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Nieuwe eigenaren
Café Zaal Aajd Vroenhove
Interview met Sandy & Wilfried door Dasima & Jasmijn
Als we op een maandagavond aankomen bij Café Zaal Aajd
Vroenhoeve is het direct duidelijk; Wilfried en Sandy laten er
geen gras over groeien! Er wordt van ’s ochtends vroeg tot ’s
avonds laat hard gewerkt om het café en de zaal te
verbouwen en te moderniseren. Op 25 maart is “Café Zaal
Aajd Vroenhoeve” feestelijk heropend. Ze hebben het er erg
druk mee, maar maken toch even tijd voor ons. Zoals hun
motto dan ook luidt is het “Gewoon Gezellig bij Sandy en
Wilfried”! Met een lekker teske koffie en de geluiden van
boren en timmeren op de achtergrond hebben we een leuk
gesprek over hen privé, de overstap van het gemeenschapshuis in Sint Geertruid terug naar Wolder, de toekomstplannen
voor Café Zaal Aajd Vroenhoeve en de ervaringen van prins
Wilfried d’n ierste!
Voor de mensen die hen (nog) niet zo goed kennen een korte
introductie.
Samen met dochter Daisy en zoon Sasha wonen Sandy en
Wilfried in Daalhof. Daisy zit in haar laatste jaar van de
kappersschool. Zij hoopt later ook een eigen zaak te kunnen
beginnen waarbij ze niet alleen als kapster wil werken, maar
misschien ook nog wel als nagelstyliste en visagiste. Naast
haar studie werkt ze bij Steps Dresses. Sasha volgt een
opleiding tot elektricien, een combinatie van theorie en
praktijk waarbij hij nu al veel werkervaring kan opdoen.
Wilfried heeft in het verleden veel verschillende beroepen
uitgeoefend, van loodgieter tot taxichauffeur en van rolluik-

en zonweringverkoper tot vrachtwagenmonteur. Hij is dan ook
‘van alle markten thuis’. Sandy heeft altijd met veel plezier als
verpleegster in de zorg gewerkt. Vooral de sociale kant van het
vak gaf haar veel voldoening. En dan, op een dag, besluiten de
twee om in het dorp Sint Geertruid een gemeenschapshuis te
gaan runnen. Hoe ze erbij kwamen? Via een tip van vrienden.
Wilfried was een beetje klaar met het werken voor een baas.
Daarnaast kunnen ze in dit werk allebei doen waar ze blij van
worden. Zo kan Wilfried zijn grote hobby ‘zingen’ perfect
uitoefenen achter de bar, Hij neemt gewoon de microfoon en
trakteert zijn klanten op een live optreden. Sandy geniet van
de sociale contacten met de klanten en samen vinden ze het
leuk om evenementen te organiseren. In Sint Geertruid
hebben ze veel energie gestoken in het beter laten lopen van
het gemeenschapshuis. Ze hebben er verschillende
evenementen georganiseerd voor de dorpsbewoners, zoals
feesten en partijen (80’s/90’s), een kerstmarkt etc. Ook staken
ze energie in de contacten met de dorpsbewoners door bij de
schutterij te gaan. Helaas bleef de opkomst beperkt en dus het
rendement laag.
Toen het einde van een contractperiode in zicht kwam en zij
moesten gaan beslissen of ze voor een nieuwe contractperiode zouden gaan tekenen, bleek de horecawereld klein te
zijn. Via de brouwerij ontvingen zij een tip over Café Zaal Aajd
Vroenhove. Vervolgens heeft het nog wel een tijdje geduurd,
maar uiteindelijk werd er een deal gesloten en konden ze
starten met een nieuwe uitdaging in vertrouwde omgeving.
Sandy en Wilfried zijn voor onze vereniging namelijk geen
onbekenden. Zo mocht Sandy, die lange tijd als majorette bij
de harmonie heeft gezeten en een echte blouwe opvoeding
kreeg, van tante Joke en noonk John gein “greune ballon”.
Wilfried heeft zich altijd goed geamuseerd bij de mannen van
de vaandelafdeling en is lid geweest van CV de Blouwe.

Wat hun plannen zijn met het café en de zaal? Op dit moment
is de eerste fase van een verbouwing in volle gang. Er komt
een geheel nieuwe bar, gemaakt van steigerhout. In dezelfde
stijl zal er ook nieuw meubilair in het café komen en de muren
worden geverfd. Hierbij houden ze rekening met een stukje
nostalgie. Het voor het café typerende treintje blijft! Ze zijn
nog op zoek naar de juiste onderdelen om hem te repareren.
Later in het jaar krijgt het café waarschijnlijk ook nog een
nieuwe vloer. In de zaal wordt de bar geheel vernieuwd en van
de Grieks/Romeinse tempel, zuilen en beelden nemen we
afscheid. Of er een nieuw thema komt? Nee, ze willen er een
warme ruimte van maken met een neutrale uitstraling. Zo
kunnen ze de zaal gemakkelijk aankleden, aangepast aan het
evenement dat plaats vindt.
In het café zal het op korte termijn mogelijk zijn om naast een
drankje ook een hapje te nuttigen. Hierbij kan men denken
aan een borrelhap, friet saté en een lekkere kop soep voor de
wandelaar. Het café gaat overigens ook dienen als start- en
eindpunt voor een mooie wandeling in de omgeving. Men
ontvangt bij de start een wandelkaart, stopt halverwege bij
een ander café voor een drankje en eindigt weer bij Aajd
Vroenhove. De zaal kan worden gehuurd voor bruiloften,
verjaardagsfeesten, koffietafels etc. Daarnaast gaan Wilfried
en Sandy er zelf ook het een en ander organiseren. Hierbij kan
worden gedacht aan 80’s/90’s party’s, mosselavonden en een
kerstmarkt.
Een bericht voor alle dames: Neem de agenda er maar bij,
want op 22 april start om 19.30 uur de eerste Ladysnight! Een
kaartje (€ 7,50) is te koop in het café. Hiervoor ontvangen de
dames een welkomstdrankje, een lot voor de tombola (leuke
prijzen te winnen!) en een goodybag. Verder zullen er
kraampjes met leuke artikelen voor dames staan. Waar we

dan aan moeten denken? Van “tupperware tot upperware”!
Heren kunnen gerust mee komen, maar zij moeten wel in het
café blijven :-)

Inmiddels is de ‘grande
opening’ achter de rug en
het resultaat mag er zijn!

Namens de redactie van ’t Blouw Kallepingske wensen we
jullie proficiat en veel succes!

Nieuws van de commissie
werving en opleiding
Via deze weg willen we jullie op de hoogte houden van de
ontwikkelingen betreffende onze leerlingen.
Nieuw lid
In de afgelopen periode heeft Luca Machiels zich aangemeld
als nieuw lid van de harmonie. Hij heeft voor trompet gekozen
en heeft ondertussen al enkele weken les.
Wij wensen hem veel succes en vooral veel plezier bij de
Blouwe.
Afmelding lid
Helaas heeft Siobhán Kuster zich afgemeld als lid. Zij speelde
saxofoon in het orkest.
Let’s Play 2017
De jaarlijkse voorspeeldag zal plaatsvinden op zondag 9 april
2017. Vanaf 12.00 uur zullen onze leerlingen hun uiterste best
doen om te laten horen hoe goed ze al op hun instrument
kunnen spelen. Wij verwachten ongeveer 25 optredens.
Vanaf deze plaats alvast heel veel succes voor deze solisten.
Wij hopen dat de andere leden van harmonie Wilhelmina ook
komen luisteren naar deze aanstormende talenten, die op
termijn in onze drumband of orkest gaan meespelen.

Examens Kumulus 2017
Enkele van onze leerlingen hebben pas geleden een theorieexamen gedaan bij Kumulus:
Josée Bollen
Petra Bollen
Youri Herben
Áron van der Meer
Petra Pauwels
Ze zijn allemaal geslaagd. Van harte proficiat!
Heel binnenkort zullen onderstaande leerlingen hun
praktijkexamen doen. Alvast heel veel succes.
Tim Gijselaers
Youri Herben
Anij Kuster
Áron van der Meer
Josée Bollen
Petra Bollen

trompet
saxofoon
dwarsfluit
hoorn
saxofoon
klarinet

A
A
A
A
B
C

Prins Wilfried d’n ierste!
Eerder gaven we al aan dat Wilfried van alle markten thuis is.
Hij was dan ook bij de buren een rolluik aan het repareren
toen de prinsenzeuker voor de deur stond. Sandy liet hem
binnen, checkte of hij niet bang was voor de hond en bood
hem iets te drinken aan. Toen belde ze Wilfried. Wilfried
kwam naar huis en kletste nietsvermoedend een tijdje met de
prinsenzeuker, die geduldig wachtte tot dochter Daisy de
woonkamer verliet om hem “de vraag” te kunnen stellen.
Wilfried wilde niets liever dan volmondig JA roepen, maar zat
met een dilemma. De zaak in Sint Geertruid is nog niet
overgedragen aan een nieuwe uitbater en daar is de optocht
net als in Wolder op carnavalsmaandag. Als zowel hij als Sandy
op de carnavalswagen zouden staan, wie moest dan beide
cafés runnen? Een slapeloze nacht brak aan. De volgende
ochtend zijn ze direct gestart met een planning. Er werden
mensen gebeld en opgetrommeld om te helpen. Gelukkig ging
dit voorspoedig en kon Wilfried aan de prinsenzeuker laten
weten dat hij graag Prins Wilfried d’n Ierste van CV de Blouwe
wilde zijn.De tijd vloog voorbij en voor hij het wist, was het de
avond van het uitroepen. Tijdens het geslaagd
carnavalsconcert werd eerst afscheid genomen van prins
Denny, de störmprins. Ondertussen werd ook het diamanten
echtpaar Hertogen in het zonnetje gezet.

Toen was het wachten
aangebroken voor
Wilfried om uitgeroepen
te worden. Dat was écht
een spannend moment!
Het viel dan ook een
klein beetje tegen toen
de moeljaan van CV de
blouwe zoveel moelde
dat hij Prins Wilfried al had uitgeroepen vóórdat hij in de zaal
was. Daar kwam hij dan, vermomd door de deur terwijl
iedereen al wist dat hij het was. En wat doe je dan? Wilfried
besloot wijselijk te doen alsof er niets aan de hand was en
juichte enthousiast toen hij een tweede keer werd
uitgeroepen. De rest van de avond was voor Wilfried en Sandy
een groot feest. Ze
hebben zich goed
geamuseerd! De dag na
het carnavalsbal kwam
de CV bij hen thuis op

bezoek om te versieren.
Gezellig en handig, aldus
Wilfried, want de gaten in
zijn geheugen werden
gevuld door de verhalen
van de anderen. Zo kon hij
zich weer de hele avond herinneren. Ook de carnavalsballen
die volgden waren stuk voor stuk geslaagd. Uiteraard werd
Wilfried regelmatig gevraagd zijn hit ‘kom dans met miech’ te
zingen.

Carnavalsmaandag was voor Sandy en Wilfried een dag met
veel hoogtepunten. ’s Ochtends werden Wilfried en Sandy met
de carnavalswagen thuis opgehaald. Enkele familieleden,
vrienden en buren ontvingen medailles van prins Wilfried, er
werd een biertje gedronken en terug in de zaal hadden
Wilfried en Sandy nog een buffet geregeld. Goed gevuld kon
iedereen aan de optocht beginnen. Een geweldige ervaring
om samen op die grote wagen te staan! Bij Campagne
besloten ze even van de wagen af te gaan voor het uitdelen
van enkele medailles en het lopen van een polonaise. Toen ze
terug op de wagen wilde stappen, bleek deze al een heel stuk
verder door te zijn gereden. Wilfried kreeg ze nog ingehaald,
maar zijn prinses (die nog wat langer in de polonaise had
gelopen) heeft hij door een verkeersregelaar laten ophalen
om haar terug naar de wagen te brengen. Na afloop van de
optocht bleek bij de terugkomst in de zaal dat er iets mis was
met de (computergestuurde) tap. Jammer, dat zo’n ding het
net op het drukste moment begeeft en je het niet zo maar
kunt maken. Sandy en Wilfried hebben dan ook besloten niet

meer met computergestuurde taps te werken, dus dit zal zeker
niet nog eens gebeuren! De rest van de avond hebben zij zich
toch kunnen vermaken. Ze zijn pas naar huis gegaan toen alle
cafés aan de Tongerseweg hun deuren sloten. Sandy en
Wilfried verheugen zich al op de carnaval het volgende jaar.
Tot die tijd heten zij eenieder welkom bij Café Zaal Aajd
Vroenhove. Het café is iedere dag vanaf 15.00 uur geopend.
Gewoon gezellig bij Sandy en Wilfried!

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

Stichting Specsavers steunt
Een jaar lang financiële steun voor de harmonie

Het begon met een foldertje dat Theo Hogenboom had
meegenomen na zijn bezoek aan Specsavers in september
2016 en dit onder de aandacht bracht van het bestuur van
onze vereniging. Met de mogelijkheid om voor de vereniging
een financiële ondersteuning te bieden, werd daar werd niet
lang over nagedacht en zorgde het bestuur dat ze zich volgens
de spelregels van de firma Specsavers aanmelden. Hierna was
het afwachten of de harmonie in aanmerking zou komen als
goed doel voor hun steunstichting. In oktober 2016 kwam het
bericht dat dit inderdaad het geval was, waarna een heuse
verkiezingscampagne op touw werd gezet om ervoor te
zorgen dat er flink gestemd zou worden via allemaal
bestaande e-mailadressen. Dit was een dagelijkse bezigheid
die vrienden, collega's en bekenden van de Blouwe voor lief
namen om te zorgen dat de vereniging als eerste zou eindigen
in deze competitie.
De stemronde voor de spaarronde 2017 is inmiddels ten einde
en Harmonie Wilhelmina Wolder behoort tot de winnaars!
Dit is gelukt dankzij de vele stemmers, hartelijk dank hiervoor!

Start spaarronde
Vanaf 1 januari 2017 gaat Specsavers Maastricht een jaar lang
sparen voor Harmonie Wilhelmina Wolder. Voor elk verkocht
montuur of hoortoestel doneert de winkel een vast
bedrag aan ‘Stichting Specsavers Steunt.’ De spaarronde loopt
tot en met 31 december 2017. Pas in 2018 is de opbrengst
voor Harmonie Wilhelmina Wolder bekend.
Specsavers heeft in december 2016 een persbericht uit laten
gaan naar de lokale media waarin zij bekend maakten
dat Specsavers Maastricht voor Harmonie Wilhelmina is gaan
sparen.
In de loop van het jaar zal de firma Specsavers regelmatig
nieuwsbrieven uitsturen om ons op de hoogte te houden van
alle activiteiten. Ook informeren zij de lokale media om
aandacht te vragen voor het goede werk van onze Harmonie
en de steun van Specsavers Maastricht.
Op 17 maart is de firma Specsavers met vijf man ook bij ons in
de harmoniezaal aanwezig geweest om nader kennis te
maken met onze vereniging.
Wat kunt u doen?
Heeft u een bril of gehoortoestel nodig, denk dan aan de
Blouwe en ga naar Specsavers.
De winkel ligt in de Wijcker Brugstraat 23, natuurlijk in
Maastricht. Het telefoonnummer is 043-4506445.
Hartelijk dank!

Coen & Rianne

Tongerseweg 390
6215 AD Maastricht
043 -3472487
www.cafedepepel.nl

00-32-(0)12 457347

Even voorstellen.. Marco Senten
Tijdens de algemene ledenvergadering heeft de harmonie
weer een nieuw bestuurslid mogen verwelkomen: Marco
Senten. Marco zal zich met name bezig houden met de
transport- en vaandelafdeling.
Voor degene die hem (nog) niet kennen, een korte
introductie.
Hallo ik ben Marco Senten, 47 jaar
en sinds 2008 lid van de harmonie
bij de vaandalafdeling. Getrouwd
met Petra en 3 zonen die alle drie
lid zijn van de harmonie. Wesley
bij de drumband, Quintin bij de
vaandelafdeling en vervoer en
Neville speelt in het orkest
trombone.
Ik werk bij NS als machinist.
Herman ( Doms) vroeg mij in 2008 of ik bij de vaandel afdeling
wilde komen en dat leek me wel leuk, omdat ik toch al vaak
bij de harmonie kwam i.v.m. de kids. Daar kwam daarna nog
bij vervoer en vorig jaar werd ik gevraagd om bij het bestuur
te komen om ook een bijdrage te kunnen leveren en dat leek
me weer een nieuwe uitdaging. En nu ben ik weer bezig met
BHV voor de harmonie.

Langs deze weg wensen we Marco veel plezier en succes in
zijn nieuwe functie als bestuurslid!

Openingstijden:
Maandag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:

08:30
08:30
08:30
08:30

Tongerseweg 402
6215 AE Maastricht
Tel: 0438 52 31 40

-

17:00 uur
17:00 uur en 19:30 - 21:00
17:00 uur
17:00 uur

tandartsmatthijs@metsers.nl
www.metsers.nl

Afscheid bestuursleden
Stichting Gemeenschapshuis
Oud-Vroenhoven (GOV)
Op 24 maart 2017 hebben drie zeer gewaardeerde
bestuursleden in de vergadering van de stichting hun
lidmaatschap beëindigd, na hun jarenlange inzet. Het betreft
de heren Lou van der Zee, Jo van Vlodrop en Guill. van Lijf.
Lou en Guill. na 12, 5 jaar, bij hun koperen jubileum en Jo na
35 jaar. Lou heeft vanaf dag één van zijn lidmaatschap de
voorzittershamer gehanteerd, Louis Bastiaens zaliger, daarbij
opvolgend. Lou en Guill. zijn vanuit hun betrokkenheid met
het Wolderse en hun jarenlange werkervaring en kunde het
bestuur destijds komen versterken. Daarbij bleef Jo, vanaf de
oprichting in 1982 bestuurslid, en in de eerste jaren als
secretaris van de stichting, zijn bijdrage en inzet op alle
terreinen leveren.
In zijn afscheidswoord heeft de scheidend voorzitter, in zijn
terugblik, de vele uitdagingen en obstakels die er de
afgelopen jaren geweest zijn benoemd, en kunnen aangeven
hoe het bestuur er als geheel en in goede samenwerking in
geslaagd is de noodzakelijke veranderingen en aanpassingen
te realiseren.
Het was aan de blijvende bestuursleden hun grote dank,
namens de stichting uit te spreken aan de vertrekkende
bestuursleden. In de turbulente jaren die er geweest zijn is
het niet alleen de voorzittersrol die Lou voortreffelijk heeft
vervuld, maar zeker ook zijn enorme werk achter de
schermen, dat onze grote waardering verdient. Jo heeft hem
daar maximaal bij ondersteund, met een niet aflatende inzet,
op de wijze zoals we Jo ook kennen vanuit zijn (en toenmalige

bestuurs-)lidmaatschap van de Blouwe. Guill. heeft met zijn
geweldige ervaring in het Maastrichtse en daarbuiten de
stichting van veel raad en daad kunnen voorzien. En zeer
deskundig er mede voor gezorgd dat de stichting haar
doelstellingen heeft kunnen verwezenlijken: de huisvesting
voor onze Harmonie en een goede basis voor de exploitanten.
De erkentelijkheid voor hun vele werk voor de stichting en
daarmee ook voor de Blouwe, hebben wij kunnen
onderstrepen door Guill, Lou en Jo te benoemen tot ereleden
van de Stichting GOV. In de dank hebben we ook hun
echtgenotes, respectievelijk Anneke, Sophie en Agnes
betrokken; zoals ieder weet is het thuisfront o zo belangrijk.
Lou, Jo en Guill., jullie hebben het motto “samen Wilhelmina
zijn” meer dan waargemaakt!
Nico Beckers, Willie Peeters, Math van Weert en Vincent
Eggen

PLANETENHOF 26A
6215 TW MAASTRICHT
TEL 043 321 02 06
FAX 043 325 64 75
INFO@DEDRIETAND.NL

Concert met politie orkest
Hermandad Rotterdam
Geluk bij een ongeluk.. Een afgeblazen concertreis naar
Engeland gaf ons orkest de mogelijkheid om samen met
Politie harmonie Hermandad samen een concert te geven.
Een kleine toelichting is op zijn plaats: 20 mei stond reeds op
onze planning om ons mooie repertoire ten gehore te
brengen, maar het bleek nog lastig om een concertpartner te
vinden in Limburg. Onze dirigent Ghislain is woonachtig in de
buurt van Rotterdam en heeft meerdere malen als
gastdirigent voor het politieorkest Hermandad mogen staan.
Aangezien het orkest een concertreis naar Engeland heeft
moeten cancellen, was dit een ideale gelegenheid voor ons
orkest om op 20 mei een mooi uitstapje naar de Randstad te
maken; al vele jaren de thuishaven van Ghislain.
De Politie Harmonievereniging Hermandad is het muzikale
visitekaartje van de Eenheid Rotterdam. De vereniging bestaat
uit een groep van ongeveer 40 enthousiaste muzikanten die
allemaal, buiten hun dagelijkse werkzaamheden, mooie
muziek willen maken en dat willen delen met het publiek.
Zij treden op in uniform en op deze wijze vertegenwoordigen
zij – met trots – de Nederlandse Politie.
Harmonie Wilhelmina zal oa twee grote werken laten horen:
- Danzón no. 2 van Marquez; een bruisende, Mexicaanse
compositie; een lust voor het oor.
- Symfonie no. 1, the Archangels van F. Cesarini; een
prachtige vierdelige compositie, met een dramatische
klanktaal en intense thematische ontwikkelingen. De basis van
het werk is afkomstig uit oude Gregoriaanse melodieën. De
oplettende luisteraar zal dit zeer zeker herkennen.

Deelname percussiegroep
Peeltoernooi op 24 juni
De “Stichting Meister Rongen Peeltoernooi”, organiseert
jaarlijks in de maand juni een toernooi voor slagwerkorkesten,
harmonieën, fanfares en brassbands in zalencentrum D’n
Binger in Meijel.
Maar liefst 2 weekenden lang zullen vele verenigingen
deelnemen aan wat alweer de 51e editie van het Peeltoernooi
is.
In totaal nemen 9 slagwerkorkesten, 13 harmonieorkesten, 1
brassband en 9 fanfares deel aan dit toernooi.
Allen zullen worden beoordeeld door een professionele jury.
Onze percussiegroep, uitkomend in de 1e divisie, maakt haar
opwachting op zaterdag 24 juni om 12.20 uur.

SPONSORS
Apotheek van Thoor
- Maastricht
Avus International Consulting
- Maastricht
Bastiaens - Corpeleijn, E.
- Maastricht
Bemelmans Fiscaal Adviesburo
- Maastricht
Café de Pepel
- Wolder
Dakbedekkingen J. Hameleers & Zn BV - Maastricht
Darmaas BV
- Maastricht
Demmler-Hogenboom, mw. I
- Mülheim a/d Ruhr
Felix van der Putten Verf BV
- Maastricht
Fysiotherapie M. Smeets
- Wolder
Heads Hairfashion
- Meerssen
Henk Kluts
- Wolder
Hogenboom, P.
- Maastricht
InBEV
- Breda
J.P. Hogenboom BV
- Maastricht
J. van de Staay, architecten
- Maastricht
Janfré Uniformen
- Maastricht
Koenen en Co
- Maastricht
Kruiveld BV
- Maastricht
KWH
- Wolder
M.F. Bastiaens
- Maastricht
Maison Louis BV
- Maastricht Marcel
Thijssens
- Wolder
R2M
- Maastricht
Reinders Assurantiegroep
- Maastricht
Restaurant Mary Wong
- Vroenhoven
Theunissen Maastricht BV
- Maastricht
USA
- Maastricht
Van Melik Beheer BV
- Heerlen
Verkeersschool Johan Mulkens
- Maastricht
Vithebo B.V. Bouwservice
- Maastricht
en een aantal sponsors, dat anoniem wenst te blijven

Leden club van honderd
P.J.C. Aarts
I. Alken - Bastiaens
E. Bastiaens - Corpeleijn
A.G. Bastiaens
M.P.J. Bastiaens
P.A. Bastiaens
G. Bastiaens - Stevens
M. Bastiaens
H. Bastiaens - Darding
T.W.C. Beckers
N.W.D. Beckers
H.T.M. van den Boorn
M.A.H. Borgignons
T.J.F.M. Bovens
H.M. Brandt
J. Bronswaar
M. Caubergh
A. Caubergh - Vandenboorn
C.L.J.M. Close
M.A.G. Corsius
J. van Dam
H.W.P. Darding
J.W.P. Darding
H. Doms
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
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
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
A.H. de Jong
J.P.M. van de Kamer
D.B.M.H. Kluts
V.A.G. Kluts
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
W.J. Peeters

C.C.J. Pepels
L. Rammers
P. Rondagh
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
J. Thimister
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
L.A.A. Willems
G.G.A. Willemsen
P.J.M. Wittelings
L. van der Zee

Corpus Sana, the personal approach
 Wilt u een strakker lichaam?
 Weer goed voelen over uw body?
 Heeft u geen tijd om drie keer per week
uren te gaan sporten?

Dan hebben wij de oplossing:
Twee keer per week,
20 minuten Power Plate per sessie,
is voldoende om je weer helemaal fit te voelen!

Corpus-Sana,
Tongerseweg 330, 6215AC Maastricht.
Marcel +31(0)652 283 282.
Mariëlle +31(0)625 57 20 20
www.corpus-sana.nl

Fysio Smeets, Actief in Balans!

Fysiotherapie Mariëlle Smeets
Tongerseweg 330
6215AC Maastricht
Mariëlle +31(0)625 57 20 20
www.fysiosmeets.nl

Concert met Excelsior
Amsterdam 11 juni
Op zondag 11 juni geeft harmonie Wilhelmina Wolder een
bijzonder concert op een bijzondere locatie. Harmonieorkest
Groot Excelsior uit Amsterdam zal samen met ons
harmonieorkest een concert geven in de St. Janskerk, gelegen
aan het Vrijthof.
Groot Excelsior werd in 1981 opgericht door een aantal
oudleden van jeugdorkest Jong Excelsior. Nog steeds hebben
de meeste leden van Groot Excelsior in hun jeugd in het
jeugdorkest gespeeld. Het orkest telt ruim 70 leden, hetgeen
een prachtige bezetting is.
Groot Excelsior musiceert op hoog niveau. Tijdens het
muziekconcours in 2013 promoveerde het orkest met 89
punten naar de 1e divisie. Vanaf juni 2009 is Ronald Slager
dirigent van het orkest.
Het orkest geeft ongeveer 6 concerten per jaar, soms samen
met een solist of met een ander orkest of koor, zoals tijdens
het Kerstconcert in de Westerkerk of bij Blazen in de Beurs.
Groot Excelsior gaat regelmatig op concertweekend,
bijvoorbeeld in 2015 naar Zeeland en in 2007 naar
Luxemburg. Het weekend van 9 t/m 11 juni verblijven zij voor
een concertweekend in Maastricht. Op zaterdagmiddag zijn zij
voornemens een concert te geven in de binnenstad
Op zondag 11 juni wordt een gezamenlijk concert gegeven in
de St. Janskerk. Reeds meerdere malen heeft de harmonie
mogen concerteren in deze prachtige kerk met haar
manjefieke akoestiek. Dit concert zal dan ook een genot voor
het oor zijn! Aanvang is om 14 uur (houd u rekening met de
verwachte drukte deze dag ivm Maastrichts Mooiste).

Agenda
Zie voor een actueel overzicht: www.harmoniewilhelmina.nl
Hieronder volgen de activiteiten tot zover bekend.

Concerten en uitvoeringen







9 mei 2017: Percussietreffen Blauwe & Greune
19:00 uur (Harmoniezaal Wilhelmina)
20 mei 2017: concert met harmonieorkest Hermandad
20:00 uur (Rotterdam)
11 juni 2017: Concert met Excelsior Amsterdam
14:00 uur (St. Janskerk Maastricht)
24 juni 2017: Deelname Percussiegroep aan
Peeltoernooi
7 juli 2017: Platzconcert 20:00 uur
(Kerkplein Wolder)
4 november 2017: Themaconcert 20:00 uur
(‘t Paenhuys Riemst)

Op straat en activiteiten







2 april 2017: Kienen 14:00 uur
(Harmoniezaal Wilhelmina)
9 april 2017: Jaarlijkse voorspeeldag 12:00 uur
(Harmoniezaal Wilhelmina)
27 april 2017: Rondgang door Wolder ivm Koningsdag
11:00 uur (Rondgang Wolder)
5 juni 2017: Werkzaamheden Pinkpop hele dag
(Terrein Pinkpop)
25 juni 2017: Deelname processie Wolder 09:00 uur
(Rondgang Wolder)
26 & 27 augustus 2017: Werkzaamheden
Preuvenemint hele dag (Preuvenemint Vrijthof)

April
Vincent Eggen
Tom Lamers
Paul van Herpt
Marc Hertogen
Maurice Pauwels
John Stevens
Levi Quadbach
Monique Hamers
Anastasia Goldberg
Theo Hogenboom

3
3
6
7
8
14
19
21
25
25

Mei
Ben Braeken
1
Cathal Kuster
7
Jochem van Weert
13
Petra Pauwels
14
Raymond Pauwels
17
Veronique van den Boorn 18
Jan Daenen
23
Kiki Maes
23
Theo Bastiaens
27

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

3
4
4
6
8
12
16
16
17
19
20
20
23
24
26
28

