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En noe…noe ging ’t gebäöre…. 

 
 

8 miert, dinsdag middag um daartien oor daartig.. 
“blouw en bezope”, verzamelt ziech bij Lieske en Coen 
veur de deur. Abraham Harie zörreg nog veur ’n pötsje 
beer of fris en daan is ’t gedöldig wachte tot ederein 
present is. 
Ederein…jeh, eigelik jao en nein. 
Wie geer woersjijnelek wel zalt wete, heet de zaate gein 
echte lede..Ederein dee ’t leuk vind maag vaan us met en 
es ze ’n instrumint bespeule al hielemaol. ( geluif ’t of 
neet, mer daan mage zellefs de greune mèt us mèt  loupe 
!)  
Dizze dinsdag höbbe veer met ’n paar maan besproke, dat 
’t tied woort veur ’n gooj dikke sjiem. Noe bedoele veer 
hei neet ’t instrumint, mer mie aon eine wat ’t lef heet um 
us de maot te wieze. Veer kinne uuch  de wierdige 
opvolger vaan ziene veurgenger prizzentere.. 
  



Noe doen veer zoe’get normaol gesproke neet, mer dit 
optreije heet zoevöl indrök gemaak, dat veer ’t uuch neet 
wèlle oonthawwe.  
Veer höbbe Chrit Hameleers, geer wèt wel, de maan vaan 
Lucy, bereid gevoonde um dees gewiechtege rol te 
vervölle. ’n Klein rippetitie op de Ezelemerret waor 
genóg um ’t vertrouwwe vaan us te winne.                    
 
Op de Molenhof, beij de aw luikes, höbbe veer häöm in ’n 
korte vergadering get tips gegeve en iech mót zègke, ’t 
rizzeltaot is ech geweldig. De mezikaliteit wat Chrit us 
heet gebrach… 
Heer houwd veural de tempo nummers super good, of dat 
noe aon dat badmintonne 
ligk.. wee zal ’t us zègke. 
Chrit kerel, ’t waor 
geweldig..                                                                                                    
diech höbs diech vaan 
diene muzikale kant laote 
zien. De zaate is ech hiel 
blei met diech.         
                                                                                            
Wat us betröf                                        
tot volgend jaor op d’n 20 
fibberwari  
 
Blouw en  Bezope… 
 

 
 

 
    



Eendaagse reis naar het Ahrdal. 
 
Beste lezers, 
Vanuit de leden is een verzoek gekomen of het mogelijk 
is om dit jaar opnieuw een reisje te maken naar een plaats 
in het Ahrdal waar wijnfeesten worden gehouden. 
 
Als bestuur staan we hier natuurlijk positief tegenover. 
We kunnen hier op 25 september 2011 naar toe onder 
dezelfde voorwaarden als vorig jaar. Dat houdt dus in dat 
we ’s-middags een eenvoudige lunch en ’s-avonds een 
diner in hetzelfde restaurant als vorig jaar krijgen. ’s-
Middags nemen we dan deel aan de optocht. 
 
We vertrekken ’s-morgens om ongeveer 09:00 uur en zijn 
’s-avonds om 22:00 uur terug thuis in Wolder.  
Evenals vorig jaar mag IEDEREEN (leden, niet leden, 
familie, vrienden en kennissen) mee. Voor iedereen, jong 
en oud, kost dit € 35,00 per persoon. 
 
De enige voorwaarde die wij aan het doorgaan van deze 
reis verbinden is, dat wij met een representatieve groep 
aan de optocht zullen deelnemen. 
 
Indien u met deze reis mee wilt gaan, neem dan 
telefonisch contact op met Kees Close, 003212-672835 of 
06 – 2951 7576 
 
Een inschrijvingsformulier vindt u op de volgende pagina, 
dit kunt u gebruiken om uw gegevens door te sturen naar 
Kees Close.  
 
 
 



Inschrijfformulier HW dagtrip naar wijnfeesten 25 
september 2011 * vereiste gegevens 
 
Achternaam *_________________________________ 
  
Voorletters * _________________________________ 
  
Neemt deel aan de reis * (doorhalen wat niet van toepassing is) 

    Ja  
    Neen  
 
Lid van Harmonie Wilhelmina (doorhalen wat niet van 
toepassing is) 
    Ja  
    Neen  
 
Straat en huisnummer *  
 
___________________________________________ 
  
Postcode * ____________  Woonplaats *_____________ 
  
Telnr.vast ________________ mobiel_______________  
 
 
Ik geef toestemming om het verschuldigd bedrag van € 35,00 
in twee termijnen (eind april en eind mei) van mijn 
bankrekening te incasseren * (doorhalen wat niet van toepassing is) 
    Ja  
    Neen  
 
Bankrekeningnummer *__________________________ 
 
E-mailadres ___________________________________ 
 



Prins  Gerrie 1  
Op   carnavalsdinsdag werd mij gevraagd om een stukje te 
schrijven over onze carnaval . 
Carnaval 2011 zou voor ons een bijzondere carnaval 
worden. Ongeveer een jaar geleden werd Gerrie door 
Danny en Gerrie Moors gevraagd om jubileumprins te 
worden , volgens mij heeft hij er toen nog geen seconde 
over na hoeven te denken en heeft hij meteen ja gezegd. 
Daarna heeft hij in de drukte van alledag bijna vergeten 
dat hij prins zou worden. 
Toen we op een gegeven moment heel langzaam met de 
voor bereidingen voor de vastelaovend gingen beginnen, 
schoot Ger iets te binnen. “Tasj volgens mij, word ik dit 
jaar prins”zei hij op een avond laat in bed. Eigenlijk wou 
ik het eerst niet geloven, maar toen er een mailtje kwam 
van Danny dat hij langs zou komen ,bleek het geen grapje 
te zijn. 
Dan volgen er weken van liegen tegen bijna iedereen 
.Vooral in de laatste week werden we door Eddy helemaal 
gek gemaakt. Door een goed tegenoffensief hebben we 
hem toch nog aan het twijfelen gekregen. 
Uiteindelijk werd het toch zaterdag 12 januari, de dag van 
ons jubileum bal en Ger’s uitroepen. “s morgens nog 
meehelpen de zaal versieren, want anders zouden er 
natuurlijk weer rare vragen komen. We hebben ons 
beiden maar een beetje bij Ed uit de buurt gehouden. Ger 
boven op een steiger en ik ben ballonen gaan knopen met 
Jeroen. Na nog een uurtje met de spoorzeukers te zijn 
weggeweest werd het tijd om ons te gaan omkleden. 
Onderweg naar de zaal begonnen de zenuwen toch wel 
een beetje bij ons beiden te komen. De avond begon zoals 
ieder jaar en de zenuwen ebbe een beetje weg. Tot op het 
moment dat Gerrie, na een verkleedpartijtje in een 
limousine  de zaal werd binnen geleid. Toen had Ik het 
bijna niet meer en ik zag dat Gerrie ook erg nerveus 



begon te worden. Dan gaat het masker af en staat hij daar 
als Prins Gerrie 1 . 

Wat er dan volgt is een geweldige feest avond die even 
mooi was als onze bruiloft,met  een  echte openingsdans. 
Jammer genoeg was het veel te snel naar onze zin al snel 
laat en ging de avond teneinde en werden we heel luxe 
door Gerrie  Moors naar huis gebracht. Na een paar 
uurtjes te hebben geslapen, stonden de eersten alweer 
voor de deur om ons huis te versieren. Onder het motto 
”Goej uuch de door en loer neet op ’n oor, want de leefs 
mer reine kier “  . Hebben we ons in  de daaropvolgende 
weken ons goed geamuseerd en op de meeste plaatsen de 
boel goed aon de geng  gekregen. Toen bij ons de laatste 
bitterballen op waren.  Was het al de vrijdag voor 
carnaval. 
 
Op die vrijdagmorgen  werden we al om half negen op 
school verwacht en zijn we alle klassen rond gegaan. In 
iedere klas mocht Prins Gerrie vertellen hoe leuk het is 
om prins te zijn. In de kleuter aula waar de klassen zijn 
van Dewi en Daniek bleef Prins Gerrie toch vooral papa 
van.   



Op het einde van de ochtend mocht Gerrie de prins en 
prinses van de school onthullen. In de middag uren 
hebben we op de basis school De Sprong , waar Prins 
Yves (Coumans) eerder de week was uitgeroepen en bij 
Pie en Pow nog meegefeest met het school carnaval. 
Na een relatief rustige zaterdag met een door onze 
Blouwe mooi uitgevoerde kerkdienst en een paar pilsjes 
bij de Pepel en in Kanne,hebben we het op Zondag ook 
rustig aan gedaan, want er kwam een lange maandag. 
Toen we op maandag de gordijnen opentrokken zagen we 
een stralende blauwe lucht met een   zonnetje en kon de 
dag eigenlijk al niet meer stuk. Al snel waren we bezig 
met de voorbereidingen. Hoeveel broodjes zouden we 
smeren ? Hebben we genoeg koffie en bier ? Want je weet 
eigenlijk nooit precies hoe druk het zal worden. Sandy  
kwam bijtijds langs om ons te schminken en nadat we wat 
hadden gegeten waren we er helemaal klaar voor. Als de 
eerste carnavals klanken te horen zijn gaan we snel voor 
op de oprit staan. Dan zien we de wagen aankomen. 
 
Dit is zo leuk , Prins Gerrie glunderde van oor tot oor .  
Dan horen we aan de anderen kant van de staat ook 

muziek en komt Koen met de harmonie. Dit is echt een 
kippenvel momentje. Iedereen die we weleens een 
serenade zijn gaan brengen weet hoe mooi dat is. 



Opnieuw vliegt de tijd, en al heel snel komt het moment 
van vertrek .Langs deze weg wil ik ook diegene bedanken 
die  mee zijn gegaan op de prins op te halen . Want als je  
Prins en “prinses” bent van De Blouwe van Wolder is het 
sjeik  als er genoeg mensen zijn om dat mee te vieren. 
 
Daarna gaan we de wagen op en gaan we op weg om de 
rest van de muzikanten op  te pikken. Prins Gerrie 1 , de 
kinderen en ik staan helemaal boven op en zwaaien naar 
iedereen ,dit is ook al leuk. Nadat we de muzikanten 
hebben opgepikt gaan we de optocht in. Helaas werden 
we daar geconfronteerd met een klein tegenslagje. Een 
geparkeerde auto die een de weg stond waar door we niet 
verder konden. Gelukkig konden we het nog oplossen, 
anders werd een korte optocht. Met Prins Gerrie als loods 
werden we naar de Tongerseweg  geleid en kon de 
optocht eindelijk beginnen. Er hadden genoeg mensen op 

ons gewacht,  daardoor waren we die 
auto snel genoeg vergeten. De optocht 
werd net als verleden jaar er eentje om 
nooit te vergeten met , een stralend 
zonnetje  en een alternatieve route. Al 
alle leuke dingen komt al snel een einde  
en  zo waren we terug bij de zaal.  
 

Daar werd de ergste dorst gelest en na een half uurtje 
konden we al gaan eten. Alweer had Prins Gerrie 1 een 
primeur. Karin van Duurling, Ingrid Severijns en Wendy 
Lamkin hadden voor ons in het patronaat de tafels gedekt, 
omdat we om een of anderen reden niet in de 
bestuurskamer konden eten. Lieve Dames namens de hele 
Cv mag ik jullie bedanken ut woar geweldig .(mogen we 
volgend jaar weer komen ?) 
  



Toen er een goede bodem was gelegd zijn we aan onze 
tour door Wolder begonnen en zijn we overal voorop 
gegaan in de polonaise .Bij café De Pepel werd bijna het 
licht uit gedaan toen we huiswaarts togen. Tegen twee uur 
lagen we  doodmoe en voldaan in ons bedje. 
Om tien uur op carnavalsdinsdag (ja met kleine kinderen 
moet je toch bijtijds  weer op) had Prins Gerrie in plaats 
van zijn scepter een bladblazer in zijn handen om de 
ergste confetti op te ruimen. ’S Middags  hadden we nog 
genoeg ammesjuur  over om met B louw en Bezope en 
paar uurtjes mee te spelen en nadat we uiteindelijk de 
spoorzeukerstent zijn uitgeveegd was onze carnaval 2011 
echt voor bij .Het was zelfs na zo veel jaar lid te zijn van 
de raad van ellef  een hele leuke en bijzondere ervaring 
.Prins Gerrie heeft al die weken zijn lach niet van gezicht 
af kunnen krijgen. Iedereen bedankt. En voor diegene die 
ooit een keer onze nuije prinsenzeukers aan de deur 
krijgen met de vraag zou jij …… .  
 
Bedenk je dan geen seconde en zeg volmondig ja.    Goej 
uuch mer de door en loer neet op ’n oor want De leefs 
mer eine kier. 
 
Une groete Alaaf    



Nieuws van de commissie 
werving en opleiding. 

 
Via deze weg willen we jullie op de hoogte houden van 
de ontwikkelingen betreffende onze leerlingen. 
 
De open repetitie van 23 januari 2011 was opnieuw een 
groot succes. 
Rob van der Zee nam de aanwezige kinderen mee naar het 
oude Rome en liet hen de intocht van de Romeinse legers 
horen. Ad Triepels vertelde de kinderen wat een 
drumband inhoudt. Joonk Blouw drumband liet een mars 
horen en Raymond, Wessel en Luc gaven een impressie 
van het melodisch slagwerk. Natuurlijk ook dankzij de 
geweldige inzet van Joonk Blouw orkest en Joonk Blouw 
drumband hebben zich weer 10 nieuwe leden aangemeld. 
 
De nieuwe Spelen met Muziek groep is in februari van 
start gegaan met 8 nieuwe leden: 

 Sam Berghof 

 Zoë Koumans 

 Rubin Smael 

 Sela Bollweg 

 Indy van Eindhoven 

 Gina van Eindhoven 

 Siobhán Kuster 

 Eden Carli 

Filippo Latilla kon al wat muziek lezen en is meteen mee 
gaan doen met de Spelen met Muziek groep van 2010, die 
al een tijdje bezig is met blokfluit leren spelen. Hier doet 
hij al volop aan mee. 



Martin Warnier had al wat ervaring met de trompet en is 
in maart 2011 begonnen met trompetlessen bij Kumulus. 
 
Wij wensen al deze kinderen veel succes bij hun 
opleiding en veel plezier bij de Blouwe. 
 
Ook in het OpMaat orkest is de afgelopen maanden weer 
het een en ander gewijzigd. 
 
In januari 2011 zijn de leerlingen die 4 maanden les 
hadden op hun instrument lid geworden van het OpMaat 
orkest:  

 Claire Hermsen, dwarsfluit 

 Didier Meese, trompet 

 Melissa Lardenoye, trompet 

 Savanna Verhoef, trompet 

Gelukkig voor deze nieuwelingen hebben de zittende 
leden van het OpMaat orkest hen goed geholpen, want het 
is een hele opgave om na 4 maanden les al samen met 
anderen een stukje te kunnen spelen. Het OpMaat orkest 
bestaat nu uit 10 leerlingen, waarvan er na de 
voorspeeldag weer enkelen zullen doorstromen naar 
Joonk Blouw orkest. 
 
Wegens goede vooruitgang is Lars Daenen, klarinet, in 
januari al doorgestroomd naar Joonk Blouw orkest. 
 
Ook Joonk Blouw drumband heeft in januari 
versterking gekregen van jonge leerlingen: 

 Chris Smael 

 Raf Feijs 

 Sten Schoonbrood  



Afmeldingen 
Helaas hebben ook enkele leerlingen zich afgemeld als lid 
van de harmonie: 
Justin Knubben en Micha Jansen, slagwerk 
Danielle Mulders en Ria Verstappen, klarinet 
Nathalie Mulders, trompet 
 
Examens 
De leerlingen moeten zich niet alleen in de 
opleidingsorkesten bewijzen, maar ook tijdens de 
muzieklessen moeten ze zich van hun beste kant laten 
zien.  
Dat dit allemaal goed verloopt is te zien aan het aantal 
leerlingen, dat in april 2011 examen doet bij Kumulus.  
 
Op dit moment zijn de theoriecursussen al achter de rug. 
De geslaagden zijn: 
Theorie HAFA A: 

 Lars Daenen, klarinet 

 Yentl Prop, klarinet 

 Annelies Knaapen, klarinet 

 Ria Verstappen, klarinet 

 Sterre Mom, klarinet 

 Devon Habets, klarinet 

 Léonique Hamers, klarinet 

 Elza Feijs, klarinet 

 Anne Eijssen, hobo 

 Maurice Pauwels, contrabas 

Theorie HAFA B: 
 Quintin Senten, klarinet 

 Wessel Thimister, slagwerk 



Theorie HAFA C: Daphne Hogenboom 
 
Praktijk 
HAFA  ongestemd slagwerk B: Bram Hogenboom 
 
Voor al deze leerlingen: Van harte proficiat en voor 
diegenen die in april het praktijkexamen doen: Veel 
Succes. 
 
Niet alleen bovenstaande leerlingen gaan een 
praktijkexamen afleggen, voor zover nu bekend doen ook 
de volgend leerlingen een examen: 

 Prelude klarinet, Lotte Alma 

 Prelude klarinet, Noortje Peeters 

 Prelude klarinet, Daisy Muré 

 Prelude trompet, Mo Menten 

 Prelude trompet, Simon Verkijk 

 Prelude trombone, Neville Senten 

 Drumband B kleine trom, Luc Bastiaens 

Ook deze leerlingen wensen we natuurlijk veel succes. 
 
Bij deze willen wij jullie attent maken op onze 
voorspeeldag van 10 april 2011. 
We beginnen om 11 uur in de harmoniezaal en alle 
leerlingen zullen laten horen hoever ze alweer gevorderd 
zijn op hun instrument.  Tevens zullen het OpMaat orkest, 
Joonk Blouw drumband en Joonk Blouw orkest een 
optreden verzorgen. 
Dit belooft weer een echte Blouwe dag te worden. 
Het definitieve programma zal z.s.m. te vinden zijn op de 
website: http://www.harmoniewilhelmina.nl  
 
Commissie Werving en Opleiding.  



Wisseling van de wacht bij KWH 
 
Na 12 hierezittingen en 11 dameszittingen gaat er een 
wisseling plaatsvinden in het Komité Wolderse 
Hierezittingen. 
In 1999 is het Komité opgericht en is heden ten dage niet 
meer weg te denken in Wolder. 
Wij mogen ons erop verheugen dat er in de volksmond 
wordt gesproken over een van de netste zittingen (uit een 
interview met Beppie Kraft)  
Ik kan mij herinneren dat er nooit quatsch is geweest 
tussen de deelnemende verenigingen te weten Leonidas 
de Greune en de Blouwe en in het begin ook nog het 
verenigd Mestreechter Kompeneike Wolder,dat spreekt 
natuurlijk voor zich want anders had dit niet zolang 
blijven bestaan en ik hoop natuurlijk dat het nog jaren 
mag blijven bestaan. 
Het Komité zal nu gaan bestaan uit Edy Lebon die ook al 
vanaf de oprichting erbij is,Wim Hesemans sinds 3jaar lid 
en Ed Broux die mijn plaats zal in nemen. 



 
Ja, beste mensen in deze tijd is het moeilijker om aan geld 
voor je vereniging te komen en dit zal ook in de toekomst 
een probleem blijven daarom is het zo belangrijk dat 
zulke evenementen blijven bestaan en mede door jullie als 
vrijwilligers kunnen wij dit voortzetten. 
Ik wil dan ook de mensen die dit mogelijk hebben 
gemaakt bedanken voor de jarenlange samenwerking en 
veel succes wensen in de komende jaren zodat dit in jaren 
mag doorbloeien tot een nog groter succes. 
 
Met compleminte Herman Doms. 
 
 

Jeugdkamp 2011 
 
Beste lezers de organisatie is alweer begonnen met de 
voorbereidingen van  de 4e editie van het jeugdkamp van 
Harmonie Wilhelmina dat zal plaatsvinden in het 
weekeinde van vrijdag 2 september t/m zondag 4 
september 2011. 
  
Dit jeugdkamp is opgezet voor alle (jeugd)leden van de 
vereniging en bedoeld om de verenigingsband te 
versterken. Het is de bedoeling dat alle leden van spelen-
met-muziek 2010 , Joonk Blouw orkest, Joonk Blouw 
drumband, OpMaat orkest en jeugdige leden van de 
vereniging zich aanmelden voor dit jeugdkamp. Zelfs de 
oudere leden die zich nog jeugdig genoeg voelen zijn van 
harte welkom. Ook de grote drumband  zal dit weekeinde 
met ons meegaan om een repetitieweekeinde  te houden in 
hun voorbereiding naar het bondsconcours van 20 
november. 
 



 

 
Bastiaens, L.H.   -     Maastricht 
Hogenboom, P.     -     Maastricht 
KWH     -     Wolder 
Haasnoot, J.W.M.   -     Maastricht 
Muijs, J.E.L.    -     Maastricht 
Henk Kluts    -     Wolder 
Vivian Snel & Danny Kluts  -     Geulle 
Marcel Thijssens   -     Wolder 
en een aantal sponsors, dat anoniem wenst te blijven. 
Tillie Beheer BV   -     Maastricht 
Vebego International BV  -     Voerendaal 
Demmler-Hogenboom, mw. I -     Mülheim a/d 

      Ruhr 
Schildersbedrijf Harry Driessens -     Maastricht 
J.P. Hogenboom BV   -     Maastricht 
Restaurant Mary Wong  -     Vroenhoven 
Paul Block Optiek   -     Vroenhoven 
Kruiveld BV, S   -     Maastricht 
Verkeersschool Johan Mulkens -     Maastricht 
Café de Pepel   -     Wolder 
J. van de Staay, architecten  -     Maastricht 
Brouwers Advocaten   -     Maastricht 
Bouwbedrijf H Castermans  -     Maastricht 
Fysiotherapie M. Smeets  -     Wolder 
Café Zaal Aajd Vroenhove  -     Wolder 
Heads Hairfashion   -     Meerssen 
Schiebroek Dakbedekkingen -     Maastricht 
Avus International Consulting -     Maastricht 
InBEV     -     Breda 
Janfré Uniformen   -     Maastricht 
Apotheek van Thoor   -     Maastricht 
 
 



  



 
Wij als organisatie hebben wederom ons best gedaan om 
voor jullie allemaal een schitterend weekeinde te 
organiseren en hebben daarvoor een nieuwe locatie 
gevonden die ons nieuwe mogelijkheden geeft en we 
hopen natuurlijk op goed weer. Het thema van dit jaar 
tijdens het jeugdkamp draait om Robin Hood. De 
activiteiten die we zullen gaan doen zullen dan ook alles 
te maken hebben met dit onderwerp.  
 
Voor iedere groep zal tijdens het weekeinde twee 
repetities gehouden worden en op de zondagmiddag zal 
worden afgesloten met een concert van het jeugdorkest, 
het OpMaat orkest samen met de blokfluiters en eventueel 
de drumband voor de vaders en moeders en andere 
omwonenden.  
  
Het volledige programma van het weekeinde zal 
binnenkort in het speciale kampboekje gepubliceerd 
worden. Wij zullen dit  aan iedereen uitreiken.  
 
De locatie die we dit jaar uitgezocht hebben is de Kalei in 
Dilsem Stokkem. Naast een grote eetzaal beschikt deze 
locatie ook over een grote zaal waar we kunnen repeteren 
en feestvieren. 



 
 
Het is de bedoeling dat het weekeinde begint op  
vrijdagavond tussen 18:00 en 18:30 en dat we afsluiten 
met een concert op zondagmiddag dat uiterlijk om 16:30 
is afgelopen.  
 
 
Tijdens de zaterdagavond zullen we spelletjes van Minute 
to Win it gaan spelen, om alvast te oefenen voor deze 
spellen verwijs ik naar de volgende website  
www.minutetowinit.nl , dit om je team in de strijd om de 
wisselbeker te helpen. Tussen door doen we een 
playbackshow op een echt podium met lichtinstallatie.  
 
Zoals gezegd krijg je binnenkort uitgebreidere informatie 
in een apart kampboekje waarbij ook een 
inschrijvingsformulier zal zitten. Wil je mee dan schrijf je 
in en doe dat uiterlijk voor 01 juli met het 
inschrijfformulier op de achterkant van dat boekje. Lever 
het formulier in bij een van de organisatoren. 
 
De organisatoren:    
Harrie van den Boorn   Marc Hogenboom 
Ron Thimister   Petra Pauwels 



John Koumans   Eric Buijs 
Guy van den Boorn  Wim van Herpt 
  



.Agenda 

Zie voor een actueel overzicht: 
http://www.harmoniewilhelmina.nl/  
onder het kopje activiteiten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

apr-11
zo 03 11:00 u Algemene ledenvergadering
zo 10 11:00 u Voorspeeldag alle jeugdleden

za 30 11:00 u Muzikale rondwandeling door Wolder tgv 
Koninginnedag

mei-11
za 21 20:00 u Concert in het Paenhuys (Riemst) met harmonie 

Wilhelmina Posterholt
zo 29 20:00 u Concert in het Theater aan het Vrijthof met 

Harmonie St. Caecilia Simpelveld

jun-11
vr 03 nnb Marsdefilé in binnenstad Maastricht
za 11 hele dag Bardienst Pinkpop (juiste datum nog niet bekend)

zo 26 09:00 u Processie Wolder

zo 26 19:00 u Openluchtconcert (OpMaatorkest, Joonk Blouw 
orkest, Joonk Blouw drumband)

jul-11
za  02 10:00-

16:00 Autowasdag
zo 03 hele dag Werkzaamheden Wielerronde Wolder

wo 06 19:30 u Laatste repetitie voor de vakantie drumband

vr 08 20:00 u Laatste repetitie voor de vakantie orkest

zo 10 13:00 u Deelname aan de Heiligdomsvaart

aug-11
za  27 en 
Zo 28 

hele dag
Werkzaamheden Preuvenemint

sep-11
vr 02 tm 
zo 04 3 daags jeugdkamp
zo 11 nnb Serenade ter gelegenheid van 40 jarig professie 

zuster Johanna



Auto wasdag 2 juli  
 
In navolging van vorig jaar organiseert de supporters- vereniging 
van Harmonie Wilhelmina wederom een autowasdag. Zoals 
velen van u weten, gaan we in September weer op kamp met 
onze jeugd. Om van zo’n kamp een succes te maken, is er 
natuurlijk veel geld nodig. Wij hebben onze jeugd bereid 
gevonden om een dagje mee te helpen om geld in te zamelen 
voor het jeugdkamp. Op de zaterdag 2 juli van 10:00 tot 16:00 
uur kunt u terecht op de Tongerseweg 209 bij Bloemen en 
Planten Van Den Boorn om uw auto grondig te laten wassen.. 

 
 

 
 
Voor een bedrag van slechts € 7.50  wordt uw auto helemaal 
gewassen. Tijdens het wachten krijgt de bestuurder een 
geurig kopje koffie aangeboden om het wachten te 
veraangenamen. Echter om onnodig lange wachttijden te 
voorkomen raden wij u aan om zich aan te melden zodat wij 
u in kunnen plannen op een specifiek tijdstip. 

U kunt zich hiervoor opgeven bij: 



 Marc Hogenboom 06-12305869  

 Harrie van den Boorn 06-34201919 

 Petra Pauwels  043-3476069 

Wij hebben heel veel jeugd, dus rekenen ook op heel veel 
auto’s. 

Tot bellens… 
  



 
 

  APRIL    MEI
       

01. Daisy Muré  01. Ben Braeken 
03. Vincent Eggen  01. Maud Lamkin 
03. Tom Lamers  06. Devon Habets 
06. Paul van Herpt  07. Zoë Koumans 
07. Marc Hertogen  09. Maxime Hessels 
08. Maurice Pauwels  14. Petra Pauwels 
12. Noortje Peeters  15. Wilfried Muré 
14. John Stevens  17. Raymond Pauwels 
19. Veerle Mom  17. Emiel van Wieringen 
19. Sten Schoonbrood  23. Jan Daenen 
21. Monique Hamers  27. Theo Bastiaens 
24. Michelle Aben  28. Daniëlle Mulders 
25. Theo Hogenboom   
27. François Darding   

    
    
    

    JUNI  

    
02. Alain Broux  18. Jos van Engelshoven 
02. Marijke van Herpt  19. Claire Hermsen 
03. Chrit Hameleers  20. Petra Bollen 
04. Patricia Snijders  20. Jan van de Water 
06. Gerrie Moors  22. Livia Lillus 
08. Sandra Bastiaens  23. Susan Bastiaens 
12. Laurence Hamers  24. Viola van den Boorn 
15. Nancy Pepels  25. Melissa Lardenoye 
16. Brigitte Moors  26. Esther Paulussen 
17. Ad Triepels  

 
28. Eric Buys 

 


