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 APRIL  MEI 

    
01. Daisy Muré  01. Ben Braeken 
03. Vincent Eggen  01. Maud Lamkin 
03. Tom Lamers  14. Petra Pauwels 
05. Chiara van Duurling  18. Veronique van den Boorn 
06. Paul van Herpt  27. Theo Bastiaens 
07. Marc Hertogen   
08. Pol van Weert   
12. Richard van Weert   
14. John Stevens   
19. Paul Heuts   
21. Monique Hamers   
25. Theo Hogenboom   
27. François Darding   
30. Frank Rademakers   
30. Peter Thijssens   

    
    
    
    

  JUNI  
    

02. Marijke van Herpt  18. Jos van Engelshoven 
04. Patricia Kluts  20. Jan van de Water 
06. Gerrie Moors  24. Viola van den Boorn 
08. Cindy Muijtjens  27. Astrid Walthie 
16. Brigitte Moors  28. Eric Buys 

    
 
 
 
 
 
 



Prins Jeroen d’n Ierste 
 
Ergens in het begin van de maand december kreeg ik tot 
mijn grote verbazing een telefoontje van Gerrie Moors 
zonder überhaupt te weten waarom hij me zou bellen. 
Mijn mond viel open van verbazing toen Gerrie mij 
vertelde dat hij samen met Denny Kluts de zoektocht was 
begonnen naar de prins van CV de Blouwe 2005 en ik 
bovenaan hun lijstje stond en of we hier met zijn drieën 
op een zaterdagavond konden praten. Na het 
telefoongesprek kwamen meteen 101 vragen in me op en 
vooral de vraag: waarom ik? Ik was toch veel te jong om 
prins te worden van deze vereniging en er waren toch 
zeker veel betere prinsen te vinden dan mij.  
Nog met veel ongeloof ging ik richting de Benelux waar 
Denny en Gerrie al aanwezig waren. Na een gesprek van 
een half uur hadden ze me bijna over de streep getrokken 
en na een paar dagen gaf ik hen het jawoord. Er volgde 
nog een paar afspraken over het passen van kleren, 
opstellen van de proclamatie en dergelijk. Spijtig genoeg 
moest ik het goede nieuws van mijn prinsenschap 2 
weken van te voren al doorgeven om te verkomen dat zij 
niet aanwezig waren.  
Eindelijk na lang wachten brak de grote dag voor me aan, 
het was zaterdag 15 januari. Ik zou uitgeroepen worden 
tot prins en wel op een heel speciale manier. De prins 
onder het masker was de prins van het vorige jaar, 
Maurice en ikzelf stond gewoon als muzikant in de 
harmonie. Na de kleine ronde met de (nep)prins achterop 
de aanlegger, werd Maurice langzaam uitgekleed in een 
volle zaal. De verbazing was zeer groot onder het publiek 
toen de oud-prins onder het masker vandaan kwam. 
Vervolgens ging Denny met een spotlight op zoek naar de 
échte prins. Op dat moment gierde de zenuwen door mijn 
lijf. En uiteindelijk kwam de spotlight uit op mij tot 

ieders verbazing. De rest van de avond heb ik in een roes 
geleefd, met vele felicitaties en polonaises.  
De zaterdagen die erop volgde brachten we een bezoek 
aan de Smokkeleire van Vroenhoven, de Greune (tot mijn 
grote verbazing werd mijn oom Willie daar tot prins 
benoemd), de carnavalsmis en de Pumpeleire. Maar de 
grote dag moest nog aanbreken: carnavalsmaandag in 
Wolder. Met een grote harmonie kwam de Raad van Elf 
mij thuis ophalen met de carnavalswagen. Na eerst een 
uur thuis gezellig eentje te hebben gedronken, vertrokken 
we met de wagen richting Wolder en aangekomen viel 
het me op dat, dankzij het prachtige weer, het zeer druk 
was langs de weg. De optocht ging eigenlijk veel te snel 
voorbij met veel bekende mensen langs de weg. En het 
uitvallen van de geluidsinstallatie deerde me niet, ik heb 
de tijd van mijn leven gehad boven de wagen. Vervolgens 
trokken we met de Raad van Elf door het bruisende 
Wolder waar het doorging tot in de late uurtjes. 
 
Ik wil tot slot iedereen bedanken die het mogelijk heeft 
gemaakt mijn drie weken als prins tot een ongelooflijke 
mooie gebeurtenis te laten meemaken: familie, vriendin 
en natuurlijk de Raad van Elf en de harmonie die met 
vele mensen waren komen opdagen op 
carnavalsmaandag. 
 
 

Lang leve de Wolderse Vastelaovend. Alaaf! 
Jeroen (d’n Ierste) Duijsinx  
 
 
(p.s. foto’s van het hele gebeuren staan op 
www.cvdeblouwe.tk) 
 
 



Leg de woorden op hun plaats in het diagram. Dat kan 
maar op een manier. Puzzel Opgelost? Dan vormen de 
letters in de grijze, genummerde vakjes nog een woord. 
Dat is de oplossing die u naar de redactie kunt sturen. 
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3letters 4 letters 5letters 6 letters 
DRA  ALOM  ACUUT ADEMEN 
EGO  ASLA  EERST ALDAAR 
FUT  CLAN  ETTER STUDIO 
KAP  ECRU  INHAM UITWEG 
LOF  KIEN  OPHEF 
MIE  LORD  OTTER 
NUF  OGEN  WELNU 
OER  PRUT 
TIP  SILO 
TOL  TOGA 
UNI 
WEE   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
         

Apr vr 29 20:00 uur Concert met Kon. Oude Harmonie Eijsden 
in Eijsden 

 za 30 11.00 uur Rondgang door Wolder tgv Koninginnedag 
Mei zo 15 nnb Medewerking aan Pinkpop 
 za 21 19.00 uur Serenade tgv huwelijk Jeroen & Monique 

 zo 22 11.00 uur Concert met harmonie St. Martinus 
Opgrimbie in het Paenhuys te Riemst 

 zo 29   Pletzersstraatfeest 
Jun ma 06 19.00 uur Kermisrondgang door Wolder 
 zo 12 09.00 uur Processie Wolder 

 zo 12 14.00 uur Deelname aan Reuzenstoet Maastricht 
(onder voorbehoud) 

 zo 19 19.30 uur Concert ism harmonie St. Petrus & Paulus 
in het Theater a/h Vrijthof 

 zo 26 15.00 uur Optreden drumband in Centre Ceramique 

Jul zo 03 nnb Concert met fanfare St. Martinus Urmond 
in Urmond 

 zo 10 nnb Fietstocht 
 do 21 19.30 uur Generale repetitie drumband en orkest 
 vr 22 nnb Deelname drumband aan WMC 
 za 23 nnb Deelname orkest aan WMC 

Augvr 19 nnb Serenade in Eigenbilzen bij Peter Thijssens 
en Marjo ten Oever ivm huwelijk 

 
za 27 
en 
zo 28 

  Buffetdienst Preuvenemint 

 

Agenda 



Muzikale Humor: 
• Wat is een overeenkomst tussen een stier en een 

symfonieorkest? 
Ze reageren beide op iets zwaaiends!  

• Een trompettist in de Zwitserse Alpen wil genieten van de 
beroemde echo in de bergen. Hij heeft een rustig een 
plekje uitgekozen tegenover een massieve rotswand van 
een hoge berg. Hij blaast op zijn trompet een f. De echo 
geeft echter een fis terug. Dat maakt de trompettist wat 
onzeker, en hij blaast weer een f. Er komt opnieuw een fis 
terug. Na een aantal keer is hij zo ontdaan, dat hij z'n 
trompet erbij neergooit en boos naar huis wil gaan. Er 
komt een wandelaar aan, en vraagt de trompettist waarom 
hij zo van slag is. De trompettist legt uit wat er gebeurd is. 
'Maar meneer', zegt de wandelaar, 'kijk eens naar boven. 
Hebt u op de top dat kruis niet zien staan...?'  

• Hoe kun je een trombone laten klinken als een hoorn? 
Stop je hand in de beker en speel een hoop foute noten!  

• Hoe weet je dat er een drummer aan je deur staat?  
Het kloppen wordt steeds sneller!  

• Hoe weet je dat er een percussionist aan je deur staat?  
Het kloppen wordt steeds langzamer!  

• Wat is de overeenkomst tussen bliksem en de vingers van 
een violist?  
Ze raken geen van tweeën twee keer de zelfde plaats!  

• Wat is de definitie van een gentleman?  
Iemand die saxofoon kan spelen maar het niet doet!  

• Wat is de definitie van een Russisch strijkkwartet?  
Een Russisch symfonieorkest na een wereldtournee!  

• Hoe krijg je 4 hobo's op elkaar afgestemd?  
Schiet er 3 dood!  

• Wat is het verschil tussen een stier en een symfonieorkest?  
Bij een stier zitten de hoorns aan de voorkant!  

 
 
 

Nieuwe autonavigatiesystemen  
Laatst was ik mij aan het oriënteren voor een 
autonavigatiesysteem. Wat blijkt nu dat dit geheel op je 
eigen smaak kan worden aangeschaft, hieronder volgen 
enkele opties vraag er maar naar bij de vakhandel. 
Een navigatiesysteem voor twijfelaars: 
"Hier rechtsaf, maar je kan natuurlijk ook rechtdoor en 
over 50 meter rechts af, of je gaat daar links." 
 
Een navigatiesysteem voor ratelband aanhangers: 
"Je kan het! En je gaat rechts af. En je doet het want je 
kan het. Je gaat er voor en je neemt die afslag." 
 
Een navigatiesysteem voor wegpiraten / carrièremakers:  
"Snij die auto's aan de linkerkant af, ga er rechts omheen. 
Ga rechtdoor en geef vol gas. Pas op dat je niet op een 
zijspoor komt " 
 
Een navigatiesysteem voor zelfmoordterroristen: 
"Hier linksaf, en dan rechtdoor, recht op dat gebouw af, 
recht op dat gebouw." 
 
Een navigatiesysteem van vrouwen voor vrouwen: 
"En hier moet je links, of nee wacht het is rechts. Het 
hangt ervan af hoe je de kaart houdt. Misschien is het 
toch beter de volgende afslag te nemen." 
 
Een navigatiesysteem voor wijze gelovigen: 
"Zoek een heldere ster aan de hemel. volg deze zo lang je 
kan." 
 
Een navigatiesysteem voor gescheiden mannen die hun 
vrouw toch wel missen: 
"Sukkel, je hebt je afslag gemist. Je had daar links 
gemoeten. Nu moeten we omrijden. Zo komen we nooit 
op tijd. Waarom zeg je nu niets? Is er wat?." 



WMC 2005 de concurrentie. 
Begin maart is ons bekend geworden op welke dag we naar het WMC 
gaan en wie daar onze concurrenten zijn. Onderstaand geeft een overzicht 
van de orkesten die ook in de 1e divisie sectie Harmonie zullen uitkomen 
 
Vrijdag 15 juli 2005 
Centre Artistic Musical de Betera    Betera,ESP   
Association Harmonie Déécinoise    Déécines, FR  
zaterdag 16 juli 2005 
Sociedad Filarmonica Alteanense   Altea (Alicante),ESP  
Salzburger Landesblasorchester    Salzburg, AUS  
zondag 17 juli 2005 
The Philharmonic Winds     Singapore   
Orchestra di Fiati della Valtellina    Berbenno, ITA  
Banda Sinfonica Lira Saguntina    Sagunto, ESP   
Zaterdag 23 juli 2005 
Harmonie De Drie Horens    Horn NL  
Nanyang Technological University Symphonic Band Singapore  
Harmonie Wilhelmina     Maastricht  NL  
Zondag 24 juli 2005 
Corus Orkest (Corus Symfonisch Blaasorkest)  IJmuiden NL 
Symphonisches Blasorchester Obere Nahe e.V. Idar-Oberstein, GER  
Kon. Bevers Harmonieorkest v.z.w.   Beveren-Leie  
      (Waregem), BEL 
Kew Wind Orchestra     Twickenham, ENG. 
Vrijdag 29 juli 2005 
Agrupacion Musical o Rosal    O Rosal, ESP  
Koninklijke Oude Harmonie van Eijsden   Eijsden NL 
XBY Concert Band    London, ENG 
Zaterdag 30 juli 2005 
Schwääbisches Jugendblasorchester   Krumbach- 
      Billenhausen, GER  
Harmonie De Vriendenkrans    Heel NL 
Harmonieorkest De Volksgalm    Riemst, BEL  
Pihalni Orkester Krka (Krka Wind Orchestra)  Straza, SLOV  
Stadtkapelle Memmingen e.V.    Memmingen, GER  
Societat Unióó Musical Santa Cecilia Guadassuar  Guadassuar, ESP 
Zondag 31 juli 2005 
Harmonie Sint Cecilia     Maasbracht NL 
Associazione Culturale Musicale Ennio Porrino  Elmas, ITA  
Stadtkapelle Radolfzell     Radolfzell am  
      Bodensee, GER 

U ziet dat we in een breed nationaal en internationaal 
verkeren van 25 orkesten waarmee we de muzikale strijd 
zullen aanbinden. Wij hebben te horen gekregen van de 
organisatie van het WMC dat we de volgende werken dienen 
uit te voeren:  

• Inspeelwerk  Molly on the shore  
• Verplicht werk Danceries  
• Keuzewerk  Entornos 

 
Om een goede prestatie neer te zetten op het WMC zijn de 
repetities en concerten die op de Agenda staan dan ook 
geheel in het teken van de voorbereiding op het WMC. Al 
hoewel het keuzewerk dat ons is opgedragen niet onze eerste 
keus was hebben we vanaf 11 maart Entornos ter hand 
genomen om met dit werk toch zo hoog mogelijke punten te 
behalen. Blue Horizons dat ons eerste keus was qua 
keuzewerk zal voorlopig in de map blijven echter de dirigent 
is vast besloten dit prachtige werk na het WMC in ons 
programma te gaan opnemen. Verder op in het Blouw 
Kallepingkse vindt u nog een voorbeschouwing op het eerste 
concert dat we in het kader van de voorbereiding zullen 
geven met een van onze concurrenten. 
 
Wat geldt voor het Harmonieorkest geldt natuurlijk ook voor 
de Drumband van onze vereniging en voor sommige leden 
van onze Drumband zelfs een dubbele agenda omdat zowel 
bij het orkest als Drumband meedoen. Bij de Drumband was 
de datum al iets eerder bekend maar het blijkt nu dat zij op 
vrijdag 22 juli hun optreden op het WMC moeten verzorgen 
en dit is een dag voor het optreden van het harmonieorkest. 
Ook de drumband blijkt zich in goed internationaal 
gezelschap te bevinden alleen iets minder in aantal namelijk 
13 in het totaal. 
De Drumband dient op het concert een bepaalde tijd op het 
podium te staan en heeft de goedkeuring van de organisatie 



van het WMC dat de volgende werken kunnen worden 
uitgevoerd: 

• Phantasn 
• Chinees Zodiac 
• Yucatan 

 
Om hier ook compleet te zijn vindt u hieronder een overzicht 
van de concurrenten van de Drumband. 
  
Vrijdag 15 juli 2005  
Slagwerkgroep Neerbosch-Oost    Nijmegen 
Malletband Elspeets Fanfare    Elspeet 
Drumkorps K.D.F. Bavikhove    Bavikhove, België 
Slagwerkgroep Kon. Erk. Muziekvereniging Harmonie Oud-Beijerland 
Vrijdag 22 juli 2005  
Percussion-Ensemble Jong Nederland Asten  Asten 
Percussie-ensemble W.I.K.    Zemst-Laar, België 
Malletband Concordia Middelstum   Middelstum 
Singapore Wind Symphony Percussion Ensemble  Singapore 
Harmonie Wilhelmina - slagwerkensemble   Maastricht 
Percussie-ensemble De Eendracht    Westrode, België 
Vrijdag 29 juli 2005  
Slagwerkensemble Muziekvereniging Crescendo  Ooy bij Zevenaar 
Mus'Art Percussion Band     Singapore 
Drumband Koninklijke Harmonie van Thorn  Thorn 
Constantijn Huygens     Appingedam 
 
 
Als conclusie kunnen we dus melden dat u op  
 
VRIJDAG 22 juli en ZATERDAG 23 juli a.s. 
 
Uw agenda dient vrij te houden zodat u onze leden kunt 
ondersteunen tijdens hun optreden op het WMC. 
 
Exacte aanvangstijden zijn op dit moment nog niet bekend, 
maar die zullen zo spoedig mogelijk bekend gemaakt 
worden. 

Afscheid Jan van de Water  
als Directeur  van Nutsbedrijven Maastricht 

 
Op vrijdag 4 maart hebben we een serenade gebracht tijdens 
een feestavond van Nutsbedrijven Maastricht. Tijdens deze 
feestavond nam onder andere Jan van de Water afscheid als 
directeur van Nutsbedrijven Maastricht. Jan van de Water is 
en blijft ook in de toekomst de voorzitter van ons Comité de 
patronage. De vrijdagavondrepetitie van het harmonieorkest 
was komen te vervallen om het mogelijk te maken om deze 
serenade te geven. Om parkeerproblemen te voorkomen en 
het mogelijk te maken een glaasje te drinken op onze 
voorzitter van het Comité de Patronage was er een stadsbus 
ingezet.  
Het winterse weer werd getrotseerd om in de FestiVillage 
een serenade te brengen, de feestavond verliep volgens een 
strak schema en we moesten dan ook nog geduldig wachten 
in het voorportaal van de FestiVillage. Ons korte optreden 
werd zeer gewaardeerd door alle aanwezige en zeker door 
Jan van de Water zelf. Na afloop van ons muzikale optreden 
hebben nog gezellig een glaasje gedronken. 
 
 
 

Algemene ledenvergadering 2004. 
 
Op zondag 6 maart jl. vond de algemene ledenvergadering 
2004 plaats. Deze vergadering werd vrij goed bezocht en 
onderstaand treft u een kort overzicht aan van de 
belangrijkste punten die aan de orde kwamen. 
 
Aan het begin van de vergadering werden enkele 
ogenblikken stilte in acht genomen ter nagedachtenis aan 
onze eredirigent, de heer Harry Dieteren. De voorzitter 
memoreerde Harry’s enthousiaste inzet en betrokkenheid bij 



het wel en wee van onze harmonie gedurende een periode 
van 20 jaar. Onder zijn muzikale leiding heeft Wilhelmina 
Wolder vele successen behaald en schitterende uitvoeringen 
verzorgd. 
Verder stond de voorzitter in zijn inleiding stil bij de 
dirigentenwisseling, de bestuurlijke ondersteuning door 
leden, de noodzakelijke aanwas van jeugdige leden en last 
but not least 22 en 23 juli a.s., de dagen waarop 
respectievelijk de drumband en het orkest in Kerkrade tijdens 
het WMC 2005 voor het voetlicht zullen treden. 
 
De secretaris zag zijn jaarverslag onder applaus goedgekeurd 
door de vergadering en de berichten van de kascommissie 
waren zodanig dat ook de jaarrekening van de 
penningmeester onder applaus overeenkomstig werd 
vastgesteld. 
 
Verder kwamen aan de orde zaken als een vrijwilligersavond, 
opzet jubilarissendag, aanboren financiële bronnen, de 
activiteiten in 2005 en uiteraard de voorbereiding van de 
deelname aan het WMC. 
 
Bij de rondvraag werden diverse onderwerpen door de 
aanwezige leden ter tafel gebracht. 
Sommige van deze punten konden tijdens de vergadering 
naar tevredenheid worden afgedaan, andere worden door het 
bestuur nog eens goed tegen het licht gehouden om te bezien 
hoe met het gesignaleerde punt omgegaan kan/moet worden. 
 

Giel Eijssen 
 
 



Fietstocht 10 juli 
 
Zondag 10 juli a.s. organiseert de redactie van “’t Blouw 
kallepingske” ( BK), een fietstocht. 
Deze dag wordt gezien als een teambuildings dag voor 
onze de leden en voor alle aan onze vereniging verbonden 
vrijwilligers. 
 
Het orkest heeft deze dag repetitie van 10.30 tot 12.30. 
De leden van de drumband, majoretten, bestuur, de 
echtgenoten, vrienden en vriedinnen, papa’s en mama’s 
en natuurlijk de leden van de supportersclub en alle 
vrijwilligers van onze vereniging worden uitgenodigd om 
het laatste half uur van de repetitie mee te maken. 
U wordt dan, door onze dirigent, uitgelegd hoe zo’n 
repetitie verloopt. In dit laatste halfuur moet het 
natuurlijk wel stil zijn, zodat er nog kan worden gewerkt. 
 
Na de repetitie wordt u een kleine lunch aangeboden door  
het BK waarna de fietstocht kan beginnen. 
Het wordt een heel leuke tocht, waarvoor u beslist geen 
“Eric Dekker”, hoeft te zijn. 
Uiteraard moeten er ook opdrachten worden uitgevoerd 
maar er wordt beslist geen wedstrijd gehouden, wie er het 
snelste binnen is!!!!! 
 
Al met al is het een tocht die door jong en oud kan 
worden gefietst. 
Voor de mensen die dit echt niet kunnen, wordt er een 
alternatief geboden. 
Dit alternatief  maken wij in dit stadium echter nog niet 
bekend, daar wij van mening zijn dat iedereen mee kan 
fietsen. 
 

Bij terugkomst in de zaal kunt u onder het genot van een 
drankje nog even genieten van een lekker muziekje en 
nog even bijkletsen. 
 
Na afloop van deze zondag zullen het orkest en de 
drumband, o.l.v. hun dirigenten Rob en Frank, de puntjes 
op de “i “, te zetten, om in het zeer memorabel weekend 
van 22 t/m 24 juli, in een geweldige apotheose dit WMC 
te kunnen afsluiten. 
 
Wij als redactie wensen alle deelnemers van het WMC nu 
alvast heel veel succes toe en kijken alvast uit naar 
zondag 10 juli….. 
 
 
 

Concert in Eijsden. 
 
29 april a.s. wordt er door ons orkest geconcerteerd in 
samenwerking met de Kon.Oude Harmonie van Eijsden, 
beter bekend als “de Blauw”. 
 
Het orkest staat o.l.v. Ben Essers. 
Ook deze harmonie is in voorbereiding op het WMC. 
Zij zullen vrijdag 29 juli uitkomen in de eerste afdeling. 
Het moge duidelijk zijn dat u van dit orkest het een en 
ander mag verwachten.  
Zij spelen deze avond zeker het verplichte werk, hetgeen 
voor de eerste afdeling door elke harmonie(dus ook door 
ons) gespeeld dient te worden nl. Danceries van Kenneth 
Hasketh. Voorts zullen zij ook hun keuzewerk, Ballata 
delle Gnomidi van Ottorino Resphgi ten gehore brengen, 
o.v. 



Met betrekking tot het verplichte werk is dat met name 
voor u als publiek erg leuk, want zo kunt u de orkesten 
makkelijk vergelijken, zij spelen immers precies 
hetzelfde werk. 
Ook harmonie Wilhelmina zal het beste beentje voor 
zetten en voor u het definitieve WMC programma voor u 
spelen. Hetgeen betekent dat, los van het verplichte werk, 
ook het keuzewerk Entornos wordt gespeelt. 
Alles bij elkaar belooft het een zeer enerverende avond te 
worden waar u gewoon bij moet zijn, want zonder 
publiek is het natuurlijk een stuk minder leuk! 
 
Tot ziens in de oude Harmoniezaal, in de Diepstraat in 
Eijsden, het concert begint om 20.00 uur 
 
 

Kramenverhuur 
 Pletzersstraatfeest 2005 

Ook dit jaar wordt iedereen in de gelegenheid gesteld om 
een kraam te huren tijdens de Pletzersstraatfeesten op 
zondag 29 mei. De rommelmarkt zal van een zelfde opzet 
zijn als vorig jaar. Niettemin worden meer kramen 
geplaatst. Dat betekent dit jaar ongeveer 30 kramen. Maar 
op is op!  De kraamhuur heeft de organisatie op het zelfde 
peil kunnen houden € 20,-- evenals de borg van € 10,--. 
De borg is noodzakelijk in verband met het onbeschadigd 
terug krijgen van het dekzeil en de milieuaspecten na de 
rommelmarkt. Inschrijven kan tot uiterlijk 30 april 2005 
bij Jean-Marie Willems. Telefonisch te bereiken tussen 
19.00 – 20.00 uur onder nummer 043-3470196. Na het 
aanmelden ontvangt u een acceptgirokaart waarmee u 
kunt betalen. Na ontvangst van de betaling is de 
inschrijving definitief.  

 
 
 
 
  


