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Concert Conservatorium
Zaterdag 25 mei organiseerde Harmonie Wilhemina een
concert met harmonie l'Echo des Montagnes uit Tilburg
in de concert zaal van het Conservatorium van
Maastricht.
Programma Wilhemina:

NR

WERK

CO MPO NI ST

1

March The Love for Three Oranges

S.Prokofiev

2

Shéhérazade: Finale

N.Rimski-Korsakov

3

Three Dance Episodes from Spartacus

A.Khachaturian

4

Russian Christmas Music

A.Reed

+

Lezghinka uit Gayaneh

A.Khachaturian

Programma l'Echo des Montagnes:

NR

WERK

CO MPO NI ST

1

Nachklange van Ossian

Niels Gade

2

Trompetconcert
solist Ramon Wolkenfelt, trompet

Alfred Reed

3

Robin Hood, Prince of Thieves

Michael Kamen

4

And the multitude with one voice spoke

James L. Hosay

+

El torico de la cuerda

Luis Serrano Alarcón

Wilt u de prachtige uitvoering nog eens beluisteren dan
kan dat op Youtube, u dient dan de volledige URL in uw
browser te typen om bij het gewenste filmpje te komen.
Eenvoudiger is het als u gebruikt maakt van de linken op

de websitevan de Harmonie of de facebook pagina van
Harmonie.
http://www.youtube.com/watch?v=NBdBf0bBaJo
March The Love for Three Oranges
http://www.youtube.com/watch?v=jw5RffGOD7M
Shéhérazade: Finale
http://www.youtube.com/watch?v=PDtNf3lT5yA
Three Dance Episodes from Spartacus
http://www.youtube.com/watch?v=AQJ8brraZKI
Russian Christmas Music
http://www.youtube.com/watch?v=zRN_tSy20vU
Lezghinka uit Gayaneh
Wilhelmina opende het concert met de Mars uit The
Love for Three Oranges. Het was een zeer verfrissend
concert met zeker een zeer gevarieerd programma.
De solisten uit ons orkest lieten zich van hun beste kans
zien.Schitterende solo’s op dwarsfluit, hobo,
fagot,klarinet, alt sax, Trompet ik hoop dat ik nu geen
mensen vergeet!!
Wendy, Eveline, Brigitte, Julien, Tommes, Eric, Vincent
en alle anderen, van Harte Proficiat met deze uitvoering.
Ehh, Natuurlijk vergeten wij Rob van de Zee niet.
Mooi reportoire, Schitterende uitvoering.
L’Echo des Montagnes had een schitterend trompet
concert van Alfred Reed, uitgevoerd door de solist
Ramon Wolkenfeld.
Echt een schitterende uitvoering.

Verder was het publiek erg te spreken over Robin Hood,
van Michael Kamen. Erg mooi stuk waarbij veel van de
melodieën door het publiek werd herkent.
Zij sloten af met El Torica de la Cuerda, van Louis Serran
Alarcón. Werkelijk een schitterende paso doble.
Een tip voor onze muziekmeesters..
Na het concert spraken de beide voorzitters hun
dankwoorden en kwam er een einde aan een leuke avond.
Het was alleen jammer, dat niemand zich had bedacht,
dat cafe de tribunal, maar 500 mtr lopen was. Wellicht
hadden wij daar de mensen van Tilburg, toch op zijn
Maastrichts minst even een verfrissing kunnen
aanbieden. Jammer maar wellicht een idee voor de
volgende keer als we gebruik maken van de concert zaal
in het conservatorium.

Is vriend van:

Harmonie Wilhelmina
Samen Winnen, samen iets goeds doen!
De VriendenLoterij is de leukste loterij om in te winnen. Want als jij wint, winnen je vrienden ook.
En jij bepaalt wie! Nog mooier is dat je met z’n allen vriend kunt worden van onze stichting.
Want 50% van je inleg gaat direct naar onze Stichting Supportersvereniging Harmonie Wilhelmina !
Winnen is leuker met de VriendenLoterij.
Voor jou, je vrienden, voor iedereen. Ga naar vriendenloterij.nl en speel vandaag nog mee.
Deze actie komt tot stand door de stichting supportersvereniging Harmonie Wilhelmina.
Gebruik sponsorcode 9605 als je loten gaat kopen zodat je aangemeld bent bij de stichting.

Meer dan één miljoen prijzen!
Als jij wint, winnen je vrienden ook!
Speel mee met je vrienden, familie of buren!
50% van je inleg gaat direct naar onze stichting!
Ga snel naar www.vriendenloterij.nl

Winnen is nóg leuker als je het kan delen met je muziek vrienden

Drumband uitstapje 2013
De drumband organiseert elk jaar aan het einde van het
muzikale seizoen een uitstapje. Dit jaar zijn de heren en
dames naar de Blegny mines gegaan. De dag werd
afgesloten met een gezellige barbeque en een pittig
partijtje voetbal.

Muzikale weetjes
Live Muziek in Barcelona Onder de Grond
Wist je dat de musici die in Barcelona muziek maken op
metrostations vaak professionele artiesten zijn?

De TMB (Transports Metropolitans de Barcelona) heeft
12 jaar geleden een overeenkomst gesloten met een groep
muzikanten om live muziek in het metro netwerk te
legaliseren. Er zijn speciale plekken aangewezen voor
muzikanten om zo de veiligheid van de metro te
waarborgen
De zogenaamde Asociación de Músicos de la Calle y el
Metro is een associatie die geboren is uit een initatief van
de Vereniging van Musici van de straat (Amuc BCN),
een culturele organisatie met ongeveer 600 leden. Onder
de leden zijn ongeveer 200 actieve muzikanten. Zij
werken voornamelijk in openbare ruimtes, waaronder de
metro. De belangrijkste doelstelling van de vereniging is
om de diversiteit van de cultuur te bevorderen. Ook biedt
de vereniging de muzikanten steun door stereo installaties
te leveren, door afgifte van certificaten en door het
organiseren van evenementen, zoals concerten en

opnames. Om deel uit te maken van dit netwerk van
professionele muzikanten moet je eerst een test uitvoeren.

Het muzikanten festival van de Metro
Elk jaar wordt er een festival georganiseerd door musici
die werken in de Metro, het Festival Músics al Metro. U
vindt tijdens dit festival allerlei verschillende muzikale
stijlen, waaronder jazz, pop, folk en rock.
Als je naar Barcelona gaat zul je zien dat je regelmatig
straatmuzikanten tegenkomt.

Zaterdag 26 oktober organiseert de supportersvereniging
( SSHW)het eerste” Oktoberfeest” van Harmonie
Wilhelmina.
In navolging van het vroeger zo gezellige wijnfeest
willen wij de Harmonie en haar leden met aanhang
trakteren op een Oktoberfest. Dit feest zal worden
opgeluisterd door: DJ Roel Kochen.
Roel Kochen is een entertainer die naast het draaien van
heel goede muziek ook nog eens goed kan zingen. Hij zal
zorgen voor een zeer gezellige feest stemming.

De avond begint om 20.30 uur .
Entree is natuurlijk gratis.
Er wordt gezorgd voor
traditionele Bierfeest spellen,
zoals spijker slaan en het grote
“Bergsteiger Spiel”.??
Iedereen is welkom, komt u in de
traditionele duitse klederdracht
of gewoon in het pak, wat dit
betreft “alles mag, niets moet”.
Drinkt u uit een gewoon glas of
kiest u voor de traditionele
bierpul, gaat u lekker zitten op de

“Münchener Banken”, of gewoon gezellig aan een StehTisch staan, het kan allemaal.
Om 21.15 zal “Blue-Emotion”, beginnen met spelen, zij
spelen dan ongeveer 45 minuten. Waarna Roel Kochen
weer verder gaat met zijn muziek. Later op de avond,
zullen de mannen van Blue-Emotion nog een keer
aantreden.
Wij hopen u in grote getalen te kunnen verwelkomen.
Harrie van den Boorn, voorzitter SSHW

Even Voorstellen
Mijn naam is Marilyn Mead, Geboren in Houston, Texas
in de verenigde staten.

Met muziek ben ik betrokken sinds mijn vijfde levensjaar
toen ik begonnen ben met het volgen van pianolessen.
Op mijn twaalfde jaar heb koos ik voor de dwarsfluit als
mijn muzikale toekomst. Ik was een van de gelukkigen
die een muzikale carriere kon opbouwen in de klassieke
muziek maar daarnaast ook in het jazz milieu voor vele
jaren. Dankzij dit beroep heb ik in verschillende landen
gewoond zoasls Ijsland, Canada, Zweden, Engeland,
Frankrijk en natuurlijk Nederland waar ik de langste tijd
in Amsterdam verbleef. Ik woon sinds 2010 in Maastricht
en vind het hier heerlijk. Op muzikaal gebied heb ik het
hier echt naar mijn zin en die hoedanigheid veel plezier in
het spelen in het harmonieorkest met al die aardige
mensen. Ik hou van mijn buurt en ben lid van het
Buurtplatform Mariabereg. Mijn hobbies zijn zwemmen,

lezen, lopen in de natuur, reizen en talen. Momenteel ben
ik al in het tweede jaar van het volgen van een Italiaanse
taalcursus.
Goh! Het lijkt wel een druk leven, misschien is dat
waarom ik ook kan genieten van een goede nachtrust.

Geslaagden
Ook dit jaar hebben we weer leden die hun eerste
gedeelte van hun middelbare school hebben afgesloten
met een Examen. Dit zijn Daphne Hogenboom en Luc
Bastiaens en wij willen ze dan ook van harte feliciteren
met het behalen van hun diploma en veel succes wensen
in hun nieuwe opleiding.

Nieuw programma najaar 2013
Het volgende programma dat op 1 dec. 2013 in het
Centre Ceramique ten gehore gebracht zal worden door
de Blouw van Wolder heeft als thema “Dans”. De
Harmonie gaat hier een samenwerking aan met diverse
dansers en dansgroepen in diverse stijlen waaronder
ballet ( klassiek en modern ), breakdance, modern, latin
en ballroom, en de Argentijnse Tango.
Zo krijgt u naast een prachtige muzikale uitvoering ook
nog een dansvoorstelling te zien. Houdt dus uw agenda
vrij op de dag.

Nieuws van de commissie
werving en opleiding.
Via deze weg willen we jullie op de hoogte houden van
de ontwikkelingen betreffende onze leerlingen.
Voorspeeldag:
Tijdens de jaarlijkse voorspeeldag op 7 april 2013 hebben
de leerlingen zich weer van hun beste kant laten zien. Er
waren 32 solo-optredens en ook de blokfluiters, het
OpMaat orkest, Joonk Blouw drumband en Joonk Blouw
orkest verzorgden geweldige optredens.
Uit de cijfers die de jury heeft gegeven, blijkt dat ook zij
zeer tevreden waren over de kwaliteiten van onze
aanstormende talentjes.
Geslaagden Kumulus:
De examens van Kumulus zijn nu achter de rug. Alle
examenkandidaten hebben hun uiterste best gedaan en
zijn geslaagd. Daarom even alle geslaagden op een rijtje
voor een oprechte proficiat:
Luc Bastiaens
Petra Bollen
Lars Daenen
Anne Eijssen
Laurence Hamers
Claire Hermsen
Annelies Knaapen
Yves Koumans

drums graad A
Klarinet Hafa A
klarinet Hafa B
hobo Hafa B
klarinet prelude
dwarsfluit Hafa A
klarinet Hafa B
kleine trom graad A

Filippo Latilla
Didier Meese
Yentl Prop
Sten Schoonbrood
Chris Smael
Wessel Thimister
Martin Warnier

trombone prelude
trompet Hafa A
klarinet Hafa B
kleine trom drumband A
drums graad A
pauken Hafa A met lof
trompet graad A

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:
Max van Dongen
Dewi Hesemans
Elles Lenaerts
Tim Lenaerts
Rik Lenaerts
Celeste Latilla

trompet
trompet
klarinet
saxofoon alt
kleine trom
zij heeft besloten haar opleiding
elders te vervolgen

Wij wensen deze kinderen veel succes bij hun opleiding
en veel plezier bij de Blouwe.
Jeugdmiddag:
Op 12 juni hadden wij een jeugdmiddag georganiseerd
voor onze jongste leden, te weten de leerlingen van
Spelen met Muziek en het OpMaat orkest.
We zijn met 8 kinderen en 3 begeleiders gaan bowlen. Er
bleken echte bowl talenten onder onze jeugdleden te
zitten. Ze gooiden de ene “strike” na de andere. Ook een
“split” was favoriet. Toen alle records verbroken waren
werden de kinderen nog getrakteerd op frites met een
snack en een ijsje. Het was een zeer geslaagde middag en
de kinderen hebben zich goed vermaakt.

Workshop in combinatie met afsluitend concert:
Op zaterdag 22 juni organiseerden wij een workshop
o.l.v. onze drumbandinstructeur, Ad Triepels. Daarna
konden de deelnemers meteen aan het publiek laten horen
wat ze geleerd hadden. Aansluitend kon iedereen nog
luisteren naar optredens van de blokfluiters, het OpMaat
orkest, Joonk Blouw drumband en Joonk Blouw orkest.
Ook werden de instrumenten uitgereikt aan de leerlingen.
In het volgende Kallepingske kunt u meer lezen over deze
avond.
Om zoveel mogelijk kinderen uit te nodigen voor deze
workshop hebben wij op de scholen in Wolder, Belfort en
Daalhof uitnodigingskaarten uitgedeeld aan de leerlingen
van de groepen 3 t/m 8.
Bovendien hebben wij op woensdag 12 juni in
samenwerking met Kumulus op de basisschool in Wolder
een workshop gehouden voor de leerlingen van de
groepen 3, 4 en 5.
Petra Pauwels verzorgde een inleidend praatje over de
harmonie, Raymond Pauwels toonde een hele leuke
PowerPoint presentatie en daarna leerde Ria Wilhelmus
van Kumulus de kinderen het een en ander over ritmes en
melodieën aan de hand van klappen, een liedje, claves en
boomwhackers. Bij alle drie de groepen waren de
kinderen heel enthousiast. En natuurlijk hopen we nu dat
heel veel kinderen op 22 juni naar de workshop van Ad
komen en zich vervolgens aanmelden als lid van de
harmonie.
Nieuwe cursus Spelen met Muziek:
In september 2013 start een nieuwe cursus “Spelen met
Muziek” voor kinderen van groep 4 t/m groep 6.
Inschrijven kan nu al bij de commissie werving en
opleiding!

Samenstelling Commissie Werving en Opleiding:
Lenie van Dam heeft de keuze gemaakt om te stoppen als
lid van de Commissie Werving en Opleiding. Jarenlang
was zij het aanspreekpunt voor de leerlingen van Spelen
met Muziek en hielp zij Iris bij deze cursus. Deze taken
worden overgenomen door Wendy Lamkin.
Bovendien was Lenie een onmisbare factor als
“denktank” binnen de commissie. Wij zullen haar op
gepaste wijze bedanken voor al haar inspanningen voor
onze jeugd.
Grote Clubactie:
Naar aanleiding van het grote succes van onze rondgang
door Wolder, vorig jaar september, om loten te verkopen
van de Grote Clubactie, is besloten om deze actie dit jaar
opnieuw te houden. En wel op zaterdag 14 september
2013.

SPONSORS
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
Van Sebillen Auto’s 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
Lemmens
Koenen en Co
Fysiotherapie M. Smeets
Café Zaal Aajd Vroenhove
Heads Hairfashion
Van Melik
Avus International Consulting
InBEV
Janfré Uniformen
Apotheek van Thoor
Bemelmans Fiscaal Adviesburo
USA
R2M

-

Maastricht
Maastricht
Mülheim a/d
Ruhr
Maastricht
Vroenhoven
Vroenhoven
Maastricht
Maastricht
Wolder
Maastricht
Bunde
Maastricht
Wolder
Wolder
Meerssen
Heerlen
Maastricht
Breda
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Maastricht

Leden van de Club van Honderd
P.J.C. Aarts
I. Alken - Bastiaens
L.H. Bastiaens
A.G. Bastiaens
M.P.J. Bastiaens
P.A. Bastiaens
L.G. Bastiaens
M. Bastiaens
H. Bastiaens - Darding
T.W.C. Beckers
N.W.D. Beckers
L.A. Boon
Timmerbedrijf van den Boorn
H.T.M. van den Boorn
M. Borgignons
T.J.F.M. Bovens
H.M. Brandt
J. Bronswaar
E.B.G. Broux
M. Caubergh
A. Caubergh - Vandenboorn
R.J.E. Close
C.L.J.M. Close
M.A.G. Corsius
L.M.A. van Dam
H.W.P. Darding
J.W.P. Darding
J. Dassen
J. Deen
Depondt Fiberworld BV
H. Dieteren - Franssen
J.W.M. Dinjens
H. Doms
J. Dritty
J.J.H.M. Duijsinx
L.R. van Duurling
V.H.M. Eggen
M.G.H. Eggen - Nelissen

G.M. Eijssen
J. Eijssen
M.W.M.W. Ernenst
J.J.H. Ernenst
C. Ernenst - van Beek
W. Feijt
M.W. Feijt
Felix van der Putten Verf
J. Groeneweg
M. Groeneweg
H. Habets
L.J.E. Hameleers
Guy Hamers
W.J.J. de la Haye
G.J. van der Heijden
W.J.F. van Herpt
F. Hertogen
W.T. Hertogen
G.M.N. Hesemans
L.H.M. Hesemans
W.S.M. Hesemans
M.C.P. Hogenboom
J.A.H. Hogenboom
N.G.J. Hogenboom
T.G.A. Hogenboom
P. Hogenboom
J.P. 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
F.M. Menten
W.G.A. Moors
M.P. Nicolaes - Hertogen
E. Niesten

P.J.H. Nijsten
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
M.E.J. Smeets
A.F.M. Smits
J.A.S. Stevens
G.P.M. Theunissen
L. Theunisz
P.M.J.I. Thijssens
P.M.J. Thijssens
P.M.J. Thijssens
P.J. Thijssens
R.P.M.J. Thimister
C.C. van Thor
L.L. Tillie
L. Vandenboorn
H.H.A. van Veggel
J.J.A. Vliegen
J.L. van Vlodrop
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
D.E. Wiltschut
P.J.M. Wittelings
R.J.J. van der Zee
L. van der Zee

Agenda

.

Zie voor een actueel overzicht:
http://www.harmoniewilhelmina.nl/
onder het kopje info.
Concerten en uitvoeringen:
 15 september 2013: Drumband concert in Stadspark 14:30 –
17:00
 2 november 2013: Percussion Wolder 2013 19:00 – 22:00
(Harmoniezaal)
 3 november 2013: Opluisteren Allerzielenviering 15:00 –
17:00
 1 december 2013: Thema-concert "Dans" in Centre
Ceramique 16:00 (Centre Ceramique)
 15 december 2013: Winterconcert door Joonk Blouw orkest
tijd niet bekend
 25 december 2013: Opluisteren Eucharistieviering Eerste
Kerstdag 09:30 – 11:00 (Kerk in Wolder)
Op straat en activiteiten:
 24 augustus 2013: Werkzaamheden Preuvenemint
 30 augustus 2013: Jeugdkamp 18:00 – 15:30
 8 september 2013: Deelname "Het Parcours" 12:00 (Centrum)
 14 september 2013: Rondtocht Wolder met lotenverkoop Grote
Clubactie 16:30
 26 oktober 2013: Oktoberfest 20:00 (HarmoniezaalWilhelmina)
 16 november 2013: St. Caeciliafeest 18:30 (Harmoniezaal)

Mission: P.E.T.FLES
Location: Kerkplein Wolder
Date: Saturday, June 1
Time: 11:00 AM (local time)
Het is zaterdagmorgen kwart voor 11, het is nog rustig op
het kerkplein in Wolder. Heel rustig. Eigenlijk ben ik
helemaal alleen…
- - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Achja, nog een kwartiertje, dan pas begint het. Ik gebruik
deze 15 minuutjes om nog even alles op orde te brengen.
Zwaailicht op 't dak en de radio afstellen.
Zodra ik uitstap zie ik dat ik niet meer alleen ben. In de
verte komt iemand de trappen oplopen. Hij is niet heel
groot, maar heeft wel een enorme zak bij zich. Hij komt
steeds dichter bij…
Moet hij mij hebben? Nee, hij loopt zo langs mij heen
naar de achterkant van mijn voertuig. De achterklep staat
open. En hij kiepert zo de enorme zak leeg. Trots loopt
hij naar me toe om me zijn vangst te laten zien.
---------------------------------------Ik kijk, en zie tot mijn verbazing dat de hele kofferbak
vol ligt met flessen. Lege statiegeldflessen!!
Dat gaat veel geld opleveren! En dat kunnen we goed
gebruiken.
31 augustus is dat geweldige jeugdkamp, dat wordt
natuurlijk nog geweldiger met de opbrengst van deze
flessen!!
---------------------------------------Terwijl ik me hierover verwonder komen er steeds meer
mensen aanlopen. Ook zij dragen allemaal grote zakken
met flessen. Deze worden allemaal geleegd achterin mijn
voertuig. Deze raakt intussen steeds voller. Intussen heeft
zich ook een heel bataljon mankrachten om mij heen

verzameld om de uitdaging aan te gaan om elke lege
statiegeldfles uit Wolder op te halen.
---------------------------------------Omdat mijn voertuig intussen helemaal vol is, kunnen we
gelukkig de zwaarbewaakte kelders onder het huis van
Esther gebruiken om onze voorlopige vangst op te slaan.
Deze wordt ook gebruikt als uitvalsbasis waar de lunch
uitstekend verzorgt is. ESTHER SMAEL, BEDANKT!
---------------------------------------Het bataljon wordt onderverdeeld in pelotons en gaat
dapper elke deur in Wolder langs om zoveel mogelijk
flessen te bemachtigen.
Twee en een half uur later wordt er weer verzameld op de
basis.
Nadat de voertuigen zijn uitgeladen liggen de kelders tot
aan het plafond vol met flessen. Flessen, flessen en nog
eens flessen!! Oh, en kratjes pils. Want dat levert
natuurlijk ook statiegeld op.
---------------------------------------Onze rekruten worden bedankt voor hun dappere werk.
Maar voor de staf is deze missie nog niet over. ALLE
flessen moeten ingeleverd worden, en dan te bedenken
dat elke fles wel naar een andere supermarkt moet.
Er zijn die dag lange files gevormd achter de
flessenautomaten…
---------------------------------------Deze missie heeft uiteindelijk heel erg veel geld voor het
jeugdkamp opgeleverd!
MAX, DEWI, SIOBHÁN, RUBIN, BRAM, STEN,
CHRIS, WESSEL, LARS, ROBIN, MARTIN, SAM
BEDANKT!!

Hieronder de foto’s van de flessenactie.

Sudoko voor gevorderden
Onderstaand een sudoko puzzel voor gevorden. Principe
blijft gelijk echter ieder rij, kolom en vierkant moet de
cijfers van 0 tm 9 en letters A tm F bevatten en mogen
niet 2 keer voor komen.

JULI
01.
05.
11.
11.
16.
16.
22.
24.
25.
29.
30.

AUGUSTUS

Leigh Mead
Frank Hamers
Pascal Aarts
Servé Tillie
Guy van den Boorn
Eddy Broux
Max van Dongen
Denny Kluts
Siabhán Kuster
Raoul Snijders
Luc Bastiaens

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

Willie Beckers
Lucie Hameleers
Sam Berghof
Julien Daenen
Erik Rosier
Wendy Hul
Gijs Gerrits
Marcel Mourmans
Johan Groeneweg
Gerrie Hesemans
Yves Koumans
Robin Schoonbrood
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.
27.
30.
30.

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

