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IN MEMORIAM MYO CLOSE
Op 29 mei jl. namen wij met grote verbijstering kennis van het
overlijden van Myo Close, de echtgenote van onze vicevoorzitter.
Naar menselijke maatstaven moest Myo veel en veel te vroeg afscheid
nemen. Zij had nog zo veel voor haar gezin en vooral voor haar
kleinkinderen willen betekenen. Myo was haar gezin en medemens in
grote zorg toegewijd. Zij hoefde niet op de voorgrond te staan. Zij was
een stille kracht waarop iedereen kon bouwen.
Gedurende haar actief en werkzaam leven had zij grote belangstelling
voor alles wat in de Wolderse gemeenschap gebeurde en toonde zij
een bijzonder warme belangstelling voor onze harmonie. De Blouw van
Wolder lag haar na aan het hart.
Met groot respect memoreren we haar betrokkenheid die ze bij al
onze activiteiten aan de dag legde.
Met veel enthousiasme nam zij enkele jaren actief deel aan de
buitenoptredens van ons korps en wanneer hand- en spandiensten
verricht moesten worden in het belang van de harmonie, was zij steeds
spontaan van de partij.
Myo mag zich op haar laatste reis vergezeld weten van onze diepe
gevoelens van respect, dankbaarheid en vriendschap.
Wij wensen Kees en de verdere familie heel veel kracht en sterkte bij
het dragen van dit zo zwaar verlies.
De redactie

Nieuws van de commissie
werving en opleiding.
Via deze weg willen we jullie op de hoogte houden van de
ontwikkelingen betreffende onze leerlingen.
Open repetitie januari 2012:
De open repetitie in januari heeft 3 nieuwe aanmeldingen opgeleverd
voor de nieuwe Spelen met Muziek groep. Bovendien al een
aanmelding voor de volgende cursus. De nieuwe Spelen met Muziek
groep bestaat uit:
Nick Colson
Max van Dongen
Celeste Latilla
Voorspeeldag:
Tijdens de jaarlijkse voorspeeldag hebben de leerlingen zich weer van
hun beste kant laten zien. Er waren 40 optredens en ook de blokfluiters,
het OpMaat orkest, Joonk Blouw drumband en Joonk Blouw orkest
verzorgden een optreden.
Doorstroom naar OpMaat orkest:
Aan het begin van het jaar hebben wij gemeld dat er 5 leerlingen
zouden gaan deelnemen aan het OpMaat orkest. Helaas hebben Gina en
Indy van Eindhoven besloten om toch niet verder te gaan met hun
muzikale opleiding. Omdat er na de voorspeeldag 4 trompettisten zijn
doorgestroomd naar Joonk Blouw orkest bestaat het OpMaat orkest
momenteel uit 3 leden:
Petra Bollen
klarinet
Laurence Hamers
klarinet
Filippo Latilla
trombone

Doorstroom naar Joonk Blouw orkest:
Naar aanleiding van hun optreden tijdens de voorspeeldag zijn de
volgende 4 trompettisten doorgestroomd naar Joonk Blouw orkest:
Melissa Lardenoye

Didier Meese
Savanna Verhoef
Martin Warnier
Wij wensen hun heel veel plezier bij ons jeugdorkest.
Geslaagden Kumulus:
De examens van Kumulus zijn nu ook achter de rug en daarom even
alle geslaagden op een rijtje voor een oprechte proficiat:
Lotte Alma
klarinet A
Susan Bastiaens
klarinet Hafa B
Anne Eijssen
theorie Hafa B
Elza Feijs
klarinet Hafa A
Giscard Hamers
theorie Hafa B
Thibaud Hamers
bariton Hafa A
Maxime Hessels
saxofoon Alt Hafa B
Daphne Hogenboom
klarinet Hafa C
Desiree Hulshof
klarinet Hafa B
Melissa Lardenoye
trompet Prelude
Didier Meese
trompet prelude
Mo Menten
trompet A
Veerle Mom
saxofoon alt Hafa B
Daisy Muré
klarinet A
Noortje Peeters
klarinet A
Robin Schoonbrood
dwarsfluit A
Neville Senten
trombone Hafa A
Wessel Thimister
mallets Hafa A met lof
Savanna Verhoef
trompet Prelude
Martin Warnier
trompet Prelude
Naar aanleiding van de examens mogen de leerlingen die hun A
diploma hebben gehaald met de harmonie mee op straat lopen. Dit zijn
vanaf mei 2012:
Lotte Alma
klarinet
Elza Feijs
klarinet
Lisa de Graaff
saxofoon alt
Thibaud Hamers
bariton
Mo Menten
trompet

Daisy Muré
klarinet
Noortje Peeters
klarinet
Robin Schoonbrood dwarsfluit
Neville Senten trombone
Zij hebben hun eerste optreden ondertussen al gehad tijdens
Koninginnedag, Maastricht Zilver en de processie in Wolder.
Instrumentkeuze:
De cursus Spelen met Muziek loopt weer bijna ten einde en dus was het
weer tijd voor een aantal leerlingen om een instrument te gaan kiezen.
Onderstaand het resultaat:
Sam Berghof
klarinet
Zoë Koumans
klarinet
Siobhán Kuster
saxofoon alt
Rubin Smal
trompet
Wij wensen deze kinderen veel succes bij hun opleiding en veel plezier
bij de Blouwe.
Afmeldingen:
Helaas hebben ook enkele leerlingen, om diverse redenen, zich
afgemeld als lid van de harmonie:
Sela Bollweg, blokfluit
Victor Knubben en Daisy Muré, klarinet
Sasha Muré, Tim Berghof, Raf Feijs en Natan Kamperman Sanders,
slagwerk

Jeugdmiddag:
Op 9 juni hadden wij een jeugdmiddag georganiseerd voor onze jongste
leden, te weten de leerlingen van Spelen met Muziek en het OpMaat
orkest en de 2 leerlingen die vanaf januari 2012 meespelen bij Joonk
Blouw drumband.
We hebben met 10 kinderen en 4 begeleiders gewandeld van de
harmoniezaal via de Louwberg naar Hoeve Nekum. Daar hebben we in
de wei van de familie Bollen gepicknickt om daarna onze wandeling te
vervolgen naar de midgetgolfbaan op de Sint Pietersberg.

Na een pittig partijtje midgetgolf werden de kinderen nog getrakteerd
op frites met een snack en een ijsje. Het was een zeer geslaagde middag,
waarbij de weergoden ons gelukkig goed gezind waren en de kinderen
zich goed vermaakt hebben..

Drumband Uitstapje
Op zaterdag 23 juni heeft de Drumband hun seizoen afgesloten door
een gezellig uitstapje te maken. De organisatie die in handen was van
Marc, Remco en Ingrid vonden de seizoensafsluiting van afgelopen jaar
zo’n succes dat ze dit voor dit jaar ook weer wilden doen.
Om 13:00 uur werd iedereen verwacht op de Iers Kruisstraat 73 in
Lafelt, bij Gerrie en Brigitte Moors thuis. Het middagprogramma
bestond uit een foto speurtocht in Maastricht waarbij een ieder bepaalde
voorwerpen had moeten meenemen op voorhand en waarbij er ook nog
vragen beantwoord moesten worden.
De jeugd schrooomde niet om even met het thuisfront te bellen om
zodoende achter de antwoorden te komen.

Na de uitgebreide wandeltocht werd weer richting Lafelt getrokken
waar met zijn allen van een uitgebreide barbecue is genoten. De jeugd
had nog niet genoeg gewandeld en heeft de rest van de avond
gevoetbald in de tuin bij Gerrie en Brigitte.

Iedereen kijkt al weer uit naar de afsluiting van volgend jaar.

Processie Wolder.
Op 17 juni (vaderdag) 2012 was onze jaarlijkse processie in Wolder
waarbij de weergoden ons goed gezind waren daar we een werkelijk
heerlijk zondagmorgen hadden met een lekker briesje dat voor
verkoeling zorgde. Ik zelf ben van mening dat de processie in Wolder
een van de hoogtepunten in het verenigingsleven in Wolder is. De
processie legde dit jaar wel geteld een afstand van 3.3 km af voordat ze
werd ontbonden op het kerkplein van Wolder. Het was na de processie
nog even gezellig onder het genot van een drankje en een lekker
ouderwets sneetje roggebrood met kaas of “sjink”.
Waarom ik de afstand die we afgelegd hebben eens exact heb
nagemeten,via google maps, is om het feit dat in dit zelfde weekeinde in
Brabant er ook een processie gehouden wordt en wel de zogenaamde
“Handelse Processie”. Daar mijn echtgenote een dag, van de twee, heeft
mee gelopen wilde ik de historie van deze processie gaarne met jullie
delen.
Handel is een dorp in de provincie Noord-Brabant. Het hoort tot de
gemeente Gemert-Bakel.
Onze Lieve Vrouwe van Handel is een van de bekendste NoordBrabantse mirakelbeelden van de moeder Gods. Al in ieder geval aan
het begin van de vijftiende eeuw stond in Handel (Gemert-Bakel) een
kapel toegewijd aan Maria en werd haar beeltenis in hoge ere gehouden.
Het zou door een herder op het veld zijn gevonden op een doornstok.
Wanneer dit precies moet zijn gebeurd is niet duidelijk, maar omdat het
beeldje duidelijke stijlkenmerken vertoont van de overgang van de 13e
naar de 14e eeuw kan het nooit vóór die tijd zijn geweest (vergelijk het
met de Zoete Moeder van 's-Hertogenbosch uit ruwweg dezelfde
periode.)
Het Ossenwonder, de kapel en de bron

Men wilde een kapel bouwen op de plaats waar het beeldje gevonden
was, maar de ossen die de wagen trokken waarop de bouwmaterialen
lagen wilden geen halt houden en liepen nog even door, tot de plaats
waar nu de bedevaartskerk staat. Bij de bouw van het eerste godshuis
was er, in die zanderige streek, al snel te weinig water, en op
wonderbaarlijke wijze welde er een klein bronnetje op, dat er nog altijd
is, en waarvan het water als geneeskrachtig wordt beschouwd.
Tegenwoordig staat er een sierlijk neogotisch bronhuisje op. Een
lieflijke legende vertelt dat
het
lieve vrouwke eens in die
bron
haar kleedje gewassen heeft
en
het daarna op de doornstruik
te
drogen heeft gehangen.
Vanaf welk moment het
beeldje als wonderdadig
werd
beschouwd is niet officieel
bekend, maar het moet wel
vanaf
de vondst zijn geweest.
Zoals
pater Kronenburg ergens
opmerkt gaat anders
niemand een kapel bouwen
op
een plaats waar niemand
woont. Uit latere tijden zijn
er
veel wonderen en
genezingen van dit
genadeoord bekend.
Oorlogsgeweld en reformatie
Hoewel Handel in de Commanderij van Gemert lag, een vrije
heerlijkheid die na de Opstand tegen Spanje niet onder de protestantse
Staten-Generaal viel, was er toch wel enige keren sprake van
vernielingen tijdens oorlogshandelingen. Zo werd in 1588 het interieur
door soldaten niet alleen van kostbaarheden, maar zelfs van vensterlood
en dakgoten ontdaan. Daarna stalden ze er hun beesten voor het altaar.

Verraad
Het heiligdom kwam pas echt in gevaar toen in 1648 de verraderlijke
commandeur Ulric van Hoensbroek van zijn geloof viel en het hele
gebied de voor rooms-katholieken toen nog zeer tirannieke StatenGeneraal in handen speelde. De rector van het heiligdom werd
weggejaagd en de gelovigen geweerd. Pater Kronenburg geeft hier een
ooggetuigenverslag van de toenmalige kapelaan Quix: "Int jaer 1648
den 24 July zijn wij door verraet, factie ende conspiratie van
Hoensbroek, Commandeur tot Gemert uyt onse parochiekerke, capelle
van Haendel ende schoolen gejaeght, ende hy heeft die Geuzen overal
ingeplant." Gelukkig duurde deze toestand maar veertien jaar, waarna
de kapel door de volgende commandeur in meer dan de oude luister
werd hersteld. Het wonderbeeldje zelf was ondertussen verborgen
geweest.
Tegenwoordig
Het beeldje staat tegenwoordig opgesteld in een zijbeuk van de kerk in
een voor haar gemaakte kapel van diepblauw en groen geglazuurde
tegels. Samen met de Zoete Moeder en Onze Lieve Vrouwe van Ommel
vormt zij de trits van de grootste Mariaplaatsen in het Bisdom 'sHertogenbosch. Nog altijd trekt zij veel pelgrims, vooral in de maand
mei, jaarlijks trekken drie voetprocessies naar Handel: die van Gemert,
Geldrop en Valkenswaard.
De bekendste en grootste bedevaart naar Handel is de Handelse
Processie, die dit jaar door ca. 1500 bedevaartgangers te voet vanuit het
40 km. verderop gelegen Valkenswaard wordt afgelegd.
De Handelse Processie ontstond begin 18e eeuw. De processie wint nog
altijd aan populariteit: in 1980 liepen circa 650 personen mee en dit jaar
zo’n 1500. Traditiegetrouw vertrekt om 06.00 uur op de zaterdag van
het voorlaatste volle weekend in juni de voetprocessie vanuit het
Brabantse Valkenswaard naar het bedevaartsoord Handel nabij de Peel.
Achter het processievaandel aan loopt een lange stoet pelgrims
waaronder scouting, EHBO, politie, uitgedoste paarden en huifkarren,
als een lang lint door het mooie Brabantse landschap. Om het lopen te
vergemakkelijken begeleidt een harmonie

van circa 60
muzikanten de pelgrims gedurende beide dagen. Zéker bij elk vertrek en
aankomst in elke dorpskom speelt zij liederen uit de zangbundel. De
harmonie is een samenraapsel van muzikanten van diverse harmonieën
en andere orkestliefhebbers , met trommelaars en overslagdieptrom.

Bastiaens, L.H.
Hogenboom, P.
KWH
Haasnoot, J.W.M.
Henk Kluts
Denny en Vivian Kluts
Marcel Thijssens

-

Maastricht
Maastricht
Wolder
Maastricht
Wolder
Geulle
Wolder

en een aantal sponsors, dat anoniem wenst te blijven.

Tillie Beheer BV
Vebego International BV
Demmler-Hogenboom, mw. I

-

J.P. Hogenboom BV
Restaurant Mary Wong
Paul Block Optiek
Kruiveld BV, S
Verkeersschool Johan Mulkens
Café de Pepel
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
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
T.J.F.M. Bovens
H.M. Brandt
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
J.W.P. Darding
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. 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
H. Habets
L.J.E. Hameleers
W.J.J. de la Haye
W.J.F. van Herpt
F. Hertogen
W.T. Hertogen
G.M.N. Hesemans
L.H.M. Hesemans
W.S.M. Hesemans
J.A.H. Hogenboom
J.P. Hogenboom
M.C.P. Hogenboom
N.G.J. Hogenboom
P. Hogenboom
T.G.A. Hogenboom
I.P.J. Huisman - Eijssen
W.H.Y. Hul
A.H. de Jong
J.P.M. van de Kamer
A.E.M.L. Knaapen
A.G.W. Koumans
H.W.A. ter Linden
M. Meertens - Caberg
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
J.A.S. Stevens
G.P.M. Theunissen
L. Theunisz
P.J. Thijssens
P.M.J. Thijssens
P.M.J.I. Thijssens
R.P.M.J. Thimister
C.C. van Thor
L.L. Tillie
Timmerbedr. E. van den Boorn
Tripels Advocaten
L. Vandenboorn
H.H.A. van Veggel
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
D.E. Wiltschut
P.J.M. Wittelings
L. van der Zee
R.J.J. van der Zee

Rond half vier 's middags komt de bedevaart in Handel aan, waar het
door een kleine processie met Mariabeeld, vergezeld van traditionele
bruidjes en de processiekaars wordt begroet.
Na de verwelkoming in het processiepark en het zingen van het
"Kinderen van Maria" wordt de bedevaart ontbonden en gaat iedereen
zijn eigen weg.
Er worden kaarsen opgestoken in de Mariakapel; voor zichzelf of voor
de thuisblijvers, weesgegroetjes worden gebeden, een eigen intentie
voor steun of dankbaarheid wordt uitgesproken of overdacht, blaren
worden doorgeprikt, slaapzakken uitgerold, gastgezinnen bezocht, een
koud pilske gedronken.....
's Avonds is er een eucharistieviering waarin de jaarlijkse intentie van
de bedevaart centraal staat.
Aansluitend wordt in de kerk de traditionele Kroniek gezongen. De
vermoeide pelgrim zal hierna zijn slaapplaats opzoeken in het gastvrije
Handel, terwijl anderen denken de stijfheid van hun benen mogelijk op
de dansvloer kwijt te kunnen raken.
De volgende dag is er na een welverdiende nachtrust om 9.00 uur een
eucharistieviering in het Processiepark, waar de pelgrims weer bij
elkaar komen om de terugweg te aanvaarden. Het vaandel trekt met de
harmonie onder de klanken van: 'Vaarwel vaarwel wij scheiden, o
Handel dierbaar oord' nog eenmaal rond de kerk van Handel waarna de
terugtocht wordt ingezet. Met weemoed in het hart wordt afscheid
genomen van Handel, maar velen weten dat ze volgende jaar weer
terugkomen....
De terugweg verloopt in de omgekeerde volgorde van de heenweg,
zodat de bedevaartgangers rond 21.00 uur weer in Valkenswaard
aankomen. Door vele belangstellenden en thuisblijvers worden de
vermoeide pelgrims warm onthaald.
In de Nicolaaskerk wordt na het dankwoord een laatste weesgegroet
gebeden uit dankbaarheid. Hierna klinkt voor de laatste keer massaal

het "Kinderen van Maria" uit de kelen van de vele vermoeide maar
voldane pelgrims. Het is een saamhorige afsluiting van een
indrukwekkende bedevaartstocht naar Maria van Handel en velen zullen
beseffen "Nooit zult gij vergaan !"
Zo zie je dat de processie in Wolder maar een kleintje is in vergelijking
met de Handelse Processie en ik wilde dan ook mijn respect uitspreken
voor de Harmonie die deze 2 dagen muzikaal ondersteunt.
Marc Hogenboom

Star Wars ("Sterrenoorlogen")
is een space-opera/sciencefictionsaga in zes episodes, geschreven en
deels geregisseerd door George Lucas. De Star Wars-saga is de op twee
na succesvolste filmreeks aller tijden, met een totale opbrengst van 4,3
miljard dollar.[1]
De zes films zijn in twee reeksen van drie opgenomen. De eerste reeks
besloeg Star Wars Episode IV: A New Hope (1977), Star Wars:
Episode V: The Empire Strikes Back (1980) en Star Wars: Episode VI:
Return of the Jedi (1983). De titel van Episode IV was oorspronkelijk
kortweg Star Wars. Later werd duidelijk dat het niet bij een deel bleef,
en werd Star Wars de titel van de hele Saga. Van de eerste trilogie zijn
er ook hoorspelen gemaakt. Deze bevatten nieuw achtergrondmateriaal
dat Lucas had bedacht, maar niet gebruikt in zijn films. Na een aantal
jaren besloot George Lucas de voorgeschiedenis van Star Wars te
verfilmen. Dit werden Star Wars: Episode I: The Phantom Menace
(1999), Star Wars: Episode II: Attack of the Clones (2002) en Star
Wars: Episode III: Revenge of the Sith (2005).

De films hebben in de loop van de jaren verschillende (na-)bewerkingen
gehad. In 1997 kwam de originele trilogie opnieuw in de bioscoop met
verschillende aanpassingen. Deze versie wordt de special edition
genoemd. Later volgde hiervan de VHS-uitvoering. In 2004 volgde de
originele trilogie op dvd met een tweede aanpassing. In 2006 kwam de
originele trilogie op dvd zonder aanpassingen. In 2011 verscheen de
gehele Star Wars Saga (I, II, III, IV, V en VI) op blu-ray waarbij nog
meer aanpassingen werden gedaan. Vanaf 2012 verschijnt de gehele
Star Wars Saga in 3D opnieuw in de bioscoop.
Het harmonieorkest speelt van de deze Star wars sage de Starwars
Trilogie; A New Hope, The empire strikes back en Return of the Jedi
gecomponeerd door John Williams die ook voor de andere trilogie de
muziek componeerde .

In dit werk worden achtereenvolgens de volgende muzikale
fragementen van deze trilogie ten gehore gebracht.
De Imperial March of "Darth Vader's Thema". Het thema dat de totale
Galactische Empire als een geheel moet weergeven , maar Darth Vader
in het bijzonder.

Princess Leia's Theme.
Een
weelderige thema voor Princess Leia, een van de centrale personages
van de Originele Trilogie. Het thema geeft het geromantiseerde,
enigszins naïeve idee van de prinses weer, en wordt het meest vaak
gehoord in Episode IV, maar wordt ook gebruikt in de volgende twee
films wanneer ze optreedt in haar eentje, als ze bijzonder kwetsbaar is,
of als haar naam wordt genoemd.
The Battle in the Forest:
Wordt ook
wel de Ewok's Theme of Parade van de Ewoks genoemd. Ewoks zijn
kleine schepsels, die leven in het bos op maan van Endor.

Yoda's Theme.
Een zachte
thema voor de Jedi Master Yoda, die in vijf van de zes films verschijnt
samen met zijn muziek. Nauw verbonden met zijn leer en vaardigheden.
Het is ook kort te horen de film ET: als ET wordt geconfronteerd met
een personage in een Yoda kostuum waarmee hij probeert te
communiceren. Dit werd waarschijnlijk opgenomen als een
humoristische knipoog naar de Star Wars-films, omdat John Williams
de componist is van beide soundtracks.
U bent van hart uitgenodigd op ons concert van 14 oktober waar we dit
werk in zijn geheel zullen uitvoeren. Wellicht dat we onze dirigent er
van kunnen overtuigen zich voor de gelegenheid in onderstaand zwart
te kleden.

may the Force be with you

Agenda

.

Zie voor een actueel overzicht:
http://www.harmoniewilhelmina.nl/
onder het kopje activiteiten.
aug-12
vr 17
do 23 en
vr 24
vr 31

20:00 Eerste repetitie na de zomervakantie
Werkzaamheden Preuvenemint
20:00 Repetitie op andere locatie!

sep-12
zo 2

nnb

zo 9

nnb

Rondgang door de binnenstad van Maastricht ikv Parcours 2012
DruMa (ovb)

vr 14 t/m hele dag Jeugdkamp met op zondag afsluitend concert door alle
jeugdleden
za 22
16:30u Start grote clubactie met rondgang door Wolder
okt-12
zo 14

19:30 u

Najaarsconcert in de Sint Annakerk Maastricht m.m.v. Koninklijke
Erkende fanfare St. Caecilia 1892 uit Wijnandsrade

nov-12
za 03

nnb

za 03
za 17

18:30 u

Jeugdharmonie neemt deel aan: Maastrichtse Jeugd musiceert
(ochtend en middag)
Drumbandconcert (avond)
St. Caeciliafeest (incl Jublilarissenviering)

dec-12
zo 02

16:00 u

zo 23
ma 24
wo 26

17:00 u
22:30 u
09:30 u

jan-13
zo 06

11:00 u

Adventsconcert in kerk Wolder door ensemble HW i.s.m.
Kerkelijk Zangkoor
Kerstconcert in kerk Wolder
Opluisteren Vigilieviering in kerk Wolder
Opluisteren Eucharistieviering in kerk Wolder

Nieuwjaarsconcert door Opmaatorkest, Jeugddrumband en
Jeugdorkest met aansluitend Nieuwjaarstreffen

Wis geer dat…
..er recent 2 mooie kindjes geboren zijn bij onze leden..
...Baritonsax P in Nijmegen volop geniet van het studentenleven..
(what happens in Tilburg, stays in Tilburg)
..M Altsax een van de beroemdheden “N en S” ontmoet heeft, en hier
erg trots op is..
..Het concert van 12 mei een waar spektakel was..
.. het de maandag na dit concert drukker dan normaal was bij
BeterHoren..
.. Fluitiste V haar dochter V graag weer bij de klarinetgroep plaats ziet
nemen..
..W van de Road van 11 het roer omgooit om samen met zijn vrouw een
cafe te gaan runnen..
..Zoon Thimister (12 jaar!) het grote orkest versterkt met zijn
melodisch-slagwerk talent..
..dat menig muziekant daar nog wat van kan leren..
..Het jeugdorkest weer veel nieuwe, enthousiaste leden heeft mogen
verwelkomen..
..Het opviel dat P het enig vrouwelijk bestuurslid is..
..het bestuur (naast verjonging) wellicht ook meer vrouwelijke krachten
kan gebruiken!
..L van de klarinetten na afloop van een pittige hockeytraining nog
genoeg energie over heeft om mee te repeteren met het jeugdorkest..
..P, na hoorn en fagot gespeeld te hebben, nu toch echt zijn plek heeft
gevonden bij de trombones.

Tout Mestreech!
Deze lente zou het jeugdorkest een concert gaan geven in het stadspark
van Maastricht. Door de voorspelde weersomstandigheden hebben ze
uiteindelijk het concert moeten aflassen. Erg spijtig, ook gezien de zon
op de geplande datum toch wel erg goed aanwezig was! Ik hoorde veel
mensen zeggen; “wie heeft dat nou allemaal zo bedacht en wat is dat
Tout Maastricht dat ineens overal in Maastricht opduikt?”. Ik wil u daar
graag wat meer over vertellen, gezien
Tout Maastricht voor iedereen is!
Tout Maastricht is een variant op een in
Maastricht vaak gebezigde uitdrukking:
‘tout Mestreech’. Hij verwijst direct naar
iedereen. Want iedere Maastrichtenaar
moet betrokken worden bij cultuur, op
weg
naar 2018.
Op weg naar Maastricht Culturele Hoofdstad van 2018 is Tout
Maastricht opgericht. Het is een collectief van verschillende
organisaties waarbij Kunstactief en de gemeente de grote drijfveer zijn.
De stad Maastricht stelt zich kandidaat voor de verkiezing van Culturele
Hoofdstad van Europa 2018. Tout Maastricht ondersteunt deze
kandidatuur en wil dynamiek, draagvlak en actieve betrokkenheid
creëren onder alle bewoners van

Maastricht op weg naar dat spannende jaar, waarin Maastricht Culturele
Hoofdstad 2018 kan worden.
Tout Maastricht laat zien hoeveel er wordt gedaan aan kunst en cultuur in de
stad Maastricht. Veel inwoners uiten zich op een creatieve manier. Zij beleven
plezier aan het maken van dingen, het spelen van toneel, het bezoeken van
theaters en musea, schrijven, zingen en dansen en maken er graag tijd voor
vrij. Zij zijn de 'vaandeldragers van ons cultureel kapitaal'!
Met verschillende projecten betrekt Tout Maastricht, naast het vergroten van
de zichtbaarheid,graag alle Maastrichtenaren bij kunst en cultuur. Een van
deze projecten is de Cultuurzomer, de gehele zomer zal er iedere zondag in het
stadspark te Maastricht cultuur worden vertoont. Harmonieën, fanfares,
bandjes, zangers, je kunt het zo gek niet bedenken of ze zullen er optreden.
Op de site van Tout Maastricht kan iedereen die betrokken is bij de
Maastrichtse cultuur een foto uploaden en laten zien wat hij/ zij doet!
Onze eigen Yentl Prop is een van
de
eerste die dit heeft gedaan, zij staat
daardoor met haar leuke gezicht
op de
Tout Maastricht bus die door heel
Maastricht rijdt. Daarmee is ze
onze
persoonlijke ambassadrice
geworden, want op deze foto
draagt zij ons harmonie pak. Wat
willen we nog meer!
Samen vormen wij de
Maastrichtse Cultuur!
Tout Mestreech!

Programma Cultuurzomer in het stadspark
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zondag 1 juli: Maastrichts Salon Orkest
Zondag 8 juli: Accordeonsextet Aerophonic (Genk)
Zondag 15 juli: Koninklijke Muziekmaatschappij St. Cecilia Ardooie (B)
Zondag 22 juli: Maastrichts pianoduo Pianieren bestaande uit Jacqueline
Mertens en Don Binnendijk
Zondag 29 juli: The Al Paone "It don't mean a thing if it ain't got that
swing" Band (B)
Zondag 5 augustus: Dominique Paats Trio met muziek van o.a. Django
Reinhardt
Zondag 12 augustus: London Brass Ensemble (i.s.m. Orlando Festival)
Zondag 19 augustus: Kurt Bertels / Goedele Taveirne (Saxofoon / Piano
duo uit Genk)
Zondag 26 augustus: The Hague String Variatons. Een programma met
Beethoven en Donhanyi serenades
Zondag 2 september: Batteria Volle Petaj en Drums & Pipes politie
Maastricht
Zondag 9 september: Fanfare Borgharen en Maastrichtse Componisten
met werk van Jef Penders
Zondag 16 september: Mélodie Moureau (sopraan) en Gaëlle Hyernaux
(gitaar) uit Luik

JULI
04.
05.
11.
11.
16.
16.
22.
24.
25.
30.

AUGUSTUS

Maurice Verbong
Frank Hamers
Pascal Aarts
Servé Tillie
Guy van den Boorn
Eddy Broux
Max van Dongen
Denny Kluts
Siabhán Kuster
Luc Bastiaens

02.
02.
04.
05.
05.
06.
07.
09.
12.
13.
17.
18.
18.
21.
24.
24.
24.

Willie Beckers
Lucie Hameleers
Tim Berghof
Sam Berghof
Julien Daenen
Desiree Hulshof
Erik Rosier
Wendy Hul
Gijs Gerrits
Marcel Mourmans
Johan Groeneweg
Gerrie Hesemans
Yves Koumans
Robin Schoonbrood
Nick Colson
Lars Daenen
Robert van Weert

SEPTEMBER
01.
08.
11.
17.
17.
20.
21.

Peggy Bustin - Duijsinx
Coen van Thor
Bert Koumans
Daphne Hogenboom
Laurent Paulissen
Annelies Knaapen
Jo Knipschild

22.
22.
23.
25.
27.
30.
30.

Didier Meese
Johan Noordijk
Willie Hertogen
Savanna Verhoef
Elza Feijs
Chantal Feijs
Sjef Thimister

