Altijd actueel: deweekkrantlimburg.nl

dinsdag 28 juni 2011 Limburg pagina 4

In Europa

Twitter

Eerste serie in zes
dvd’s naar het boek
van Geert Mak

Dé Weekkrant Limburg is ook
actief op Twitter. Volg ons voor de
leukste kaartenacties, het laatste
regionale nieuws en de origineelste
tips voor een heerlijk dagje uit!

www.deweekkrant.nl/webwinkel

twitter.com/dwk_limburg

Tromgeroffel en
klaroengeschal
Het Trommel- en Klaroenkorps (TKK) is een bijzondere kerngeleding binnen de
Koninklijke Harmonie Sainte
Cécile in Eijsden. Samen met
het Harmonieorkest staat
het korps wederom in het
voorprogramma van de Vrijthofconcerten van André Rieu.

u Ronald Piters
U Maastricht
In het voorprogramma van André Rieu kom je niet zomaar.
Sinds 2005 is André Rieu dan
ook erebestuurslid van de vereniging. De kwaliteit was voor
Rieu aanleiding om de voltallige
Harmonie te vragen om op te
treden in het voorprogramma
van zijn Vrijthofconcerten.
Harmonie Sainte Cécile bestaat uit de hoofdgeledingen:
het Trommel- en Klaroenkorps én het Harmonieorkest.
De twee korpsen treden zowel
apart als gezamenlijk op en zijn

meermalen Nederlands kampioen. Het Harmonieorkest is in
2009 zelfs wereldkampioen geworden op het Wereld Muziek
Concours. Ook het Trommelen Klaroenkorps heeft sinds
haar oprichting veel mooie resultaten behaald. Zo waren alle
concoursen goed voor eerste
prijzen. Van oorsprong heeft
het korps een Belgisch-Franse
inslag, wat niet alleen tot uitdrukking komt in de uniforme-

Sainte Cécile
apetrots op
optreden
voor Rieu
ring, maar ook in de wijze van
musiceren en in haar marsenrepertoire dat bekendheid geniet
in binnen- en buitenland. “We
vullen het voorprogramma in
met ons eigen repertoire, waaraan de mensen ons herkennen”,
vertelt Anton Janssen, voorzitter

PUZZEL EN

van Sainte Cécile. “Dat hebben
we ook zo met Rieu afgesproken. Het is een vast repertoire,
met karakteristieke marsen, dat
elk jaar rouleert. In de uitvoering gaat het daarbij ook om de
kwantiteit, wat betekent dat we
zoveel mogelijk met een voltallige bezetting spelen. Dan spreek
je over 110 á 120 muzikanten,
een enorme impact.” Ook het
bijzondere kleuraspect van de
uniformen van beide geledingen draagt bij aan de kwaliteit.
“Het rood met zwart zorgt zowel voor onderscheid als voor
eenheid”, aldus Marti Jacobs,
bestuurslid. Sainte Cécile is
dan ook ‘apetrots’ op hun optreden voor Rieu. “We werken
er ook voor, al hoeven we er niet
veel harder dan normaal voor
te oefenen”, zegt Nico Dassen,
tambour-maître van het TKK.
“Qua uitvoering is het eigenlijk
ook niet goed te oefenen, het is
meer een kwestie van mentaliteit van de leden om het op te
brengen. Als de leden het kun-

Trommel- en Klaroenkorps Sainte Cécile in vol ornaat.
nen opbrengen, dan komt het
vanzelf.” Janssen: “Voor de concerten van Rieu zijn we eigenlijk
ook al ingespeeld, doordat we
de voorafgaande weekenden
nog onze opwachting maken
bij diverse bronken. We zitten
dan in een bepaalde flow.” Een
flow die ongetwijfeld zorgt voor
indrukwekkend tromgeroffel en
klaroengeschal.

Koninklijke Harmonie Saint Cécile Eijsden
Koninklijke Harmonie Sain- 15, 16, 17, 22, 23 en 24 juli
te Cécile Eijsden. Ze staan speelt Saint Cécile in het
in voor de nodige prijzen voorprogramma van zijn
en zien er altijd perfect uit. Vrijthofconcerten. Nadere
Ook concertmeester André info staat op
Rieu is onder de indruk. Op www.saintececile.nl
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Voor drie winnaars: een midweekverblijf in een luxe bungalow
op Bungalowpark ’t Kuierpadtien voor zes personen t.w.v. € 375,Vlakbij het Drentse museumdorp Orvelte ligt bungalowpark
’t Kuierpadtien. Vanuit de luxe bungalows fiets of wandel je
vanzelf de mooie Drentse natuur in.
Bungalowpark ’t Kuierpadtien verhuurt fietsen en skelters en
ligt lekker centraal tussen diverse attracties. Het overdekte
zwembad en het solarium bieden ontspanning terwijl de
wildwaterbaan in het verwarmde buitenbad zorgt voor
avontuur. Op het park vind je verschillende eetgelegenheden,
een supermarkt en een gezellig café.
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Luxe zespersoons bungalows
deel van
de week

De bungalows zijn rookvrij. Huisdieren zijn niet welkom.
Te boeken op basis van beschikbaarheid. Met uitzondering van
schoolvakanties en feestdagen.
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De bungalows hebben behalve prima bedden, een luxe badkamer met ligbad én een vaatwasser als handige hulp in de
keuken. Daarnaast heeft iedere bungalow een eigen terras,
inclusief tuinmeubilair.
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Voor meer informatie: www.kuierpad.nl of bel 0591 - 381415
Winnaars van een cadeaubon van Boretti t.w.v. € 300,--: E.L.J. Kurstjens uit Roermond, G. Sistermans-Houppermans uit
Stramproy, T.H.W.M. Sanders uit Roosteren en J.A.G.P.E. Jörissen uit Geleen.
In de maand juli wordt er elke week een puzzel gepubliceerd waarvan u de oplossing kunt doorbellen om kans te
maken op een van de prijzen die op het einde van de maand getrokken worden.
Zo doet u mee: Door het juist oplossen van het Zweedse raadsel kunt u met de letters uit de genummerde vakjes
op de cijferbalk onderaan het sleutelwoord samenstellen. Dit sleutelwoord is de door te bellen oplossing.
Bel: 0909-5010561 (60 ct. p.g.*) en spreek de oplossing in.
Uit alle binnengekomen oplossingen van de maand juli worden
na de laatste aflevering van deze maand de prijswinnaars getrokken.

Bel: 0909-5010561

60 ct. p.g. + de kosten voor het gebruik van uw mobiele telefoon.
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Deze puzzel is ter promotie van dé Weekkrant Limburg, een uitgave
van Wegener Huis-aan-huisMedia. Op deze puzzel zijn de algemene
voorwaarden van dé Weekkrant Limburg van toepassing. Deze actie is
een samenwerking met Puzzelland.com
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