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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.
De open repetitie van 17 januari 2010 was opnieuw een
groot succes. De nieuwe Spelen met Muziek groep is in
februari van start gegaan met 10 nieuwe leden:
Natan Kamperman Sanders, Tim Berghof, Danyal en
Yannick Meij, Savanna Verhoef, Michelle Aben,
Laurence Hamers, Josée en Petra Bollen en Livia Lillus.
Ook de kinderen van Chantal Feijs - Hogenboom hebben
belangstelling in een muzikale carrière bij de Blouwe.
Elza is in februari gestart met klarinetlessen bij Kumulus
en Raf staat op de wachtlijst voor slagwerklessen bij
Kumulus.
Natuurlijk willen we jullie ook op de hoogte houden van
de vorderingen van de Spelen met Muziek groep van
2009. In februari 2009 waren er 10 leerlingen gestart,
waarvan er 2 al in september 2009 naar Kumulus zijn
gegaan en 4 leerlingen in het afgelopen jaar zijn gestopt
met de lessen. Ze vonden het niet meer leuk of waren niet
gemotiveerd. Dat betekent dat er 4 leerlingen in mei hun
instrument keuze hebben gemaakt:
 Sten Schoonbrood: kleine trom
 Chris Smael: kleine trom
 Micha Jansen: kleine trom
 Claire Hermsen: dwarsfluit
 Savanna Verhoef die in februari 2010 is gestart bij
Spelen met Muziek gaat trompet spelen.

Wij wensen al deze kinderen veel succes bij hun opleiding
en veel plezier bij de Blouwe.
Ook in het OpMaat orkest is het afgelopen jaar weer het
een en ander gewijzigd.
In januari 2010 zijn de leerlingen die 4 maanden les
hadden op hun instrument lid geworden van het OpMaat
orkest: Lotte Alma, Lars Daenen en Noortje Peeters
(klarinet), Thibaud Hamers (bariton), Justin Knubben en
Sasha Muré (slagwerk), Robin Schoonbrood (dwarsfluit),
Neville Senten (trombone), Wilfried Muré en Simon
Verkijk (trompet).
Gelukkig voor deze nieuwelingen hebben de zittende
leden van het OpMaat orkest hen goed geholpen, want het
is een hele opgave om na 4 maanden les al samen met
anderen een stukje te kunnen spelen. Het OpMaat orkest
bestond toen uit 20 leden, maar omdat dit toch een soort
doorstroom orkest is, is dit aantal nu alweer teruggebracht
naar 11 leden.
Naar aanleiding van de goede resultaten tijdens de
voorspeeldag op 21 maart zijn namelijk alweer een groot
aantal leerlingen doorgestroomd naar Joonk Blouw
orkest:
Cindy van Duurling, Louis en Victor Knubben, Sterre
Mom, Danielle Mulders, Daisy Muré en Yentl Prop
(klarinet), Nathalie Mulders en Mo Menten (trompet).

Examens
De leerlingen moeten zich niet alleen in de
opleidingsorkesten bewijzen, maar ook tijdens de
muzieklessen moeten ze zich van hun beste kant laten
zien. Dat dit allemaal goed verloopt is te zien aan het

aantal leerlingen, dat in april examen heeft gedaan bij
Kumulus. Bovendien zijn ze allemaal geslaagd.
Prelude klarinet: Yentl Prop, Léonique Hamers, Devon
Habets en Danielle Mulders
Prelude trompet: Harold Pauwels
Hafa A klarinet: Desiree Hulshof en Susan Bastiaens
Hafa A trompet: Sandra Bastiaens, Jan Daenen en Maud
Lamkin
Hafa A saxofoon Alt: Veerle Mom en Ignace Willems
Hafa A kleine trom: Wessel Thimister
Hafa B klarinet: Daphne Hogenboom
Hafa B saxofoon alt: Laura Hogenboom
Hafa B trombone: Dave Braeken
Hafa B mallets: Raymond Pauwels
Drumband B kleine trom: Wesley Senten
Voor al deze leerlingen: Van harte proficiat.
Zij allen werden in de gelegenheid gesteld om op
donderdag 27 mei 2010 in een feestelijke ambiance hun
diploma in ontvangst te nemen.
Wessel werd op deze avond speciaal genoemd omdat hij
Cum Laude was geslaagd.

I.v.m. schoolkamp zullen Maxime Hessels (Hafa A
saxofoon Alt), Nathalie Mulders (Prelude trompet) en
Giscard Hamers (Hafa A trombone) in juni examen doen.
Hen wensen we natuurlijk veel succes.
Naar aanleiding van de examens mogen de leerlingen die
hun A diploma hebben gehaald met de harmonie mee op
straat lopen. Dit zijn vanaf april 2010: Desiree Hulshof,
Susan Bastiaens, Sandra Bastiaens, Maud Lamkin, Veerle
Mom, Ignace Willems, Maxime Hessels en Giscard
Hamers.
Lisa de Graaf, Francesca van Eekeren en Quintin Senten
liepen al sinds vorig jaar mee.
Dit betekent dus dat wij nu 11 muzikanten extra hebben
als we uittrekken.
Ze hebben allemaal een uniform gekregen, repeteren al
volop mee aan het begin van iedere repetitie en hebben
ondertussen met Koninginnedag hun eerste straatoptreden
al gehad.
Misschien is het ook nog interessant voor jullie om te
weten dat wij vanaf september 2010
54 mensen in opleiding zullen hebben die nog niet lid zijn
van de grote drumband of het groot orkest. (Hiervan lopen
wel al 11 leerlingen mee op straat.)
Deze 54 leerlingen zijn als volgt verdeeld:
Spelen met muziek 9
slagwerk
8
klarinet
18
trompet
8
saxofoon
3
trombone
2
bariton
1
hobo
2
dwarsfluit
3

Bij deze willen wij jullie attent maken op het concert van
18 juli.
Tijdens deze dag zullen (bijna) al onze leerlingen
optreden. Blokfluiters, OpMaat orkest, Joonk Blouw,
drumband en orkest. Dit belooft een echte Blouwe
happening te worden.

Na een afwezigheid van enkele jaren i.v.m. studie is Wim
van Herpt opnieuw toegetreden tot de commissie werving
en opleiding. We heten hem van harte welkom terug en
zijn erg blij met zijn inzet voor de jeugd.
Commissie Werving en Opleiding.

SUDOKO Puzzel
- In elk hokje komt een cijfer van 1 tot en met 9 te staan.
- Elk cijfer mag in een rij, een kolom en elk vierkant van 3 bij 3
(omlijnd door een dikke lijn) maar 1 keer voorkomen.

Voorbeeld
Het cijfer 1 is in het linkervierkant nog niet ingevuld dus moet
daar nog ergens geplaatst worden. In de eerste en tweede rij staat
al een 1 dus de enige plek die overblijft is links naar de 2.

Opgeven is geen Optie.
In de vorige editie hebben we u op de hoogte gesteld van
het initiatief van Harrie Darding om de Alpe d‟Huzes op te
rennen. Op 22 maart was zijn oorspronkelijke doelstelling
behaald: het verwerven van € 2.500,- waarvoor hij 1x de
Alpe d'Huzes naar boven zou hardlopen.
Maar ook hier geldt "opgevenisgeenoptie". Dus hij stelde
een nieuwe doelstelling: verwerven van nog eens
€2.500,- en 2x de Alpe d'Huzes naar boven hardlopen.
Deze doelstelling heeft Harry ook binnen gehaald. De
teller is blijven staan op €5650,- en dit betekende dus dat
Harry 2 keer de berg zou gaan oprennen.
Hieronder een kort verslag van zijn ervaringen op de Alpe
d‟Huzes.
Dinsdag 1 juni;
vertrok ik met mijn oudste zoon naar Alpe D'huez. Na
een periode van hard trainen en actievoeren was het dan
eindelijk zover. Bij aankomst hebben we als eerste ons
appartement in orde gebracht en zijn we vervolgens de
directe omgeving gaan verkennen. Het avond eten bestond
uit een heerlijke pizza. Nog even wat zaakjes regelen en
vroeg naar bed.
Woensdag 2 juni;
zijn we eerst lekker gaan ontbijten in het sportpaleis. Het
sportpaleis was het bonkend hart van de actie Alpe
D'HuZeS. Ongelooflijk wat een organisatie voor zoveel
mensen. Om een indruk te geven: die avond werd er voor
2700 mensen eten gemaakt. Hierna nog een klein

trainingsloopje en wat wandelen. En vooral lekker vroeg
naar bed voor de grote dag.
Donderdag 3 juni;
vroeg op. Een beetje eten en vooral beginnen met
drinken(water!). Effe naar buiten lopen en kijken naar de
eerste binnenkomers aan de klim. Vervolgens alles in
gereedheid brengen voor mijn eerste run. Om negen uur
met het busje naar beneden even warm lopen en dan de
start. Een geweldig gevoel de eerste stappen de berg op. Ik
voelde wel dat de trainingen goed waren opgebouwd. Het
juiste ritme was direct gevonden en op souplesse ging ik
richting top.

De reacties onderweg, het goeie gevoel en het passeren
van de wielrenners was geweldig. Dan na 1 uur 32
minuten en 27 seconden, 14,7 kilometer en 21 bochten
verder, passeer ik de finish. Dit moment is verder niet uit
te leggen, moet je beleven en meemaken. Laat in de
middag zijn we met een groep nogmaals de berg
opgelopen. Ook dit was heel speciaal zeker de aankomst
aan de finish waar nog veel mensen aanwezig waren. Dit

was de finale. Ook de emotionele finale; een periode van
voorbereiden, meemaken en doen wordt afgesloten.
Vrijdag 4 juni;
nog een heerlijke dag van nagenieten. Een mooie
wandeling in de bergen gemaakt en van de omgeving
genoten, zeker een aanrader om eens te bezoeken. Om de
benen nog wat los te maken een korte training ter
afsluiting. Na het avondeten hebben we de
feestavond bezocht welke ook weer druk bezocht was.
Nog heerlijk wat navertellen en nagenieten van de day
before.
Zaterdag 5 juni;
vroeg op, inpakken en naar huis.
Uiteraard is er nog veel meer te vertellen maar
persoonlijke gevoelens zijn niet altijd op papier vast te
leggen. Ik wil dan ook afsluiten met te zeggen dat het een
geweldige ervaring is geweest die ik zeker niet had willen
missen.
MAGNIFIQUE / SPLENDIDE

Pinkpop 2010.
Om een indruk te geven van hoe deze dag verliep, is mij
gevraagd een stukje te schrijven hierover. Bij deze: de
samenvatting van pinkpop 2010.
Zoals elk jaar arriveerde iedereen rond 8.00u bij de
harmoniezaal. Sommigen met nog wat slaperige ogen,
andere klaarwakker door de koffie. De T-shirts werden
uitgedeeld en de sfeer zat er al goed in. Dit jaar waren er 2
soorten T-shirts: rood (Coca-Cola) en groen (Brand bier).
Ook hadden we weer de keuze uit: groot (M), groter (L) en
grootst (XXL). Nadat iedereen zijn designer had
aangedaan waren we zo goed als klaar.
Een kwartiertje later kwam er een oudere gele bus
aanrijden waar naast Pierre en Kees al een stuk of 35
mensen inzaten. Met een beetje schuiven en proppen zaten
er een paar op een stoel en de rest stond stevig in het
gangpad, klaar voor vertrek. Na wat navraag achteraf
bleek dat er een andere buschauffeur verbaasd in Cadier
en Keer was aangekomen, waar natuurlijk niemand meer
stond te wachten.
Eindelijk gearriveerd in Landgraaf moesten we eerst door
de beveiliging heen. Dit jaar mochten er, naast het
gebruikelijke (stoelen, tafels etc.), ook geen paraplu‟s of
kartonnen dozen mee. Dus: paraplu‟s onderin de tas en de
dozen waren door Eddy al vervangen voor plastic zakken.
Nadat Wim en Eddy het kantoor in konden liep de rest
door naar tent 6. Daar werd al gauw de boel ingericht, het
koffieapparaat geïnstalleerd en de provisie bekeken
(broodjes met ham en kaas, boterhammen met spek en ei,
wafels met krenten of suiker, bakken met kaasblokjes en
zakken snoep). Overal was aan gedacht. Daarna werd door

onze tentleider Wim de uitleg gegeven en kreeg iedereen
te horen waar hij of zij moest staan en wat er moest
gebeuren. Snel ging iedereen aan de slag om op tijd klaar
te zijn voor de storm. Mariet zorgde voor zo‟n lekkere
koffie, dat niemand weg te slaan was bij dat apparaat.

Eenmaal 10.00u gingen de hekken open. Door de dag was
de drukte goed verdeeld en werd iedereen heel vriendelijk
met een „alsjeblieft en dankjewel‟ geholpen. Betalen met
schoenen en lolly‟s (uit de lollymuur van Chupa Chups)
lukte nog steeds niet, dus er zat niets anders op dan je cola
toch maar te betalen met die bonnen van €2,50 p.s. Wim
zorgde ervoor dat alles goed verliep en iedereen zijn pauze
kreeg, Kees zorgde ervoor dat de koeling bij iedereen goed
was bijgevuld. Tijdens het werk vielen de roze Pinkpop
laarzen goed op en werden de regenponcho‟s overal
gedragen. Ondanks het weer was het aardig druk. Toen het
optreden van Pink was afgelopen liep de storm onze kant
op om klaar te staan

voor het optreden van The Prodigy. Ik denk dat we hier
een hoop aan hebben verdiend.
Ook dit jaar mocht iedereen naar een optreden toe als hij
dat wilde. Ik ben samen met Dafna, Guy en Laura naar het
optreden van Mika geweest. Een erg leuk optreden van
drie kwartier in de volle zon!
Natuurlijk heb je op Pinkpop ook altijd een aantal
bezienswaardige mensen. Een opsomming van wat we dit
jaar hebben gezien: een man die ongeveer 4 uur lang
„levenloos‟ onder een doorzichtig regelzeil heeft gelegen
op het natte asfalt, mannen met een korte broek, roze
pinkpop laarzen, roze hoedje en een rode poncho, mensen
die redelijk high waren, mensen verkleed als konijn en een
aantal vrouwen in bikini.

Na het sluiten en schoonmaken van de tent, het tellen van
de voorraad en het lopen naar de bus zakte iedereen
vermoeid maar voldaan op een stoel. Om niet te vergeten
sommigen die nog stijf stonden van al de Redbull die ze
hadden gedronken door de dag.
Ondanks dat er ongeveer 18 nieuwe mensen mee zijn
geweest, verliep alles heel goed en heeft iedereen keihard
gewerkt. Ik hoop natuurlijk dat iedereen volgend jaar weer
gezellig meegaat!
Esther

SPONSORS
Bastiaens, L.H.
Hogenboom, P.
KWH
Haasnoot, J.W.M.
Muijs, J.E.L.
Henk Kluts
Vivian Snel & Danny Kluts
Marcel Thijssens

-

Maastricht
Maastricht
Wolder
Maastricht
Maastricht
Wolder
Geulle
Wolder

en een aantal sponsors, dat anoniem wenst te blijven.

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

-

Dave van Dongen
Schildersbedrijf Harry Driessens
J.P. Hogenboom BV
KPB Kieft Partners Bouwadvies
Theunissen Maastricht BV
Restaurant Mary Wong
Paul Block Optiek
Kruiveld BV, S
Verkeersschool Johan Mulkens
Café de Pepel
J. van de Staay, architecten
Brouwers Advocaten
Bouwbedrijf H Castermans
Fysiotherapie M. Smeets
Venja Pensioen BV
Heads Hairfashion
Schiebroek Dakbedekkingen
Avus International Consulting
InBEV
Janfré Uniformen

-

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

Leden van de Club van Honderd
P.J.C. Aarts
I. Alken - Bastiaens
L.H. Bastiaens
A.G. Bastiaens
P.A. Bastiaens
L. Bastiaens
M. Bastiaens
H. Bastiaens - Darding

G. Eijssen
M.W.M.W. Ernenst
J.J.H. Ernenst
C. Ernenst - van Beek
W. Feijt
M.W. Feijt
V. Gebhardt
J. Groeneweg

T.W.C. Beckers
N.W.D. Beckers
H. van den Boorn
M. Borgignons
J. Bronswaar
E.B.G. Broux
A. Cauberg Vandenboorn
M. Caubergh
R.J.E. Close
C.L.J.M. Close
M.A.G. Corsius
J. van Dam
H.W.P. Darding
R. Dear
Depondt Fiberworld BV
H. Dieteren - Franssen
H. Doms
J.P. van Dongen
J. Dritty
J.J.H.M. Duijsinx

M. Groeneweg
L.J.E. Hameleers
G. Hamers
W.J.J. de la Haye
F. Hertogen
W.T. Hertogen

L.R. van Duurling
V.H.M. Eggen
M.G.H. Eggen - Nelissen

G.M.N. Hesemans
L.H.M. Hesemans
M.C.P. Hogenboom
J.A.H. Hogenboom
N.G.J. Hogenboom
T.G.A. Hogenboom
P. Hogenboom
J.P. Hogenboom
W.H.Y. Hul
A.E.M.L. Knaapen
A.G.W. Koumans
M. Meertens - Caberg
F.M. Menten
W.G.A. Moors
M.P. Nicolaes –
Hertogen
E. Niesten
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
P.P.W.J. Snijders - Kluts
A.S.F. Spronck Vroemen
J.A.S. Stevens
G.P.M. Theunissen
P.M.J.I. Thijssens
P.M.J. Thijssens
P.J. Thijssens
R.P.M.J. Thimister
C.C. van Thor
L.L. Tillie
M. Vievermans
J.J.A. Vliegen
A. van Vlodrop - Mares
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
R.J.J. van der Zee
L. van der Zee

Processie 2010
Het was op 13 juni ‟s morgens vroeg dat een aantal leden
zich nog zouden willen omdraaien om van hun vrije
zondag te kunnen genieten maar de wekker liep af.
Waarvoor zult u zich afvragen, wel voor onze traditionele
Processie die op deze dag weer werd gehouden en we
hoopten op beter weer dan het weer dat we afgelopen jaar
hadden, waar we halverwege de Processie hadden moeten
afbreken omdat het te hard begon te regenen.
Voor sommige leden die
betrokken waren bij de
voorbereidingen van de
versieringen van
processie en het
opstellen van een van de
kapelletjes was het 05:00
toen de wekker afliep. Er
werd eens op buienradar
gekeken om te kijken of
het ook wel echt droog
zou blijven en dat bleek
het geval dus kon
begonnen worden met
het opstellen van onder
ander de 104 vlaggetjes
in de Pletzerstraat en het stylen van de zand voor het
kapelletje.
Voor andere leden liep de wekker een aantal uren later af
maar dat was voor veel van de jeugd ook nog te vroeg. Dat
we in Wolder nog een sterke verenigingsband en dus een
groot sociaal netwerk hebben blijkt uit het feit dat we er

nog ieder jaar een sacramentsprocessie (=hierbij wordt het
Allerheiligste Sacrament plechtig rondgedragen onder een
baldakijn) hebben, waar niet alleen door het grote aantal
deelnemers een indrukwekkende stoet ontstaat, maar ook
door het feit dat langs de gehele route mensen langs de
kant van de weg staan om deze rooms-katholieke traditie,
maar zeer zeker ook een Wolderse traditie, te
aanschouwen.
Die Wolderse verenigingsband werd ook nog eens
duidelijk onderstreept op vrijdag 11 juni toen de Wolderse
voetbalvereniging Leonidas een receptie hield ter ere van
hun behaalde kampioenschap. Tijdens de receptie werd er
zowel door de Blouwe als de Greune een serenade
gebracht waarbij door John Duijsinx prachtig onder
woorden werd gebracht wat het belang is van een
voetbalvereniging voor de Wolderse gemeenschap.
De Leonidas voorzitter, Bèr Mahovic, beaamde dit ook
want hij merkte op dat er maar weinig voetbal
verenigingen, zoniet geen enkele, zich konden beroepen
op het feit dat ze op een hun kampioensreceptie door twee
top harmonieorkesten een serenade kregen aangeboden.
Terug naar de Wolderse processie waar we omstreeks
09:30 begonnen met de rondgang door Wolder en
Campagne. We kunnen wel stellen dat het weer perfekt
was voor de processie, juiste temperatuur een beetje
bewolkt en af toe een lichte bries.
Er was ook weer iets nieuws te zien in de processie, de
Greune hadden een speciaal ontworpen
“strijdwagen”waarmee ze 2 pauken vervoerden wat nodig
was voor het kunnen utivoeren van een van de
processiemarsen. Aan het einde van de processie werd er
door de Blouwe en Greune, zoals het voor 1908 ook het

geval is geweest als één harmonieorkest de processiemars
Cordeo de Dios van Ricardo Dorado onder leiding van de
dirigent van de Greune Matty Cilissen uitgevoerd. Dit is
voor veel omstanders een hoogte punt daar dit
onderstreept wat de muzikale potentie had kunnen zijn
indien de splitsing van beide verenigingen niet had
plaatsgevonden 102 jaar geleden. Ander zijde van deze
stelling is dat door de splitsing de muzikale concurrentie
de verenigingen ook tot grote hoogte hebben gebracht wat
anders wellicht niet het geval was geweest.
De pastoor zette “Cel Bastiaans” de opa van Laura
Hogenboom nog even in het zonnetje voor zijn vele
vrijwilligerswerk in de kerk en de Wolderse gemeenschap.
.

Hierna werd de processie ontbonden en was er nog een
gezellig samenzijn op het kerkplein.
MH

Agenda

.

Zie voor een actueel overzicht:
http://www.harmoniewilhelmina.nl/
onder het kopje activiteiten.
Juli
zo 04
wo 14
ma 12

vanaf 09:00 u Werkzaamheden tgv Ronde van Wolder
19:00 u
Laatste repetitie drumband voor zomervakantie
20:00 u
Laatste repetitie orkest voor zomervakantie

zo 18

11:00 u

Concert door alle leerlingen, drumband en orkest
locatie Harmoniezaal HW

Aug
za 28 t/m
z0 29

Buffetwerkzaamheden Preuvenemint

Sep
vr 03 t/m
zo 05
vr 10

Jeugdkamp met afsluitend concert
20:00
1e repetitie orkest na vakantie
DruMa Festival voor Drumbands en Majorettes (v/h
Stedelijk Muziekfeest)

Zo 19
za 25 t/m
zo 26

Concertreis naar Ahrdal (D)

Okt
Zo 17 Okt

Nov
zo 07

14:30 Wijnproeven in Harmonie Zaal HW

nnb
Concert met Fanfare St. Gertrudis uit Sint Geertruid

zo 14
wo 17 t/m
zo 21
zo 28

09:30 u

nnb

Jubilarissenfeest
Werkzaamheden JIM
Adventconcert door ensemble i.s.m. St.
Caeciliakoor Wolder

Hoi hoi Puzzelvrienden!
De muzieknoten pikken het niet langer. Het lijkt wel alsof
de mensen steeds minder noten op hun zang hebben. Do
en Re worden er gewoon ziek van. Vandaar dat ze
vandaag door middel van een demonstratie je aandacht
vragen voor dit probleem. De maat is vol!
Maar.... helaas voor Do en Re hebben wij geen tijd om
veel aandacht aan hun (op zich goed bedoelde)
demonstratie te besteden. We hebben wel wat
belangrijkere dingen te doen. Er moet gepuzzeld worden!
Om de muzieknoten toch een beetje tegemoet te komen,
heeft de puzzel wel alles met muziek te maken.

Wat moet je doen? In de letterbrij hierboven zitten
negentien verschillende muziekinstrumenten verstopt. De
woorden kronkelen alle kanten op. Ze gaan alleen niet
diagonaal. Welke instrumenten het zijn, zul je zelf moeten
ontdekken. Streep ze alle negentien weg en zet vervolgens
de negen letters die overblijven achter elkaar. Deze letters
vormen het twintigste muziekinstrument. Volgens
sommige mensen is dit een instrument om ziek van te
worden.
succes

Auto wasdag
Harmonie Wilhelmina prijst zich op dit moment zeer
gelukkig met haar jeugd afdeling. Een jeugdorkest met dik
50 leden en een opmaat orkest met een kleine 11 leden
betekent ongekende weelde voor onze vereniging.
Waar zuster verenigingen kampen met leegloop, trekt onze
vereniging de jeugd juist aan. Met dank aan de commissie
werving en opleiding en natuurlijk alle repetitors.
Zoals velen van u weten, gaan we in September weer op
kamp met onze jeugd. Om van zo‟n kamp een succes te
maken, is er natuurlijk veel geld nodig. Wij hebben onze
jeugd bereid gevonden om een dagje mee te helpen om
geld in te zamelen voor het jeugdkamp.
Op de zaterdag 17 juli van 10:00 tot 16:00 uur kunt u
terecht op de Tongerseweg 209 bij Bloemen en Planten
Van Den Boorn om uw auto grondig te laten wassen..

Voor een bedrag van slechts € 7.50 wordt uw auto
helemaal gewassen. Tijdens het wachten krijgt de
bestuurder een geurig kopje koffie aangeboden om het
wachten te veraangenamen.
Echter om onnodig lange wachttijden te voorkomen raden
wij u aan om zich aan te melden zodat wij u in kunnen
plannen op een specifiek tijdstip.
U kunt zich hiervoor opgeven bij:
 Marc Hogenboom 06-12305869
 Harrie van den Boorn 06-34201919
 Petra Pauwels 043-3476069
Wij hebben heel veel jeugd, dus rekenen ook op heel veel
auto‟s.
Tot bellens…

MuziekPuzzel
Zoek de onderstaande woorden.
Ze staan horizonaal, verticaal, diagonaal en ook van achter
naar voren.
De overgebleven letters vormen een zin.
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suzuki mozart
pizzicato
toets bach
ricochet
stemschroef
grieg arco
stapel haydn
tasto
kinhouder
beethoven
tremolo
krul hoes
spiccato
fijnstemmer
boek sempre
snaar (2x)
viool da capo
kam cello
credo
presto kist
dolce
allegro hars
voorspeel
moderato
lessenaar coda
vivace kruk
soli
largo sourdine
fis
adagio segno
dis

Wijn proeverij.
Op zondag 17 oktober organiseert de supportersvereniging
een wijn proeverij. De proeverij zal plaatsvinden in onze
harmoniezaal en duurt van 14.30 tot 16.30 uur. Tegen
betaling van € 5.- kunt u gaan genieten van een heerlijke
proeverij.
Diverse heerlijke wijnen, variërend in de prijsklassen van
€ 5 tot € 12.50 per fles, worden u ter beoordeling
aangeboden. Er zal uitgebreide informatie aanwezig zijn
m.b.t. de diverse wijnen. Tevens zullen er suggesties
worden gedaan, welke wijnen goed combineren met
specifieke gerechten.
U krijgt deze dag 10 soorten wijn, d.w.z. dat u ongeveer
10 halve glazen wijn krijgt en dat voor het bedrag van
slechts € 5.-. Vindt u 10
halve glaasjes teveel, dan
kunt u er natuurlijk ook
een overslaan, het gaat
om proeven.
Uiteraard kunt u die dag
bij ons wijn bestellen.
Wij leveren vervolgens
deze wijn uit in de week
voor kerstmis.
Wij hopen u allen te
mogen begroeten op
zondag 17 oktober.
Mvg
Harrie van den Boorn

Jeugd kamp 2010
Op vrijdag 3 september 2010 organiseert de supportersvereniging
in samenwerking met de commissie werving en opleiding alweer
voor de derde maal een groot kamp voor alle jeugd van
harmonie Wilhelmina.
Ook dit jaar zal het kamp beginnen op vrijdag avond en wordt op
zondagmiddag met een concert beëindigd.
Let erop dit weekend is het laatste weekend van de
schoolvakantie.
Iedereen die zichzelf geroepen vindt tot de jeugd, mag meedoen
aan het kamp. Het kamp is er voor alle geledingen;
Drumband, jeugdharmonie, orkest, en solfège groep.
De organisatie van het jeugdkamp is alweer bezig met de
voorbereiding maar we willen jullie alvast vragen de datum te
noteren in jullie agenda, indien jullie dit nog niet gedaan hadden.
Ook dit jaar zullen we weer voldoende activiteiten hebben die
weer tot de verbeelding spreken voor alle deelnemers. Ik raad, de
wat ouderen onder de deelnemers, aan om alvast van te voren op
trainingskamp te gaan om er zo voor te zorgen dat de spieren wat
meer kunnen verdragen.
Iedereen heeft inmiddels het inschrijfformulier mogen ontvangen
en dient dit uiterlijk op 18 juli hebben ingeleverd omdat dit de
afsluiting van het seizoen is en we ons daarna niet meer zullen
zien totdat het jeugdkamp zal plaatsvinden. Dus voor diegene die
zich nog niet hebben opgegeven. Doe dit zo snel mogelijk.
Marc Hogenboom

JULI
04.
11.
16.
16.
20.
24.
30.

Maurice Verbong
Servé Tillie
Guy van den Boorn
Eddy Broux
Ria Verstappen
Denny Kluts
Luc Bastiaens

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

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

SEPTEMBER
01.
06.
06.
08.
11.
15.
17.
17.
20.

Peggy Duijsinx
Danyal Meij
Yannick Meij
Coen van Thor
Bert Koumans
Micha Jansen
Daphne Hogenboom
Laurent Paulissen
Annelies Knaapen

21.
22.
23.
24.
25.
27.
30.
30.

Jo Knipschild
Johan Noordijk
Willie Hertogen
Jarmo Lamkin
Savanna Verhoef
Elza Feijs
Chantal Feijs
Sjef Thimister

