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Een jaar ging voorbij….. 
 
 
Op het moment dat u deze editie van ’t  Blouw Kallepingske 
onder ogen krijgt, schrijven we reeds 2012. 
Kerstmis 2011 en de jaarwisseling liggen achter ons. 
Voor zover ik u niet reeds eerder een Zalig Kerstfeest en een 
voorspoedig 2012 heb toegewenst, wil ik dat bij dezen alsnog 
zeer graag doen. Het gaat u allen bijzonder goed in het nieuwe 
jaar. 
Degenen die het afgelopen jaar binnen hun familie- of 
vriendenkring geconfronteerd werden met droevige 
omstandigheden wens ik van harte toe dat zij troost en kracht 
mogen vinden in de kostbare herinneringen die achterblijven en 
dat zij toch nog verwachting mogen en kunnen koesteren voor de 
toekomst. 
Zij die wegens ziekte tijdelijk aan de zijlijn moeten blijven wens 
ik graag een voorspoedig herstel toe. 
 
Binnen ons harmoniegebeuren kende 2011 twee dieptepunten. 
Wij werden geconfronteerd met het overlijden van 2 leden, 
namelijk Leo Meertens en Arno Beerts.  
 
Leo was een bescheiden mens, hij trad niet op de voorgrond – dat 
hoefde ook niet, want iedereen wist dat hij er was, wanneer een 
beroep op hem gedaan werd voor de harmonie. Hij was zonder 
ophef alom aanwezig en men kon op hem bouwen. Dat sierde 
hem. De laatste jaren was hij vooral actief als coördinator van het 
ophalen van het oud papier 
Jarenlang was Arno als actief muzikant nauw betrokken bij onze 
harmonie. Hoewel woonachtig in het noorden kwam hij graag 
naar Wolder om onze harmonie met groot enthousiasme en 



deskundige inzet te ondersteunen bij belangrijke concerten of 
deelname aan concoursen. Het hart van de Bourgondiër uit het 
Noorden lag in Wolder. 
 
Gelukkig kende 2011 voor ons ook betere momenten. 

• Dankzij de enthousiaste inzet van de Commissie Werving 
en Opleiding mochten wij opnieuw een grote 
belangstelling bij de jeugd constateren om de gelederen 
van de Blouw van Wolder te komen versterken. 

• CV de Blouwe vierde haar 55jarig bestaansfeest met 
Gerrie Hesemans als jubileumprins. 

• Onze harmonie verzorgde samen met haar naamgenote uit 
Posterholt een uitstekend concert in ‘t Paenhuys te Riemst 
en datzelfde deed zij met de harmonie van Simpelveld in 
het Theater aan het Vrijthof. 

• In het kader van het jubileumfeest van de Zonnebloem 
Maastricht-west werd medewerking verleend aan een 
concert met Gé Reinders in het Mecc. Uitvoerenden en 
toehoorders keerden zeer tevreden huiswaarts. 

Van de buiten-optredens willen graag de bijzonder succesvolle 
deelname aan de jaarlijkse marswedstrijd memoreren en zeker 
ook de afsluiting van de laatste ommegang van de 
Heiligdomsvaart 2011.  
Onze drumband – in dit verband moet gesproken worden van 
percussiongroep – zag de deelname aan het Bondsconcours van 
de LBT in Venray beloond met het Limburgs Kampioenschap in 
de ere-divisie sectie A2. Vermeldenswaard is de waardering die 
de jury toedichtte aan de jeugdige leden van de drumband voor 
hun enthousiaste en uitstekende inzet. 



 
Ook het afgelopen jaar moesten we weer op een aantal fronten 
hand- en spandiensten verlenen om het huishoudboekje op orde te 
houden. Hierbij mogen we gelukkig rekenen op de steun van 
velen. 
Langs deze weg wil ik iedereen, die zich het afgelopen jaar op 
welke manier dan ook heeft ingezet voor de onze harmonie, heel 
hartelijk danken voor de geleverde inspanning. Alleen met de 
belangeloze hulp van de vele personen, die de Blouw een warm 
hart toedragen, kunnen we onze rol binnen de Wolderse 
gemeenschap blijven vervullen. Daar zijn we trots op en ook in 
2012 gaan we samen verder. Nogmaals heel hartelijk dank! 

 
Giel Eijssen  
Voorzitter. 



Carnavalsbal 2012  
CV De Blouwe 

 

De kerststol is net op en ook de oliebollen liggen nog vers in ons 
geheugen (of op de maag), maar het volgende feest kondigt zich 
alweer aan: 
 
Op zaterdag 28 januari is het weer tijd voor het uitroepen van 
een nuije Hoeglöstigheid van CV De Blouwe!! Alle 
vastelaovendsvierders van Wolder worden opgeroepen zich te 
verzamelen voor een groot feest in onze eigen Blouwe 
Hoftempel. 
 
Om 19:30 uur  worden de leden van de harmonie en drumband in 
uniform verwacht in de Hoftempel, waar we afscheid zullen 
nemen van onze nu al legendarische 5x11-Jubileumprins Gerrie 
I. Neem ook al jullie familie en vrienden mee, want hiermee 
komt er een einde aan onze geslaagde viering van het 
jubileumjaar 2011 waarin CV De Blouwe en Harmonie 
Wilhelmina zich weer goed heeft laten zien en horen. Allen dank 
voor de extra inspanningen die daarvoor nodig waren! 
Op deze plaats willen we overigens ook iedereen in Wolder en 
daarbuiten bedanken, die de vereniging heeft ondersteund door 
het kopen van de wafels uit de Wafelactie van afgelopen 
december. 
 
Maar wie wordt de eerste prins van de nieuwe 
lustrumperiode? 
Nadat we de Groete Oonbekinde zijn gaan ophalen bij één van de 
bekende adressen in Wolder, waar alvast wordt gedronken op de 



komende feestperiode, zullen we na een korte rondgang door 
Wolder weer terugkomen in de Hoftempel. 
Rond 20.11 uur zal de nuije Hoeglöstigheid bekend worden 
gemaakt aan het Wolderse volk. 
Tijdens en na de receptie, waar voor iedereen de mogelijkheid is 
tot het feliciteren van de nieuwe prins en waar ook onze 
zusterverenigingen uit Wolder en onze vrienden uit Vroenhoven 
en Kanne aanwezig zullen zijn, hebben we een fantastische 
programma voor jullie in petto! 
  
Boe is dat feeske??? 
Twee zeer bekende internationale DJ’s zullen de avond 
opluisteren, waardoor we geen enkele vastelaovendskraker zullen 
overslaan. Samen met alle Blouwe, zusterverenigingen, familie 
en vrienden wil CV De Blouwe graag weer een geweldig feest 
bouwen tot in de vroege uurtjes, waarmee we de Wolderse 
vastelaovend in ere houden! 
 
Veer zien us op 28 januari! 
 
Alaaf! CV De Blouwe 
 
 
Voor alle nieuws over het bal, de vastelaovend, de CV en foto’s 
en filmpjes van afgelopen jaren verwijzen wij graag naar onze 
website: www.cvdeblouwe.nl 
  



Drumband op concours 
Afgelopen 20 november zijn de leden van onze drumband op 
concours geweest in Venray waar ze Limburgs Kampioen zijn 
geworden in de Ere-divisie Sectie A2 met een totaal van 87,67 
punten.  Maar voorafgaande aan deze dag had er een goede en 
gedegen voorbereiding plaatsgevonden.  
 
De weg erna toe begon zo’n 2,5 jaar geleden toen de plannen 
voor het bondsconcours op tafel kwamen te liggen waarbij er een 
bewuste keuze werd gemaakt om ook de jeugdleden van de 
drumband klaar te stomen voor hun eerste deelname aan een 
concours. 
Ad Triepels koos er bewust voor dit op een rustige manier in te 
zetten zodat er niet teveel extra repetities benodigd waren in het 
drukke schema dat de kinderen in hun dagelijks bestaan al 
hebben. De gebruikelijke repetities werden gebruikt om het 
niveau van alle deelnemers naar een hoger niveau te brengen 
waarbij er voor sommige leden er zelfs een beroep werd gedaan 
om hun grenzen te verleggen en een start te maken op het 
melodisch slagwerk.  
 
De eerste concourswerken kwamen een jaar geleden op de 
pupiter te staan maar na grote zomervakantie waren pas alle 
werken bekend die gespeeld gingen worden. 
De volgende werken werden gestudeerd  en uitgevoerd op het 
concours. 
Verplicht werk:  Irish Impressions 2  H. Martens 
Vrij gedeelte:  Niagara Falls  G.Prince 
   Freija   E.Houben 
   Musica del Alba C.Passeggi 
 



In hun eerste optreden in Limmel op 19 juni was de drumband 
nog niet zover dat ze alle werken ten gehore konden brengen. Er 
werd tijdens het gezamenlijke kamp met de jeugd van Harmonie, 
2-4 september  hard gewerkt aan de muzikaliteit en individuele 
partijen waarna de drumband in de gelegenheid was, bij hun 
optreden in Spaubeek op 16 oktober, al hun werken ten uitvoer te 
brengen. Ad Triepels gaf bij ieder concert een uitleg van de 
werken zodat het aanwezige publiek zich kon inleven in de 
cadans, ritmiek en melodie van de afzonderlijke werken. 
 
In hun voorbereiding hadden ze op 22 oktober nog een gehele 
repetitiedag ingepland die op het eind van de dag werd afgesloten 
met een bezoek aan de chinees in Daalhof. Op dezelfde avond 
stond een gezamenlijk optreden met de drumband van de Greune 
in de “Greune zaol” op het programma. Hier werd een oproep 
gedaan om dit optreden tot een jaarlijks terugkerend evenement te 
laten worden zodat de beide drumbands in ieder geval een 
jaarlijks platform hebben waar ze hun percussie kunsten kunnen 
etaleren. 
 
Een week later vond op 30 oktober in onze eigen Harmoniezaal 
een concert plaats met de drumband van Fanfare Juliana uit 
Munstergeleen. 
 
Als laatste voorbereidingsconcert werd op 18 november  de 
Generale repetitie gehouden in de harmoniezaal. Deze generale 
repetitie werd voorafgegaan door een concert  van de fanfare van 
Spaubeek die ook onder leiding van Ad Triepels staan. Sinds 
deze avond gaat onze drumband niet meer als drumband door het 
leven maar als groot percussie ensemble van de Harmonie 
Wilhelmina. Trouwens de fanfare van Spaubeek werd door onze 



voorzitter bijna omgedoopt tot Harmonie, maar ja waar het hart 
van vol is……. 



Toen brak de ochtend van de 20 november aan en werd voordat 
met inladen van de vrachtwagen kon worden begonnen toch nog 
even een korte repetitie gehouden die werd afgesloten met een 
gezamenlijke lunch. 
 
TV-Maastricht was present en ging mee om een rapportage te 
maken van het optreden in Venray.  
De bus met supporters vertrok een uur later en met zijn allen 
waren we mooi op tijd in het hartje van Venray waar in de 
schouwburg het dan uiteindelijk moest gebeuren.  
 
Het optreden van onze drumband was uitstekend en leuk en Ad 
kreeg de zaal goed mee door het feit dat het stuk in het vrij 
gedeelte, Musica del Alba, onze eigen boyband van het groot 
percussie ensemble harmonie Wilhelmina de handen van al onze 
supporters op elkaar kregen. 

 
  



Na het optreden moesten we een tijdje wachten en de meesten 
mensen gingen het centrum van Venray verkennen om de 
inwendige mens tevreden te stellen. 
Rond 19:00 liep de schouwburg helemaal vol met alle leden en 
sympathisanten van de korpsen die ’s middags hadden 
opgetreden.  
 
Bij het horen van ons punten totaal van 87,67 kwam er een 
oorverdovend “Adje Bedankt”uit de kelen van de leden van het 
groot percussie ensemble van  harmonie Wilhelmina. 
In het juryrapport maakte de jury een speciale opmerking over het 
feit dat we met zoveel jeugd dit resultaat hadden weten te 
bewerkstelligen.    
 
Nadat iedereen elkaar feliciteerde en de felicitaties in ontvangst 
nam van de aanwezige supporters vertrokken we richting Wolder 
waar het harmonieorkest de kersverse kampioenen een serenade 
brachten. 
 
Het bleef nog lang gezellig in de Harmoniezaal  en onder het 
genot van een drankje werden de voorbereiding en optredens nog 
eens overlopen. 
 
De drumband heeft hun concoursjaar helemaal afgesloten met een 
bowlingmiddag en gezellige avond op 10 december. Ook hier 
weer kon je zien dat er een goede band tussen de leden bestaat 
want van jong (12 jaar ) tot oud (?? jaar) waren ze aanwezig en 
maakten er een gezellige boel van. Ron Thimister had ervoor 
gezorgd dat dit afsluitfeestje geheel kosteloos was door het 
binnenhalen van voldoende sponsorgeld. SPONSERS 
BEDANKT !!!!  De bowlingmiddag werd trouwens gewonnen 



door de groep van Theo Bastiaens, Gerry Hesemans, Bas Pinxt en 
Bram Hogenboom.   



 



Puzzel  
De meeste van ons zullen waarschijnlijk tijdens de afgelopen 
feestdagen wel een van onderstaande stukjes vlees genuttigd. 
Kijk maar eens of je ze allemaal kunt vinden en anders probeer je 
de sudoku op volgende pagina.   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grote Clubactie 2011 

 
 
 



Langs deze weg wil ik nog een keer aandacht besteden aan de 
Grote Clubactie 2011. 
Dit was het jaar dat we voor het eerst meededen aan de Grote 
Clubactie. Bij deze actie werden loten verkocht door leden van 
Harmonie Wilhelmina en een groot gedeelte van de opbrengst 
was dan ook bestemd voor Harmonie Wilhelmina. 
We hadden 500 loten ingekocht omdat we ervan uitgingen dat 
ieder lid 4 loten zou afnemen en deze dan zelf zou houden of zou 
doorverkopen. Meer loten mocht natuurlijk ook. En dat hebben 
we geweten. Aan het eind van de actie hadden we 600 loten 
verkocht. Vele mensen hadden dan ook meer dan 4 loten 
afgenomen. Maar er waren 4 absolute topverkopers: 
 
Marco Ernenst:  25 loten 
Thibaud Hamers:  25 loten 
Wendy Colson:  15 loten 
Henk Kluts:   15 loten 
 
Als dankjewel hiervoor hebben zij dan ook een prijs ontvangen. 
 
De totale opbrengst van de Grote Clubactie 2011 was bijna € 
1.400,00. Dit is een resultaat waar we bijzonder trots op zijn en 
zeker voor de eerste keer. Maar dit hadden we natuurlijk niet 
zonder onze leden kunnen bereiken, daarom aan iedere koper en 
verkoper onze hartelijke dank. 
 
We gaan van de Grote Clubactie een jaarlijks terugkerende actie 
maken en hopen dan natuurlijk weer op jullie medewerking. 
 

Petra Pauwels. 



 

 
Bastiaens, L.H.   -     Maastricht 
Hogenboom, P.     -     Maastricht 
KWH     -     Wolder 
Haasnoot, J.W.M.   -     Maastricht 
Henk Kluts    -     Wolder 
Vivian Snel & Danny Kluts  -     Geulle 
Marcel Thijssens   -     Wolder 
en een aantal sponsors, dat anoniem wenst te blijven. 
Tillie Beheer BV   -     Maastricht 
Vebego International BV  -     Voerendaal 
Demmler-Hogenboom, mw. I -     Mülheim a/d 

      Ruhr 
J.P. Hogenboom BV   -     Maastricht 
Restaurant Mary Wong  -     Vroenhoven 
Paul Block Optiek   -     Vroenhoven 
Kruiveld BV, S   -     Maastricht 
Verkeersschool Johan Mulkens -     Maastricht 
Café de Pepel   -     Wolder 
J. van de Staay, architecten  -     Maastricht 
Brouwers Advocaten   -     Maastricht 
Bouwbedrijf H Castermans  -     Maastricht 
Fysiotherapie M. Smeets  -     Wolder 
Café Zaal Aajd Vroenhove  -     Wolder 
Heads Hairfashion   -     Meerssen 
Schiebroek Dakbedekkingen -     Maastricht 
Avus International Consulting -     Maastricht 
InBEV     -     Breda 
Janfré Uniformen   -     Maastricht 
Apotheek van Thoor   -     Maastricht 
 
  



Leden van de Club van Honderd 

  P.J.C. Aarts J.J.H. Ernenst L.J.J. Paulissen

Administratiekantoor Addas M.W.M.W. Ernenst P.H. Peeters

I. Alken - Bastiaens C. Ernenst - van Beek W.J. Peeters

A.G. Bastiaens M.W. Feijt C.C.J. Pepels

L. Bastiaens W. Feijt P.L. Raia

L.H. Bastiaens J.E.P. Frederiks L. Rammers

H. Bastiaens - Darding Felix van der Putten Verf J. Sijben

M. Bastiaens V. Gebhardt M.E.J. Smeets

M.P.J. Bastiaens J. Groeneweg A.S.F. Spronck - Vroemen

P.A. Bastiaens M. Groeneweg J.A.S. Stevens

N.W.D. Beckers H. Habets G.P.M. Theunissen

T.W.C. Beckers L.J.E. Hameleers L. Theunisz

H. van den Boorn W.J.J. de la Haye P.J. Thijssens

M. Borgignons W.J.F. van Herpt P.M.J. Thijssens

H.M. Brandt F. Hertogen P.M.J.I. Thijssens

J. Bronswaar W.T. Hertogen R.P.M.J. Thimister

E.B.G. Broux G.M.N. Hesemans C.C. van Thor

A. Cauberg - Vandenboorn L.H.M. Hesemans L.L. Til l ie

M. Caubergh W.S.M. Hesemans Tripels Advocaten

C.L.J.M. Close J.A.H. Hogenboom L. Vandenboorn

R.J.E. Close J.P. Hogenboom H.H.A. van Veggel

M.A.G. Corsius M.C.P. Hogenboom J.J.A. Vliegen

J. van Dam N.G.J. Hogenboom A. van Vlodrop - Mares

H.W.P. Darding P. Hogenboom J.J.M. Vrancken

J.W.P. Darding T.G.A. Hogenboom G.P.J. van Weert

Depondt Fiberworld BV I.P.J. Huisman - Eijssen M.N.G. van Weert

H. Dieteren - Franssen W.H.Y. Hul R.G.M. van Weert

H. Doms A.H. de Jong R.P.L. van Weert

J.P. van Dongen J.P.M. van de Kamer H. Weltens

J. Dritty A.E.M.L. Knaapen J. van Wensveen

J.J.H.M. Duijsinx A.G.W. Koumans L.A.A. Willems

L.R. van Duurling M. Meertens - Caberg G.G.A. Wil lemsen

V.H.M. Eggen W.G.A. Moors D.E. Wiltschut

M.G.H. Eggen - Nelissen M.P. Nicolaes - Hertogen P.J.M. Wittelings

G. Eijssen E. Niesten L. van der Zee

J. Eijssen P.J.H. Nijsten R.J.J. van der Zee

H.J.M. Paulissen



Nieuws van de  
commissie werving en opleiding. 

 
 

Open repetitie 
 
We willen jullie alvast attent maken op onze jaarlijkse open 
repetitie. Die zal plaatsvinden op zondag 15 januari 2012 van 
11.00 tot 12.00 uur in onze eigen harmoniezaal.  
Dit keer zal Joonk Blouw orkest de kinderen duidelijk maken wat 
je met muziek allemaal kunt “zeggen”. Ook Joonk Blouw 
drumband zal zich presenteren. 
Tevens kan iedereen op die dag terecht voor vragen over de 
opleidingen. 
In februari 2012 start een nieuwe cursus “Spelen met Muziek” 
voor kinderen van groep 3 t/m groep 6. Inschrijven kan nu al bij 
de commissie werving en opleiding! 
 
 
 

Voorspeeldag 
 
Houd er alvast rekening mee: de jaarlijkse voorspeeldag staat 
voor zondag 25 maart  2012 op de agenda. Nadere informatie 
hierover volgt nog. 
  



 

Doorstroom naar OpMaat orkest en Joonk 
Blouw drumband 
 
In januari 2012 zullen de kinderen die in augustus zijn begonnen 
met muzieklessen bij Kumulus weer een stapje verder gaan in 
hun muzikale ontwikkeling. 
Onderstaande leerlingen zullen dan gaan deelnemen aan het 
OpMaat orkest: 
 
Petra Bollen   klarinet 
Gina van Eindhoven  klarinet 
Indy van Eindhoven  klarinet 
Laurence Hamers  klarinet 
Filippo Latilla   trombone 
 
Hierdoor gaat de bezetting van het OpMaat orkest weer naar 9 
leden. 
 
Tim Berghof en Natan Kamperman Sanders (beiden kleine trom) 
zullen in januari toetreden tot Joonk Blouw drumband. De 
jeugddrumband zal dan uit 12 leden bestaan. 
 
 

Concert jeugdorkest 
 
Bij het ter perse gaan van deze uitgave heeft de jeugdharmonie de 
muzikale opluistering verzorgd van eucharistieviering op eerste 
kerstdag in de parochiekerk van Wolder. Indien u niet in de 
gelegenheid was om deze bij te wonen nodig we u graag uit voor 



het concert van de jeugdharmonie tijdens de voorspeeldag op 25 
maart of op 10 juni 2012.  



.Agenda 

Zie voor een actueel overzicht: 
http://www.harmoniewilhelmina.nl/  
onder het kopje activiteiten. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

jan-12
zo 08 11:00 u Nieuwjaarsconcert
zo 15 11:00 u Open repetitie
za 28 20:00 u Carnavalsbal CV de Blouwe met uitroepen Prins 2012

feb-12
ma 20 14:00 u Carnavalsoptocht Wolder

mrt-12
zo 11 11:30 u Opluisteren Eucharistieviering in de O.L.V. Basiliek
zo 25 11:00 u Voorspeeldag door alle leerlingen en een optreden van 

het Jeugdorkest Joonk Blouw

apr-12
za 07 nnb Muzikale rondgang door Wolder/Campagne ivm 

Paasactiviteit Jeugd
ma 30 11:30 u Muzikale rondgang door Wolder t.g.v. Koninginnedag

mei-12
za 12 of 
zo 13

nnb
Concert met harmonie de Volksgalm uit Riemst

za 26 t/m 
ma 28

hele dag Op één van deze dagen werkzaamheden bij Pinkpop

jun-12
zo 03 09:00 u Inhalen communiekinderen Wolder
zo 10 nnb Zomerconcert Jeugdharmonie in Stadspark (onder 

voorbehoud)
za 16 nnb Concert op de Floriade (onder voorbehoud)
zo 17 09:30 u Deelname aan Processie Wolder
vr 22 of 
zo 24

11:00 u Seizoensafsluiting met uitreiking instrumenten aan 
leerlingen speelleergroep

jul-12
zo 01 hele dag Werkzaamheden Wielerronde Wolder



In concert met Gé Reinders 
 

 
 
Zondag 13 november begeleidde ons harmonie orkest Gé 
Reinders in het MECC. In een goed gevuld auditorium, was het 
onze eer om Gé te kunnen begeleiden. 
Gé was gevraagd door  Stichting “de Zonnebloem”, om deze 
middag op te luisteren. Gezien de samenwerking met de Blouwe 
vaan Wolder drie jaar geleden zo goed was verlopen,  sprak Gé 
zijn voorkeur uit om zich wederom door Wilhelmina te laten 
begeleiden. Voor ons natuurlijk erg leuk. Gé nam de zaal mee in 
zijn verhaal en kreeg de mensen goed op zijn hand. Met het 
nummer “kump good, haaj mood,” zette hij zijn luisteraars aan 
het werk, wat men wel erg kon waarderen. De harmonie speelde 
Castel Coch en de Parade of the Slave Children. Het concert werd 
besloten met het alom bekende “Blaosmuziek”. 
 
 
Voor Wilhelmina was het een gedenkwaardige middag, waar met 
veel plezier op zal worden terug gekeken.   



Blouwe Vrijwèllegers 
 
Eind oktober 2011 werden wij door Marc Hertogen er op 
geattendeerd, dat voor een op korte termijn te houden evenement 
vrijwilligers werden gezocht. Het evenement, “Firemen walk 
with us”, bleek te worden gehouden in het voormalig gebouw van 
de Sphinx, het zgn. Eiffelgebouw, aan de Boschstraat in 
Maastricht. Hier werd in het kader van de Internationale Biënnale 
Leegstand & Herbestemming aan de bezoekers uitleg gegeven 
waar en hoeveel leegstand in Maastricht is. Op dit moment 
wonen in Maastricht 120.000 mensen. Het blijkt mogelijk om 
binnen de huidige stadsgrenzen 180.000 mensen te huisvesten 
door het herinrichten van de leegstand. 
Met tien vrijwilligers van onze vereniging hebben wij de 
navolgende werkzaamheden verricht: 
• Verdeeld over de 3 bovenste verdiepingen, 600 vuurpotten met 

een brandbare substantie aansteken. 
• De bezoekers begeleiden tijdens hun tocht naar het dak van het 

gebouw. 
• Op elke verdieping en aan de toegangsdeur een suppoost 

plaatsen die ervoor zorgde dat de bezoekers niet zomaar het 
gebouw ingingen. 

• Een receptioniste/kassière die bezoekers ontving en met hen 
afrekende. 

• Een “verteller” op het dak die onvoorbereid de bezoekers op 
het dak de punten in Maastricht moest aangeven waar 
leegstand is.  

Met uitzondering van de receptioniste/kassière werden we allen in 
een (brandveilige) overall gehesen die of te klein was of te groot.  



Omdat er veel vuur was, waren 
er ook twee brandwachten 
aanwezig met meetapparatuur. 
 
Nadat we de eerste avond alle 
vuurpotten hadden 
aangestoken konden we onze 
plaatsen innemen. Al snel 
bleek dat er veel meer rook in 
het gebouw bleef hangen dan 
men verwachtte. Op een 
gegeven ogenblik was het zo 
erg, dat we allemaal het 
gebouw onmiddellijk moesten 
verlaten en er niet meer in 
terug mochten gaan. De 
brandweer van Maastricht is 
gekomen en heeft met adem beschermende apparatuur de 
vuurpotten gedoofd. Omdat het verdere verloop van het 
evenement in het geding kwam, moest dezelfde uitrusting 
aanwezig zijn als die van de brandweer. Dat was moeilijk zo niet 
onmogelijk op zo’n korte termijn te regelen. Maar daar was 
Herman Doms. Onze Enci-brandweerman regelde dit met zijn 
baas en het evenement was gered! Tevens werden op de 
verdiepingen waar de vuurpotten stonden alle onderste ruitjes 
verwijderd om extra tocht te krijgen. Ondanks dat er nog maar 
een fractie van de 600 vuurpotten werden aangemaakt, bleek toch 

geregeld zoveel rook in het 
gebouw te zijn, dat alleen nog 
de brandwachten voorzien 
van de adem beschermende 
apparatuur naar binnen 



mochten. Ook waren we afhankelijk geworden van de 
windrichting die de rook het gebouw in of uit blies. 
Van de acht avonden van dit evenement heeft onze vereniging er 
zes voor zijn rekening mogen nemen. Mede dankzij de goede 
verzorging van Daniëlle Beiten van de stichting Belvedère 
hebben wij hier zes leuke avonden gehad die voor de vereniging 
een mooi bedrag hebben opgeleverd. 
 
Een tweede evenement tijdens deze Internationale Biënnale 
Leegstand & Herbestemming is de tentoonstelling “Van 
Stokstraat naar A2”. Ook hiervoor werden wij gevraagd. Van 01 
november tot en met 23 december leveren wij gedurende deze 8 
weken 2 mensen per dag van maandag tot en met zaterdag. Totaal 
hebben we hiervoor 92 mensen nodig. In één weekend tijd 
hebben we deze bezetting kunnen regelen. Chapeau aan de 
mensen die zich spontaan een of meerdere keren hiervoor 
beschikbaar stelden. 
Deze tentoonstelling bestaat uit een aantal maquettes die op een 
zolder van het station tentoongesteld worden. Ondanks dat de 
situatie niet ideaal is (slecht licht, koud en weinig bezoekers) 
zitten onze mensen hier met een glimlach. Zelfs een ingezonden 
brief in de krant met een totaal misplaatste tekst kan hier geen 
verandering inbrengen. 
 
Het derde verzoek van deze stichting hebben we al binnen. De 
verwijderde ruitjes in het Eiffelgebouw moeten worden 
teruggeplaatst. Ook hiervoor hebben we onze medewerking al 
toegezegd. 
 
Vrijwilligers: Bedankt! 
Kees Close  



 

 JANUARI    FEBRUARI  

     
03. Anne Eijssen  01. Wendy Colson 
04. Léonique Hamers  03. Ans Braeken 
06. Wim van Herpt  03. Dasima Schmitz 
11. Harrie Darding  07. Willie Peeters 
14. Louis Bastiaens  08. Jasmijn Knaapen 
14. Ingrid Koolen  08. Gillis Willemsen 
20. Rubin Smal  09. Wesley Senten 
21. John Hogenboom  11. Vivian Kluts - Snel 
23. Pierre Thijssens  12. Mariet Willemsen 
24. Vincent Sijben  14. Quintin Senten 
26. Herman Doms  19. John Darding 
26. Sasha Muré  20. Willy Schmidt 
30. Francesca van Eekeren  25. Lidy Buijs 
30. Marc Hogenboom  26. Cindy van Duurling 
31. Jeroen Ernenst  28. Natasja Hesemans 
31. Lisa de Graaff  28. Bèr Hesemans 

     

  MAART    

     
01. Henk Kluts  12. Léon van Duurling 
02. Richard Lamers  12. Bas Pinxt 
05. Laurent  Bastiaens  12. Jo van Vlodrop 
07. Harrie van den Boorn  13. Lotte Alma 
07. Filippo Latilla  13. Raf Feijs 
07. Paul Thijssens  17. Jack Buys 
08. Piet Hogenboom  17. Kees Close 
10. Ron Thimister  17. Thibaud Hamers 
10. Rob van der Zee  27. Nico Hogenboom 
11. Jacques Severijns  30. John Koumans 


