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Nieuws van de commissie
werving en opleiding.
Via deze weg willen we jullie op de hoogte
houden van de ontwikkelingen betreffende onze
leerlingen.
Dirigentenwissel Joonk Blouw orkest:
Met veel enthousiasme, inzet en plezier heeft Rob
van der Zee bijna 8 jaar het jeugdorkest
begeleid. Nu heeft hij het dirigeerstokje
overdragen aan iemand die er met evenveel
enthousiasme, plezier en inzet voor gaat: Alice
Hendriks.
Zij zal zich elders in dit boekje zelf voorstellen.
Doorstroom naar Joonk Blouw orkest:
In januari 2015 zijn weer enkele muzikanten
doorgestroomd van het OpMaat orkest naar Joonk
Blouw orkest:
Josee Bollen
Max van Dongen
Dewi Hesemans
Elles Lenaerts
Rik Lenaerts
Tim Lenaerts

alt saxofoon
trompet
trompet
klarinet
kleine trom
alt saxofoon

Wij wensen hen heel veel succes en plezier bij
deze muzikale stap vooruit.
Leerling mee op straat:
Vanaf april zal Leo Quodbach (tuba) gaan
deelnemen aan de marsenrepetities en de
harmonie versterken tijdens de straatoptredens.

Nieuw lid:
Vanaf december 2014 hebben de trompettisten
versterking gekregen van Jacq Hul (jawel, de
vader van Wendy). Wij wensen hem veel plezier
in onze vereniging.
Afmelding leden:
Helaas hebben Martin Warnier (trompet) en Zoë
Koumans (klarinet) zich afgemeld als lid.
Voorspeeldag 2015:
De jaarlijkse voorspeeldag zal plaatsvinden op
zondag 19 april 2015. Vanaf 11.30 uur zullen
onze leerlingen weer hun uiterste best doen om
te laten horen hoe goed ze al op hun instrument
kunnen spelen.
Examens Kumulus 2015:
Veel van onze leerlingen hebben in de afgelopen
periode theorie-examen gedaan bij Kumulus. Ze
zijn allemaal geslaagd. Proficiat.
Bovendien willen we de leerlingen die in april
praktijkexamen doen alvast heel veel succes
wensen daarbij. In de volgende editie van het
Kallepingske laten wij u weten wie allemaal
examen heeft gedaan.

Prins Jean-Paul I.

Op zaterdag 24 januari werd ik uitgeroepen tot
prins Jean-Paul I.
Ik had het eigenlijk twee jaar eerder verwacht
(gehoopt). Dit was toen Maurice Borgignons mij
op belde. Maar al snel bleek dat dit was om te
vragen of ik interesse had om terug te komen bij
de harmonie.
Max, mijn oudste zoon, was toen al begonnen
met de muziek opleiding binnen de harmonie.
Zelf had ik altijd al het voornemen om een keer
terug te keren bij de harmonie, waar ik zelf altijd
met mijn vader samen naar toe ging, maar dacht
dat dit zou gebeuren als Max bij de grote
harmonie zou beginnen.
Ongeveer drie maanden geleden ging ’s avonds
de deurbel. Een beetje onverwacht want als bij
ons de kinderen in bed liggen doen wij de
pyjama’s aan. Nicole deed open en het bleken
Maurice en Vincent te zijn. Ik hoorde tot boven
gelijk dat zij het waren en dan gaat het snel. Ik
wist eigenlijk meteen waarom dat zij er waren.
We hebben ze iets te drinken aangeboden en de
vraag volgde, zou je prins willen worden van CV
de Blouwe. Na een korte blik met Nicole heb ik
eigenlijk direct “ja” gezegd. Daarna kwamen bij
ons de vragen pas. Maurice en Vincent hebben

eigenlijk op al onze vragen antwoord kunnen
geven. Ze hebben natuurlijk wel al wat ervaring!
Nu was echter een periode van geheim houden
aangebroken. Dit is ons eigenlijk prima afgegaan
maar naarmate het uitroepen korter bij kwam
werd het moeilijker voor ons. Je kijkt er op een
gegeven moment steeds meer naar uit. De week
voor het uitroepen had ik op mijn werk een grote
onderhoudsstop gepland. Waardoor ik eigenlijk de
hele week moest overwerken en dus ook niet in
de verleiding kon worden gebracht om te
verklappen wat er stond te gebeuren.
En toen was het 24 januari! Onze kinderen wisten
nog altijd van niets. Vrienden en familie waren
inmiddels al ingelicht en uitgenodigd door
Vincent. De dag zelf hebben we rustig aangedaan
maar naarmate de dag vorderde kwamen de
zenuwen een beetje. Volgens afspraak moest ik
me in de achterkamer van de Pepel melden. Ik
heb nog nooit zo onrustig over straat gelopen.
Bang dat je een bekende tegenkomt en kunt
uitleggen wat je aan het doen bent.
Eenmaal aangekomen in de Pepel is het wachten
op de harmonie. In de achterkamer passeert nog
even het hele verhaal van de afgelopen maand en
wordt er rustig iets gedronken. Vervolgens komt
Maurice binnen en beginnen de voorbereidingen.
En dan hoor je de harmonie aankomen……… Dit
was het moment dat ik pas besefte wat er
allemaal te gebeuren stond. Guy, de moeliaan,
meldt zich dan ook in de achterkamer. Hij moet
immers weten over wie hij het straks moet gaan
hebben.

Nu gaat het allemaal heel snel en nog voordat ik
het besefte stond ik op de aanhanger met het
Ernie masker op en de harmonie voorop richting
de hoftempel van CV de Blouwe. Je gaat dan als
laatste naar binnen en richting het podium hoor
je verschillende mensen fluisteren wie de nieuwe
prins zou zijn. Op het podium begint Guy de
spanning op te bouwen en dan volgt de
bekendmaking………… De harmonie opgesteld voor
je al je vrienden en familie rechts in de zaal en
dan weet je dit wordt een top avond!!!
Na het voorlezen van mijn proclamatie komt
iedereen je feliciteren. Nicole verteld dan op dat
het moment dat het masker af ging Tom en Max
hadden staan springen pappa, pappa, pappa.
Geweldig! De hele avond vliegt voorbij en wat me
zelf het meeste is bijgebleven is dat je door CV de
Blouwe zo goed in de watten wordt gelegd. De
hele avond draait om jouw, je vrienden en je
familie, echt top! De dag er na komt CV de
Blouwe met aanhang het hele huis versieren. Ik
kan me geen ander moment herinneren waar het
zo druk is geweest in huis. Maar dat kan ook aan
de ballonnen hebben gelegen . De buren in de
straat zien vervolgens dat je Prins bent geworden
en als snel volgen de reacties.
In de weken daarop volgden nog het
carnavalsconcert en het uitroepen van Prins Ron
bij de Greune. Uniek voor mij als Prins was het
carnavalsconcert. Dit was de eerste keer dat dit
werd georganiseerd door de harmonie. Waarbij ze

voor mij natuurlijk nog iets in petto hadden
samen met de buuttereedner. Tot slot mocht ik
zelf nog het harmonie orkest dirigeren, wat een
unieke ervaring is dat zeg…..
Maar ik ben eerlijk hetgeen waar ik het meest naar
uitkeek was de carnavalsmaandag. Het moment dat
de harmonie bij je op visite komt om je vervolgens
mee te nemen naar de optocht van Wolder. Hier
gaan natuurlijk wel wat voorbereidingen aan vooraf.
Als eerste denk je altijd dat je te weinig hebt. Samen
met vrienden hadden we alle drank en de aankleding
verzorgd en Mam met Willie hadden de broodjes
gesmeerd en spek met ei gemaakt. En dan volgt
weer zo’n schitterend moment, dat je samen met je
gezin voor je eigen deur staat en de harmonie komt
een serenade aan je deur brengen. Het was prachtig
weer en de heren van CV de Blouwe hadden alle
2000 suikerwafels verdeeld in de bakken van de
carnavalswagen. Klaar om te vertrekken naar
Wolder. We waren als laatste in de optocht. Voordeel
hiervan is dat we de hele optocht al hadden gezien in
de prachtige zon.
Van boven op de wagen besef je pas hoeveel
mensen er eigenlijk komen kijken naar deze optocht.
In de bocht naar de Felix Bockenstraat was het
ontzettend druk en bij de school werd ik door onze
vrienden ook nog eens beschoten met confetti
kanonnen. Wat hebben wij genoten daar boven op
die wagen. Een moment om nooit te vergeten! Na de
optocht wordt er gezamenlijk gegeten om vervolgens
weer de menigte in te duiken in de beide harmonie
zalen van Wolder. Als afsluiting van de avond hebben
we nog met een kleine delegatie bij ons thuis party
snacks gegeten. Maar om eerlijk te zijn heb ik hier
weinig van mee gekregen…….

Via deze weg wil ik nogmaals iedereen bedanken van
CV de Blouwe en de harmonie die ervoor hebben
gezorgd dat deze carnaval er eentje was die mijn
gezin en ik nooit zal vergeten, BEDANKT!!

Voortuiblik 2015.
Ook 2015 belooft een mooi, muzikaal en goed
gevuld jaar te worden.
Zo hebben vrijwel alle geledingen van de
harmonie tijdens de Nieuwjaarsborrel op vrijdag 9
januari mogen laten horen wat ze in hun mars
hebben. De zaal was goed gevuld; van jong tot
oud was vertegenwoordigd tijdens deze gezellige
avond.
Zaterdag 31 januari heeft het harmonieorkest van
de Blouwe in navolging van de vorige
themaconcerten een vastelaovendskonzèr
gegeven. Was u er niet bij, dan heeft u een
gezellig, sprankelend en uitdagend
vastelaovendskonzèr gemist! Een volledig verlag
van het concert kunt u elders in deze uitgave
lezen.
In oktober gaat het harmonieorkest de uitdaging
weer aan op het bondsconcours in de Oranjerie in
Roermond. Het orkest heeft inmiddels een start
gemaakt met de voorbereiding voor dit bijzonder
concours. Ter voorbereiding hierop heeft de
harmonie meerdere concerten gepland,
waaronder een gezamenlijk concert op 31 mei in
Tilburg met harmonieorkest L’Echo des
Montagnes uit deze stad.
De jeugdcommissie is ondertussen ook al druk
bezig met de organisatie van wederom een
spectaculair jeugdkamp in september en 7
november zal onze drumband met andere
drumbands een spetterend percussie optreden
geven.

Daarnaast doet de vereniging hard haar best om
financieel gezond te blijven. Hiervoor zijn veel
vrijwilligers nodig om telkens weer de handen uit
de mouwen te steken, denk aan het
Preuvenemint, oud papier ophalen, de
Wielerronde in Wolder en noem maar op. Telkens
lukt het weer om veel mensen bereid te vinden
hun steentje hier aan bij te dragen, waarvoor
chapeau!
Wij gaan weer een muzikaal jaar tegemoet en
hopen u bij één van de vele activiteiten van de
Blouw van Wolder te mogen begroeten!

Blouw en bezope
Beste lezers,
2015 was het precies 33 jaar geleden dat een
groepje jonge honden “Blouw en Bezope”, hebben
opgericht. Reden voor even bij stil te staan,
dachten wij zo.
“Blouw en Bezope”, heeft eigenlijk geen leden. In
1982 werd besloten om als het ware een vaandel
op te richten met de naam Blouw en Bezope. Wie
er allemaal achter dat vaandel wilden meelopen
was eigenlijk allemaal niet zo spannend.
Wij muzikanten hadden immers het hele jaar
verplichtingen en dat wilden we met carnaval
natuurlijk niet hebben.
Een ieder die het leuk vond (en nog steeds vindt)
mag met Blouw en Bezope op stap gaan, heb je
geen zin meer, even goede vrienden.
In de loop van de jaren heeft zich natuurlijk een
vaste kern geformeerd rondom dit vaandel met
Coen en Lieske voorop.
Het ene jaar lopen we met 20 man en het andere
jaar met 50, dat kan zomaar gebeuren. Leuke
muziek maken we natuurlijk altijd, met 15 of 50
man, dat mag de pret niet drukken.
Zo gingen wij bij het eerste jaar van de SJENG
KRAFT trofee naar de redoute, om aldaar, de toen
nog levende Sjeng Kraft, de muzikale eer te
bewijzen. Met een paar liedjes van Beppie in
elkaar geschreven bestormden we met dik 50
personen het podium.

Die middag was het echt niet normaal, zo druk en
er was voor Blouw en Bezope geen doorkomen
aan om naar de Redoute te gaan voor de
prijsuitreiking. Coen van Thor, offerde zich op en
ging al schuifelend door de menigte richting
Redoute. Een kwartiertje later zagen wij opeens
een mooie Drapeau, vaan de SJENG KRAFT
KOMPENIJ richting Blouw en Bezope komen.
Ja hoor, het was Coen met de vlag. De eerste
prijs met lof vaan Sjeng!
Uiteraard hebben wij er toen maar eentje op
gedronken (hadden jullie natuurlijk niet verwacht
he?)
Dit is een van de eerste anekdotes die Blouw en
Bezope heeft meegemaakt maar er volgenden er
natuurlijk nog veel meer.
Ook dit jaar trokken wij door de straten van de
binnenstad. Helaas was het, voor he t eerst in
jaren, een erg magere opkomst. Ondanks dat
werd er toch weer lustig op los gespeeld.
Bij de “Twie Hieren” , namen wij deel aan het
Twie Hiere concours en guess what… Wij hebben
de wisseltrofee gewonnen.
Eerlijk gezegd moet ik bekennen, dat wij de zaak
hebben geflest…
Wij werden stiekem geholpen door een van de
trompettisten van Vreug en Neugter, Ruud Maes,
trompettist van de Blouwe. Hij vond zelf dat hij
even ondersteuning moest geven. Maar daarnaast
hadden wij nog een geheim wapen, daar was
zomaar ineens Kees, of hij vanmiddag mee mocht
doen, en sociaal als wij zijn, natuurlijk Kees dat
mag. Kees blies zijn longen uit zijn lijf! Kees deed

voor de eerste keer meedoen en dan pakken wij
zomaar die felbegeerde Beker.
Tjonge we hebben hem vastgelegd voor de
Blouwe en hij heeft toegezegd. Kees het was
geweldig, zo zie je maar dat 1 man het verschil
kan maken. Wij natuurlijk blij dat ie niet bij de
andere vereniging van Wolder terecht is gekomen
is …..

Beste luitjes, ik zeg tot volgend jaar allemaal!!
Carnavals dinsdag, om 13.30 uur verzamelen wij
weer bij Coen en Lieske op de Ezelmarkt 1.
Kom gerust mee, trek een pakje aan en
daan zègke veer : Sjeng, aon de geng..

Hoi ik wilde door middel van dit stukje te
schrijven iedereen bedanken die mij heeft
gesponsord door het kopen van wafels, bonbons
of gewoon door een geld donatie. Door jullie
bijdrage heb ik inmiddels het sponsorgeld van
€1800,- , dat nodig is om de voorgenomen reis te
mogen maken, bij elkaar.
Na eerdere succesvolle projecten in India, Nepal,
Peru, Tanzania, China en Indonesië organiseert
Global Exploration in 2015 samen met diverse
scholen uit Limburg, waaronder het Graaf Huyn
College in Geleen, waar ik naar school ga en dit
jaar mijn eindexamen hoop te behalen, weer een
nieuw project. Wij zullen dit jaar in Thailand en
Cambodja samen met lokale leeftijdgenoten
cultuur, normen en waarden uitwisselen. Samen
sporten, muziek maken, schilderen en
discussiëren over en werken aan
armoedebestrijding.

Onderdeel van de reis was het bij elkaar brengen
van sponsorgelden om zo de doelen, omschreven
in het “Scholen voor scholen plan”, te realiseren.
Hieraan heeft dus iedereen die mij geholpen heeft
een steentje aan bijgedragen.
De reden dat ik dit interesse in zo’n avontuur
kreeg is eigenlijk 10 jaar geleden ontstaan toen
Peggy Duijsinx voor stage van haar studie
Fysiotherapie naar Zuid-Afrika vertrok. Ik weet
nog dat ik haar toen op haar logboek
waarschuwde voor de leeuwen. Het leek me
altijd leuk om iets soort gelijks te kunnen doen en
nu ga ik dus zelf zo’n verre reis maken.
Via masterclasses worden we voorbereid op een
reis van drie weken. Daar bezoeken we scholen,
worden we aan het werk gezet om goede doelen
te verwezenlijken en kunnen we zelf zien hoe
hard het door onszelf opgebrachte sponsorgeld
nodig is. Inmiddels zijn we al een weekeinde met
alle deelnemers weggeweest om elkaar beter te
leren kennen en hebben we ook onze inentingen
al gehad.
Ik zal op 13 juli 2015 vertrekken naar Bangkok
en vandaar uit 3 weken verder reizen in Thailand
en Cambodja.
Jullie kunnen mij volgen op de volgende blog:
http://www.globalexploration.nl/wordpress/graaf-huyn-blog/
Groetjes en nogmaals bedankt.
Bram Hogenboom
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Leden van de Club van Honderd
P.J.C. Aarts
I. Alken - Bastiaens
E. Bastiaens - Corpeleijn
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
Timmerbedrijf van den Boorn
H.T.M. van den Boorn
M. Borgignons
T.J.F.M. Bovens
H.M. Brandt
J. Bronswaar
M. Caubergh
A. Caubergh - Vandenboorn
R.J.E. Close
C.L.J.M. Close
M.A.G. Corsius
J. van Dam
H.W.P. Darding
J.W.P. Darding
J. Deen
H. Dieteren - Franssen
J.W.M. Dinjens
H. Doms
J. Dritty
J.J.H.M. Duijsinx
L.R. van Duurling
V.H.M. Eggen
G.M. Eijssen
J. Eijssen

M.W.M.W. Ernenst
J.J.H. Ernenst
C. Ernenst - van Beek
W. Feijt
M.W. Feijt
J. Groeneweg
M. Groeneweg
H. Habets
L.J.E. Hameleers
Guy Hamers
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
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
W.G.A. Moors
M.P. Nicolaes - Hertogen
P.J.H. Nijsten
L.J.J. Paulissen
H.J.M. Paulissen
P.H. Peeters
W.J. Peeters

C.C.J. Pepels
L. Rammers
J. Sijben
M.E.J. Smeets
C. Smits en R. Nabben
J.A.S. Stevens
G.P.M. Theunissen
L. Theunisz
P.M.J.I. 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
H. van Weert - v. Neer
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
L. van der Zee
R.J.J. van der Zee

Carnavals concert 31 januari jl.
Zaterdag 31 januari heeft HW voor de eerste keer
een carnavals concert gegeven. In een
Carnavaleske zaal werd het publiek ontvangen
en mocht plaatsnemen in de stoelen of achter de
steh-tischen.
De obers zorgden ervoor dat het publiek niet
“droog”, hoefde te zitten en dat feit mag met best
uniek vinden. Het is immers niet gebruikelijk dat
de buffetten zijn geopend tijdens een concert.
Echter voor deze keer wilden we daar een
uitzondering op maken !
Onze dirigent, Rob van der Zee, kwam voor het
eerst op in een slipjas, deze was dan wel rood,
groen en geel, maar dat wist het publiek wel
meteen te waarderen.
Het concert met het bekende werk van Barry
Manilov, Copa Cabana.
Dit zette meteen een lekkere sfeer in de zaal. Het
was Guy van den Boorn die het publiek voor zich
wist te winnen. Met een parapluutje op zijn hoofd
werden er diverse moppen uit zijn mouw geschud
en wist hij keer op keer de zaal aan het lachen te
krijgen. Hij kondigde op zijn speciale wijze de
diverse muziekstukken aan.
“Guy, wat de concert kommissie betreft, mag je
dat volgend jaar weer doen, het was echt
geweldig”, Chapeaux !!
In het midden van het programma, werd Gilbert
Petit welkom geheten en wist deze buutteredner
de zaal plat te krijgen, om maar zo te zeggen.
Echt geweldig. Prins Jean-Paul d’n ierste kreeg de
koksmuts op en mocht zijn opwachting maken in
de act van Gilbert…wat was hij GOED.. ‘nne echte

Prins. Na het optreden van Gilbert, ging het
programma verder.
Zo’n twaalf werken passeerde de revu waarbij de
harmonie de volle Blouwe hoftempel heeft laten
meezingen, mee-deinzen en genieten. Na de
carnavalsmars “wee bringk nog 'n weurs nao
Klara”,gedirigeerd door onze fantastische prins,
Jean-Paul d’n ierste, vond dirigent en orkest het
welletjes.
Het werd hoogste tijd om eens even te gaan
genieten van een goed gekoeld glas drinken, wat
dat ook mocht zijn.
Er werd nog een paar uurtjes doorgefeest, en ik
denk dat ik namens de meeste mensen in de
zaal, mag zeggen dat dit een zeer geslaagde
avond was voor harmonie Wilhelmina! Zeker voor
herhaling vatbaar.
Tot volgend jaar dus!

Nieuwe dirigente
Joonk Blouw orkest
Begin februari werd me gevraagd om Joonk Blouw
van Rob over te nemen. Ik was eerlijk gezegd een
beetje verrast door die vraag, maar was
nieuwsgierig genoeg om een keer naar een repetitie
te gaan kijken. Het enthousiasme van Rob en de
jonge musici van Joonk Blouw werkte aanstekelijk
met als gevolg dat ik nu 2 repetities, met veel
plezier, gegeven heb. Ik mag, als pianiste en
dirigent, terugkijken op een, muzikaal gezien, heel
gevarieerd leven: Toneelacademie, Kumulus,
Symfonieorkest Avanti, solistenconcoursen,
zangers, instrumentalisten, Heugems Mannenkoor,
Gem. Koor San Salvator, kamerkoor Cantori La
Vera, Oratorium Vereniging Sittard ( vaak met
begeleiding van het L.S.O.)
Twee jaar geleden kwam ik in Wolder wonen en ja
hoor, het duurde niet lang of ik werd gespot door
dirigent en organist van het kerkkoor, met als
gevolg dat ik nu af en toe achter het orgel kruip of
het stokje van de dirigent overneem. Ik voel me
zodoende al behoorlijk betrokken bij de
gemeenschap in Wolder. Maar dat ik ooit nog eens
via Schinveld, Maastricht, Eckelrade, Eijsden in
Wolder zou belanden had ik niet kunnen bedenken,
toen ik als 18-jarige bij jullie in de Blouw kwam
meespelen als uithelper bij de fluiten. Wij, Harmonie
St. Caecilia Schinveld, waar ik toen lid van was,
deelden met jullie dezelfde dirigent, Harrie Dieteren!

Ik hoop dat mijn liefde voor muziek aanstekelijk
mag werken voor de musici van Joonk Blouw.
Alice Hendriks

Jeugdkamp 2015
Beste jongens, meisjes en andere ‘jeugdige’
deelnemers van het jeugdkamp,
Nu de lente weer is begonnen kunnen we
langzaam maar zeker weer gaan aftellen naar het
jeugdkamp! Op 18 september nemen wij weer
onze intrek in de Woushoeve in Zutendaal. We
willen jullie nog even in spanning houden maar
kunnen alvast beloven dat we de buurt en de
bossen onveilig gaan maken.
Om het kamp mogelijk te maken, zal er ook dit
jaar een flessenactie plaats vinden en wel op 13
juni. Het is de bedoeling dat iedereen die mee
gaat naar het kamp ons komt helpen met het
ophalen van lege flessen in Wolder zodat we het
kamp ook dit jaar weer financieel mogelijk
kunnen maken. De locatie en de tijd volgt in het
kampboekje!
Begin mei krijgen jullie allemaal het kampboekje
met wat meer informatie en natuurlijk het
inschrijfformulier! We hopen jullie allemaal weer
te zien in de woushoeve, jong & oud!
Over wat we precies gaan doen dit jaar, willen we
jullie nog even in spanning laten. Wel zullen we
alvast een klein tipje van de sluier oplichten….De
zaterdagavond zal in het teken staan van de
nineties…..!
Hopelijk zien we jullie allemaal op 18 september!
Groetjes,
Vincent & Veronique

Agenda

.

Zie voor een actueel overzicht:
http://www.harmoniewilhelmina.nl/
onder het kopje info. Hieronder volgende activiteiten tot zover
bekend:
Concerten en uitvoeringen:



30 mei 2015: Concert met l'Echo des
Montagnes 20:00 – 22:30 (l'Echo des Montagnes)
27 september 2015: Concert met fanfare St. Wiro 't
Reutje 15:00 – 17:30 ('t Aad Raodhoes)

Op straat en activiteiten:










4 april 2015: Paasactiviteit ism Buurtplatform
Campagne 12:30 – 14:00 (Wolder)
19 april 2015: Voorspeeldag 11:30 – 12:30
(Harmoniezaal Wilhelmina)
13 juni 2015: Werkzaamheden Pinkpop hele dag
(Terrein Pinkpop)
14 juni 2015: Deelname Processie Wolder 09:00
– 12:30 (Wolder)
4 juli 2015: Werkzaamheden wielerronde Wolder
hele dag (Wolder)
29 augustus 2015: Werkzaamheden
Preuvenemint hele dag (Preuvenemint Vrijthof)
30 augustus 2015: Werkzaamheden
Preuvenemint hele dag (Preuvenemint Vrijthof)
18, 19, 20 september 2015: Jeugdkamp hele
dag (Woushoeve)

Uitstapje 30 mei 2015
Op zaterdag 30 mei geeft het harmonieorkest in
samenwerking met l’Echo des Montagnes een concert
in Tilburg. De reiscommissie heeft daarbij een uitstapje
georganiseerd om er een gezellig dagje uit van te
maken. De keuze voor het uitstapje is gevallen op
Safaripark Beekse Bergen. In het safaripark zullen we
deelnemen aan twee verschillende activiteiten. Ten
eerste zullen we in groepen onder leiding van een
ervaren ranger een twee uur durende wandelsafari
gaan maken. Tijdens deze wandelsafari lopen we op
avontuurlijke wijze langs verschillende dieren zoals
olifanten, leeuwen, zebra’s, giraffen en nog veel meer!
De ranger zal ons hierbij begeleiden en alle informatie
geven die je graag wilt weten over de dieren. Wanneer
de wandelsafari is afgelopen gaan we door naar de
volgende activiteit: een roofvogelshow. Tijdens deze
spectaculaire show zie je allerlei vogels zoals de
buizerd of steppearend in actie en vliegen ze je
rakelings langs het hoofd. Nadat de roofvogelshow is
afgelopen zal er ruimte zijn voor een uurtje vrije tijd.
Vervolgens vertrekken we richting Tilburg voor het
avondgedeelte. We worden verwacht in het
Likeurmuseum Tilburg en zullen daar door l’Echo des
Montagnes een maaltijd aangeboden krijgen. In het
Likeurmuseum bevindt zich ook een mogelijkheid tot
omkleden. Als afsluiter van de dag vangt om 20.00 uur
het concert aan en zullen we omstreeks 23.00 uur
weer richting Wolder vertrekken.
Het programma ziet er samengevat als volgt uit:
11.00 uur

Vertrek vanuit Wolder

13.00 uur

Start wandelsafari

15.30 uur

Start roofvogelshow

16.00 uur

Vrije tijd

17.00 uur

Vertrek vanuit Safaripark
Beekse Bergen naar
Tilburg

18.00 uur

Maaltijd in Likeurmuseum

20.00 uur

Aanvang concert

23.00 uur
vanuit Tilburg

Verwachte vertrektijd

00.30 uur

Verwachte aankomsttijd in
Wolder

Wij hopen dat iedereen deelneemt aan het uitstapje en
we er samen een leuke dag van kunnen maken!
De Reiscommissie

April

Mei

Vincent Eggen
Tom Lamers
Paul van Herpt
Marc Hertogen
Maurice Pauwels
John Stevens
Sten Schoonbrood
Monique Hamers
Theo Hogenboom

03
03
06
07
08
14
19
21
25

Ben Braeken
Alice Hendriks
Jochem Van Weert
Petra Pauwels
Raymond Pauwels
Veronique van den Boorn
Jan Daenen
Kiki Maes
Theo Bastiaens

Juni
Chrit Hameleers
Patricia Snijders
Jan van Dam
Gerrie Moors
Sandra Bastiaens
Laurence Hamers
Brigitte Moors
Ad Triepels
Claire Hermsen
Josée Bollen
Petra Bollen
Susan Bastiaens
Viola van den Boorn
Esther Paulussen
Eric Buijs

03
04
06
06
08
12
16
17
19
20
20
23
24
26
28

01
11
13
14
17
18
23
23
27

