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Receptie 100 jaar HW en Jubilarissendag. 
 
De vakanties zitten er nagenoeg op en we zijn begonnen aan de tweede 
helft van ons eeuwfeest. 
 
Op het ogenblik dat we deze bijdrage aan het Kallepingske op papier 
zetten, zijn al weer twee belangrijke festiviteiten achter de rug, nl. de 
receptie bgv het honderdjarig bestaan en de jubilarissendag. 
Vrijdag 19 september vond de verenigingsreceptie plaats. 
Voorafgaand aan die receptie maakten we een korte tocht door Wolder en 
na terugkeer in de harmoniezaal begon een druk bezochte receptie waar 
vertegenwoordigers van vele zusterverenigingen, Wolderse verenigingen 
en particulieren hun gelukwensen kwamen aanbieden. Na afloop van het 
officiële gedeelte was er nog een gezellige nazit. 
 
Normaliter zetten we onze jubilarissen jaarlijks in november in het 
zonnetje, maar deze keer gebeurde dat vroeger omdat de jubilea dit jaar 
zijn gekoppeld aan de festiviteiten in het kader van het eeuwfeest. En dus 
was het zondag 21 september opnieuw feest in Wolder. 
 
Traditiegetrouw werd de jubilarissendag ingezet met een 
Eucharistieviering in de parochiekerk. Na afloop werd op het Kerkplein 
een Andante gespeeld voor de overleden leden van onze harmonie. 
Vervolgens ging het richting zaal. Daar aangekomen werd eerst nog een 
foto gemaakt van de jubilarissen en de felicitatiemars gespeeld. Inmiddels 
was het langzaam maar zeker tijd voor versterking van de inwendige 
mens.  
Na de koffietafel vond de huldiging van de jubilarissen plaats.  

Die huldiging vormt telkens weer een apart moment in het 
verenigingsjaar. Het is een moment voor een korte terugblik op  

zoveel jaar lidmaatschap harmonie Wilhelmina. Dit jaar hebben we een 
bijzonder groot aantal jubilarissen, nl. 21.  

 
Bij aanvang van de huldiging memoreerde de voorzitter dat ons eeuwfeest 
in juni jl zwaar overschaduwd werd door een tweetal droevige 
gebeurtenissen, nl. het overlijden van Roelant van Dam en Ben Haasen. 
 



Het was Roelant die dit jaar zijn zilveren jubileum als Blouwe van 
Wolder zou vieren. Hem hadden we o zo graag in ons midden gehad. Het 
mocht niet zo zijn. Onze gedachten blijven evenwel naar hem uitgaan en 
ook in het kader van deze jubilarissendag wilden we hem niet vergeten. 
Voor alles wat hij voor ons gedaan heeft, overhandigde de voorzitter aan 
Brechtje het Roelant toekomende insigne van 25 jarig lidmaatschap, niet 
alleen als tastbare blijk van dankbaarheid jegens Roelant, maar ook als 
teken van onze blijvende verbondenheid met Roelant, met Brechtje en 
met Leonore. 
 
In voorgaande jaren was het gebruikelijk om van iedere jubilaris een 
aparte foto op te nemen in het Kallepingske met daarom heen een kort 
verhaal. 
Gelet op het aantal jubilarissen zou dat kort verhaal dit jaar een bijzonder 
lang verhaal worden en zou deze uitgave van het Kallepingske 
onhanteerbaar worden. 
 
We hebben ervoor gekozen om aan de hand van de foto’s in de 
jubileumgids onderstaand een overzicht van onze jubilarissen 2008 te 
geven. 

 
Bij de koperen jubilarissen gaan onze gelukwensen en onze  
erkentelijkheid uit naar: 

(vlnr) 



Ron van Hinsberg, vaandelafdeling. 
François Darding, drumband 
Marco Ernenst, drumband 
Herman Doms, vaandelafdeling en bestuur 
Eric Buijs, harmonie-orkest – trompet 
Johan Noordijk, harmonie-orkest –hoorn 
Jeroen Duijsinx, harmonie-orkest – saxofoon 
Wim Hesemans, drumband en harmonie-orkest - slagwerk 
Paul van Herpt, harmonie-orkest –saxofoon 
Jan Hesemans, harmonie-orkest - saxofoon 
 
Gelukwensen gaan ook naar het thuisfront, want steun en motivering van 
die kant is onmisbaar.  

Als blijvend aandenken aan hun koperen jubileum ontvingen de 
jubilarissen een balpen met inscriptie 

 
Een welgemeend proficiat vanwege hun zilveren jubileum gaat naar: 
 
Robert van Weert, harmonie-orkest  - klarinet (links op foto) 



Julien Daenen, concertmeester orkest - klarinet (rechts op foto) 
 
In het midden staat op deze foto wijlen Roelant van Dam 

 
Als robijnen jubilaris ontmoeten we Viola van den Boorn, harmonie-
orkest en muziekarchief. 
Viola van harte!! 



 
De gouden jubilarissen; 
(vlnr) 
Gillis Willemsen, harmonie-orkest – trompet 
Laurent Paulissen, harmonie-orkest –bekkens 
Leo Meertens. harmonie-orkest – dikke trom 
Jo van Vlodrop, oud bestuurslid en voor harmonie  op diverse fronten 
actief. 
John Stevens, vaandelafdeling. 
 
Ook naar de gouden jubilarissen gaan hartelijke gelukwensen voor hun 
jarenlange inzet en betrokkenheid. 



 
Op bovenstaande foto ziet u de diamanten jubilarissen 
(vlnr) 
 
• Pierre Thijssens, steun en toeverlaat in goede en kwade dagen. 

Blouwe pur sang. Lid van de euphoniumgroep. 
• Louis Bastiaens, ere-voorzitter, jarenlang boegbeeld en eerste 

aanspreekpunt van de Blouw van Wolder. 
• Paul Thijssens, speelt trombone en als het moet alle instrumenten. 

Had meer dan 40 jaar de muzikale leiding van Die Blauen Jäger.  
 
Voor Pierre, Louis en Paul geldt uiteraard ook een heel hartelijk 
proficiat!! 

 

Ook bij de “vijfentwintigers tot en met de zestigers”  was er een attentie 
en gaan welgemeende gelukwensen naar partners en het verdere 
thuisfront, want zonder hun steun zouden de troepen steeds kleiner 
worden en is een vereniging niet in stand te houden.  

Uit handen van de heer Weling, vertegenwoordiger van de Limburgse 
Bond voor Muziekgezelschappen ontvingen alle jubilarissen het 
bondsinsigne.  

Maar de heer Weling had nog een verrassing. Namens de LBM 
overhandigde hij aan de voorzitter het ere-teken in goud van de LBM 



vanwege het honderdjarig bestaan van onze harmonie. Een erkenning 
waar we bijzonder trots op zijn!  

 

Na afloop van de huldiging werden de jubilarissen door zeer velen 
gefeliciteerd en was er een druk bezochte en gezellige nazit. 

 



IN MEMORIAM BEN HAASEN 
 
Binnen een tijdsbestek van enkele weken werden we in juni jl. als 
harmonie tot twee keer toe geconfronteerd met de broosheid van het 
aardse leven.  
Moesten we op 9 juni jl afscheid nemen van Roelant van Dam, op 26 juni 
overleed in de leeftijd van 76 jaar ons ere-lid Ben Haasen. 
Met verbijstering hebben wij als Harmonie Wilhelmina Wolder kennis 
genomen van zijn heengaan.  
Binnen onze harmonie is die dag opnieuw een leegte ontstaan.  
Ben zal  niet meer lijfelijk aanwezig zijn te midden van zijn Blouwe, want 
door heel zijn levensverhaal loopt geen rode, maar een blauwe draad als 
symbool  voor zijn verbondenheid met – en betrokkenheid bij - de 
Blouwe van Wolder.  
We missen nu een aimabel en enthousiast medelid, maar bovenal een 
goede vriend. 
 
Ruim 36 jaar maakte Ben deel uit van onze harmonie en wel als lid van de 
saxofoongroep. Binnen deze groep was hij een gedreven en betrokken 
kracht. Door zijn spontaniteit wist hij anderen te inspireren en te 
motiveren. Een praatje hier, een aanmoediging daar, hij vervulde een 
soort voortrekkersrol en gaf een voorbeeldfunctie. Hij was een zeer trouw 
lid. Vrijwel iedere repetitie was hij aanwezig. Hij spoorde anderen – die 
het niet zo nauw met dat repetitie bezoek namen – aan om frequenter 
aanwezig te zijn en door zijn manier van benaderen – doorspekt met de 
nodige humor - had hij nog succes ook. 
Hij wist met mensen om te gaan en mede daardoor werd hij ook snel 
opgenomen in de Wolderse gemeenschap. Hij was een geliefd persoon in 
Wolder. Iedereen kende hem en hij kende nagenoeg geheel Wolder. 
 
Die geliefdheid, die bekendheid stond in een onlosmakelijk verband met 
zijn optreden bij andere activiteiten van de harmonie. Als zakenman wist 
– buiten de penningmeester – niemand beter dan hij dat inkomsten 
onontbeerlijk zijn voor een vereniging. Bij neven-aktiviteiten was hij 
steeds een van de eersten die spontaan hand- en spandiensten aanboden 
om die inkomsten te verkrijgen. In feite hoefden we hem niet te vragen; 
hij was er gewoon. 
 



Waar hij ook nimmer ontbrak, waren de buitenoptredens van de harmonie 
en met name de buitenlandse concertreizen. Maar dat was absoluut niet 
opmerkelijk. Het reizen zat hem immers in het bloed. Als het ook maar 
enigszins mogelijk was, werd na afloop van dat concert een terrasje 
gepikt en dan was hij meestal de gangmaker.  
 
Hij vertoefde graag tussen de mensen en als geboren Midden-Limburger 
kon en wist hij te genieten van het Bourgondische leven hier in het 
zuiden. Door zijn optimistisch karakter, door zijn sociale bewogenheid en 
door zijn omgang met mensen was hij harmonie-breed een graag geziene 
gast. Diezelfde kwalificatie wordt hem ongetwijfeld ook toegedicht door 
het Maastrichts Seniorenorkest waarvan hij eveneens jarenlang lid was. 
 
Naast de kwinkslag die hij in veel situaties kon geven, wist hij ook serieus 
te zijn. Als hij ontwikkelingen signaleerde die in zijn ogen meer aandacht 
verdienden, schroomde hij niet daarvan melding te maken. En als hij zijn 
signaal afsloot met de opmerking: “dao zou iech mer ins hiel good nao 
kieke” dan klonk daar zorg en betrokkenheid in door. 
 
Een aspect dat hem binnen het totale harmoniegebeuren na aan het hart 
lag, was de aanwas van leden, en vooral jeugdleden. 
Tijdens zijn ziekte informeerde hij nog heel belangstellend naar de 
aanwas van de jeugdleden en het resultaat van de laatst- gehouden 
openbare repetitie. Het deed hem zichtbaar goed te horen dat we konden 
terugkijken op een brede en enthousiaste belangstelling van de jeugd. Dat 
was voor hem een zorg minder. Toen duidelijk werd dat hij zich als 
gevolg van ziekte moest terugtrekken als actieve muzikant, werd hij 
tijdens de laatstgehouden algemene ledenvergadering benoemd tot ere-lid 
van Harmonie Wilhelmina. Dat was een terecht besluit, want spontaan, 
enthousiast en vol overgave heeft hij zijn talenten jarenlang ten dienst van 
onze harmonie gesteld en dat verdient erkenning en waardering.  
 
Ben laat ons heel mooie herinneringen achter en die zullen we koesteren. 
 
Voor Annie en de familie zijn die herinneringen bijzonder kostbaar en we 
wensen hen toe dat zij juist in die kostbare herinneringen en in zijn 
voorbeeldfunctie een bron van inspiratie voor de toekomst vinden en 
daarnaast heel veel kracht en troost om dit zware verlies te dragen. 



Ben’s rouwbrief bevatte een prachtige aanhef, die een verzoek, een 
uitnodiging inhield; 
 
Herinner mij niet in sombere dagen 
Herinner mij in de stralende zon 
Herinner mij hoe ik was, toen ik nog alles kon. 
 
Namens alle Blouwe van Wolder zeggen we Ben heel graag toe dat wij 
hem in respectvolle herinnering houden in een stralende zon tegen de 
achtergrond van een diep blauwe lucht, een kleur waarmee hij bijna de 
helft van zijn aardse leven nauw verbonden was. 
 
Ben, à Dieu. 
          

  GE 
 
 

 
 
 
 
 
 
Tillie Beheer BV    Maastricht 
Vebego International B.V.  Maastricht  
I.Demmler-Hogenboom   Mulheim a/d Ruhr 
Schildersbedrijf Harry Driessens Maastricht  
L. H. Bastiaens   Maastricht 
J.P. Hogenboom B.V.   Maastricht  
KWH     Wolder  
KPB Kieft Partners Bouwadvies  Berg en Terblijt 
Theunissen Maastricht BV   Maastricht  
Restaurant Mary Wong  Vroenhoven 
Cafe Duivensport   Wolder 
Paul Block Optiek   Vroenhoven 
Kruiveld BV, S   Maastricht 
Verkeersschool Johan Mulkens Maastricht 
Marcel Thijssens   Maastricht 

 

SPONSORS 



Geachte redactie van ’t Kallepingske 
 
Ik ben geen “ingezonden stukken” schrijver, maar nu moet me toch iets 
van het hart en u doet me een groot plezier deze brief af te drukken in het 
eerstvolgende Kallepingske. 
Vrijdag 19 september jl hadden we als Blouwe van Wolder onze receptie 
bij gelegenheid van ons 100 jarig bestaan. 
Het was die avond best druk en gezellig want vele verenigingen en 
particulieren kwamen ons als harmonie feliciteren. Het doet goed te 
ervaren dat onze harmonie een prima plaats inneemt binnen het 
Maastrichtse verenigingsleven en ook daar buiten. Ook veel verenigingen 
van buiten Maastricht waren aanwezig. 
En nu komt het. Tot aan het einde van de receptie heb ik reikhalzend 
uitgekeken naar de komst van een bestuurlijk vertegenwoordiger van de 
stad Maastricht. Helaas, in geen velden of wegen te bekennen. 
 
Ik vind dit zeer teleurstellend. Iedere muziekvereniging, groot of klein, 
tracht een bijdrage te leveren aan het cultureel maatschappelijk leven in 
haar eigen dorp of stad. 
Als je dat een eeuw lang – en niet zonder succes - hebt gedaan, dan mag 
je toch zeker enige belangstelling van het stadsbestuur van Maastricht 
verwachten. Voor veel en veel minder zie je bestuurders op een receptie. 
Daar komt bij – en nu gaat mijn teleurstelling zelfs een beetje over in 
ergernis – dat tijdens onze receptie in 2005 naar aanleiding van ons 
succes op het WMC in Kerkrade ook niemand van het stadsbestuur 
aanwezig was, terwijl bij onze Wolderse zustervereniging die dat jaar 
eveneens kon recipiëren vanwege het WMC-succes wel acte de présence 
werd gegeven door een vertegenwoordiger van het stadsbestuur. (Dat gun 
ik ze overigens van harte.) 
 
Ik moest dit even kwijt. Ook anderen binnen onze harmonie is het 
opgevallen dat bestuurlijk Maastricht schitterde door afwezigheid. Maar 
ja, er staan geen verkiezingen voor de deur of had ons bestuur soms 
vergeten een uitnodiging te sturen naar B & W van Maastricht. Dat kan ik 
me nauwelijks voorstellen. 
 
Wolder, september 2008. 
Een zwaar teleurgestelde Blouwe. 



 
(naam inzender bij redactie bekend) 
 
Reactie van de redactie. 
 
Geachte zwaar teleurgestelde Blouwe, 
Uw bovenstaande receptie-ervaring is voor ons als redactie aanleiding 
geweest commentaar te vragen van het bestuur. Hierbij is ons het 
volgende gebleken. 
Het bestuur heeft diezelfde vrijdagavond – 19 september – diverse 
signalen opgevangen over de afwezigheid van een bestuurlijk 
vertegenwoordiger van de stad Maastricht. De toon van al die signalen 
was bijzonder negatief. 
Het College van Burgemeester en Wethouders heeft een uitnodiging 
gekregen voor die receptie. 
Burgemeester Leers heeft schriftelijk laten weten dat hij door andere 
verplichtingen helaas niet in de gelegenheid was onze harmonie te 
komen feliciteren, maar dat hij ons graag welgemeende gelukwensen 
aanbood met het bereiken van deze mijlpaal en ons heel veel succes 
wenste voor de toekomst. Ook wenste hij ons een succesvol galaconcert. 
Omtrent de vraag waarom geen wethouder acte de présence heeft 
gegeven, tast ook het bestuur in het duister. De wethouder van Cultuur 
verbleef - blijkens de media -  op Malta en waarom hij in Wolder niet 
vervangen werd door een andere wethouder is uiteraard niet bekend. 
Geachte zwaar teleurgestelde Blouwe, onze redactie heeft volledig 
begrip voor uw gevoelens. 
Ook wij vinden het jammer (om maar geen andere kwalificatie te 
gebruiken) dat niemand van het College van B & W aanwezig was. 
Troost u evenwel met de gedachte dat een leven zonder teleurstellingen 
haast ondenkbaar is en dat we in ieder geval verzekerd zijn van de 
sympathie en belangstelling van de in Wolder woonachtige 
burgemeester Leers. Hij was er spontaan  op 25 mei jl en we zijn ervan 
overtuigd dat dat op 2 november weer het geval zal zijn. 
En voor het overige: kop op Blouwe, wij gaan samen op naar de 200!! 
 
Wolder, september 2008. 
De redactie. 
 



Preuvenemint 2008 
 
Het Preuvenemint 2008 is achter de rug. We hebben gedurende 4 dagen 
op 4 verschillende locaties 110 mensen ingezet die gezamenlijk 158 
diensten hebben gedraaid. Een aantal van de mensen heeft dus twee of 
meer diensten gedraaid. Chapeau!  
Het aantal in te zetten mensen en hun werkzaamheden op de locaties 
wordt door de organisatie dwingend voorgeschreven. Daardoor kwam het 
geregeld voor dat we met teveel mensen op ’n locatie stonden en dan 
vervolgens weinig tot niets te doen hadden. Dit is voor de organisatie van 
Harmonie Wilhelmina natuurlijk ook niet leuk. 
 
Iedereen heeft zich optimaal ingezet en bijgedragen aan dit resultaat en 
daarvoor willen wij jullie graag langs deze weg van harte bedanken. 
Immers het kunnen verlenen van medewerking aan zo’n evenement is 
alleen mogelijk als gerekend kan worden op de spontane en belangeloze 
inzet van velen. 
Bedankt hiervoor. 

Jeugdkamp 2008 
 
2008 is een bijzonder jaar, het is immers het jubileumjaar van Harmonie 
Wilhelmina. De Supporters vereniging wilde in het jubileum jaar  
bijzonder voor de dag komen. 
Zo werd er voor de vereniging een grote reünie georganiseerd, en werd er 
tijdens deze reünie, een  bedrag van maar liefst  € 10.000 geschonken aan 
het bestuur van Harmonie Wilhelmina ten behoeve voor de aanschaf van 
instrumenten. 
Voor de jeugd werd er een jeugdkamp georganiseerd. Samen met de 
commissie werving en opleiding werd er een groep mensen geformeerd 
die het jeugdkamp wilde organiseren.  
Jonny Koumans, Petra Pauwels, Evelyne van Dam, Marc Hogenboom en 
ikzelf, Harrie van den Boorn,  staken de koppen bij elkaar over hoe en 
wanneer.   
De keuze viel op het weekend van 26 t/m 28 september en de locatie was 
de” Woushoeve”,  in Zutendaal. In totaal schreven zich zo’n 75 mensen in 
voor het kamp, hetgeen natuurlijk een hele organisatie vergt. Immers zo’n 
aantal mensen te verzorgen met eten en drinken is geen kleinigheid.  



Er werd een heel programma in elkaar gezet, om de mensen te animeren. 
Vrijdag 26 september was een prachtige dag, een kobaltblauwe lucht met 
een heerlijk temperatuurtje van een graad of 19. Voor de zaterdag en 
zondag zou het alleen nog maar een graadje warmer worden, dus het wel 
of niet slagen van het kamp, kon in elk geval niet aan het weer worden 
toegeschreven, zover was al zeker! 
Op vrijdagavond om 18.00 uur  stopte de eerste auto, met de eerste 
deelnemers. Om 18.30 waren alle deelnemers gearriveerd en werden de 
ouders uitgezwaaid. Eindelijk, na een jaar van voorbereiding, was het 
zover, het kamp was begonnen. 
Nadat iedereen zijn slaapplaats had ingericht, vond er een officieel 
ontvangst plaats door het hoofd van het kamp,  Marc Hogenboom. 
Deze legde de regels een beetje uit maar gaf aan dat het belangrijkste van 
alles was dat we allemaal plezier zouden hebben daarna gaf hij het 
startsein van de spelshow. 
Na 2 uur van knoppen drukken en vragen beantwoorden was het tijd om 
de winnaars te huldigen.  
 

 
 
Na de prijsuitreiking werden de kids gevraagd om de Binnenlandse 
Veiligheid  Dienst een handje mee te helpen. Er was namelijk een bende 
jenever smokkelaars gesignaleerd en de deelnemers werd gevraagd even 
heel goed op te letten in het bos.  
 



Tijdens deze nachtwandeling werden de kids meerdere malen verrast door 
deze smokkelaars, die telkens weer wisten te ontkomen. Verschillende 
opdrachten moesten worden uitgevoerd en ondanks het feit dat er een 
groep was die maar liefst drie keer op het verkeerde spoor zaten, kwamen 
ze allemaal weer goed terug in de “Woushoeve”. 
Hier stond de catering klaar met een lekker broodje knakworst en dat ging 
er natuurlijk wel in na zo’n wandeling. 

 
 Inmiddels was het bijna 01.00 uur en gingen de meesten aanstalten 
maken om te gaan slapen. Voor de meesten bleef dat dus ook bij 
aanstalten maken, want van slapen kwam nauwelijks iets terecht. Het was 
over zessen, dat het eindelijk een beetje stil was ( op enkele walrussen na, 
natuurlijk).  Wim van Herpt, Eric Buys en Guy van den Boorn, vonden 
het echter te rustig en pakten hun trompetten en trombone om reveille te 
blazen. Zo was iedereen dus om 07.00 uur weer uit te veren. Lekker fit 
waren ze dus niet, maar na een goed verzorgd ontbijt ging het alweer een 
stuk soepeler. 
 
Om 10.00 was het tijd om te repeteren. 
Rob van der Zee ging aan de slag met de jeugdharmonie, Bianca van Zon 
met de majorettes en Iris Bannier met de blokfluiters.  De kinderen 
repeteerden vol overgave aan het programma dat op zondag middag zou 
worden gespeeld. 
 
Na de repetitie en de lunch, was het tijd voor de 6 – kamp.  



6 spellen moesten er worden afgewerkt door de 8 verschillende groepen. 
Jong en oud was weer helemaal door elkaar gemixed en ging voor 200 % 
de strijd aan. De stormbaan was toch wel grote favoriet. Ron Thimister en 
Sandra Bastiaens zullen zich deze baan nog wel een tijdje heugen… Ron 
vond ze vooral zwaar en Sandra vooral leuk. Zo leuk dat zij helemaal 
vrijwillig dit onderdeel drie keer heeft afgewerkt!! De zeskamp bestond 
naast de stormbaan uit de volgende spellen: Pinda badminton, skilat 
lopen, speerwerpen, etaleren van een etalagepop en waterestafette.  
 

 
 
Na de 6 – kamp, was er even een uurtje of wat vrije tijd.  De kleinsten 
vonden de stormbaan ( springkussen) echter zo leuk dat zij gewoon 
doorgingen. Anderen gingen nog wat voetballen en weer anderen puften 
lekker uit.  
Na een lekkere douche was het tijd voor de Barbecue. Smullen maar…… 
Rond de klok van 20.15 werd er in de grote zaal verzameld voor de 
gezellige avond.  
Als eerste werden daar de uitslagen van de wandeltocht en zeskamp 
bekend gemaakt waarna Ron Thimister de presentatie op zich nam en de 
ene na de andere artiest aankondigde.  Erwin van ’t Merretkoer, 
Patronaatsknöppele, David Bowie en Tina Turner, Meatloaf, de dreij vaan 
Wolder, Sister Act, Nick & Simon en nog vele anderen…  
Tussendoor zongen we met zijn allen nog een Karoake versie van diverse 
Hollandse hits. Een avondvullend programma dus. Rond 23.30 was het 



optreden van de artiesten afgelopen en vroegen de eerste kinderen of ze al 
mochten gaan slapen.  
Tja dat hadden wij ook niet helemaal verwacht. Zou het dan toch een 
rustige nacht worden?  Rond 01.30 lag iedereen in bed en werd er door de 
meesten lekker geslapen. Ik zeg de meesten, want sommigen snurken zo 
hard, dat je denkt dat ze bezig zijn het bos te verwijderen… 
Zondagmorgen zijn enkele lieftallige dames bereid om iedereen uit het 
bed te jagen met een leuk cd-tje, al moet gezegd dat 07.45 wel een 
redelijke  tijd was.  
In de keuken werd alarm geslagen… 90 eieren moesten worden gebakken 
met zo’n 4.5 kg spek. Ja, beste ouders, u wist het misschien nog niet, 
maar de kinderen vonden het heerlijk. Een goede bodem was gelegd voor 
deze laatste kampdag. 
Rob, Iris en Bianca waren weer present om de puntjes op de i te zetten, 
tijdens deze laatste repetitie. Waarna er uitgebreid kon worden geluncht. 
Heerlijke soep, koude schotel, salades, knakworst etc., alles vond gretig 
aftrek. Iedereen had plezier. Het weer was zo super, dat er besloten werd 
om  buiten concert te geven. 
Onze majorettes o.l.v. Bianca van  Zon, mochten de spits afbijten. Voor 
een groot publiek, mochten zij hun nieuwe show uitvoeren. 
Hierna was het jeugdorkest o.l.v. Rob van der Zee aan de beurt. Rob 
wilde de jeugd bijzonder bedanken voor hun ongelooflijke inzet tijdens de 
twee grote repetities. Het orkest speelde met verve, het nieuw 
ingestudeerde programma. Tijdens de laatste twee werken werden de 
leerlingen van Iris Bannier toegevoegd. Sommigen van hun spelen 
inmiddels al de eerste noten om hun instrument en sommigen alleen nog 
op de blokfluit.  
 
 



 
 
Zoals Ron Thimister deze  middag door de microfoon roept, u ziet het 
goed, u telt ze goed, deze jeugd harmonie heeft 50 leden. Menig 
Maastrichts korps, heeft er niet zoveel. 
Harmonie Wilhelmina moet Trots zijn en dat zijn ze ook! De optredens 
waren fantastisch, zowel de majorettes, blokfluiters als het jeugdorkest. 
Een dikke pluim voor jullie allemaal! 
Met deze jeugd hebben we de toekomst.  
 
Ter afsluiting van het kamp werden enkele mensen in het zonnetje gezet. 
Rob van der Zee, Bianca van Zon, Iris Bannier, Theo Bastiaens en de 
eigenaren van de Woushoeve. 
Vanaf deze plaats wil ik toch wel heel graag een bijzonder woord van 
dank richten aan alle medewerkers van dit kamp. 
In de allereerste plaats aan alle kinderen. Echt waar kids, het was gewoon 
leuk om hard te moeten werken. Jullie waren allemaal fantastisch. De 
manier waarop jullie hebben meegedaan is zonder meer geweldig. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Agenda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zie voor een actueel overzicht de website van onze Harmonie: 

http://www.harmoniewilhelmina.nl/ onder het 
kopje activiteiten

November
zo 02 20:15 u Galaconcert in het Theater a/h Vrijthof
za 15 14:00 u Top Drumbands in Concert

(zie ook 
http://www.kumulus.nl/messages/agendaitem/1841.html )

do 20 tm zo 23 Medewerking aan JIM 2008
zo 30  15:00 u  concert in verzorgingstehuis Campagne door Jeugdharmonie

zo 30 14:30 Kienen Supportersvereniging

December
zo 21 17:00 u Kerstconcert in de kerk van Wolder
wo 24 22:30 u Opluisteren Vigilieviering in kerk Wolder
vr 26 09:30 u Opluisteren Eucharistieviering Tweede Kerstdag in kerk 

Wolder

Januari 2009
zo 04 11:00 u Nieuwjaarsconcert m.m.v. Drumband en Joonk Blouw
vr 09 19:00 u Open repetitie i.s.m. Drumband en Joonk Blouw

Maart 2009
zo 15 nnb Voorspeelmiddag leerlingen



 Wij voelen ons eigenlijk gewoon verplicht om het volgend jaar weer 
alles voor jullie uit de kast te trekken en dat gaan we dan ook gewoon 
weer doen! 
Natuurlijk een bijzonder woord van dank aan alle volwassenen die 
deelgenomen hebben aan dit kamp. Jullie hebben allemaal bijzonder 
geholpen, of dat nu de bar, de keuken of spelbegeleiding , EHBO of 
anderzijds was, zonder jullie, hadden wij het met zijn vijven natuurlijk 
nooit kunnen waarmaken! 
Wij als organisatie spreken dan ook de hoop uit, dat wij volgend jaar weer 
een beroep op jullie mogen doen, zodat ook volgend jaar weer een 
schitterend kamp kan plaatsvinden. 
Laten we proberen hier een traditie van te maken. 
 

Harrie van den Boorn 
 



 
 OKTOBER  NOVEMBER 

    
02. Neville Senten  04. Marco Senten 
03. Yentl Prop  06. Harold Pauwels 
04. Michel Knaapen  07. Dave Braeken 
05. Evelyne van Dam  07. Marco Ernenst 
06. Maurice Borgignons  08. Jean-Marie Willems 
11. Pierre Bastiaens  09. Jeroen Duijsinx 
11. Giel Eijssen  09. Kelly Herben 
12. Bram Hogenboom  12. Arno Beerts 
16. Wim Hesemans  15. Malik Jungschleger 
19. Arnaut Corsius  17. Giscard Hamers 
19. Francien van Weert  17. Math Paulissen 
22. Tessa Snijckers  19. Nico Beckers 
31. Victor Knubben  25. Lenie van Dam 

   28. Wessel Thimister 
    
    
  DECEMBER  
    

01. Laura Hogenboom  13. Harrie Beerts 
03. Mo Menten  16. Ignace Willems 
04. John Duijsinx  18. Leo Meertens 
07. Iris Bannier  18. Esther Smael 
08. Simon Verkijk  25. Xingxing Han 
09. Remco Corsius  26. Jolanda Doms 
09. Mat van Weert  28. Jan Dinjens 
10. Sterre Mom  28. Jan Haasnoot 

 
 


