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HET 100 JARIG BESTAAN





Voor u ligt de gids van ons jubileumjaar 2019. Een jaar waarin we vieren 

dat Harmonie Tot Onderling Genoegen maar liefst 100 jaar bestaat. 

Dat is een fantastische mijlpaal om bij stil te staan.

In mijn eigen jeugdjaren was het vanzelfsprekend dat uit elke straat 

wel één of meerdere kinderen naar muziekles gingen en zich aansloten 

bij TOG. Klarinet spelen (in het begin vooral piepen), trompetteren of 

misschien wel trommelen bij de drumband. Met feesten en bijzondere 

gelegenheden was de harmonie steevast van de partij; of het nu de 

Eerste Heilige Communie was, Koninginnedag, Sint Caeciliaconcert in 

de kerk, of de traditionele Sint Maartensoptocht, die vanwege de Sint 

Martinus Parochie sowieso al bijzonder was.

Kortom: muziek maken “tot onderling genoegen”
was de drijfveer van de leden.

In de huidige tijd is het niet vanzelfsprekend dat verenigingen overeind 

blijven; laat staan dat ze 100 jaar worden. De feesten en bijzondere 

gelegenheden zijn weliswaar gebleven maar de vanzelfsprekendheid 

dat uit elke straat wel iemand bij TOG zit, is niet meer. De maatschappij 

verandert snel en voordat je het weet, heb je te maken met het Vroom 

& Dreesman-effect.

Reden te meer om stil te staan bij deze hechte club van mensen die 

naast het maken van muziek ook veel tijd en energie steken in het zich 

permanent aanpassen aan de veranderende omstandigheden. Een 

haat-liefde verhouding tussen tradities respecteren en nieuwe wegen 

blijven inslaan.

Voorwoord
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Als voorzitter ben ik trots op álle leden (muzikanten, 

oud-leden, ereleden, jeugdleden, leerlingen) en andere 

betrokkenen die zich pro deo inzetten voor TOG; die 

het verschil maken tussen ten onder gaan aan krimp 

of zichzelf steeds opnieuw blijven uitvinden om zelfs 

iets te kunnen groeien. In 2019 stromen maar liefst 8 

eigen jeugdleden door naar het harmonieorkest! Zo 

word je 100. 

Mijn felicitaties gaan natuurlijk uit naar de complete 

Muziekvereniging TOG Welten. Maar daarnaast 

feliciteer ik ook alle inwoners van Welten en 

omstreken. Jullie hebben het voor elkaar gekregen 

om jullie (klein-)kinderen muzikaal te stimuleren 

en muzieklessen te laten volgen; om concerten bij 

te wonen, om de vereniging fi nancieel en moreel te 

steunen, om te zorgen dat wij 100 worden. Een dikke 

profi ciat voor uzelf!

Mijn wens is dat iedereen kan blijven genieten van de 

muziek die TOG nog jaren zal blijven maken; want al 

verandert de maatschappij nog zo veel; muziek blijft 

mensen verbinden en verrassen; blijft ons ontroeren 

en emotioneel verrijken; muziek blijft “tot onderling 

genoegen”. Op naar de 200 jaar.

Met vriendelijke en muzikale groet,

Frank Brandsma
VOORZITTER MUZIEKVERENIGING TOG- WELTEN

‘Een dikke profi ciat voor alle inwoners van Welten en 
omstreken. Jullie hebben het voor elkaar gekregen 
om jullie (klein-)kinderen muzikaal te stimuleren en 
muzieklessen te laten volgen; om concerten bij te 
wonen, om de vereniging fi nancieel en moreel te 
steunen, om te zorgen dat wij 100 worden.’
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Mijn ervaring bij TOG is eigenlijk als hoornist begonnen. Toen nog onder Mijn ervaring bij TOG is eigenlijk als hoornist begonnen. Toen nog onder Mijn ervaring bij TOG is eigenlijk als hoornist begonnen. Toen nog onder 
leiding van Victor Vaessen. Victor kende me al omdat we allebei in leiding van Victor Vaessen. Victor kende me al omdat we allebei in leiding van Victor Vaessen. Victor kende me al omdat we allebei in 
Maastricht les gaven, in Wolder bij De Greune. Met die vereniging speelde Maastricht les gaven, in Wolder bij De Greune. Met die vereniging speelde Maastricht les gaven, in Wolder bij De Greune. Met die vereniging speelde 
ik ook mee als eerste hoornist, al meer dan tien jaar! En hoewel ik mijn ik ook mee als eerste hoornist, al meer dan tien jaar! En hoewel ik mijn ik ook mee als eerste hoornist, al meer dan tien jaar! En hoewel ik mijn 
carrière als dirigent verder wilde ontwikkelen, heb ik ook altijd met heel 
veel plezier op vrijdagavond met De Greune gemusiceerd.

Maar toen Huub Eussen mij belde om te vragen of ik dirigent wilde 
worden van TOG heb ik toch diep moeten nadenken wat ik moest doen, 
de repetities waren immers ook op vrijdagavond. Om eerlijk te zijn heb ik 
meer dan een keer voor De Greune gekozen in plaats van te solliciteren 
als dirigent bij andere verenigingen. 

Maar deze keer koos ik voor TOG. In de zomervakantie van 2017 is 
Huub bij mij thuis geweest en heeft mij overtuigd. In Wolder heb ik goed 
afscheid kunnen nemen nadat we dat jaar het WMC gewonnen hebben. 
Dus ik heb een mooi einde kunnen geven aan een fantastische fase van 
mijn leven voor dat ik een nieuwe ging beginnen bij TOG. 

Toen ik in Wolder vertelde dat ik hier 
wou starten als dirigent hadden heel veel 
muzikanten meteen goede woorden over 
TOG. Blijkbaar zijn ze in het verleden grote 

concurrenten geweest van elkaar en de naam van TOG Welten is bij heel 
veel muzikanten van Limburg en Brabant nog steeds bekend. 

Mijn ervaring als dirigent hier is dus niet zo lang, maar ik heb vanaf het 
begin gemerkt dat hier een heel goede muziektraditie is opgebouwd. 
Dat kon niet anders, aangezien de grote namen van de vorige dirigenten!

Na een tijd als proefperiode heb ik heel positieve reacties gekregen 
van de muzikanten, waarmee ik me erg gemotiveerd voelde om aan de 
slag te gaan als vaste dirigent. Tot op de dag van vandaag is dit gevoel 
gebleven en ik heb vooral gemerkt dat ook deze mensen op de concerten 
en de belangrijke momenten altijd het beste van zichzelf geven. het beste van zichzelf geven. het beste van zichzelf

De laatste periode zijn we ook organisatorisch sterker geworden, wat ik 
heel belangrijk vind. En waar ik ook heel blij mee ben, is dat de vereniging 
heel veel moeite doet om de jeugd te steunen en te promoten. De 
dirigent van het jeugdorkest, Bart van den Hof, doet het uitstekend met 
de jonge muzikanten en op dat gebied kan ik met trots zeggen dat als we 
zo blijven werken deze vereniging een mooie toekomst tegemoet gaat.

Txemi Etxebarria
DIRIGENT HARMONIEORKEST

‘Als we zo blijven werken deze 
vereniging een mooie toekomst 
tegemoet gaat.’
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Van onze dirigent



Het begon allemaal in Welten, in 1947, te weten bij een hechte vriendenclub. 
Om preciezer te zijn, een kaartclub, bestaande uit: Piet Driessen, Jac Paas, 
Alfons Ramaekers en ikzelf. Wij waren toen allemaal rond de 16, 17 jaar 
oud en studeerden op de middelbare school. 

LEDEN GEZOCHT!
Op een goede dag kregen wij bezoek van de voorzitter van de harmonie, 
L. De Esch, die op zoek was naar uitbreiding van het ledenaantal. Na een 
goed gesprek kreeg hij ons zover om eens een repetitie van de harmonie 
te bezoeken, die toentertijd plaatsvond in de bovenzaal van Café Cremers 
in de Welterkerkstraat. Piet Driessen was al eerder lid van de harmonie 
geworden, in datzelfde jaar 1947. Dit was voor ons natuurlijk een extra 
motivator om ook lid te worden. Jac Paas en ik kregen een klarinet in de 
handen geduwd, Fons Ramaekers een cor. 

Feest in de wei
Onze opleiding werd verzorgd door de koster-organist van de St.-
Martinuskerk, de heer Heuts. In 1948 was het zover dat we werden 
toegelaten tot het muziekkorps. Al in het eerste jaar van mijn lidmaatschap, 
was het zo dat het harmonieorkest haar 30-jarig bestaan vierde, in 
augustus van 1949. In die tijd was het normaal om voor zulke jubilea een 
groot weidefeest te organiseren, waar het gehele dorp voor uitliep en aan 
deelnam. Dit weidefeest vond toen plaats achter de Weltervijver. Die dag 
ontmoette ik een meisje uit Cadier een Keer, de toen 18-jarige Jeannette 
Keulen. Later zou ze mijn vrouw worden. Zij was toen bij familie in Welten 
op bezoek en tot mijn eigen geluk bezocht zij ook het weidefeest…
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Terug 
in de tijd



SPELEN EN BESTUREN
Drie jaar hierna, in 1952, werd ik gekozen tot lid van het bestuur, waarbij ik 
al vrij snel het secretariaat overnam van de toenmalige secretaris: Martin 
Lenoire. De heer Lenoire was al vanaf 1938 lid van TOG; hij bespeelde de 
klarinet en was vanaf 8 december 1946 tot 26 maart 1993 bestuurslid. Maar 
liefst 46 jaar. Het secretariaat vervulde hij vanaf 1947 tot 1952, waarna, 
zoals gezegd, ik het overnam en Martin Lenoire het penningmeesterschap 
ging vervullen. Wij bleven dit samen doen tot 26 maart 1993, hetgeen 
betekent dat ikzelf 41 jaar secretaris van deze vereniging heb mogen zijn. 
De heren Lambert de Esch, Frans Habets en Harry Bogers heb ik in mijn 
periode als secretaris als voorzitters mogen meemaken. Met hen allen 
had ik een heel prettige samenwerking. 

SAMEN VEEL BEREIKT
Samen met hen en de vele overige bestuursleden hebben wij in die tijd 
voor de harmonie zeer veel tot stand gebracht. De heer De Esch was 
reeds vanaf 1924 de voorzitter van de harmonie en bleef dit tot 1969, een 
periode van 45 jaar dus. De heer Frans Habets volgde hem toen op en 
was voorzitter gedurende 23 jaar, tot 1992. Harry Bogers vervulde hierna 
het voorzitterschap tot 1995. Het zijn van secretaris en spelend lid voor 
een dergelijk lange periode betekent ook dat ik vele dirigenten het orkest 
heb zien leiden. Hierbij denk ik aan: Theo Heins (1947-1952), Jeu Weijers 
Sr. (1952-1959), J. W. Benders (1959-1967), Marcel Arbeel (1967-1969), Paul 
Oligschläger (1969-1972), Ger Akkermans (1972-1989), Rob van der Zee 
(1989-1997), Jos van de Braak (1997-2003) en Ghislain Bellefroid (2003-
2004). Ikzelf heb actief meegespeeld in het orkest tot in het jaar 2003. 
Samen met Martin Lenoire heb ik toen afscheid genomen als spelend lid 
in de Stadsschouwburg te Heerlen, tijdens een concert aldaar.  

MOOIE HERINNERINGEN

Waar ik ook vele goede herinneringen aan heb, zijn de prachtige en vele 
concertreizen naar het buitenland, die ik tijdens mijn secretarisschap 
mede heb mogen organiseren en aan heb deelgenomen. Ook heb ik 
mooie herinneringen aan onze jaarlijkse deelnames aan de muziekparade 
gehouden te Heerlen, vanaf 1976 tot 1994. TOG veroverde tijdens die 
parades tienmaal de wisselbeker. Tevens denk ik aan onze deelnames 
en zeer succesvolle bondsconcoursen. Het laatste bondsconcours dat ik 
zelf meemaakte als spelend lid, was het concours in de Maaspoort te 
Venlo op zaterdag 19 oktober 2002, alwaar in totaal 90 punten werden 
veroverd. Dit hield in de eerste prijs met lof der jury, en daarbij het zijn van 
Limburgs kampioen in de afdeling Superieur. 
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Muziek maken verrijkt de geest en het draagt bij aan 
de versterking van het groepsgevoel dat in de huidige 
gemeenschap minder centraal staat dan vroeger. 
Het brengt mensen bij elkaar. Dat is misschien wel het 
belangrijkste wat ik heb geleerd in mijn periode als lid 
bij deze bijzondere vereniging.





Muziek brengt
mensen bij elkaar 
Ik hoop dat naar de toekomst kijkend zowel de jonge als oude jeugd blijft 
inzien hoe belangrijk TOG is voor het dorp Welten-Benzenrade, en de rijke 
geschiedenis die dit orkest en dorp met zich meedragen. Temeer is het 
maken van muziek een mooie uitlaatklep, zeker in de hectische tijd van 
nu. Muziek maken verrijkt de geest en het draagt bij aan de versterking 
van het groepsgevoel dat in de huidige gemeenschap minder centraal 
staat dan vroeger. Het brengt mensen bij elkaar. Dat is misschien wel het 
belangrijkste wat ik heb geleerd in mijn periode als lid bij deze bijzondere 
vereniging. 

OP NAAR HET 100-JARIG BESTAAN IN 2019! En hopelijk volgen hierna 
nog vele mooie en succesvolle jaren voor TOG!

Mathieu Luijten
ERELID VAN TOG WELTEN

LOF!
Waar ik misschien wel de beste herinneringen aan heb, was onze deelname 
aan het WMC te Kerkrade in 1985, onder leiding van Ger Akkermans. Hier 
vergaarden wij 329 punten, eerste prijs met lof der jury, en promotie naar 
de afdeling Superieur. Het hoogst aantal punten op het WMC werden 
echter behaald in 1993, in het jaar van mijn afscheid als secretaris, met wel 
te verstaan 336 punten in de eerste divisie, afdeling Superieur. Wij zaten 
toen met 95 muzikanten op het podium. Memorabel is ook het behaalde 
landskampioenschap in het Spant te Bussum, op 25 januari 1986.

VOOR DE GEMEENSCHAP
Vergeten mag ik overigens zeker niet de diensten die wij aan onze 
Weltense en Benzenraadse gemeenschap hebben verleend. Daarbij denk 
ik aan onze deelnames aan processies, begeleiding van communicantjes, 
serenades, carnavalsoptochten, Caeciliafeesten en het verzorgen van 
ontelbare concerten in Welten en omstreken. 

LEVEN VERRIJKT
Als ik terugkijk op al deze herinneringen tijdens mijn 70-jarig lidmaatschap, 
komt bij mij een gevoel van blijdschap bovendrijven, omdat deze 
ervaringen mijn leven op zoveel vlakken hebben verrijkt. Niet alleen heb 
ik ontzettend veel nieuwe vrienden kunnen maken dankzij de harmonie 
en het sociale aspect wat hiermee samenhangt, ook heb ik mijn liefde 
voor muziek en het maken ervan mogen doorgeven aan mijn kinderen en 
kleinkinderen, waarvan een aantal nog altijd als spelend lid zijn betrokken 
bij het harmonieorkest. 
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DAT U M

ZONDAG
6 JANUARI

ZONDAG
14 APRIL

ZONDAG 
3 MAART

ZATERDAG
4 MEI

ZATERDAG
18 MEI

ZATERDAG
15 JUNI

MAANDAG
11 FEBRUARI

VRIJDAG
22 FEBRUARI

ZONDAG
13 JANUARI

ZATERDAG
27 APRIL

VRIJDAG
14 JUNI

MAANDAG
4 MAART

DONDERDAG
30 MEI

ZONDAG
16 JUNI

14:00

14:00

20:00

20:00

13:00

20:00

18:30

09:00

AUBERGE DE 
ROUSCH 

AUBERGE DE 
ROUSCH 

PARKSTAD LIMBURG 
THEATER HEERLEN

GEMEENSCHAPSHUIS

GEMEENSCHAPSHUIS

GEMEENSCHAPSHUIS

HEERLEN CENTRUM

WELTEN

BEGRAAFPLAATS 
AKERSTRAAT

GEMEENSCHAPSHUIS

BASISSCHOOL-
ST. MARTINUSKERK

WELTEN

WELTEN

WELTEN

T I J D L O C AT I E

NIEUWJAARSCONCERT

VOORJAARSCONCERT 
met TOG Berlicum

Deelname 
Carnavalsoptocht Heerlen

Dodenherdenking gemeente 
Heerlen, opluistering door TOG

Voorspeelavond 
muziekvereniging TOG

JUBILEUM WEEKEND: 
middagactiviteit & feestavond

KNIPA CONCERT

ALV

Jeugdorkest speelt tijdens 
Jeugdrevue Vlavreters

Koningsdag, opluistering 
Oranje optocht

JUBILEUM WEEKEND: aankomst 
Liedolsheim & feestavond

Opluistering
Carnavalsoptocht Welten

Kindercommunie, begeleiding
communicanten

JUBILEUM WEEKEND: mis 
en dagprogramma met 
blaasmuziek

A C T I V I T E I T



DAT U M

VRIJDAG
28 JUNI

DINSDAG
17 SEPTEMBER

ZONDAG
30 JUNI

ZONDAG
6 OKTOBER

ZATERDAG
16 NOVEMBER

ZONDAG
10 NOVEMBER

ZONDAG
25 AUGUSTUS

ZATERDAG
19 OKTOBER

ZONDAG
24 NOVEMBER

ZONDAG
22 DECEMBER

DINSDAG
24 DECEMBER

19:00

10:00

10:00

13:00

20:00

20:00

GEMEENSCHAPSHUIS

GEMEENSCHAPSHUIS

WELTEN

ST. MARTINUSKERK / 
GEMEENSCHAPSHUIS

ST. MARTINUSKERK

ROYAL THEATER 
HEERLEN

CAFÉ TEERLING

BENZENRADE

PARKSTAD LIMBURG 
THEATER HEERLEN

T I J D L O C AT I E

Open air concert door 
harmonieorkest, Young 
Brass en jeugdorkest

BEVRIJDINGSCONCERT 
TOG en Koninklijke 
Harmonie Heerlen

Sacramentsprocessie, 
opluistering door TOG

Rozenkransprocessie, 
opluistering door TOG

GALACONCERT met 
100-koppig orkest en 
Caeciliafeest

Sint Maarten, begeleiding 
optocht

Serenade TOG bij Kapel 
Benzenrade

Themaconcert JOW, 
Klimmen en Hoensbroek

Caeciliamis

Kerstwandeling

Rondgang TOG ensemble 
op kerstavond

A C T I V I T E I T



De Doom 1 
6419 CW
Heerlen

Tel.
06-11906611

Weltertuijnstraat 68-A
6419 CV
Heerlen

Tel.
045 - 571 40 42

P.PETERSTRAAT 3
6419 CA
Heerlen

Tel.
045 - 571 47 61

ZIE OOK ONZE WEBSITE:
www.boerenbondwelten.nl



ENKELE HOOGTEPUNTEN 
VAN ONS JUBILEUMJAAR

AUBERGE DE ROUSCH AUBERGE DE ROUSCH

Nieuwjaarsconcert
op 6 januari

TOG Berlicum 
ontmoet TOG 
Welten op
14 april
Begin 1900 was het gebruikelijk dat 
muziekgezelschappen naar een heilige 
uit de katholieke kerk werden vernoemd.
Zo niet in Welten. Familie De Jong, 
van oorsprong uit Berlicum en destijds 
woonachtig in Welten, was betrokken 
bij de oprichting en gaf het de naam die 
de vereniging nu nog steeds draagt: Tot 
Onderling Genoegen, naar de gelijknamige 
harmonie in Berlicum.

Op 14 april is er een concert in Auberge 
de Rousch samen met harmonie TOG uit 
Berlicum. Reden om tijdens ons jubileumjaar 
stil te staan bij onze naamgever en nazaten 
van familie De Jong te verwelkomen in 
Welten. Natuurlijk zal Harmonie TOG 
Berlicum ook haar eigen muzikale kunsten 
vertonen. Na 100 jaar dan eindelijk een 
keer samen: het belooft een bijzondere 
ontmoeting te worden.

Met een heus nieuwjaarsconcert trapt TOG 
haar jubileumjaar af. In Auberge De Rousch 
zal een concert worden gegeven met een 
uitgebreid en gevarieerd programma. Voor 
ieder wat wils, laat u verrassen!

PARKSTAD LIMBURG THEATER

Knipa & Ploum 
concert op
11 februari
Inmiddels een klassieker in de aanloop naar 
carnaval: de mooiste nummers van Wiel 
Knipa en Nico Ploum, gespeeld tijdens een 
duo concert van TOG Welten en Philomena 
Chèvremont. Het Parkstad Limburg Theater 
Heerlen barst uit zijn voegen als de hele zaal 
schunkelt en meezingt met zangers Frits 
Pelt en Joost Meijs. De ludieke presentatie 
maakt de avond compleet.
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Weltertuijnstraat 38a

6419 CT
Heerlen

Tel.
045 - 571 48 05

Weltertuijnstraat 35
6419 CS
Heerlen

Tel.
045 - 571 06 34
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WELTEN

PARKSTAD LIMBURG THEATER

ROYAL THEATER HEERLEN

Feestweekend 
van 14 t/m 16 
juni

Bevrijdingsconcert 
op 17 september

Galaconcert en 
Caeciliafeest op 
16 november

Op 14, 15 en 16 juni vindt het jubileumweekend 
plaats. Alles zal uit de kast worden gehaald 
om er een knalfeest van te maken. Zonder 
al alles te verklappen, kunnen we wel al 
melden dat muziek centraal zal staan. Van 
pop- tot blaasmuziek en zowel binnen in een 
feestpaviljoen als buiten in de straten van 
Welten. Drie dagen lang een feestprogramma 
voor muziekliefhebbers, voor mensen uit 
Welten en omstreken. En als het ons lukt, 
gaat misschien ook nog wel een bevriende 
buitenlandse muziekvereniging aanwezig zijn. 
Kortom: FEEST met hoofdletters.

Ter ere van 75 jaar bevrijding in 2019 en 2020 
viert Heerlen feest en wordt herdacht.
Op dinsdag 17 september vindt een 
bevrijdingsconcert plaats in Parkstad Limburg 
Theater Heerlen door TOG Welten gezamenlijk 
met Koninklijke Harmonie Heerlen.

Ter ere van Sint Caecilia, de beschermheilige 
van de muziekverenigingen, zullen we eind 
november in het Royal Theater in Heerlen een 
galaconcert verzorgen waarbij iedereen van 
harte welkom is. We hopen dat de zaal tot 
de nok gevuld is. Tijdens deze concertavond 
zal niet alleen het harmonieorkest van TOG 
spelen, maar ook de jeugd krijgt een rol. Het 
JOW o.l.v. Bart van den Hof opent het concert 
waarna het harmonieorkest zal plaatsnemen.

Na de pauze gaan we ons eeuwfeest 
symboliseren door met minimaal 100 
muzikanten het podium te bezetten en het 
publiek te trakteren op prachtige muziek. 
Het 100-koppig orkest zal bestaan uit onze 
huidige leden, aangevuld met vele oud-leden 
en overige bevriende muzikanten. We gaan 
het zien (en horen) of muziek mensen jong 
houdt en zij met minimaal 100 muzikanten 
het dak eraf kunnen spelen.

NA AFLOOP ZULLEN DIVERSE OFFICIËLE 
CEREMONIES EN HULDIGINGEN PLAATS 
VINDEN.



!

Het hele jaar door scherpe prijzen!

WIJN EN GEDISTILLEERD VOOR FIJNPROEVERS!

WIJN
EN

GEDISTILLEERD
VOOR

FIJNPROEVERS!

Benzenrade 2
6419 PE
Heerlen

045 - 30 30 820
Valkenburgweg 2

Heerlen

Heerlerweg 202B
Voerendaal

Tel.
045 - 511 73 89
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Het hele jaar door scherpe prijzen!

WIJN EN GEDISTILLEERD VOOR FIJNPROEVERS!

WIJN
EN

GEDISTILLEERD
VOOR

FIJNPROEVERS!
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‘Ik had helemaal geen zin in de 
eerste repetitie, maar na een 
paar weken vond ik het al erg 
leuk.’

Ik ben Joeri Janssen (16 jaar) en ik speel nu 6 
jaar voor TOG Welten. De eerste jaren speelde 
ik als 3e klarinet maar tegenwoordig als 2e 
klarinet. 

Ik ben bij de vereniging 
gekomen toen mijn 
leraar zei dat het een 
goed idee is om bij 
een muziekvereniging 

te gaan spelen. De eerste keer dat ik naar de 
repetitie ging had ik helemaal geen zin, maar repetitie ging had ik helemaal geen zin, maar 
na een paar weken vond ik het al erg leuk op na een paar weken vond ik het al erg leuk op 
de vrijdagavond.

In die 6 jaar die ik nu bij de vereniging zit heb In die 6 jaar die ik nu bij de vereniging zit heb 
ik veel mooie ervaringen opgedaan. Zo heb ik ik veel mooie ervaringen opgedaan. Zo heb ik 
bij een aantal hele mooie concerten kunnen bij een aantal hele mooie concerten kunnen 
meedoen, zoals het galaconcert (met Russisch meedoen, zoals het galaconcert (met Russisch 
thema) in het Parkstad Limburg Theater in thema) in het Parkstad Limburg Theater in 
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bij de vereniging en hoop ik er nog lang te bij de vereniging en hoop ik er nog lang te 
spelen

JOERI JANSSENJOERI JANSSEN

Mijn ervaringen met 
de harmonie
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Praktijk voor Fysiotherapie 
Manuele Therapie
Kinder-fysiotherapie

geen wachtlijst, behandeling ook in avonduren of aan huis, behandelingen van 30 minuten!

www.logister-fysiotherapie.nl

DE ERK
Johannes XXIII Singel 4
6416 GH  Heerlen 
045-5411533

WELTEN
Willem Schweitzerlaan 14
6419 BB  Heerlen
045-5741069

Fysiotherapie
Manuele therapie

Kinder-fysiotherapie

Bedrijfsfysiotherapie
Geriatrie fysiotherapie

Senso-motorische training
Oncologie revalidatie therapie

Orthopedische Geneeskunde/Cyriax
Beweegprogramma's chronische aand.

Ergonomisch werkplek advies
SchouderNetwerk therapie

Bindweefsel massage
Medische revalidatie

Parkinson therapie
Sportfysiotherapie

Schroth therapie
Hand-therapie

Medical taping
Fysio Fitness
Looptherapie
Dry Needling
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VOOR AL UW OP MAAT GEMAAKTE

• MEUBELS   • DEUREN
• KEUKENS   • TRAPPEN
• BADMEUBELS   • KOZIJNEN
• INTERIEURS   • PLAFONDS 

Welten - Heerlen  045 - 571 30 75
De Doom 45 in Welten
www.itwachelder.nl

Ook voor keukenrenovatie 
en al uw overige timmerwerken
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TOG 100 JAAR


