’T BLOUW KALLEPINGSKE
Verenigingsblad van Harmonie Wilhelmina,
Wolder Maastricht

jaargang 19

2003

aflevering 4

In dit nummer:

Concert in Geulle.
Drumband Aktief.
Drumband in Geulle.
Ut Humme.
Prijsvraag
Nieuwe instructrice Majorettes
Musica Sacra
Solistenconcours
Jubilarissen 2003
Agenda
Verjaardagen
’t Blouw Kallepingske is een driemaandelijkse uitgave voor de leden van Harmonie Wilhelmina uit Wolder,
Maastricht. De redactie bestaat uit: Harrie van den Boorn ,Julien Daenen, Jolanda Doms, Harrie Darding,
Giel Eijssen, Marc Hogenboom en Jean-Marie Willems. Al uw reacties of suggesties op deze uitgave kunt u
richten aan het redactieadres: ’t Blouw Kallepingske p.a. Redemptielaan 11 C, 6213 JC Maastricht of via Email: marc.hogenboom@logicacmg.com
Harmonie Wilhelmina op internet: http://www.harmoniewilhelmina.nl

Concert in Geulle
Op 14 september jl. hebben we met onze harmonie een concert verzorgd in de harmoniezaal
in Geulle. Het was een van de weinige keren dat ik te voet naar een uitvoering van onze harmonie kon gaan. Ik moet zeggen dat dit me wel bevallen is omdat je vijf minuten voordat je
aanwezig moet zijn nog rustig aan het dessert kunt zitten.
Het concert dat we gaven was georganiseerd door de harmonie St.Caecilia uit Geulle. Ze deden echter zelf niet mee aan dit concert maar ondanks dit feit waren er toch een redelijk hoeveelheid toehoorders afgekomen op dit concert.
Het concert werd begonnen door de harmonie Crescendo uit Beegden onder leiding van Jean
Cosemans. Deze harmonie had dit concert ingepland in hun voorbereiding voor hun concours
deelname in oktober. De concourswerken die Crescendo ten gehore bracht, Al Piemonte van
Pizinni en de Manhattan Symphony van Serge Lancen, waren aangename composities om
naar te luisteren. Echter velen van ons konden constateren dat Crescendo nog veel werk moest
verrichten als ze een goed resultaat willen neerzetten op het aanstaande concours. Harmonie
Crescendo besloot hun concert met 2 composities: een selectie van "Lord of the Dance" (van
de bekende dansgroep) en O Cara Mia van Puccini dat je iedere dag wel op Classic FM kunt
horen.
Wij wensen Harmonie Crescendo veel succes met hun verdere voorbereiding op het bondsconcours.
Na de pauze waren wij dan aan de beurt. Wij brachten de werken Uncle Teddy, Aladdin Suite,
Entornos en Moscow Cheryomushki ten gehore. Van enige toehoorders kreeg ik na afloop te
horen dat ons harmonieorkest een zoveel homogenere en warmere klank hadden ten opzichte
van Harmonie Crescendo. Ook waren ze "bijna verbijsterend" aan het luisteren met welke
snelheid de soloklarinettisten het laatste gedeelte van Moscow Cheryomushki konden spelen.
Ik denk dat we al met al tevreden mogen zijn over deze uitvoering. Na afloop hebben we nog
gezellig wat gedronken in de harmoniezaal die naar mijn mening zeer plezierig was om een
concert te geven, ook al was het aardig warm boven op het podium.
Doordat het concert op zo'n vroeg tijdstip (18:30) was begonnen waren we met zijn allen ook
weer op een niet te laat tijdstip thuis.

Marc Hogenboom

DRUMBAND ACTIEF……….
Bijna een complete volksverhuizing was ervoor nodig om
de leden van de drumband en de partners een gezellig en
actief weekend te bezorgen. De reis begon op zaterdagochtend om half tien, gepakt en bezakt en een aanhanger
vol met eten en niet te vergeten drank ging de reis naar
Floreffe in België waar we verbleven in een kasteel.
Op de plaats van bestemming aangekomen was het tijd
voor “ontdek je plekje” en het zoeken naar een matras om
op te slapen. Nadat we gezamenlijk geluncht hadden
werd het tijd voor actie. 2 groepen gingen mountainbiken
en 1 groep kreeg een
wandelroute voor de
kiezen. Het mountainbiken ging niet
voor iedereen even
soepel, ook hier gaat
de leeftijd meetellen
en werd er van alles
uit de kast gehaald
om de rit te vertragen. Ook de wandelaars hadden het niet
gemakkelijk de route
ging namelijk langs 2
abdijen waar volop
speciaal bieren werden gemaakt en geschonken.
Een verfrissende douche was nodig om alle (luie) zweet
te verwijderen, waarna de volgende activiteit al op programma stond: het handboogschieten. Ook deze activiteit,
waar sommige zich ontpopten als ware Robin Hood’s,
werd uitgevoerd in 3 groepen vanwege de veiligheid.

Zoveel activiteit leidt tot een enorme honger en dorst, dus
stond er een barbecue op het programma. Na opstart problemen van de barbecue (ja, vuurtje stoken is ook een
kunst) werd er volop genoten van het eten en de drank.
Na een gezellige en rustige (ha, ha) nachtrust, natuurlijk
dames en heren apart, werd de dag weer vroeg begonnen
met een heerlijk spek en eieren ontbijt.
Iedereen werd weer klaar gestoomd voor de volgende en
meest spectaculaire
activiteit. Het vlotvaren. Eerst moesten verschillende
groepen op verschillende manieren een
vlot bouwen middels dikke luchtbanden, palen en
touwen.Daarna
werden de 4 vlotten
te water gelaten en een race gehouden.
De deelnemers moesten in nogal barre omstandigheden
(vies water) zorgen dat ze op de vlotten konden blijven
zitten en drijven en ook nog eens zorgen dat ze de snelste
waren.
Natuurlijk werd weer alles opgeruimd en werd de weg
naar de nabijgelegen Abdij gemakkelijk gevonden, waar
iedereen met een drankje kon rusten en waar het weekend
op een ontspannende manier afgesloten kon worden. Wat
overblijft zijn ruim 140 foto’s als bewijs dat het een super
weekend is geweest………
Ron Thimister

SLAGWERKERS ATTENTIE
Voor diegenen die geïnteresseerd zijn in slagwerk, is de
Slagwerkkrant.nl een leuke site.
Je kunt er korte informatie lezen er zijn talloze links naar
slagwerk en percussiesites, mogelijkheden voor een
abonnement op de
slagwerkkrant en nog veel meer.
http://www.slagwerkkrant.nl/slagwerkkrant/home2.html

Jean Marie Willems

Rectificatie:
In de vorige uitgave van "t Blouw Kallepingske is door
een fout van de eindredacteur de tekst van "wij en de
Turken" niet goed achter elkaar in Kallepingske terechtgekomen. Onze excuses hiervoor. De volledige tekst is
terug te vinden op de website van de Harmonie te weten:
http://www.harmoniewilhelmina.nl onder het kopje
"kallepingske online".
Onder dit hoofdstuk vindt u trouwens sinds kort alle uitgaven van het kallepingske vanaf januari dit jaar.

Drumband in Geulle.
6 juli j.l. nam onze drumband deel aan het drumbandfestival
te Geulle.
De drumband moest als eerste aantreden op het concert
podium om vervolgens deel te nemen aan het dèfilè.

Onder de inmiddels doorgebroken zomerzon was het voor de
supporters aangenaam vertoeven, terwijl de leden van de
drumband het zweet uit alle poriën voelden vloeien.

Op het podium moesten zij concurreren met drumbands,
welke in voorbereiding waren van het bondsconcours. Hier
werden de stukken “ A Western Movie en Yucátan”, ten
gehore gebracht.
Dit in aanmerking genomen was de tweede dagprijs
natuurlijk een schitterend resultaat, maar dat mag je van een
waardige landskampioen dan ook verwachten.

Al met al kan de drumband terug kijken op een bijzonder
gezellige dag in Geulle, waar, dankzij de medewerking van
de weergoden, de supporters een hartstikke leuke dag
hadden.

Ut Humme,
Enkele weken gelden werd ik benaderd door de secretaris
van Harmonie Wilhelmina om me als vrijwilliger in te
zetten voor het goede
doel. Zonder twijfel
en indien de agenda
dat toelaat was ik
daartoe bereid.
De afgesproken
datum naderde daarna
met rasse schreden en
ik keek er ook
enigszins naar uit. In
mijn enthousiasme
had ik met niet direct
gerealiseerd dat er een zeker kledingvoorschrift was. Op
de dag des onheils snelde ik naar de kleerkast om tot mijn
stomme verbazing te ontdekken dat alle witte hummes
opgeruimd waren. Verward liep ik naar mijn echtgenote
om haar te vragen of mijn witte hummes soms een andere
plek hadden gekregen. Gelukkig wist zij nog één keurig
gewassen en gestreken humme te vinden. Bijzonder
gelukkig was ik er niet mee, want het was het beste witte
humme van de collectie. Aangespoord door mijn
echtgenoot heb ik het toch maar aangetrokken en plechtig
beloofd dat ik goed zou uitkijken en opletten, zodat er
geen bier of fris overheen zou komen. Immers, ik wilde
er toch ook netjes opstaan. Voorzichtig toog ik per fiets
naar het mooiste plein van Europa, waar ik eenmaal
aangekomen besloot mijn schoenen op het plein uit te
doen. Het was immers mooi opgeknapt en alles was er
feestelijk in orde gemaakt. Gelukkig wees mij Jean Jaune

er op dat dit niet hoefde, en begaf ik me naar buffet A
waarbij ik was ingedeeld. Ik werd ontvangen door een
groot gezelschap dat mij de indruk wekte dat ik die
middag niet alleen zou zijn. Het zag er naar uit dat de
eerste handeling het nuttigen van een heerlijke verse kop
koffie zou zijn. Niets was minder waar. De buffetchef had
zijn nood al geklaagd bij de verantwoordelijken van de
organisatie. Net toen we met creatieve geest het de avond
ervoor aangelegde stopcontact hadden gevonden
verscheen de technische dienst als een engel uit de kerk.
Gezellig kletsend met alle collega-vrijwilligers brachten
we de tijd daarna door. Gelukkig zagen ook de leden van
het comité d’autruche dat het in de hoek waar het buffet
was opgesteld ontbrak aan volk. Zij losten dat eenvoudig
op door zelf pratend en drinkend als magneet te fungeren.
Ik mag zeggen dat het aan dat team niet gelegen heeft.
Niettemin ontstond toch nog enige onrust, vanwege het
feit dat rond de klok van drieën nog versterking zou
komen. Gelukkig ook maar want je wist niet wat het weer
zou doen en wat de behoefte zou zijn van menige
bezoeker van de Bijenkorf aan enig gerstenat of een
glaasje fris. Ik was er niet rouwig om, want zo bleef ook
mijn humme gespaard en was het een gezellige middag.
Aangespoord door de mooie muziek werd af en toe een
bezoek gebracht aan de staande tribune. Met veel plezier
hebben we, in ons gezelschap was ook Jean Poule, enorm
genoten van de Franse muziekanten Les Gigolos. Af en
toe liep ik dan maar even terug naar het buffet, om te
constateren dat de drukte nog niet echt op gang was
gekomen. Gelukkig heb ik de tijd wel goed kunnen
benutten. Bijkletsen met de harmonieleden was hard
nodig en heel gezellig. Ondertussen heb ik nog wat
Duitsers de weg naar de bonnenverkauf gewezen en wat
Hollanders de twaletten (Mestreechtenere kinne de

weeg). Het gaf me in ieder geval een goed gevoel op een
andere manier dienstbaar te zijn aan de samenleving. Af
en toe blikte ik op mijn humme dat tot de klok van zes
uur de proef goed doorstaan had. En de broodjes, die
opnieuw door de catering van Harmonie Wilhelmina
verzorgd waren, leken de klok van zeven niet te halen. Zo
zie je maar weer dat hoeft niet zo lekker! Langzamerhand
leek het plein zich te vullen met andere mensen die thuis
al gegeten hadden en de Wilhelminahoek wel gevonden
hadden. Gelukkig voor de avondploeg ook maar. Ik greep
mijn kans om mijn jas uit de kist te nemen, afscheid te
nemen van iedereen en op zoek te gaan naar mijn dierbare
fiets. Thuis gekomen, heb ik honderduit kunnen vertellen
over de belevenissen, roddels en ontmoetingen alvorens
de nek van het humme met shout werd ingesmeerd. Ik
had toch heerlijk gewerkt… Tot volgend jaar!

Jean-Marie Willems

Nieuwe instructrice Majorettes
Hallo allemaal,
Zoals jullie misschien al
bekend is, ben ik de
nieuwe instructrice van
de majorettes, en ik wil
van deze gelegenheid
gebruik maken om mij
voor te stellen.
Mijn naam is Esther
Walthie en ik ben op 11
januari 1980 geboren in
Heerlen. Mijn ouders zijn Miryam en Herman Walthie.
Ook heb ik nog een zus, Astrid, zij is bijna 21 en een
broer, Tom, hij is 17 jaar oud.
Ik werk nu 3 jaar als apothekersassistente in Apotheek
Nazereth. Dit is zeer afwisselend, druk werk, maar samen
met mijn collega’s houden we het toch gezellig en leuk
onder elkaar.
In mijn vrije tijd speel ik bugel bij fanfare Juliana, doe ik
aan fitness, ben ik bij CV De Braniemeekers, rijd ik
motor en doe ik aan majorettes natuurlijk.
Verder ben ik net verhuisd en woon ik sinds kort op
mezelf, en tot nu toe bevalt dat heel goed.
Dit was het zo ongeveer over mezelf, het enige dat ik nog
effe kwijt wil is dat het me bij de majorettes van Wolder
heel goed bevalt en we op dit moment hard aan het
trainen zijn voor het solistenconcours op 14 september.
Groetjes Esther.

Prijsvraag:
Wie is deze ongelukkige schipbreukeling?
Een tipje van de sluier….
Hij is lid van onze vereniging en doet mee op meerdere
fronten…..
Goedlachs is hij meestal nadrukkelijk aanwezig
Denkt u de oplossing te weten mail hem dan door naar de
redactie of geef hem af bij een van de redactieleden.
Voor de winnaar hebben wij een leuke verassing.

Musica Sacra Maastricht - Pelgrimage
Op 19 september wilden wij onze medewerking verlenen
aan Musica Sacra. Toen ik het voor het eerst hoorde
vroeg ik mij af wat dit evenement als doel had. Ik ben
toen maar even het internet opgegaan en heb het volgende
gevonden op de www.maastrichtnet.nl. Het is wel aardig
als je weet aan welk evenement je meedoet en wat de
bedoeling hiervan is.
Musica Sacra Maastricht biedt tijdens dit festival met als
thema Pelgrimage een keur aan concerten,
theatervoorstellingen,
exposities,
performances, film,
lezingen en
voettochten. Bijna
alle programmaonderdelen zijn gratis
toegankelijk.
Reizen en trekken
zitten ons in het
bloed. Vaak uit
zakelijk belang of
voor vakantie.
Sommige mensen
gaan echter, in de
voetsporen van een
eeuwenoude traditie,
als pelgrim op weg
naar een heilige
plaats, zoals Santiago

de Compostella, Lourdes, Wittem, Scherpenheuvel. Met
Pelgrimage refereert Musica Sacra Maastricht aan de
zevenjaarlijkse Heiligdomsvaart, een processie door
Maastricht met beelden, kisten, relieken en schatten van
de kerken, die in juli 2004 plaats zal vinden.
De bedoeling van ons optreden in de binnenstad was het
stilstaande publiek telkens andere landschappen laten
ervaren door de diverse harmonieën die langs komen.
Echter hier trad een probleem op, het grootste gedeelte
van de harmonie had zich verzameld om 18.45 voor de
harmoniezaal en een klein gedeelte van ons die waren al
direct naar de Markt gegaan vanwaar we zouden
vertrekken richting de binnenstad.
Om 18.55 zagen we 2 bussen met daarin de "Greune"
richting de stad vertrekken. Echter wij zagen de tijd
verstrijken maar er verschenen geen bussen. Ook om
telefonisch contact te krijgen met de organisatie wilde
niet lukken. Daarop is er omstreeks 19:50 besloten dat we
naar huis konden gaan zonder dat we Infiltration M. van
Chiel Meijering hadden gespeeld. Een wel erg
blunderende Stadsbus dus, want zij hadden de
schriftelijke opdracht beide harmonieën op te halen!!!
De organisatie van Musica Sacra valt hier echt niets te
verwijten!!
Laten we dit debacle maar zo snel mogelijk vergeten,
want de repetitietijd welke hieraan verloren ging is
kostbaar en had in dit geval beter besteed kunnen zijn.
Marc Hogenboom

Solistenconcours
Gezien de successen van voorgaande jaren (getuige het
grote aantal inschrijvingen) zal onze harmonie op 08 en
09 november 2003 weer een solistenconcours houden.
Inschrijving is mogelijk voor alle muzikanten die een
blaas- of slagwerkinstrument bespelen (met uitzondering
van (voorbereidend-) vakstudenten). Ook dit jaar kunnen
weer ensembles meedoen. Ingeschreven kan worden in de
navolgende afdelingen:
• 4e afdeling: 0 tot en met 2 jaar les
• 3e afdeling: 3 tot en met 4 jaar les
• 2e afdeling: 5 tot en met 6 jaar les
• 1e afdeling: 7 en meer jaren les
Er is geen leeftijdsgrens. Het inschrijfgeld bedraagt
€ 7,50 voor solisten, € 12,50 voor een duo, € 17,50 voor
een trio etc. Het verschuldigde bedrag dient vóóraf te
worden voldaan door overmaking naar rekening
57.61.10.140 t.n.v. Harmonie Wilhelmina Maastricht
o.v.v. voor- en achternaam solist en instrument. Op de
dag van optreden dienen de jurypartituren in tweevoud te
worden ingeleverd.
Pianopartijen dienen uiterlijk 26 oktober 2003 op het
concourssecretariaat of bij Paul Theunissen te zijn ingeleverd. Met de pianist is afgesproken dat hij het recht
heeft om de begeleiding te weigeren als hij de partijen
niet heeft kunnen voorbereiden.
Ook is het mogelijk om te spelen met cd-begeleiding. De
solopartij moet men dan uiterlijk op 26 oktober 2003 op
het concourssecretariaat hebben ingeleverd. Voor de cd
zorgt men uiteraard zelf.

In alle afdelingen zijn bekers beschikbaar voor de winnaar. De winnaar van het concours, degene met het hoogste puntenaantal, ontvangt de Wilhelminaconcourstrofee.2003.
De sluitingsdatum voor de inschrijving is 26 oktober
2003.
Voor verdere informatie kunt u terecht bij:
Paul Theunissen 06 – 51 71 11 65 of
John Duijsinx (043) 347 11 50
Verdere informatie (ook voor inschrijvingen on-line):
www.harmoniewilhelmina.nl .
Wij wensen u een fijn solistenconcours toe!
Concourssecretariaat:
C.L.J.M. Close
Redemptielaan 73
6213 JD Maastricht
Tel. (043) 347 96 15 / 06 – 29 51 75 76
Webadres: www.harmoniewilhelmina.nl
Email: info@harmoniewilhelmina.nl

Jubilarissen 2003.
Zondag 16 november aanstaande staat weer aantal leden
van onze harmonie achter de receptietafel! Zij zijn jubilaris en ze hebben dus wat te vieren.
Naar goed gebruik wordt daaraan ook aandacht besteed in
’t Kallepingske.
Onderstaand treft u een overzicht aan van de mensen die
we dit jaar we in het zonnetje gaan zetten.

40 Arno Beerts
Traditiegetrouw openen
we de rij van de jubilarissen met degene die de
langste staat van dienst
heeft.
Dit jaar valt die eer te
beurt aan de heer Arno
Beerts. Hij is 40 jaar lid
van harmonie Wilhelmina
en stamt uit een echte
blauwe familie.
Arno kwam 40 jaar geleden de harmonie versterken. Vanwege zijn baan is hij een aantal jaren geleden
naar het Noorden moeten verhuizen en is hij derhalve niet
in de gelegenheid vaak naar de repetitie te komen. Hij is
evenwel al die tijd lid van onze harmonie gebleven en als
het nodig is - bijvoorbeeld bij deelname aan een concours – dan is hij er bij,
Als jonge knaap kwam Arno destijds aan de hand van opa
Nol naar de harmoniezaal. Opa speelde saxofoon-sopraan

terwijl Arno’s vader - Ton - deel uitmaakte van de tubagroep.
Zijn keuze viel uiteindelijk op een hobo, maar hij had ook
belangstelling voor slagwerk en de saxofoon.
Het beviel Arno uitstekend bij de Blouw; hij kon met
iedereen heel goed over weg, kortom hij was een graag
geziene gast. Die blaue Jäger hadden snel zijn kundigheid
op het gebied van het slagwerk in de gaten en binnen de
kortst mogelijke tijd werd hij de slagwerker bij deze kapel.
Zijn muzikaal talent bleef binnen het korps niet onopgemerkt - hij studeerde inmiddels ook slagwerk en saxofoon
aan het conservatorium - en het was nota bene onze
toenmalige vice-voorzitter, wijlen Eduard Klomp, die
een groot aandeel had in het vertrek van Arno.
Binnen de Johan Willem Friso Kapel was een plaats vacant voor een saxofonist. De heer Klomp vond dat Arno
die plaats moest gaan innemen. De toelating tot de JWFKapel doorstond hij met glans. Dat betekende ook een
vertrek uit Wolder richting Assen.
Arno woont momenteel met zijn echtgenote Dorry en
zonen Tim en Bas in Eelde. Hij heeft het daar uitstekend
naar zijn zin; hij is binnen de noordelijke muziekwereld
actief als dirigent en jurylid; hij heeft veel van de wereld
gezien, maar, zo verzekerde ons Dorry, zijn hart ligt toch
nog steeds in Wolder. Met dat laatste zijn we uiteraard
ontzettend blij. Zijn oom Hay is al terug. Dus….
Arno van harte proficiat met je jubileum en die gelukwensen gaan ook naar Dorry, Tim en Bas. We wensen
jullie alle goeds en hopen nog vele jaren van Arno’s muzikale talenten te mogen profiteren

25 Theo Hogenboom
Wanneer hij er een keer niet
is, zie je iedereen vragend
rond kijken. Waar is Theo?
Theo Hogenboom, steun en
toeverlaat van de Blouw van
Wolder.
Aanvankelijk als bestuurslid
actief op diverse terreinen
binnen het harmoniegebeuren. Na zijn benoeming tot ere-bestuurslid de
man van het archief.
Samen met Lenie van Dam
en Willy Hertogen heeft hij het hele archief onder handen
genomen, opnieuw geïnventariseerd en geordend en daar
waar nodig opgeschoond. Uiteindelijk kun je niet alles tot
in eeuwigheid bewaren. Als archivaris is hij een onmisbare kracht geworden. Theo is een echte Blouwe, niets is
hem te veel voor de harmonie. Bij zijn terugtreden als
actief bestuurslid zou hij het wat kalmer aan gaan doen.
Daar is niets van te recht gekomen. Dat zijn echtgenote
Agnes nu en dan eens moppert als hij haar plannen weer
eens in de war stuurt omdat hij zo nodig nog even naar de
harmoniezaal moet, is alleszins te begrijpen. Maar er zit
toch verbetering in; in die gevallen dat vrouwlief ergens
heen wil, is hij snel terug, zodat ze samen toch nog iets
kunnen ondernemen. Theo geniet met volle teugen van
harmoniemuziek. Dat zie je niet alleen tijdens repetities
en concerten, maar ook wanneer hij thuis naar zijn cd’s
luistert.De keren dat hij niet voor de harmonie op pad is,
verzorgt hij zijn tuin en vijver, hanteert hij de verfkwast,
hebben zijn jongens wel een karweitje voor hem bedacht,

gaat hij met Agnes een fietstour maken, zie je hem collecteren voor het goede doel of wandelt hij als trotse opa met
Daphne, Bram, Lars. Nadine of Anne.
Maar het kan ook zijn dat hij met zijn druiven bezig is –
ja u leest het goed “druiven” en niet duiven (heeft hij ook
gehad). Theo heeft ieder jaar in september/oktober druiven die van een geweldige kwaliteit zijn en waarvan je
het water uit de mond loopt. Niemand weet hoe hij ieder
jaar zo’n geweldige oogst weet binnen te halen, maar het
gerucht wil dat hij daarvoor iets aparts doet. Het schijnt
dat hij 9 zondagen achterelkaar een kaars opsteekt in de
kerk van Wolder en daarbij natuurlijk ook wat belooft.
Wat hij belooft, wil hij niet zeggen.
Theo, van harte proficiat met je zilveren jubileum en die
gelukwensen gaan ook naar Agnes en de rest van de familie. We hopen dat jij HW nog heel veel jaren in goede
gezondheid kunt blijven ondersteunen.

25 Chantalle Feijs-Hogenboom
De kennismaking van
Chantalle met onze harmonie lag 25 jaar geleden
bij de majoretten.
Wanneer de harmonie
uittrok, liep zij in de
voorste gelederen en sloot
pa de achterste rij. Het
was dan ook niet verwonderlijk dat zus Brigitte niet
langs de kant wilde blijven, met als gevolg dat na
enige tijd ma alleen mocht

toekijken. Daar ging pa met zijn dochters!
Na haar majorettetijd ging Chantalle klarinet-les volgen
bij Hay Beerts en spoedig zat zij in het orkest, waar ze op
dit moment sax-tenor speelt.
Chantalle is zeer betrokken bij het wel en wee van onze
harmonie. Naast haar aandeel als muzikante verricht zij
hand- en spandiensten waar dat nodig is.
Toen begin jaren 90 de aanschaf van nieuwe uniformen
ter sprake kwam, maakte zij een eerste ontwerp.
In het dagelijkse leven zwaait zij de scepter in de keuken
van het bejaardentehuis in Amby en heeft zij de zorg over
Raf en Elza, haar oogappels. Uiteraard hoort Jean-Marie
hier ook bij en er is nog iemand die we niet mogen vergeten en dat is Thei, de allemans vriend. Thei is een goedzak, ‘ne echte löbbes. Om u maar meteen uit de droom te
helpen, Thei is de hond en die gaat ook wel eens met opa
en oma aan de wandel.
Chantalle is een bezige bij; met vaardige hand ontwerpt
en verstelt ze de garderobe van haar en de kids. Daarnaast
staat zij haar mannetje waar het gaat om het hanteren van
een verfkwast. Daar kan de vakman nog eens naar kijken.
Het is u misschien niet zo opgevallen, maar Chantalle is
ook iemand die van snelheid houdt. Wanneer de weersomstandigheden daartoe uitnodigen, beklimt zij haar
BMW. Het is dan starten en wegwezen, een glunderende
pa achterlatend. Die vindt dat geweldig.
Chantalle van harte proficiat, ook voor Jean-Marie en de
kids, en nu op naar de 40!!

25 jaar Marc
Hogenboom
Van wie zou zoonlief het
hebben? Wat een vraag.
Van pa natuurlijk.
Als 10 jarige kwam Marc
de gelederen van onze
harmonie versterken, daartoe geïnspireerd en gemotiveerd door zijn vader Theo. Lange tijd vertrokken pa en
zijn drie zoons iedere vrijdagavond naar de repetitie.
Bij zijn komst kreeg Marc een klarinet in zijn handen
gestopt en hij voelde zich binnen die groep al heel snel
thuis. Zo goed zelfs dat hij er nu nog zit.
Marc is een ambitieus lid van de harmonie. Gedurende
negen jaar woonde hij in Eindhoven, maar nagenoeg iedere vrijdagavond zette de auto koers richting Wolder. En
die klarinet was niet een week onaangeroerd gebleven,
nee daarmee was thuis gerepeteerd!
Hij is niet alleen als muzikant actief, ook op andere fronten mag de harmonie van zijn inbreng profiteren.
Onder zijn aansturing verschijnt ieder kwartaal een nieuwe editie van ’t Kallepingske, het verenigingsblad. Wanneer wat weinig kopij wordt aangeleverd, komt hij zelf
nog in actie. Hij kruipt dan achter zijn pc en er wordt nog
een artikel toegevoegd.
Hij is tevens lid van de instrumentencommissie en dat
vereist ook de nodige inzet.
Hij is zeer betrokken bij het hele harmonie-gebeuren. Hij
volgt de ontwikkelingen positief kritisch en biedt zijn
diensten aan waar dat mogelijk is. Marc is een man van
zijn woord; zegt hij iets toe, dan maakt hij zijn toezegging
ook waar.

Naast zijn werk voor de harmonie en zijn drukke baan bij
LogicaCMG heeft hij toch nog tijd voor lezen en sporten.
Uiteraard gaat de meeste tijd naar zijn gezin, echtgenote
Anita en Daphne en Bram. Alle drie trouwe supporters
van onze harmonie.
De favoriete vakantiebestemming van Marc en Anita is
Spanje en vanaf deze plaats een “muchas gracias” voor al
dat werk dat jij voor de harmonie verricht.
Proficiat Marc, op naar de 40 en nog veel langer zodat we
ook de komende jaren kunnen rekenen op jouw deskundige en ambitieuze inzet. Onze gelukwensen gaan uiteraard ook naar Anita, Daphne en Bram.

25 Kees en 12½ Myo Close
Zowel Kees als Myo zijn
van huis uit nauw met de
Maastrichtse muziekwereld verbonden. In beide
gezinnen speelde de Koninklijke Harmonie van
Maastricht een prominente rol. Lid zijn van de
“Keuninklikke” was een
soort familie-traditie.
Na hun huwelijk woonden ze aanvankelijk in
de President Rooseveltlaan, maar toen zich de mogelijkheid voordeed om in
Wolder een bouwkavel te krijgen werd serieus over “de
andere kant van de Maas” gedacht.
Na een oriënterend bezoek aan Wolder - zo vaak waren
ze daar ook niet geweest en ze wilden toch weten waar ze

zouden neerstrijken - werd
de knoop doorgehakt. Er
werd gekocht, gebouwd en
ingericht. Het inrichten van
het huis was nog niet voltooid - ze hadden zelfs nog
geen nacht in hun nieuw
huis geslapen - of Kees
kreeg de vraag of hij
bij……de Greune wilde
komen spelen. Het antwoord op die vraag werd in beraad gehouden en dat was
ons geluk.
Bèr Paulissen en Arno Beerts was ook ter ore gekomen
dat er een goede muzikant in Wolder was neergestreken
en zij ondernamen ook actie.
Bèr Paulissen vroeg niets, pakte een hobo onder zijn arm
en bracht die naar Kees met de mededeling: “Na de vakantie gaan we samen naar de repetitie bij de Blouw”.
Daar stond Kees; hij zei niet nee op een dergelijke “overval” (eigenlijk was hij een beetje overrompeld en dat gebeurt hem niet vaak!) en dus ging hij na de vakantie met
zijn hobo richting Tongerseweg 400.
Actief muzikant, bestuurslid met diverse aandachtsterreinen, trekker van de buiten-activiteiten, zo is Kees op veel
fronten binnen onze harmonie nadrukkelijk aanwezig. Hij
is de aanjager waar het gaat om activiteiten die een welkome aanvulling voor de verenigingskas betekenen. Als
2e penningmeester is hem dat wel toevertrouwd.
Hij is samen met W. Beckers en P. Theunissen de initiatiefnemer van het inmiddels traditionele solistenconcours
van harmonie Wilhelmina, een uitvloeisel van zijn bemoeienis met de jeugdharmonie.

Binnen het verenigingsgebeuren is niet veel op te sommen waar Kees niet bij betrokken is.
Als Kees nog wat tijd over heeft gaat hij sporten of studeren. Momenteel studeert hij Spaans want Spanje is hun
vakantiebestemming bij uitstek
Zijn activiteiten binnen de harmonie hadden tot gevolg
dat Roel en Maud al snel de gelederen kwamen versterken en omdat Myo van huis uit ook de nodige affiniteit
met het harmonie-gebeuren had, werd ook zij op sleeptouw genomen.
Myo ging de majoretten begeleiden met alles wat daarbij
kwam. Bij het uittrekken van de harmonie liep zij naast
de majoretten op, maar de rest van het gezin liep in de
groep. Dat wilde zij ook wel.
Toen het korps dankzij sponsoring door Piet Hogenboom
de beschikking kreeg over twee lyra’s nam zij die samen
met Francien van Weert voor haar rekening.
Zij doet dat met veel ambitie, al wil zo’n instrument door
het gewicht bij warm weer wel eens meer een bron van
transpiratie dan van inspiratie zijn. Maar dat mag niet
deren. Myo gaat gewoon door.
In haar vrije tijd houdt Myo zich bezig met handwerken,
bloemschikken en wandelen. Daarnaast doet zij nog het
nodige vrijwilligerswerk.
Myo en Kees, onze hartelijke gelukwensen met jullie
koperen en zilveren jubileum. We hopen dat jullie in
goede gezondheid nog vele jaren binnen onze harmonie
actief kunnen zijn. En met pa en ma feliciteren we ook
Roel en Maud.

12½ Paul
Vriese
Paul Vriese, onze andere
koperen jubilaris, maakt
deel uit van de trombonegroep. Wanneer het nodig
is, neemt hij bij buitenoptredens als invaller de
dikke trom voor zijn rekening. Hij doet dat met
veel plezier want ook op
het punt van het slagwerk
staat hij zijn mannetje. In het verleden heeft hij zelfs ruim
anderhalf jaar de gelederen van de drumband versterkt.
Als Prins Carnaval regeerde hij over het rijk van CV de
Blouwe. Paul woont sinds kort in Brunssum.
Naast het beoefenen van muziek is ook sporten een hobby
van hem. Dat kost kracht en inspanning, maar dat heeft
hij er graag voor over. Inspanning, maar minder kracht,
kost zijn andere hobby, nl. zijn Märklin-treinen. Hele
stationscomplexen, banen, tunnels, overgangen en alles
wat erbij hoort, worden gebouwd en alles moet er tot in
de perfectie uitzien. Bent u er maar zeker van dat daar
alle technische snufjes aanzitten, die maar mogelijk zijn.
Paul - in zijn dagelijks leven werkzaam bij Vodafone, u
weet wel die van die steeds vernuftiger wordende mobieltjes - zie je bepaald niet dringen om op de voorgrond te
staan. Hij is iemand die op enige afstand kan genieten van
wat rondom hem gebeurt en die daarbij toch de nodige
betrokkenheid en belangstelling aan de dag kan leggen.
Paul, van harte proficiat met je koperen jubileum en bij
deze gelukwensen betrekken we ook graag Esther en de

kids. We hopen dat wij jou te zijner tijd als zilveren jubilaris in het zonnetje mogen zetten.

10 Cindy van Duurling
Cindy is een van de drijvende krachten binnen de
majorettengroep. Met ambitie zet zij zich in voor
het geheel, want zij wil
niets liever dan dat de majoretten goed voor de dag
komen.
Tijdens festivals en concoursen weet zij in de individuele klasse goede
prestaties te leveren. Met
volle inzet gaat zij er voor.
Cindy zit momenteel in de
eind-examenklas van het VMBO te Gronsveld en dat
betekent dit en komende jaar flink aanpakken.
Zij is een spontane meid, altijd goede zin en steeds behulpzaam waar een extra hand nodig is en dat siert haar.
Cindy voelt zich nauw betrokken bij het reilen en zeilen
van harmonie Wilhelmina en dat is geenszins verwonderlijk, want in huize van Duurling staan de blauwe kleuren
van Wolder nadrukkelijk op de voorgrond.
Verder heeft zij grote belangstelling voor wat in Wolder
gebeurt en in het verleden allemaal gebeurd is.
Van harte proficiat Cindy en dat proficiat gaat ook naar
het thuisfront. Succes met je studie en bedankt voor je
inzet. We hopen je nog lang in ons midden te hebben.

10 Janneke Knaapen
Last but not least Janneke
Knaapen.
Binnen huize Knaapen is
het ook blauw en nog eens
blauw, maar daar loopt
wel een rode Eijsdense
draad doorheen. En dat
mag, je roots moet je blijven koesteren.
Pa, ma en drie dochters
zijn actief binnen onze
harmonie en van dit vijftal
staat Janneke tijdens de
komende jubilarissendag
in de schijnwerpers.
Tien jaar lang heeft ze reeds de blauwe gelederen versterkt, waarvan de laatste zeven jaar als miss-majorette en
als zodanig ook harmonie Wilhelmina representerend
Zij is het boegbeeld van de majoretten-groep, ze heeft
uitstraling naar de groep, nieuwe leden stelt ze heel snel
gerust zodat die zich ook thuis voelen en zij geeft blijk
van een soort natuurlijk leiderschap. Zij kan met iedereen
heel goed opschieten, weet iedereen te motiveren en dat
bevordert uiteraard een goede stemming en de onderlinge
verhoudingen binnen de groep.
Janneke studeert momenteel Facility Management in
Breda en haar hobby’s zijn de harmonie, lezen en uitgaan.
Janneke van harte proficiat en die felicitaties gaan ook
naar de rest van de familie. Succes met je studie in Breda
en hartelijk dank voor je inzet. Ook voor jou geldt dat we
je graag nog lang in ons midden hebben.

OKTOBER

APPLAUS
ARTIEST
BEDREVEN
BEDRIEGLIJK
DOEKJE
DUBBELE BODEM
FOEFJE
FOPPEN
GEBAREN
GEHEIMZINNIG
GOOCHELAAR
GORDIJN
HANDEN

HANDIG
HANDLANGER
HANDSCHOENEN
HOCUS-POCUS
HOGE HOED
IllUSIONIST
KINDEREN
KOORD
KUNSTGREEP
KUNSTJES
VLIEGENSVLUG
VOORSTELLING
VOORWERPEN

OEFENEN
PODIUM
PUBLIEK
RADEN
SIMSALABIM
STOKJE
TOVENAAR
VERDWIJNEN
VERTONING
MAGIE
MAGISCH
MISLEIDEN

4.
5.
6.
7.
11.
11.
11.
16.
17.
19.
19.
22.
24.
24.
27.

NOVEMBER

Michel Knaapen
Evelyne van Dam
Maurice Borgignons
Rick Hoen
Pierre Bastiaens
Giel Eijssen
Michelle Mullers
Wim Hesemans
Roelant van Dam
Arnaut Corsius
Francien van Weert
Tessa Snijckers
Jos van Dam
Anne van Engelshoven
John Theunissen

3.
7.
8.
9.
11.
12.
17.
18.
19.
25.

Ëtienne Willems
Marco Ernenst
Jean-Marie Willems
Jeroen Duijsinx
Ben Haasen
Arno Beerts
Math Paulissen
Tossy Hertogen
Nico Beckers
Lenie van Dam

18.
18.
26.
28.
28.
30.

Leo Meertens
Esther Smael - Moors
Jolanda Doms
Jan Dinjens
Jan Haasnoot
Pol Paulissen

DECEMBER
4.
5.
6.
9.
9.
13.
13.
18.

John Duijsinx
Johan Mulkens
Nancy van Hinsberg
Remco Corsius
Mat van Weert
Harrie Beerts
Richard Dekkers
Nico Braeken

SPONSORS
Tillie Beheer BV
Aannemersbedr. Th. Nelissen
Rousseau bouw
Kraaijeveld bouwkunde
Cobé Contructies BV
Dolmans Service
Soons Rolluiken BV
Aristo Men’s Accessoires
Belfien
Brouwers
I. Demmler-Hogenboom
John Hendrikx dakdekkersbedrijf
L.J.G. Feyen
L. H. Bastiaens
J.P. Hogenboom b.v.
Autobanden gronsveld
Kieft & Partners v.o.f.
Herum BV
Theunissen Maastricht BV
Restaurant Mary Wong
B.M. Haasen
Aann. Bedr. Gebr. de la Haye BV
Cafe de Comedie
Cafe Duivensport
Restaurant Gadjah Mas
Theo de Visser Bouwsupport
Bouwbedrijf Schikanowski
Wealer BV
Paul Block Optiek
JJMG van Hoorn
Caanen Conserv. BV

Maastricht
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Mulheim a/d Ruhr
Maastricht
Lanaken
Maastricht
Maastricht
Gronsveld
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Vroenhoven
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Wolder
Maastricht
Maastricht
Cadier en keer
Heerlen
Eijsden
Maastricht
Brunssum

Agenda
zo 05 okt 19.30 uur Concert orkest in Smeermaas
*
zo 05 okt
Open dag
Concert orkest met Kon. Oude
za 11 okt 19.30 uur Harmonie van Eijsden in onze eigen
zaal
zo 02 nov
Opluistering Allerzielenviering
za + zo
Wilhelmina Solistenconcours
08 + 09
nov
zo 16 nov 09.30 uur Jubilarissenviering
di t/m ma
Werkzaamheden JIM
09 t/m 15
dec
Opluisteren Eucharistieviering 1e
do 25 dec 09.30 uur
Kerstdag
zo 04 jan 11.30 uur Nieuwjaarsconcert in zaal HW

