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VOORWOORD
Fes I Woabich
In het weekeinde van 23 t/m 25 augustus slaan Schutterij St. Joseph Waubach en Jong Nederland Waubach de
handen ineen en is het ‘Fes i Woabich’. Een feest van- en voor Waubach en omstreken. Jong Nederland
Waubach viert haar 75-jarig jubileum en Schutterij St. Joseph Waubach heeft de eer het 78ste
Bondsschuttersfeest van Bond Berg en Dal te mogen organiseren. Een mooie kans dus om de goede relatie
tussen beide verenigingen wederom ten toon te spreiden.
Gezamenlijk is tot een programma gekomen waarmee gepoogd wordt om alle doelgroepen van jong tot oud te
laten mee genieten van deze heugelijke omstandigheden. Op zaterdagmiddag is er een kindermiddag voor de
allerkleinste, vrijdagavond is het ‘Welcome to the Jungle’ voor de jeugd vanaf 12 jaar en voor de iets oudere
onder ons is er op vrijdagavond de receptie van de jubilarissen van de schutterij, op zaterdagavond de
feestavond/Reünie van Jong Nederland en op zondag het schuttersfeest.

Na een jaar van voorbereiding en met hulp van meer dan 100 vrijwilligers zal het feestgedruis dan ook op vrijdag
23 augustus losbarsten bij de feesttent bij Park ter Waerden. Een feest dat zal kenmerken waar beide
verenigingen voor staan; dik, dun, jong, oud, wat maakt het allemaal uit, iedereen is gelijk en iedereen is
welkom.
Schutterij St. Joseph Waubach en Jong Nederland Waubach nodigen u dan ook van harte uit om samen ‘Fes I
Woabich’ te komen vieren.
Tot de 23ste!
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Receptie Schutterij (Vr 23 Aug)
Huldiging jubilarissen Schutterij St. Joseph Waubach
Het Fes i Woabich zal beginnen met de huldiging van de jubilarissen van Schutterij St. Joseph Waubach op
vrijdagavond 23 augustus vanaf 18:30. Deze receptie zal plaatsvinden in ‘t Sjutteheem, aangezien op
vrijdagavond de feesttent tot de beschikking staat van de jeugd vanaf 12 jaar (Welcome to the Jungle). U bent
allen van harte welkom om de jubilarissen van de Waubachse schutterij te komen feliciteren.

Rob Brouns (25 jaar)
Sergeant Rob Brouns is de huidige wapenmeester en Linkerguide van Schutterij St.
Joseph Waubach. Daarnaast heeft hij meer dan 6 jaar zitting gehad in het Waubachs
bestuur.

Jo Lentz (25 jaar)
1ste Luitenant en voormalig commandant Jo Lentz is een vaste waarde binnen de
Waubachse Schutterij. Hij was onder meer jarenlang de vaste notulist van de
vereniging.

Jo Donners (25 jaar)
2de Luitenant Jo Donners was bestuurslid in de periode 2012 – 2017 waarbij hij het
busvervoer en de technische zaken voor zijn rekening nam. Jo droeg reeds drie maal
het koningszilver (2004, 2014 en 2018).

Nico Thomas ( 25 jaar)
Korporaal Nico Thomas werd lid van de Waubachse Schutterij in 1995. Het
koningszilver droeg hij nog nooit, maar menig optocht en processie heeft hij reeds
achter de kiezen.

Jan Herzig ( 25 jaar)
1ste Luitenant Jan Herzig heeft circa tien jaar als fourier van de vereniging gefungeerd
en droeg eveneens meer dan 12 jaar het vaandel der vereniging.
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Receptie Schutterij (Vr 23 Aug)
Ludo Lebon (25 jaar)
2de Luitenant Ludo Lebon was schutterskoning in 1996. Naast zijn
bestuursperiode van 2003 – 2009 was Ludo in de periode 2010 – 2016 eveneens
Vaandrig van Schutterij St. Joseph.

Joep Brassée (40 jaar)
Sergeant Joep Brassée is de huidige voorzitter van de vereniging. Daarnaast is
hij reeds sinds 1993 instructeur van het klaroen-/tambourkorps.

Martin Evertz (40 jaar)
Majoor Martin Evertz droeg reeds twee keer het koningszilver (1985 en 1987) en
veroverde ook reeds twee maal het clubkampioenschap. Verder was hij van 1986
tot 1989 bestuurslid en beheert hij al sinds 1988 het archief van de vereniging.

Martin Eppels (60 jaar)
Maarschalk Martin Eppels was drie keer koning van de vereniging en vervulde
onder meer de functies van penningmeester (23 jaar), vaandrig en commandant
van de Waubachse vereniging.

Frans Nievelstein (60 jaar)
Kolonel Frans Nievelstein werd lid toen hij ‘per ongeluk’ de koningsvogel af
schoot. Frans was twee keer koning en vervulde onder meer de functies van
secretaris (1961 – 1966) en wapenmeester.
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Welcome to the Jungle (Vr 23 Aug)
Welcome to the Jungle
Op vrijdagavond 23 augustus is de feesttent bij Park ter Waerden van 20:00 uur tot 24:00 uur het terrein van de
jeugd vanaf 12 jaar. Deze jeugd is een dragende steunpilaar van Jong Nederland Waubach en vandaar dat “Fes
i Woabich” ook voor deze jeugd een speciale avond heeft ingepland.
Het thema is ‘Welcome to the Jungle’ en Dylicious en DJ Nilsen & Ritch zullen de feesttent doen beven. Voor
deze avond is de entreeprijs € 5,- waarbij men twee consumptiebonnen krijgt. Kaarten zijn verkrijgbaar bij Jong
Nederland Waubach, Bakkerij Weijers, Plus Wetzels Waubach en de SkyLounge.

DJ Dylicious
De Belgische DJ Dylicious heeft reeds vele prijzen
in de wacht gesleept en heeft een voorliefde voor
Dance en progressive House. Menig feest heeft hij
reeds tot extase gebracht. Zal hem dit in Waubach
ook lukken?

DJ Nilsen & Ritch
Nilsen & Ritch zijn twee vrienden met dezelfde
diepe passie voor muziek, en onderscheiden
zich door future house te combineren met deep
house, bass house en een vleugje techno. Het
DJ-duo Niels Lindelauf & Ritchy Semeijn stond
al eens op een uitverkochte editie van 'Maison
de Beats' en mag nu ‘Woabich' helemaal los
laten gaan.
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Welcome to the Jungle (Vr 23 Aug)
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Kindermiddag (Za 24 Aug)
De jeugd heeft de toekomst!
De jeugd heeft de toekomst! Zowel Schutterij St. Joseph Waubach als Jong Nederland Waubach hebben de
jeugd hoog in het vaandel staan. Bij Jong Nederland moge dit duidelijk zijn, maar ook Schutterij St. Joseph
Waubach richt zich meer en meer op de jeugd. De gemiddelde leeftijd van het het klaroenkorps van de
vereniging is de laatste jaren drastich gedaald dankzij de muzikale klanken van enkele jonge talentjes. Iedere
zaterdagavond oefenen zij onder leiding van instructeur Joep Brassée en wordt hun techniek en ritme verbeterd.
Een ‘Fes i Woabich’ kan dan ook niet zonder een kindermiddag. Deze zal plaatsvinden op zatermiddag 23
augustus van 13:00 tot 17:00 uur.

13:00 uur Goochelaar Gijs Benneheij
Goochelaar Gijs heeft al meer dan 35 jaar goochelervaring. In deze jaren heeft hij vele optredens verzorgd en
een zeer groot repertoire goocheltrucs ontwikkeld. Hierdoor zal hij voor Waubach een show geven die vele zal
verbazen. Gijs haalde al 2 keer op de Nederlandse Kampioenschappen Goochelen een derde prijs. In 2002 in de
categorie Algemeen Goochelen en in 2011 in de categorie Parlour Magic (Salon Goochelen).

14:00 uur Open Podium
De jeugd van Waubach zal van 14:00 uur tot 14:45 hun kunsten
vertonen; het open podium staat tot hun beschikking. Deelnemers
hebben zich inmiddels al aangemeld en het beloofd een spetterend
open podium te worden.
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Kindermiddag (Za 24 Aug)
14:45 uur Lindsay Romkens
Lindsay begon op 9 jarige leeftijd aan haar carrière als verlegen
meisje op het podium van haar basisschool in Waubach, al
verloor ze haar verlegenheid al snel want op 11 jarige leeftijd
veroverde ze heel Nederland met haar performance bij
The Voice Kids. Haar avontuur bij The Voice Kids stopte
helaas in The battles, maar daar liet ze het niet bij zitten.
Zo werden ook podia zoals Glemmer beach en de
Rijnweek meteen onveilig gemaakt door deze super ster!!

15:45 uur Snotje & Wratje show: “Griezelig Leuk”
Monsters Snotje en Wratje hebben hun laatste waarschuwing op het
werk gekregen: Als ze niet snel leren om eng te zijn, worden ze
ontslagen. Ze besluiten zichzelf te bewijzen door zich onder het
bed van de kleine Lenthe te verstoppen en haar bang te maken.
Maar als snel blijkt dat Lenthe ze niet eng vindt, maar juist schattig!
Lenthe besluit de monsters te leren hoe ze eng moeten zijn, maar
dat blijkt nog niet zo makkelijk…Duur voorstelling circa 35 minuten.

En nog veel en veel meer…
Naast bovenstaande is er deze middag nog veel en veel meer te beleven
nabij de feesttent op Park ter Waerden. Een ware stormbaan (van maar liefst
40 meter), kinderanimatie van Brenda van der Weij, Springkussens, etc. etc.
Tijd dus voor een gezellige tijd met de kids!
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Mede mogelijk gemaakt door…

H. ELSBERGEN
KLUS & SERVICE
BEDRIJF

Beulen &
van den Heuvel
Advocaten
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Mede mogelijk gemaakt door…

Dhr. F.A.J.
Nievelstein

Café
‘T Steenenkruis
Stichting
Raiffeisen
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JN Waubach Reünie (Za 24 Aug)
75 Jaar Jong Nederland Waubach
Jong Nederland Waubach bestaat in november 2019 75 jaar: alle
gebruikelijke activiteiten in 2019 staan dan ook in het teken hiervan.
Één van de hoogtepunten hiervan is het feestweekend in augustus
samen met Schutterij St. Joseph Waubach en dan met name de Jong
Nederland Reünie op zaterdagavond 24 augustus. Een feestavond
toegankelijk voor iedereen, maar specifiek gericht op alle (ex-)leden
en sypmathisanten van Jong nederland Waubach. Samen oude
herinneringen ophalen en terugdenken aan de vele memorable
momementen die eenieder in de 75-jarige historie van Jong Nederland
Waubach heeft meegemaakt. Dit alles met de muzikale omlijsting
van ‘NEWZ’ en ‘Music 4 everybody’.

Pijlers
Al sinds de oprichting van Jong Nederland zijn de drie pijlers sport en spel, buitenleven en creativiteit. Denk
hierbij aan binnen- en buitenspelen, droppings, speurtochten en hiking, aan tekenen, schilderen en knutselen,
eveneens aan zang, dans en toneel of aan koken en bakken. De vereniging heeft inclusief staf en bestuur zo’n
330 leden. Wekelijks zijn die elke dag tussen pakweg 18 en 21 uur actief in het verenigingsgebouw naast de kerk
in Waubach. Vroeger was dit het patronaat en eigendom van het kerkbestuur. Het brandde in 1989 tot op de
grond af en werd daarna herbouwd. Voor Jong Nederland was dat een spannende tijd, het bestaan van de
vereniging heeft toen aan een zijden draadje gehangen.

Stabiel
De vereniging kent een stabiel ledenaantal. Er is voortdurend aanwas van nieuwe kinderen en veel leden blijven
hangen als ze wat ouder zijn om een groep jongens of meisjes te leiden. Zodoende ontwikkelen ze zichzelf,
leren ze hun sterke en zwakke punten kennen en nemen ze als jongvolwassene sociaal hun
verantwoordelijkheid. Dat gebeurt op een informele, open en respectvolle manier. Iedereen is bij Jong Nederland
Waubach gelijk en niets meer of minder waard dan een ander.”

Feestavond
De feestavond in het kader van 75 jaar Jong Nederland Waubach begint om 19.30 uur (tot 01.00 uur). Iedereen
is welkom en gratis toegang!
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JN Waubach Reünie (Za 24 Aug)
NEWZ bij Jong Nederland Waubach Reünie
In het najaar van 2018 zijn 5 ervaren muzikanten bij elkaar gekomen met als doel te kijken of ze hun krachten
konden bundelen om een band te vormen. Nou, dat is gelukt! Na een repetitie om te kijken of het ook klikte op
muzikaal gebied zijn ze aan de slag gegaan met het zoeken naar een repertoire, ze wilden graag een repertoire
van nummers die heel veel mensen kennen maar die bijna geen band (meer) speelt. Nu, een jaar verder staat
NEWZ te popelen om het podium te betreden en jullie allemaal deelgenoot te maken van hun passie voor
muziek.
NEWZ bestaat uit:
• Peter de Vree - Drums/percussie
• John Gerads - Gitaar/Backing vocals
• Corné Verstraeten - Toetsen/Backing vocals
• Bert Kuipers - Basgitaar
• Raymond van Rooijen - Lead vocals
Tijdens de feestavond van 75 Jong Nederland Waubach op zaterdag 24 augustus tweemaal een uur het podium
betreden om de tent in extase te brengen.
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Schuttersfeest (Zo 25 Aug)
78ste Bondsschuttersfeest Bond Berg en Dal
Op zondag 25 augustus zal het tromgeschal weer door de Waubachse straten klinken. Een 21-tal Schutterijen,
Fanfare’s en Harmoniën zullen namelijk om 14:20 uur in optocht Waubach verkennen met het defilé op de
nieuwe Markt tegenover Plus Wetzels. De gehele dag door zullen er op het feestterrein bij Park ter Waerden
schuttersactiviteiten plaatsvinden zoals Schiet-, Muziek- en schoonheidswedstrijden. Daarnaast is er ook een
kinderkemis en zal ‘Toutes Directions’ net als in 2016 voor de nodige sfeer in de feesttent zorgen.








11:30 uur:
14:00 uur:
14:20 uur:
15:30 uur:
15:30 uur:
19:00 uur:

Binnenkomst
Opening
Optocht
Toutes Directions & Rasss echt
Schoonheids-, Muziek- & Schietwedstrijden
Prijsuitreiking

OPTOCHT
OPENING

KINDERKERMIS

TOUTES DIRECTIONS
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Schuttersfeest (Zo 25 Aug)
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Schuttersfeest (Zo 25 Aug)
Optochtroute
De optochtroute op zondag 25 augustus is Zilverschoon, Churchillstraat, Pastoor Scheeperstraat, Kerkstraat,
Pastoor Welterstraat, Burg. Beckersstraat, Hovenstraat (Defilé links), Kerkstraat, Kloosterstraat, Europa-weg en
Kloosterstraat. Totale afstand is circa 1.800 meter en de bewoners van Waubach wordt verzocht zo min mogelijk
langs de route te parkeren. Daarnaast worden de bewoners langs de route verzocht de vlag uit te hangen. Dit
zodat we de schutterswereld wederom kunnen tonen wat voor een fijn plekje ‘os Woabich’ is.
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Schuttersfeest (Zo 25 Aug)
Toutes Directions
Vanaf 15:30 uur zal ‘Toutes Directions’
uit St. Geertruid de muziek verzorgen in
de feesttent. Bezoekers van het
Dreiländerecktreffen in 2016 in Waubach
zullen zich deze band nog goed kunnen
herinneren. Hun optreden destijds inde
feesttent aan de Kloosterstraat
resulteerde namelijk in een feestgedruis
van jewelste.

Kinderkermis
Tijdens het schuttersfeest is er net als in 2016 ook
weer de Kinderkermis. Vlak naast de feesttent zodat
papa en mama met een gerust hart de kinderen in de
gaten kunnen houden. Een stormbaan van 40 meter,
schmink, snoep, vermaak, kortweg alles wat een kind
wenst is aanwezig. Een schuttersfeest voor de
gehele familie dus!

Rasss Echt
Na de optocht zullen er over het feestterrein ook
accordeonklanken klinken. Het duo “Rasss echt”
zal Tirol naar Woabich brengen met
gegarandeerde “Sjtimmung”. Rasss echt zal met
name op het schietterrein te vinden zijn.
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