegenheid een helpende
hand te bieden.
Die vrijwilligers willen we zo kort mogelijk bij huis
zoeken en daarom kloppen we nu nadrukkelijk ook aan
bij de ouders – en waarom ook niet bij de opa‟s en oma‟s
voorzover zij nog vitaal zijn - van onze leerlingen om een
helpende hand te bieden bij evenementen waar we
inkomsten kunnen vergaren. Als we een beroep moeten
gaan doen op mensen die verder van de harmonie af
staan, dreigt er iets scheef te gaan en dat willen we
voorkomen. Door uw helpende hand doet u de harmonie
een groot plezier en zal uw (klein)zoon/dochter
ongetwijfeld bijzonder trots op u zijn voor uw bijdrage
aan dat onmisbare “Samen Wilhelmina zijn”. Mogen we
een of meer keren per jaar ook op uw medewerking
rekenen? We zijn u daarvoor zeer erkentelijk.
Het is geen onbekend verschijnsel dat sommige
verenigingen de ouders/verzorgers van jeugdleden reeds
bij aanmelding in kennis stellen van het feit dat
zelfwerkzaamheid bij de vereniging geen vrijblijvend
karakter heeft. Er wordt duidelijk aangegeven dat de
ouders/verzorgers op geregelde tijden verwacht worden
voor het verrichten van hand- en spandiensten ten
behoeve van de vereniging, zoals bijvoorbeeld het
vervoer, kantine-werkzaamheden, onderhoud
accommodatie, helpen bij een rommelmarkt, een
barbecuegebeuren enz..
Om te benadrukken dat van de ouders ook
daadwerkelijke inzet wordt verwacht, wordt met
schema‟s gewerkt die een bepaalde periode bestrijken.

Zo ver willen we geenszins gaan. We willen niemand
verplichten. Een spontane reactie wanneer u benaderd
wordt om bij een evenement mee te helpen, bemoedigt de
mensen die zich dag in dag uit inzetten voor de Blouw
van Wolder.
Beter nog: geeft u bij een van de bestuursleden aan bij
welk(e) evenement(en) u (als vaste kracht?) ingedeeld
wilt worden. Dat verplicht geenszins, want bij
onverhoopte verhindering kan altijd naar een andere
oplossing gezocht worden.
U kunt uiteraard ook een e-mailtje sturen naar
secretariaat@harmoniewilhelmina.nl.
Mocht de harmonie als gevolg van gebrek aan
menskracht om extra revenuen te verwerven met
structurele inkomstenderving geconfronteerd worden,
dan zal het bestuur zich moeten gaan beraden over de
alsdan te verwachten financiële situatie.
Contributieverhoging, aanpassing lesgelden en/of andere
eigen bijdragen worden niet uitgesloten geacht. We
proberen die ontwikkeling op alle mogelijke manieren te
voorkomen, maar daarbij is de medewerking van
iedereen onontbeerlijk.
In het vorenstaande heeft u kunnen lezen wat uw
helpende hand betekent voor “Samen Wilhelmina zijn”.
Mogen we ook op u rekenen? Blijf niet aan de zijlijn en
maak uw belangstelling kenbaar! Vele handen maken
licht werk en hoe meer zielen hoe meer vreugd. Het gaat
om onze eigen Blouw van Wolder.
Samen Wilhelmina zijn. Alvast heel hartelijk dank!

GE/KC

Tweedaagse reis naar het Ahrdal
In alle vroegte begint op zaterdagochtend het kerkplein
langzaam vol te stromen met mensen en reistassen.

Sommigen kijken nog wat slaperig uit de ogen, anderen
klaarwakker, maar iedereen klaar voor vertrek. Om kwart
over negen komen de bussen aan. Om half tien zit
iedereen klaar voor vertrek in de bus en rijden we weg uit
Wolder. De sfeer zit er al goed in en de busreis is voor
we er erg in hebben alweer voorbij.
Eenmaal aangekomen in Königswinter lopen we van de
bus naar de bootsteigers. Voor voorbijgangers te zien als
een enorme vrolijke slinger van 140 mensen, zoals ook
later te zien is op de foto‟s. Na een uurtje vrije (lunch)
tijd in Königswinter vertrekt onze boot onder muzikale
begeleiding van „us zaate herremenieke‟ naar Bonn.
Daar aangekomen worden we weer door de bussen
opgehaald en rijden we naar het Hilton hotel in hartje
Bonn. Daar is het even wachten op de
kamerverdeling/sleutels maar ook dat lost zich vanzelf op
en niemand heeft iets gemerkt van de onenigheid over de

kamers die nog niet instap-klaar waren. Ook dit is weer
een voorbeeld van goede organisatie door de harmonie.
Iedereen bleef netjes in de bus wachten en daar bleef het
te allen tijde erg gezellig.
Na het inchecken in de kamer, opfrissen en bewonderen
van alle luxe zijn we in grote groepen de stad Bonn gaan
verkennen. Een centrum vol winkels, gezelligheid, cafés
en cultuur. Om half 7 stond alweer iedereen klaar voor
het hotel om de bus in te stappen en te gaan eten in
Altenahr. Even later zijn we dan ook daadwerkelijk
vertrokken mét Guy, die erg tevreden was over de
douche in zijn hotelkamer.
Aangekomen in Altenahr was het diner in hotel Lang erg
gezellig. Naderhand zijn we met z‟n alle de tent van de
wijnfeesten ingedoken om ook hier even de sfeer (en de
wijn) te proeven. Ik denk dat de Duitsers die daar
aanwezig waren deze avond nooit zullen vergeten. Voor
eventueel beeldmateriaal van deze avond: zie ook weer
de foto‟s. En mochten sommigen zich afvragen waarom

de rest zo weinig soep heeft gehad die avond tijdens het
voorgerecht, dit is nog steeds een raadsel, ook voor ons.
Bij terugkomst in Bonn zijn we met een kleine groep nog
even de stad ingegaan om te kijken hoe het nachtleven
hier was. De Irish Pub is aan te raden en het hotelbed lag
bij terugkomst heerlijk.
De volgende ochtend zat iedereen weer fris en fruitig aan
een luxe ontbijt waar het ons aan niets ontbrak. Daarna
allemaal weer stipt de bus in, even rijden naar Dernau en
daar stond alweer een verzorgde lunch klaar. De optocht
was erg leuk en de opmerkingen die je in het voorbijgaan
van de Duitse toeschouwers kreeg waren erg positief.
Na de optocht heeft iedereen zich omgekleed en hebben
we nog gezellig over de kleine markt die er stond kunnen
lopen. Het diner in restaurant Weinbauverein verliep
verrassend en is ook iets om nooit meer te vergeten en
waarvan we ook weer kunnen zeggen: gelukkig hebben
we de foto‟s nog. Na het toetje zijn we met de bussen
weer richting Wolder gereden en tijdens deze terugrit
was wel goed te merken dat iedereen het heel gezellig en
leuk heeft gevonden tijdens dit weekendje Bonn.
Al met al een heel geslaagde reis die zeker voor
herhaling vatbaar is. En nogmaals een groot compliment
voor de organisatie en planning.
Esther en Wim
Op de website van de Harmonie vindt u vele foto’s van
dit gezellige uitstapje.

“Airsoft Real Military Experience”
Tijdens de reis naar het Ahrdal werd door de oudere
jeugd geopperd dat het eens leuk zou zijn om met een
groep aan Airsoft te gaan doen. Ik heb daarna met
Vincent Sijben eens rond gemaild en hebben wat prijzen
opgevraagd. Voor sommige lezers zal de vraag zijn wat
Airsoft eigenlijk is en wie er mee magdoen.
Airsoft military experience geldt als de overtreffende trap
van paintball. De realismefactor is dermate hoog dat
deelnemers het idée hebben zelf in een film te spelen a la
'Black Hawk Down' of 'Platoon'.
Deelnemers krijgen een militair tenue, een AEG‐replica
van een bestaand machinegeweer + een beschermbril.
Voorts zullen dan op missie gestuurd worden in een
gekozen type terrein dat bijv. voorzien is van bunkers etc.
Wij zullen of in de buurt van Kanne of Luik dit kunnen
gaan doen.
Centraal staat de factor teambuilding waarbij airsoft laat
zien dat types als John Rambo in de werkelijkheid weinig
of geen kans maken tegen een overmacht.
Integendeel, als groep een actie goed uitvoeren werpt
haar vruchten af. Of het nu het bevrijden is van een
zwaar gewonde piloot 'behind enemy lines' dan wel het
vinden van geheime CIA documenten in een zwaar
beveiligd fort, airsoft is spannend van begin tot eind.
Iedereen van 18 jaar en ouder kan meedoen, jongens of
meisjes die een leeftijd van 16jr, mogen mee met
permissie van de ouders.
De kosten zijn voor eigen rekening en het vervoer zullen
we ook zelf moeten regelen maar dit zal waarschijnlijk
wel te regelen zijn gezien de leeftijd voor dit evenement.

Het beste is als we een groep van 15 personen bij elkaar
weten te krijgen die interesse hebben dan zullen we
daarna een datum gaan bespreken.
Een standaard dagje Airsoften kunnen we doen vanaf 85
Euro p.p. Je ontvangt dan een huurkit die een AEG
(airsoftreplica van een bestaand model van een van de
volgende types AK47, M16, M15, Famas, MP5, Steyr
Aug, MP40, M60, UZI, een camouflagepak, 550 kogels
en een beschermbril bevat.
We denken er liever niet aan, maar bij een evenement
kan er natuurlijk altijd wel iets vervelends gebeuren.
Denk hierbij aan een scheur in een kledingstuk of een
ongeluk waarbij (blijvend) letsel ontstaat met misschien
wel arbeidsongeschiktheid of een blijvende
handicap als gevolg. Om deze (vaak grote) financiële
gevolgen voor ons als organisator beperkt te houden is de
Ongevallen / Aansprakelijkheidsverzekering verplicht en
kost €2,- p.p.

Diegene die interesse hebben kunnen zich aanmelden bij
Marc Hogenboom of Vincent Sijben.
Voor foto‟s van dergelijke evenementen kan men kijken
op de site van www.monsterevents.nl die dit evenement
voor ons zullen gaan organiseren bij voldoende
aanmeldingen.

Nieuws van de commissie
werving en opleiding.
Instroom in het “groot” orkest
Vanaf januari 2011 gaan er 5 nieuwe muzikanten op
proef meespelen in het harmonieorkest. Deze 5
muzikanten komen uit de eigen opleiding en spelen al
enkele jaren mee in Joonk Blouw orkest. Het gaat om 2
saxofonisten (Veerle Mom en Maxime Hessels) en
3 klarinettisten (Quintin Senten, Susan Bastiaens en
Desiree Hulshof). Het is de bedoeling dat ze een aantal
maanden op proef gaan meespelen en tijdens de
voorspeeldag in april moeten laten horen dat ze op het
goede niveau zitten waarna ze voor vast in het
harmonieorkest zitten! Hier is voor gekozen om ze vanaf
de start van het nieuwe programma van het
harmonieorkest mee te laten repeteren en zo geen
achterstand te krijgen op de rest van het orkest.
Open repetitie
We willen jullie alvast attent maken op onze jaarlijkse
open repetitie. Die zal plaatsvinden op zondag 23 januari
2011 van 11.00 tot 12.00 uur in onze eigen harmoniezaal.
Dit keer zal Joonk Blouw
orkest de kinderen
meenemen op een
zegetocht van de Romeinse
legers op weg terug naar
Rome.

Ook Joonk Blouw drumband zal zich presenteren.
Tevens kan iedereen op die dag terecht voor vragen over
de opleidingen.
In februari 2011 start een nieuwe cursus “Spelen met
Muziek” voor kinderen van groep 3 t/m groep 6.
Inschrijven kan nu al bij de commissie werving en
opleiding!
Voorspeeldag
Houd er alvast rekening mee: de jaarlijkse voorspeeldag
staat voor zondag 10 april 2011 op de agenda. Nadere
informatie hierover volgt nog.

Concert St.Jan Kerk
Zaterdag 13 november organiseerde Harmonie
Wilhelmina een concert in de St.Jans kerk. Nadat wij in
december 2006 met succes een prachtig kerstconcert
hadden gegeven in de deze prachtige historische kerk,
werd al snel besloten, deze accommodatie vaker te gaan
gebruiken voor het geven van concerten. Zaterdag 13
november was het dan eindelijk zover.
Na herhaalde pogingen de prachtige fanfare St.Gertrudis
uit te nodigen voor het geven van een gezamenlijk
concert, lukte dat deze keer wel. Jos Dobbelsteijn loodste
zijn fanfare korps door het prachtige, afwisselende,
repertoire met als hoogtepunt de uitvoering van de
vertolking van diverse gregoriaanse muziek in het werk,
"Liturgical Symphony"van Fisher Thull. Voor mensen
die geregeld in de kerk komen, was het heel herkenbaar.

Erg mooi, al vraag ik me wel af hoe deze muziek in
harmonie vertolking zou klinken…
En natuurlijk het virtuoze Trompet concert van
Alexander Goedecke, uitgevoerd door Taco van
Summeren op trompet . Geweldig!!
Harmonie Wilhelmina speelde Anthem, uit de musical
Chess, Interlude uit Year of the Dragon (wordt in het
voorjaar helemaal uitgevoerd!) Highlights from Joseph,
de inmiddels alom bekende Klezmer Classics (Was
wellicht de laatste keer!) en de Finale van Sypmhony nr.
4 van Tjaikowski.
Ondanks de totaal andere orkest opbouw, wat het voor
veel muzikanten erg moeilijk maakte ( gehoor)werd er
een prachtig concert neer gezet. Met als uitsmijter de
Symphony nr 4.
Het was een prachtige concertavond in een zeer nat en
druilerig Maastricht. Jammer was dat er geen koffie of
enige andere versnapering te krijgen was, hierdoor was
na uitreiking van de bloemen de avond voorbij. De
mensen moesten na de lange zit, voor een drankje naar
huis, of in elk geval elders heen gaan. Misschien dat we
op deze locatie een volgende keer toch wat kunnen
regelen.

Verder een heerlijke avond, waarvoor Directie, bestuur
en muzikanten natuurlijk van harte bedankt.

SPONSORS
Bastiaens, L.H.
Hogenboom, P.
KWH
Haasnoot, J.W.M.
Muijs, J.E.L.
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.

Tillie Beheer BV
Vebego International BV
Demmler-Hogenboom, mw. I
Schildersbedrijf Harry Driessens
J.P. Hogenboom BV
Restaurant Mary Wong
Paul Block Optiek
Kruiveld BV, S
Verkeersschool Johan Mulkens
Café de Pepel vof
J. van de Staay, architecten
Brouwers Advocaten
Bouwbedrijf H Castermans
Fysiotherapie M. Smeets
Café Zaal Aajd Vroenhove
Heads Hairfashion
Schiebroek Dakbedekkingen
Avus International Consulting
InBEV
Janfré Uniformen
Apotheek van Thoor

-

Maastricht
Voerendaal
Mülheim a/d Ruhr
Maastricht
Maastricht
Vroenhoven
Vroenhoven
Maastricht
Maastricht
Wolder
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Wolder
Wolder
Meerssen
Maastricht
Maastricht
Breda
Maastricht
Maastricht

Leden van de Club van Honderd
P.J.C. Aarts
Administratiekantoor Addas
I. Alken - Bastiaens
A.G. Bastiaens
L. Bastiaens
L.H. Bastiaens
H. Bastiaens - Darding
M. Bastiaens
M.P.J. Bastiaens
P.A. Bastiaens
N.W.D. Beckers
T.W.C. Beckers
H. van den Boorn
M. Borgignons
J. Bronswaar
E.B.G. Broux
A. Cauberg - Vandenboorn
M. Caubergh
C.L.J.M. Close
R.J.E. 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
L.R. van Duurling
V.H.M. Eggen
M.G.H. Eggen - Nelissen
G. Eijssen

J.J.H. Ernenst
M.W.M.W. Ernenst
C. Ernenst - van Beek
M.W. Feijt
W. Feijt
J.E.P. Frederiks
Felix van der Putten Verf
V. Gebhardt
J. Groeneweg
M. Groeneweg
L.J.E. Hameleers
W.J.J. de la Haye
F. Hertogen
W.T. Hertogen
G.M.N. Hesemans
L.H.M. Hesemans
J.A.H. Hogenboom
J.P. Hogenboom
M.C.P. Hogenboom
N.G.J. Hogenboom
P. Hogenboom
T.G.A. Hogenboom
W.H.Y. Hul
J.P.M. van de Kamer
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
P.J.H. Nijsten
H.J.M. Paulissen
L.J.J. Paulissen

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

1956-2011
CV De Blouwe
5x11 jaor!!!
Schrijf alvast in je agenda: zaterdag 12 februari 2011.
Op deze dag en in dit jaar vieren de carnavalsvierders
van De Blouwe samen met alle gelederen van de
harmonie, oud-leden, oud-prinsen, carnavalsverenigingen
uit Wolder en omstreken en met iedereen die De Blouwe
vaan Wolder een warm hart toedraagt het Jubileumfeest
van het 55-jarig bestaan van CV De Blouwe!
De gunstige omstandigheden voor een geslaagd feest zijn
alom aanwezig:
 het jaar 2011,
 de enthousiaste Raad van Elf, die sinds een aantal
jaren in omvang toeneemt (in aantallen ook...)
 een bloeiende harmonie die erachter staat met een
rijke historie en veel jeugd,
 een nieuw aangeklede zaal, die zorgt voor een
sfeervolle ambiance,
 ongetwijfeld een fantastische, nieuwe Jubileum
Prins,
en een spetterend programma (entree vrij):
 Vanwege het volle programma beginnen we al om
19.00 uur, wanneer we afscheid nemen van onze
onvergetelijke Sneeuwprins Vinz, inmiddels
getrouwd met zijn prinses Adriënne, na zijn









huwelijksaanzoek tijdens het carnavalsbal vorig jaar.
Wij roepen alle leden en sympathisanten van de
harmonie op hierbij aanwezig te zijn en ruim op tijd,
want direct erna zal in deze kring onze nieuwe
JUBILEUM HOEGLÖSTIGHEID worden
uitgeroepen.
Vanaf dat onze Nuije Hoeglöstigheid bekend is, volgt
er een receptie voor het jubileum van 55 jaar CV De
Blouwe, waar men de gelegenheid heeft om de
nieuwe prins en de jubilerende carnavalsvereniging te
feliciteren. Oud-leden en Oud-Prinsen worden bij
deze feestelijkheden nadrukkelijk betrokken.
Om 22.00 uur barst het artiestenprogramma los, met
een Live optreden van het Maastrichtse
kwaliteitsorkest ZI ZI KWE KWE. Alle officiële
plichtplegingen zijn dan achter de rug en we gaan in
'ne reijaloet door de zaal voor een mooi
carnavalsfeest.
We zullen dan ook goed warm zijn voor de
HOOFDACT van ons feest:

Niemand minder dan onze Duitse Schlagerkönig
DIETER KOBLENZ
komt een MINICONCERT verzorgen m.m.v.
ZI ZI KWE KWE
 Daarna is er tot in de late uurtjes gelegenheid om er
eentje te drinken, of twee, of zolang er nog geld is
voor de taxi.....

Het Comité 5x11 en de Raad van Elf van CV De Blouwe
nodigen je van harte uit dit feest bij te wonen en hopen je
hiermee een fantastische avond te bezorgen, zodat we
hopelijk kunnen terugkijken op een onvergetelijke
Jubileumavond.
Binnenkort verschijnt er een jubileumgids over CV De
Blouwe 5X11 jaar en daar kunt je alles uitgebreid
nalezen over het hele programma van het
carnavalsseizoen 2011!
Op deze plaats willen we alvast iedereen bedanken die dit
feest al heeft ondersteund door het kopen van de wafels
uit de Wafelactie van afgelopen december of door zich
als Sponsor te verbinden aan het feest.
Namens De Raad van Elf van CV De Blouwe wensen wij
je een fantastische carnavalsperiode toe en een vrije plek
in je agenda op zaterdag 12 februari 2011 !
Comité 5x11 CV De Blouwe
Kijk ook eens op de vernieuwde website
www.cvdeblouwe.nl voor het laatste nieuws!

Dankwoord Jubilarissen.
Namens alle jubilarissen van dit jaar (Nico, Math, Pierre,
Harrie, Henk, Evelyne, Remco, Guy, Leon, Ber en
Patricia) wil Patricia Snijders-Kluts iedereen bedanken
voor de geslaagde jubilarissendag op zondag 7
november. Zoals elk jaar was deze dag weer tot in de
puntjes verzorgd. Alle muzikanten die aanwezig waren,
de muzikanten die tijdens de mis gespeeld hebben en
uiteraard de organisatoren en vrijwilligers bedankt.
Het is toch altijd heel speciaal hoe je als jubilarissen op
zo‟n dag in het zonnetje gezet wordt, ik denk dat iedereen
dat met me eens is.
Als jubilarissen hebben wij de harmonie voor het
aanschaffen van nieuw instrumentarium, voor onze
vooral jeugdige nieuwe leden, een bedrag aangeboden.
Wij denken dat dit de komende tijd hard nodig zal zijn
met alle nieuwe leden.
Een bijzonder woord van dank kwam van onze jubilaris
die ook een Koninklijke onderscheiding ontving uit de
handen van de kersverse burgemeester van Maastricht
Onno Hoes. Ik wist niet wat me overkwam vooral niet
omdat ik het totaal niet verwacht had. Ik wil echter de
Harmonie van harte bedanken omdat zij ervoor gezorgd
hebben dat ik de kans kreeg om op een hoog muzikaal
nivo jarenlang te kunnen acteren. Dit compliment strekt
zich uit aan alle leden van onze vereniging, de nadruk ligt
vaak op de man met de stok, of de solist, maar die kan
niets beginnen zonder een adequaat apparaat, zoals deze

harmonie, die de cultuur uitdraagt op een manier waarop
je trots kunt zijn.
Harrie Beerts.

Agenda

.

Zie voor een actueel overzicht:
http://www.harmoniewilhelmina.nl/
onder het kopje activiteiten.
jan-11
zo 09
zo 23

11:30 u
11:00 u

Nieuwjaarsconcert door jeugdorkest en jeugddrumband
Open repetitie met als thema: Romeinen

feb-11
za 12

18:30

Carnavalsbal

mrt-11
ma 07

14:15 u

Carnavalsoptocht in Wolder

apr-11
zo 10
za 30

11:00 u
11:00 u

Voorspeeldag alle jeugdleden
Muzikale rondwandeling door Wolder tgv Koninginnedag

mei-11
za 21

20:00 u

zo 29

20:00 u

Concert in het Paenhuys (Riemst) met harmonie
Wilhelmina Posterholt
Concert in het Theater aan het Vrijthof met Harmonie St.
Caecilia Simpelveld

jun-11
vr 03
11-12-13

nnb
Marsdefilé in binnenstad Maastricht
hele dag Bardienst Pinkpop (juiste datum nog niet bekend)

za 18
zo 26

16:00 u
09:00 u

Openluchtconcert Joonk Blouw
Processie Wolder

jul-11
zo 03
wo 06
vr 08
zo 10

hele dag
19:30 u
20:00 u
13:00 u

Werkzaamheden Wielerronde Wolder
Laatste repetitie voor de vakantie drumband
Laatste repetitie voor de vakantie orkest
Deelname aan de Heiligdomsvaart

Wandeltocht en concert jeugdharmonie
Zondag 31 oktober organiseerde de supportersvereniging
een wandeltocht gecombineerd met een concert van onze
jeugdharmonie. Het was oorspronkelijk de bedoeling dat
nog een andere jeugdharmonie zou hebben meegedaan
echter dit bleek qua organisatie toch niet meer voor
elkaar te krijgen voor de 2 jeugd harmonieën die we
benaderd hadden. Ze vonden het wel een leuke idee en
wilden hier zeker volgend jaar wel aan gaan meewerken.
Zoals gezegd had onze jeugdharmonie eerst ‟s morgens
een repetitiemorgen waar ze eens konden proeven wat
het inhoudt om 2 uur aan een stuk te repeteren. Na de
repetitie had de supportersvereniging voor een lunch
gezorgd. In de tussentijd hadden zich wat mensen
verzameld die zouden gaan meelopen.
Nadat de groepen waren samengesteld vertrokken ze met
een opdracht om tijdens de wandeling een herfststukje in
elkaar te knutselen. De wandeling verliep via Wolder
over de Jeker naar de St.Pietersberg waar de groepen
werden opgewacht met koffie en vlaai.
Hier moest ook door iemand van de groep op een
instrument worden geblazen. Voor koperblazers was het
instrument een picolo en voor de houtblazers was het
instrument een Bas waarop ze hun kunnen tentoon
konden stellen. Het ging er hierom dat men een zo lang
mogelijke toon ten gehore bracht. Dit bleek voor vele
toch een moeilijkere opgave dan gedacht. Na afloop
bleek dat 20 seconde de winnende tijd was.
Vanaf de St. Pietersberg ging het dan ook weer via fort
St.Pieter richting Wolder, de laatste groepen moesten op
het laatst nog stevig doorwandelen daar ze binnen

moesten zijn zodat het concert op tijd kon beginnen.
Tijdens de wandeling moesten er allerlei vragen
beantwoord worden die verband hielden met
onderwerpen waar de wandeltocht langs ging.
De hele week had het geregend maar op de dag zelf
hadden we fantastisch wandelweer al moesten we wel
wat modderpoelen weten te omzeilen.
Terug bij binnenkomst werden de herfststukjes nog snel
in orde gebracht en overhandigd aan de organisatie die ze
ook meenamen in de beoordeling.

De jeugdharmonie gaf een goed concert ten gehore
waarbij er diverse solistische optredens te bewonderen
waren van onze jeugdige leden.
Na afloop van het concert werd er nog onder het genot
van een kop lekkere erwtensoep en een drankje nog even
gezellig nagepraat. Tegen het einde van de middag
maakte de voorzitter van de supportersvereniging, Harrie
van den Boorn, de winnaar bekend van de wandeltocht.
Dit was de groep van Bér Hesemans die de meeste
punten had weten te verzamelen.
De organisatie bedankt iedereen die heeft meegeholpen
aan de dag en ook diegene die hebben meegedaan. We
hopen de volgende keer zeker een andere jeugdharmonie
te betrekken wat de ambiance zeker nog zal versterken.

JANUARI
03.
03.
04.
06.
11.
14.
14.
21.
23.
24.
26.
26.
30.
30.
31.
31.

FEBRUARI

Anne Eijssen
Nathalie Mulders
Léonique Hamers
Wim van Herpt
Harrie Darding
Louis Bastiaens
Ingrid Koolen
John Hogenboom
Pierre Thijssens
Vincent Sijben
Herman Doms
Sasha Muré
Francesca van Eekeren
Marc Hogenboom
Jeroen Ernenst
Lisa de Graaff

01.
03.
03.
07.
08.
08.
09.
11.
12.
14.
19.
20.
26.
28.
28.

Wendy Colson
Ans Braeken
Dasima Schmitz
Willie Peeters
Jasmijn Knaapen
Gillis Willemsen
Wesley Senten
Vivian Snel
Mariet Willemsen
Quinten Senten
John Darding
Willie Schmidt
Cindy van Duurling
Natasja Hesemans
Bèr Hesemans

12.
12.
13.
13.
17.
17.
17.
27.
30.

Bas Pinxt
Jo van Vlodrop
Lotta Alma
Raf Feijs
Jack Buys
Kees Close
Thibaud Hamers
Nico Hogenboom
John Koumans

MAART
01.
05.
07.
07.
08.
10.
10.
11.
12.

Henk Kluts
Laurent Bastiaens
Harrie van den Boorn
Paul Thijssens
Piet Hogenboom
Ron Thimister
Rob van der Zee
Jacques Severijns
Léon van Duurling

