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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.
Let’s Play 2017
Tijdens de jaarlijkse voorspeeldag hebben al onze leerlingen
weer hun uiterste best gedaan. Speciaal voor hun optreden
mochten ze op een speciale stip gaan staan en na het
optreden werd elk kind geïnterviewd door Ghislain Bellefroid.
Sommige kinderen waren voor dat gesprekje nog
zenuwachtiger dan voor hun solo-optreden.
Super dat ze dat allemaal durven en doen.
Het was weer een groot succes en dat belooft heel wat voor
de toekomst.

Examens Kumulus 2017
Enkele van onze leerlingen hebben pas geleden een praktijk
examen gedaan bij Kumulus:
Tim Gijselaers
Youri Herben
Anij Kuster
Áron van der Meer
Josée Bollen
Petra Bollen

trompet
saxofoon
dwarsfluit
hoorn
saxofoon
klarinet

prelude
A
A
A
B
C

Ze zijn allemaal geslaagd en wij wensen hen van harte
proficiat!
Leerlingen mee op straat
Vanaf april doen weer een aantal leerlingen mee aan de
marsenrepetities om mee te lopen en te spelen tijdens de
straatoptredens:
Youri Herben
alt saxofoon
Anij Kuster
dwarsfluit
Aron van der Meer hoorn
Zij hebben ondertussen al hun vuurdoop gehad tijdens de
processie. Tegelijk muziek spelen en marcheren, valt nog niet
mee.
Wij wensen hen veel succes en plezier bij deze volgende
muzikale stap.
Doorstroom naar Joonk Blouw orkest
Vanaf 28 april zijn onderstaande leerlingen doorgestroomd
van het OpMaat orkest naar Joonk Blouw orkest. Wij wensen
hen veel succes met deze volgende stap in hun muzikale
ontwikkeling.

Mathieu Bollen
Babette Cox
Wendy Cox
Tom van Dongen
Tim Gijselaers
Youri Herben
Tim Vrijhoeven
Jochem Van Weert

tuba
klarinet
alt saxofoon
kleine trom
trompet
alt saxofoon
trompet
klarinet

Doorstroom naar harmonieorkest
Na de zomervakantie zullen Laurence Hamers (klarinet) en
Josée Bollen (alt saxofoon) gaan meespelen in het
harmonieorkest.
Zij komen allebei uit de eigen opleiding en speelden al een
tijdje mee in Joonk Blouw orkest.
Wij wensen hen veel succes en vooral veel plezier.
Muziek ABC
Na de zomer starten we weer met een nieuwe cursus Muziek
ABC. Deze cursus is bedoeld voor kinderen van groep 4 t/m 6.
Tijdens de lessen leren de kinderen muzieknoten en ritmes
lezen en spelen met behulp van een blokfluit. De cursus duurt
een jaar en is op woensdagmiddag. Na een jaar kunnen de
kinderen verder met lessen op een ander blaasinstrument of
slagwerk.
Inschrijven kan nu al bij de commissie werving en opleiding via
opleiding@harmoniewilhelmina.nl of tel. 06-23005718

Hand in hand, kameraden!
Concerten in Rotterdam en de St Jan – door Julien Daenen
Warm, warm, warm. Ze zal ons nog wel even bijblijven, de
hittegolf van 2017, de zomer voordat het echt zomer was. Dat
kan helpen, wanneer we ons muzikaal voorjaar terug voor de
geest halen. Een bijzonder geslaagd voorjaar omdat we de
ontmoeting konden aangaan met de twee grootsteden
Amsterdam en Rotterdam.
Het netwerk van contacten van onze dirigent Ghislain had ons
geleid naar Rotterdam-Zuid. De uitnodiging van het Politie
Harmonievereniging Hermandad was te mooi om af te slaan.
Zo kregen we na maanden inoefenen de kans om op 20 mei af
te reizen naar Rotterdam. Een toch wel gelukkig gekozen
datum voor het optreden in de Breepleinkerk, alleen al omdat
de buurt flink was opgekuist na de triomf van Feyenoord. Een
weekje eerder en het had er ‘iets te druk’ kunnen wezen…
Nu was de buurt de rust zelve en we konden met frisse moed
ons voorjaarsprogramma ten doop houden. De publieke
belangstelling was voornamelijk beperkt tot de kring van
sympathisanten van de organiserende vereniging Hermandad,
maar dat maakte voor ons niet veel uit. De dubbele uitdaging
was er om de eerste symfonie van Franco Cesarini The
Archangels ten gehore te brengen en dat dan nog in een vrij
akoestisch kerkgebouw, wat altijd een bijkomende

moeilijkheidsfactor is voor een harmonie.
Maar niet getreurd, we brachten het er goed vanaf, en de
Danzon nr. 2 gaf alles een feestelijke natoon. Het publiek ging
echter pas helemaal op in zijn enthousiasme toen Ghislain hen
verraste met het Feyenoord-clublied ‘Hand in hand,
Kameraden’. Handen gingen in de lucht en het publiek zong
naar hartenlust mee.
Hermandad wist ons nadien aangenaam te verrassen met een
gevarieerd programma. Het bracht "Seagate Overture",
"Sleep" van Eric Whitacre, "Wind in the Willows" van Johan de
Meij en tot slot "Songs of the Wizz" ten gehore. Een fraaie
prestatie van een erg gemotiveerde club.

De terugreis langs De Kuip verliep dan ook in allerbeste
stemming terug naar Maastricht. De laatste lunchpakketjes
werden opgepeuzeld door de meest behoeftigen en de
drankfrigo’s werden ook graag geplunderd. Grote
instrumenten leiden tot grote dorst, zoveel werd duidelijk …

Het schaafwerk van de volgende paar weken ging geheel en al
op naar de voorbereiding van ons concert in de Sint-Jan op
het Vrijthof. Zondag 11 juni zou aldaar de grote
thuiswedstrijd worden, deze keer met een goed voorbereide
vereniging uit Amsterdam. Zij – harmonie Groot Excelsior –
hadden Maastricht uitgekozen voor een weekendverblijf, wat
gezien de zonnige weersomstandigheden bij voorbaat
geslaagd was. En warm was het. Ondergetekende had, gezien
de drukte van een loopwedstrijd in de binnenstad, het plan
opgevat aan de rand van de stad te parkeren en vervolgens de
voettocht naar de binnenstad in te zetten. Ook als je niet
meer zo jong bent dan wil je wel eens wat nietwaar. Een korte
wandeling doorheen de Brusselsepoort was echter genoeg om
van deze tropische safaritocht af te zien en wijselijk de
Belgische bus te pakken. Enig Spaans en Portugees
gezelschap, dat bij het instappen van de bus reeds deftig
zittend in blauw pak werd aangetroffen, maakte duidelijk dat
Belgen niet moeten willen doen wat Spanjaarden en
Portugezen allang weten.

Het werd een bijzonder geslaagd concert die namiddag in de
‘protestantenkerk’. Dat was zowel te danken aan het leuke
gezelschap van de mensen uit Amsterdam als aan het
dankbare publiek, dat in grote getale was opgedaagd en
zorgde voor een volle kerk. De akoestiek van de Sint-Jan was
voorts nogal een meevaller en een hele hap beter te doen dan
bij het vorige optreden. Het publiek wist zonder moeite de 40minuten durende Eerste Symfonie van Cesarini uit te zitten.
Een prestatie waar we erg trots op mogen zijn, daar we het
eerste orkest zijn in Nederland dat dit werk op de pupiter kon
leggen en – al zeggen we het zelf – in al zijn Gregoriaanse
glorie tot klinken kon brengen. Een proficiat aan Ghislain en
alle clubleden voor dit memorabel voorjaar 2017 ! Het was
elke druppel zweet waard.

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

Gastles op de John F.
Kennedyschool
Op dinsdag 27 juni hebben Richard Lamers en Iris Bannier een
gastles gegeven aan de groepen 3 en 4 van de
John F Kennedyschool in Belfort.
Zij gaven een korte uitleg over de meegebrachte
instrumenten en de kinderen konden luisteren naar twee
muziekstukjes, gespeeld door enkele oudere leerlingen, die al
lid zijn van "de Blouwe".
Aan publiek geen gebrek, te zien op de foto’s!
Iris en Richard, bedankt voor jullie inzet!

Coen & Rianne

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

00-32-(0)12 457347

Ev

Pinkpop vs Beppie
‘Hel wèrke’ door Raymond Pauwels
"Een dag stressen en hard werken aan (de verkeerde kant
van) de bar." Nee, niemand van ons ging met die intentie naar
Pinkpop. Maandagochtend 5 juni verzamelde zich dan ook
weer de min of meer vaste groep vrijwilligers op het kerkplein
om richting Landgraaf te vertrekken. Iedereen heeft wel iets
moois om die dag naar uit te kijken wat op weegt tegen het
'harde' werken. De een gaat mee om zijn favoriete artiest te
zien: Dee Zjustin Bieper kump ouch hè? -Nei dat waor
iergister.- Aoh...
Maar gelukkig was Guus Meeuwis ook erg leuk. En daarbij
houdt Eddy Broux bij het maken van het pauzeschema met
ieders voorkeuren rekening. Dus als je even de frustraties
eruit wilt beuken bij een metal optreden, geen probleem.
Ikzelf keek vooral heel erg uit naar het spek met ei dat Willie
Peeters & John Duijsinx elk jaar voor ons verzorgen. Had al
rustig aan gedaan met het ontbijt die ochtend. Maar of je nou
voor de muziek, de artiesten of het eten komt, het is vooral
heel erg gezellig. Oh en we doen het natuurlijk allemaal om de
harmonie te steunen hè.
Maar dan komen we dus aan bij Megaland waar Pinkpop al
twee dagen in volle gang is. De beveiliging zou extra streng
zijn vanwege terreurdreiging e.d. Maar nadat ik zo langs de
beveiliging kon doorlopen had ik toch het idee dat het
makkelijker was om backstage te komen dan zonder ticket het
festival te bezoeken. Ik zag er vast heel onschuldig uit...
Daarna was het biertreetjes vouwen en koelkasten vullen. En
toen was het wachten op de eerste festivalgangers die graag
een biertje lusten om 11u 's ochtends. Intussen was ik al aan
m'n 2e lunch bezig, want dat spek&ei was er in overvloed.

Gedurende de dag moeten we inderdaad flink de handen uit
de mouwen steken. Er waren toch 45.000 mensen die perse
bij ons een biertje wilden bestellen. Maar uiteindelijk raak je
in een flow en gaat het eigenlijk allemaal vanzelf. Totdat er
eentje aan het tentzeil begint te trekken: "Hey blijf eens met
je p... " Het was de barchef die de tent ging sluiten. Letterlijk
(vond ik grappig).
Zo soepel en vlot als het bij ons in Landgraaf was verlopen, zo
stroef en ellendig verliep het nog geen twee weken later op
de Vriethof bij het concert van Beppie Kraft. Ook hier was een
bar toegewezen aan de vrijwilligers van de Blouw vaan
Wolder. Zelf kon ik hier niet aanwezig zijn, maar op Facebook
zag ik allerlei berichten langskomen van boze en ontevreden
bezoekers. Er werd geklaagd over wachttijden aan de
buffetten van ruim een uur. Aan de Blouwe kan dat toch niet
liggen? Als die de druk van 45.000 man op Pinkpop al
aankunnen...
Aan 'us' heeft dat inderdaad niet gelegen. Er bleek een
onderbezetting bij andere buffetten. Niet ons probleem, maar
ze kregen toch al dat gemieter over zich heen. Waar ze in
Landgraaf klaagden over dat ze geen gratis bier kregen,
klaagden ze op het Vrijthof over de rijen van een uur. "Schnap
iech wel." Gelukkig zag ik later op de avond ook de foto's op
Facebook dat het toch nog wel erg gezellig was geweest onder
de vrijwilligers, zeker toen Beppie na afloop haar dank kwam
betuigen.
In Landgraaf, op de Vriethof, zelfs tijdens het papier ophalen
in Wolder, hel wèrke kinne die vaan de Blouwe wel!!

De Blouwe op Pinkpop

De Blouwe bij Beppie (met Beppie op de foto!)

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

Peeltoernooi 2017
Op 24 juni heet us Percussiegróp mètgedoon aon ‘t 51e
Peeltoernooi in Meijel. Recreatieve blaos- en percussieorkeste oet Limburg en Braobant maage ziech 2 weekende
laank presentere veur ‘nne vakkundige jury.
De primeur vaan ’t stök “Piet Hein” vaan Henk Martens,
oonder leiding vaan Ad Triepels, waor e paar weke gelije mèt
’t Percussietreffen Wolder. ’t Is ’n zier indrökwekkend,
dynamisch stök, boeste met e bitteke fantasie de wind in dien
haore veuls, groete VOC sjepe veurbijj zuus vare, ’t rumoer
oppe kade huurs, midde-in ‘nne groete zieslaag terech kumps
en tenslotte lekker relax mètdeins oppe golleve.
’s Mörges höbbe ze nog generaole rippetisie. Daornao weure
de spulle in de bös gelaoije, kriege zie ‘nne riekelik gevölde
knapzak mèt en kinne ze op weeg naor Meijel in NoordLimburg. D’r zien zellefs e paar “die-hard”-fans oet Mestreech
gekaome um hun aon te moedige.

De spanning is toch wel vaan de geziechte aof te leze en ’t
publiek zit oppe punsje vaan hunne stool. Wat is ’t toch weer
genete vaan dit samespeul vaan instruminte en wat höb iech,
es leek, d’r toch altied bewoondering veur wie ze ’t allemaol
veur mekaar kriege. ’t Hèlle wèrreke vaan de aofgelaope tied
resulteert in ’n “Goed- tot Zeer Goed” beoordeiling vaan de
jury, dus veer mage gruuts zien op us Drumband! En zoonder
de groete jonges, en 1 meidske, te kort te doen, wel iech toch
’n extra pluimke geve veur Dewi, Daniek en Rik, die es jonkies
hei toch hun menneke höbbe mote stoon!
Iech spits miech al op ‘t bondsconcours in St. Odiliënberg op
zoondag 19 november.
Geer komp toch ouch?!
Manon Lenaerts-Lambrichs

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

Wist u dat…?
…Leonique Hamers (klarinet) en Yentl Prop (altsaxofoon)
beiden geslaagd zijn voor hun HAVO-diploma! Langs deze weg
feliciteren wij beiden en wensen we hen veel succes met de
vervolgopleiding!
…wij met de volgende wist-u-datjes ietwat verder terug de tijd
in gaan.
…25 november 2016 Remco Corsius en Cindy Penders trotse
ouders zijn geworden van zoon Stef. Ook opa Arnaut en oma
Lucie van harte gefeliciteerd!
…22 januari 2017 vice-voorzitter Wim van Herpt trotse papa is
geworden van zoon Louis. Ook voor mama Kristina een dikke
proficiat!
... altsaxofoniste Veronique van de Boorn op 28 april bevallen
is van een gezonde dochter Liz. Wij niet alleen papa Michiel
hiermee feliciteren, maar ook trotse oom Guy, oma & opa
Viola & Harrie én overgrootouders Lieske & Coen!
…het al met al een zeer vruchtbaar seizoen voor de Blouwe is
geworden (redactielid Peggy Bustin-Duijsinx heeft overigens
het muzikaal seizoen 2016-2017 geopend met de geboorte
van zoon Tuur op 3 augustus 2016).
…we natuurlijk al deze nieuwe wereldburgers van harte
welkom heten bij onze Blouw familie!
… U de harmonie nog altijd financieel kunt ondersteunen door
een bril of gehoortoestel aan te schaffen bij Specsavers
Maastricht. De winkel ligt in de Wijcker Brugstraat 23.

…Op vrijdag 23 juni de winnaar van Maestro Maastricht 2015
weer heeft kunnen laten zien waarom hij Maestro Maastricht
heeft gewonnen. Pastoor Honings kwam repeteren voor zijn
uitvoering als dirigent op het Platzconcert 7 juli.
Het orkest volgde de herder op de bok zeer plichtsgetrouw!

…wij onze percussiegroep ook feliciteren met een fantastisch
resultaat op het Peeltoernooi. Dit is een mooie opsteker voor
het concours in St. Odiliënberg 19 november.
…de sacramentsprocessie dit jaar weer prachtig is verlopen.
De opkomst was groot met veel jeugdleden, de route was
ingekort en de weergoden waren ons goed gezind.
…dat het publiek langs de kant even goed moest kijken naar
de herindeling van de harmonie. Op de 1e rij achter het
bestuur liepen trompetten en trombones en de klarinetten
liepen achter het midden.
…voor het eerst de pauken mee zijn gegaan in de processie.
Met dank aan de sterke mannen van de vaandelafdeling die
de pauken op de kar de hele processie hebben
voortgetrokken!

A Night at
the Movies
Themaconcert 4 november
Voor de vijfde maal op rij heeft harmonie Wilhelmina weer
een mooi themaconcert op de (film)rol staan.
Dit jaar is het thema film; ‘a Night at the Movies’.
Het Paenhuys in Riemst wordt omgetoverd tot een heuse
filmzaal. Net als vorig jaar zal ook de percussiegroep de show
stelen. Zij staan dan aan de vooravond van het concours 2
weken later en zullen zij hun spectaculaire werk ten gehore
brengen!
Als in een echte bioscoopzaal zullen heuse filmbeelden
worden getoond. Ook verrast harmonie Wilhelmina het
publiek met enkele gastoptredens, waaronder jong talent:
vioolspeler Enzo Kok. Hij schopte het vorig jaar tot de laatste
vier kandidaten bij het Duitse tv-programma Superkids en
stond hij op het podium bij André Rieu.
Natuurlijk zal het orkest muziek spelen van de bekende
filmcomponist John Williams en enkele ‘golden oldies’ zullen
de revue passeren.
De hele avond wordt een lust voor oor én oog! Zorg dat u er
bij bent!
Kaarten kosten €12,50 per persoon. Ook is het weer mogelijk
een VIP-tafel te reserveren. Hiervoor zijn de kosten €22,50 per
persoon. De kaarten zijn verkrijgbaar vanaf september.
Houdt hiervoor onze website en Facebookpagina in de gaten.
U kunt kaarten wel alvast reserveren via
themaconcert@harmoniewilhelmina.nl

SPONSORS
Apotheek van Thoor
- Maastricht
Avus International Consulting
- Maastricht
Bastiaens - Corpeleijn, E.
- Maastricht
Bemelmans Fiscaal Adviesburo
- Maastricht
Café de Pepel
- Wolder
Dakbedekkingen J. Hameleers 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
Verkeersschool Johan Mulkens
- Maastricht
Vithebo B.V. Bouwservice
- Maastricht
en een aantal sponsors, dat anoniem wenst te blijven

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

Leden club van honderd
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
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
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 - van 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

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







2 juli 2017: Concert Joonk Blouw 14:00 uur
(Smokkelhoeve in Vroenhoven)
7 juli 2017: Platzconcert 20:00 uur
(Kerkplein Wolder)
4 november 2017: Themaconcert 20:00 uur
(‘t Paenhuys Riemst)
19 november 2017: Drumband Bondsconcours
St. Odiliënberg
17 december 2017: Kerstconcert 15:00 uur
(Kerk in Wolder)
20 januari 2018: Vastelaovendskonzèr 20:11 uur
(Harmoniezaal Wilhelmina)

Op straat en activiteiten







26 & 27 augustus 2017: Werkzaamheden
Preuvenemint hele dag (Preuvenemint Vrijthof)
15 september 2017: Rondje Wolder ovb 20:00 uur
16 september 2017: Grote Club Actie 17:00 – 18:30
uur (Wolder)
29 oktober 2017: Opluisteren Allerzielenviering
15:00 uur (Kerk in Wolder)
25 november 2017: St. Caeciliafeest 18:30 – 23:45
uur (Harmoniezaal Wilhelmina)
25 december 2017: Opluisteren H-Mis 10:30 uur
(Kerk in Wolder)

Juli

Augustus

Leigh Mead
Ian Kloor
Frank Hamers
Ruud Maes
Guy van den Boorn
Youri Herben
Áron van der Meer
Max van Dongen
Denny Kluts
Raoul Snijders
Luc Bastiaens

2
4
5
13
16
17
19
22
24
29
30

Willie Beckers
Lucie Hameleers
Julien Daenen
Wendy Hul
Iris te Boome
Wendy Cox
Johan Groeneweg
Gerrie Hesemans
Tim Gijselaers
Lars Daenen
Robert van Weert
Tim Vrijhoeven

September
Peggy Bustin-Duijsinx
Coen van Thor
Jean-Paul van Dongen
Daphne Hogenboom
Laurent Paulissen
Jo Knipschild
Johan Noordijk
Maartje Brouwers
Willie Hertogen
Roel Close
Elza Feijs
Chantal Feijs

1
8
9
17
17
21
22
23
23
25
27
30

2
2
5
9
10
16
17
18
23
24
24
30

