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Jeugdkamp 2011 (bijdrage van Lars Daenen) 

Op vrijdag 2 september was het zo ver, het jeugdkamp. 
Het jeugdkamp was super! Eerst gingen we de spullen op 
de kamer zetten en de bedden opmaken. ’s Avonds 

gingen we forten 
bouwen met 
ronde balken en 
touw.  
Iedereen deed 
wat, sommige 
maakten de vlag , 
andere maakten 
het fort. Rond 
half 1 gingen we 
slapen . 
 
 

 ’s Morgens zijn we om 8 uur opgestaan en om 9 uur 
gingen we ontbijten . Daarna had je nog tijd om te spelen 

of te praten . Om 10uur gingen we repeteren . 
Tussendoor hadden we een pauze . Na het repeteren was 
de lunch. 

Hout verzamelen voor de forten 



 Je kon van alles eten .  
 
s’Middags was de zeskamp . Dat was heel leuk vooral het 
rode draad spel en dat spel waarbij je met een buis 
propjes moest schieten om bekertjes van de tafel te 
krijgen. De bedoeling van het rode draad spel was de 
vlag van de tegenstander te veroveren . Dit werd moeilijk 
gemaakt omdat we elkaar konden afschieten met 
waterpistolen . Toen de zeskamp afgelopen was had je 
tijd voor jezelf . Daarna gingen we eten, frietjes met 

snack 
stond op 
het menu.  
Toen we 
hadden 
gegeten 
kon je 
weer 
gewoon 
gaan 
spelen of 
gezellig 

gaan praten . Om half 9 was de playback show en minute 
to win it  . Iedereen kon zich opgeven om op te treden . 
Iedereen deed mee aan het spelletje minute to win it . We 
kregen allemaal een soort lampje en gingen daarmee 
buiten op het terrein . Na de playbackshow en minute to 
win it gingen we iets vroeger slapen dan gisteren, om half 
12. Om 8 uur op staan en om 9 uur ontbijten . Daarna 
weer repeteren en daarna gewoon iets doen wat je leuk 
vond . Om 2 uur kwamen de ouders en om half 4 was het 
optreden van het opmaatorkest,de jeugdharmonie en de 
drumband . En daarna gingen we naar huis. dus , het 
kamp was super !  
  

wachten op je frietje 



 
even wachten tijdens de zeskamp 

 
 
 
 
We willen vanuit de organisatie van het jeugdkamp, Lars 
bedanken voor zijn verslag en voor de rest ook iedereen die 
meegegaan is nogmaals van harte bedanken voor de 
voortreffelijke wijze waarop iedereen zich heeft gedragen. 
 
Nadat we als organisatie een korte evaluatieronde hebben 
gehouden kunnen we jullie al mededelen dat we volgend jaar 
weer een kamp zullen organiseren. Dit jeugdkamp zal weer 
gehouden worden in en rond de Woushoeve in Zutendaal en 
wel op: 
 

14  15 en 16 september 2012 
 

Reserveer het alvast in je agenda zodat je het niet kunt 
vergeten.  



JUBILARISSEN 2011 

 

Zondag 6 november a.s. vieren we onze jubilarissendag 
2011. Traditiegetrouw begint die dag met een 
Eucharistieviering in de parochiekerk, gevolgd door een 
koffietafel en een huldiging/receptie van de jubilerende 
leden met als afsluiting een gezellige nazit. 

De huldiging van de jubilarissen vormt telkens weer een 
apart moment in het verenigingsjaar. Het is een moment 
voor een korte terugblik op zoveel jaar harmonie 
Wilhelmina. Dit jaar richten we de schijnwerper op 1 
gouden en 3 koperen feestelingen.  

De gouden mijlpaal wordt dit jaar bereikt door Coen van 
Thor. Jeroen Ernenst, Vivian Kluts en Mariet Willemsen 
vormen de drie koperen jubilarissen, 

We beginnen met onze koperen jubilarissen 

 

Jeroen Ernenst 

Jeroen begon 12½ jaar 
geleden bij de 
vaandelafdeling en daar is 
hij nog steeds actief, maar 
inmiddels mag de harmonie 
en het stedelijk 
muziekleven in breder 
verband van zijn talenten 
profiteren. 

Hij is voorzitter van 
Carnavalsvereniging de 

Blouwe, die dit jaar – mede door zijn inzet - op grootse 
wijze het 55 jarig jubileum vierde.  



In zijn vrije tijd zwierf hij nog al eens rond in Maastricht 
- west en ontmoette in Caberg Monique. De vlam sloeg 
over, hij viel voor haar op zijn knieën en het pleit was 
beslecht. Maar Pa Leenders dacht: akkoord, jij krijgt mijn 
dochter, maar wij (fanfare St. Servatius Biesland) krijgen 
jou. Men zat daar dringend verlegen om een 
penningmeester en Jeroen was de aangewezen persoon 
om die functie te vervullen. Onnodig te vermelden dat 
die functie veel tijd en energie vraagt. Denk maar eens 
aan het vele werk dat gepaard ging met het krijgen van 
die prachtige nieuwe zaal voor de fanfare die op zondag 
18 september jl. door burgemeester Hoes officieel 
geopend werd. Als penningmeester moet je bijzonder 
alert zijn op de financiële huishouding van de vereniging. 
En dat doet hij. 

De spaarzame vrije tijd die hij nog heeft wordt besteed 
aan lezen en computer, maar veel komt daar ook niet van 
te recht. Dochter Maud en zoon Bart krijgen alle 
aandacht als hij thuis is. 

Jeroen is werkzaam op de salarisadministratie van de 
Mora en in de hooitijd is hij te vinden op de boerderij van 
ouders van Monique. Hij is niet bang de handen uit de 
mouwen te steken. Ook bij de harmonie is hij steeds van 
de partij als een helpende hand nodig is. 

Zijn jeugd bracht hij door in Pletzersstraat en was toen 
samen met broer Marco kind aan huis bij Reng en Gerda. 
Als hij en broerlief thuis niet te vinden waren, hoefde 
moeder alleen maar de straat over te lopen om die twee 
op te halen. Vermeldenswaard is ook dat Leonidas van 
zijn voetbaltalenten heeft mogen profiteren. 

Jeroen, van harte proficiat en nu op naar de 25. 



Wijn Proeverij   
Zondag 23 oktober organiseert de 
Supportersvereniging van Harmonie Wilhelmina 
weer een heerlijke wijn proeverij.  

20  geselecteerde topwijnen kunt u hier proberen. 
De entree en het proeven is gratis. Uiteraard kunt 
u deze dag bij ons de door u geproefde wijnen 
bestellen. Eventuele bestellingen worden gratis 
bij u thuis afgeleverd. 

Tijdstip 14.00 uur tot 16.30                                                                                                 
Adres: in de Harmoniezaal   

Café- Zaal Aajd Vroenhove 
Tongerseweg 400 
6215 AE  Maastricht 

  



Vivian Kluts-Snel 
 

12,5 Jaar geleden maakte 
Vivian de overstap van de 
Koninklijke Harmonie van 
Maastricht 1825, de 
“Keuninklikke”, naar de 
Blouw van Wolder. Dat had 
zijn reden. Vivian was de 
vriendin van Denny –
inmiddels is ze met hem 
getrouwd – en samen muziek 
maken leek wel wat. Maar 

waar. Ze zag onmiddellijk in dat iemand die Blouwer dan 
Blouw is uit Wolder weg te krijgen onbegonnen werk 
was en dus kwam zij in Wolder de dwarsfluit-groep 
versterken. Zij is een gemotiveerde muzikante en een 
bijzonder gewaardeerd lid. 
Zij is spontaan, belangstellend voor iedereen en 
nadrukkelijk betrokken bij het reilen en zeilen van de 
harmonie. Als ze een keer een repetitie moet missen,dan 
is er echt iets bijzonders aan de hand. 
Naast haar bijdrage aan het harmonieorkest als spelend 
lid zet zij ook haar talenten in voor de 
Supportersvereniging van onze harmonie – zij is 
penningmeester – en als ondersteunend lid van de Raad 
van XI van cv de Blouwe is zij gedurende de 
vastelaovendstied heel wat uurtjes – vaak tot in de late 
uurtjes – druk bezig voor het welslagen van de 
carnavalsactiviteiten. 
 
Vivian is afgestudeerd als binnenhuisarchitecte, maar 
heeft uiteindelijk toch een heel andere richting kozen. Zij 
heeft daarnaast nog Heao accountancy gedaan en werkt 
nu als controller bij de Hogeschool Zuyd in Heerlen.  



Sinds 2005 wonen Vivian en Denny in Geulle waar ze in 
2010 de keuken en woonkamer flink hebben aangepakt. 
Vivian wist precies wat ze wilde. De “familie-aannemer” 
werd erbij gehaald. Die kreeg gedetailleerde opdrachten 
en het resultaat mag er zijn.  
Vivian en Denny gaan graag op vakantie met de caravan 
naar de bergen. Oostenrijk, Noord-Italie en Zwitserland 
zijn hun favoriete bestemmingen. 
Daar wandelen en fietsen ze veel. Zo'n wandeling of 
fietstocht wordt afgesloten met een rosé biertje of een 
kriekje. 
Na de wekelijkse repetitie blijft ze graag even nakletsen 
met Denny, schoonvader Henk en anderen, want ook dat 
draagt bij aan de sociale band binnen de harmonie. 
Vivian van harte proficiat en ook jij op naar de 25. 

 
Mariet Willemsen. 

 
Mariet is geboren en getogen 
in Eijsden en dus opgegroeid 
met het verenigingsleven van 
de Blauwe en de Rooie. Na 
haar huwelijk met Gillis  
wilde ze ook muziek gaan 
beoefenen en heeft toen 
gekozen voor de piano. Op 
enig moment vond Gillis dat 
de harmonie bij de tenor 
saxen versterking kon 

gebruiken en op zijn aandringen is zij – toen de kinderen 
groot genoeg waren – saxofoonles gaan volgen.  
Zij behaalde de benodigde diploma’s en mocht ongeveer 
10 jaar geleden voor het eerst plaatsnemen in het 
harmonieorkest. Mariet: “Nou dat heb ik geweten, wat 
viel me dat koud op mijn dak. Alles was nieuw en 



vreemd. Het meeste wat ik me kan herinneren was het 
muzikaal geweld om je oren en dat was meer dan je lief 
had, dit in tegenstelling tot het lekker rustig thuis oefenen 
waar je niemand kon horen repeteren”. Zelf beschouwt 
zij het harmoniegebeuren als een groot sociaal platvorm 
waar samen aan het welzijn van de harmonie wordt 
gewerkt. Dit is niet alleen het beoefenen van muziek, ook 
het randgebeuren is van groot belang. Te denken valt aan 
het helpen bij Pinkpop, uitvoeringen in het Mecc, JIM in 
Mecc, Wielerronde te Wolder, Preuvenemint etc. Zij 
vindt het belangrijk dat we met zijn allen meehelpen om 
de vereniging financieel gezond te houden en daarvoor 
een paar keer per jaar wat offers moeten brengen. Zij is 
in ieder geval blij dat ze bij alle dingen heeft mogen 
meewerken om zodoende veel muzikanten met hun 
families en vrienden te leren kennen. Mariet: “Uitschieter 
was toch wel de kameraadschappelijke band tijdens het 
JIM die mede werd uitgedragen en gecreëerd door 
toedoen van Kees Close (chapeau). Niet te vergeten 
waren destijds de heerlijke “waffelen”van Theo 
Bastiaens”.  
En Mariet vertelt verder: “Op verzoek van Theo 
Hoogenboom moest het bestuur zoeken naar een nieuwe 
archivaris. Welnu zo’n verzoek was natuurlijk niet aan 
dovemans oren gericht en hij kreeg er direct twee bij 
(Viola en mij ). Na goedkeuring van Theo mochten we 
hem helpen en op termijn het van hem helemaal 
overnemen. Nu zijn we blij dat we ook wel eens 
gekscherend “Theo’s Angels” worden genoemd. Een 
ding is zeker en dat wil ik hierbij kwijt en dat is een groot 
compliment aan het adres van Theo; Viola en ik weten nu 
wat Theo al die jaren voor de harmonie als archivaris 
heeft betekend. Hij heeft hier veel tijd en opoffering in 
moeten stoppen om de muziekwerken op tijd voor de  
  



harmonie op de lessenaar te krijgen. Theo ook voor jou 
een chapeau van Viola en Mariet.” 
Op woensdagmiddag hoeft Gillis niet te vragen waar ze 
is. Dan is zij samen met Lenie van Dam in de 
harmoniezaal waar Iris de jongste lichting Blouwe de 
eerste beginselen van de muziek bijbrengt. Mariet vindt 
dat ook de allerjongste leden zich prima thuis moeten 
voelen bij de harmonie en in dat kader is een goede 
opvang en begeleiding gewoon een must. 
Mariet ook jij van harte proficiat en op naar de 25! 
 

De gouden jubilaris 2011 
Coen van Thor 

 
Heel Maastricht kent hem en ook 
buiten Maastricht wordt zijn naam 
meer dan eens genoemd. 
Coen van Thor, 50 jaar het 
boegbeeld van de Blouw van 
Wolder. Een halve eeuw als 
Tambour-maître met groot succes 
de troepen aanvoeren is alleszins 
reden om hem extra in de 
schijnwerpers te plaatsen. 
We zijn naar de Ezelmarkt 
getrokken om hem in zijn eigen 
residentie “de 50 jaar bij de Blouw 
van Wolder” de revue te laten 
passeren. Voordat we daar aan 

toekwamen, zorgde zijn steun en toeverlaat Lieske, met 
wie hij onlangs 50 jaar was getrouwd, voor versterking 
van de inwendige mens. Daar was geen ontkomen aan. 
Uiteindelijk ging Coen van start: 
“Ja hoe is het begonnen? Laat ik maar naar het allereerste 
begin teruggaan. 



In 1955 zat men bij de drumband van fanfare “Kunst na 
Arbeid” verlegen om een paar jonge tamboers. Links en 
rechts werd geïnformeerd of iemand misschien een 
mogelijke kandidaat wist en men kwam ook bij mij uit. 
Ik had namelijk enkele jaren tevoren in een optocht die 
plaatsvond in het kader van een turnfestival – destijds 
heel bekende evenementen – als tamboer meegelopen. 
Zelf vond ik niet dat ik me in de schijnwerpers 
getrommeld had, maar blijkbaar had ik toch indruk 
gemaakt. 
Die drumband leek me wel wat. De fanfare zat in de 
binnenstad en ik woonde in diezelfde binnenstad. Ik 
hoefde niet ver te lopen en was er zo. 
Het trommelen verliep goed en na enkele maanden moest 
iemand de tambour-maître vervangen. Er werd eens naar 
mij gekeken, ik keek terug en het was gebakken. 

Van 1955 tot eind 1958 was ik daar 
actief, 
Vervolgens moest ik in militaire 
dienst en van alle kanten had men 
mij geadviseerd: zorg dat je in 
Venlo bij het Fanfarekorps 
Limburgse Jagers komt. Daar zit je 
goed. Nou, ik heb mijn  voorkeur 
aangegeven voor de drumband van 
de Limburgse Jagers, moest een 
test afleggen, dat ging goed en ik 
werd aangenomen als tamboer. Er 
moest wel flink gerepeteerd 
worden, maar ja dat moest je er 
voor over hebben. 
De sergeant-majoor die destijds als 
tambour-maître fungeerde, moest 
als gevolg van een ongeval 
plotseling verstek laten gaan. Er 



stonden een paar officiële optredens op het programma 
en bij die optredens was een tambour-maître onmisbaar. 
De vraag kwam wie binnen de drumband ervaring had als 
Tambour-maître. Ik dacht: dit is je kans, die moet je 
grijpen. De eerste Tambour-maître heeft  tijdens mijn 
verdere diensttijd het korps niet meer aangevoerd. Een 
heerlijke tijd! 
En dan komt op enig moment de Blouw van Wolder in 
het vizier. In 1959 was er Viersen (Duitsland) een groot 
muziekfestival met afsluitend een taptoe, en aan dat 
festival namen ook de Mastreechter Staar en de Blouw 
van Wolder deel. Een lid van die harmonie - Phil 
Looyens - speelde bij ons in het fanfarekorps en omdat 
we beiden uit Maastricht kwamen, hadden we het zo 
geritseld dat we van de kapitein met de bussen van de 
Blouw naar huis mochten, weliswaar niet uniform, maar 
dat wisten we en dat hadden we van tevoren allemaal 
geregeld. Phil Looyens en die busreis vormden mijn 
eerste kennismaking met de Blouw van Wolder. 
Ik zwaaide af, was inmiddels bij de PTT werkzaam en 
werd in 1961 op zekere dag verrast door een bezoek van 
Phil Looyens en Laurent Paulissen van harmonie 
Wilhelmina Wolder. 
Die twee kwamen met de vraag of ik de volgende zondag 
met de Blouw van Wolder de processie in Zwartberg kon 
opluisteren en diezelfde dag ’s middags een optocht in 
Huy. De Tambour-maître was verhinderd en iemand 
moest voorop! In hun ogen was ik aangewezen persoon 
daarvoor en ik moest mee naar Wolder om me een pak te 
laten “aantroetelen”. Blijkbaar heb ik me in de processie 
zo voorbeeldig gedragen dat iedereen onder de indruk 
raakte van mijn verschijning en in Huy klonk aan alle 
kanten van de weg een daverend applaus. Ik kon niet 
meer kapot in Wolder. Dat was het begin van 50 jaar bij 
de Blouw van Wolder”. 



En dan komen de enthousiaste verhalen over 
gebeurtenissen, optredens en andere voorvallen in de 
afgelopen 50 jaar. Aan zijn gezicht kun je zien dat de 
herinnering daaraan hem nu nog goed doet. Hij 
onderbreekt zijn verhalen om aan de hand van foto’s, 
tijdschriften en krantenpublicaties zijn woorden nog eens 
te onderstrepen. Om al die verhalen hier neer te schrijven 
zouden 2 of 3 Kallepingskes nodig hebben en dat zou te 
veel van het goede worden. 
Nochtans een kleine greep over zijn belevenissen: 
 
Enkele maanden na zijn aantreden wilde hij wel eens 
uitproberen of hij de muzikanten de stuipen op het lijf 
kon jagen. Tijdens een optocht in Frankrijk lag een 
bloemperk in de vorm van een soort rotonde op de route. 
Midden door dat perk liep een tegelpad. De drumband 
kreeg instructie om te splitsen, 2 man aan de linkerkant 
en 2 man aan de rechterkant, gewoon doorlopen en de 
rest moest volgen. 

Stomme verbazing en 
enige consternatie binnen 
het bestuur en het orkest. 
Die hadden zoiets van: 
wat krijgen we nou, wat 
moeten we hiermee, dat 
hebben nog nooit 
meegemaakt.  
En wat deed Coen? Die 
nam het tegelpad en 
oogstte een daverend 
applaus van het publiek. 
De concertreis naar 
Lefkas in 1965. De 
Griekse schonen en die 
van andere nationaliteiten 



vielen in zwijm voor de tambour-maître van Wilhelmina 
Wolder. Zijn pikzwarte martiale snor werd betast om 
zeker te zijn dat die ook puur natuur was. En hij genoot 
er zichtbaar van! 
Stomverbaasd waren de Griekse militairen die aanwezig 
waren bij de vlaggen parade. Coen was weer even 
militair pur sang en dat zouden die Griekse soldaten 
weten. Zij vielen van de ene verbazing in de andere. Zo’n 
tambour-maître hadden ze in heel Griekenland niet 
meegemaakt.   
Het opluisteren van het voorprogramma van het 
stierenvechten in de “arena” van Luik. Het marcheren in 
die “arena” liep nagenoeg geheel in het honderd, maar hij 
deed alsof het zo hoorde en het talrijke publiek was dol 
enthousiast. Drumband en orkest stonden op een gegeven 
moment al buiten, terwijl de vaandeldrager en het bestuur 
nog enkele rondjes liepen. Alsof het zo was ingestudeerd! 
Met kunst en vliegwerk heeft hij die uiteindelijk ook 
maar naar buiten geloodst. 
 
Taptoe in Tongeren. De Belgen hadden onze nationale 
driekleur met de blauwe kleur naar boven gehangen. Hij 
had het gezien en negeerde het teken om het Wilhelmus 
te laten inzetten. Verbaasde gezichten bij de Belgen. Wat 
bezielde die man? Hij zei niets, bleef naar boven kijken 
totdat de franc bij een van de Belgen viel en de fout 
halsoverkop werd hersteld. 
 
De bloemencorso’s in Saumur met duizenden en 
duizenden toeschouwers, de optocht in Macon, de 
wijnfeesten in Eguisheim en al die andere buitenlandse 
trips. De jubileumoptocht in het kader van ons eeuwfeest 
in 2008 met de majorettes van weleer. Met dank aan 
Viola. En zo zouden we nog meer memorabele 



gebeurtenissen kunnen opsommen. Hij vertelt er nog 
steeds met groot enthousiasme over. 
Maar Coen deed en doet nog meer voor de Blouw van 
Wolder en het stedelijk culturele leven. 
Na zijn aantreden bij Wilhelmina is hij zich gaan 
bezighouden met lesgeven aan de tamboers en de 
majorettes. 28 Jaar heeft hij dat gedaan en niet zonder 
succes.  
Door zijn gedreven inzet hebben drumband en majorettes 
destijds vele fraaie prijzen op concoursen en festivals 
weten te behalen. 
Hij is daar nog steeds zeer trots op. Met plezier vertelt hij 
ook over de extra werkzaamheden die van hem verwacht 
werden. Trommels werden bij hem thuis in de kamer 
gerepareerd, vellen werden genaaid en gespannen, kleine 
beschadigingen werden weggewerkt. Soms leek zijn 
kamer wel een reparatieplaats.  
Maar in diezelfde kamer staat nu nog een tastbare 
herinnering aan zijn 25 jarig jubileum bij de Blouwe. Het 
cadeau dat hij toen kreeg van alle oud-majorettes, 
namelijk ”t menneke”. Een bronzen beeld dat een kleine 
jongen voorstelt. Hij is daar bijzonder trots op. 
 
Zijn naam en faam als instructeur reikten al snel verder 
dan Wolder. St. Hubertus Bosscherveld maakte gebruik 
van zijn talenten en verder had hij nagenoeg alle 
drumbands in de aangrenzende Maasdorpen in Belgisch 
Limburg onder zijn hoede. Dat betekende dat hij in de 
zomer vrijwel elke zondag richting België fietste om daar 
een of andere festiviteit mee op te luisteren. Aan de 
Grens in Vroenhoven werd hij opgewacht door een aantal 
leden van onze eigen drumband. Die gingen mee en hij 
zorgde dat ze met hun trom mochten meelopen in de 
optocht. Theo Bastiaens en Ron Thimister weten hier 
alles van. 



Meer dan 33 jaar was hij instructeur van schutterij St. 
Joseph uit Sint Geertruid en in geval van nood trad hij 
daar ook als Tambour-maître op. Een mooie tijd waar hij 
nog met veel plezier aan terugdenkt. 
Eén keer per jaar is het Vrijthof in Maastricht van Coen. 
Dan is hij als Majoor van de Maestrichtsche 
DienstDoende Stadsschutterij 1815 de 

bevelvoerder/regisseur tijdens de parade bij gelegenheid 
van de jaarlijkse Koninginnedag. 
En met het noemen van de schutterij van Sint Geertruid, 
de Stadsschutterij en harmonie Wilhelmina gaan zijn 
gedachten terug naar 29 april 1999, toen hem een 
Koninklijke Onderscheiding werd toegekend en hem 
door de genoemde verenigingen in de avonduren onder 
het toeziend oog van onze Gouverneur een grootse 
serenade werd gebracht. Een avond om nooit te vergeten. 
 
Inmiddels had in het nachtelijk duister de klok van de St. 
Servaas al lang het middernachtelijk uur aangekondigd 
en dus de hoogste tijd om huiswaarts te keren. Einde van 
een avond Lieske en Coen vol nostalgie.  



Coen van proficiat met je gouden jubileum. We hopen 
dat je nog heel lang het boegbeeld van de Blouw mag 
zijn. 
 
Vanaf deze plaats nogmaals een bijzonder hartelijk 
proficiat aan al onze jubilarissen en niet te vergeten hun 
partners. Het feit dat we op 6 november weer jubilarissen 
mogen huldigen, betekent nadrukkelijk een grote 
betrokkenheid van het thuisfront. Daar zijn we trots op. 
Zonder die enthousiaste en betrokken medewerking en 
ondersteuning van ieder’s thuisfront is zoveel jaar 
lidmaatschap niet haalbaar. Wij zijn eenieder daarvoor 
bijzonder erkentelijk. 

GE 



 
 

 
 
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 
Frituur AnyTyme   -     Wolder 



Leden van de Club van Honderd 

  P.J.C. Aarts J.J.H. Ernenst H.J.M. Paulissen

Administratiekantoor Addas M.W.M.W. Ernenst L.J.J. Paulissen

I. Alken - Bastiaens C. Ernenst - van Beek P.H. Peeters

A.G. Bastiaens M.W. Feijt W.J. Peeters

L. Bastiaens W. Feijt C.C.J. Pepels

L.H. Bastiaens J.E.P. Frederiks P.L. Raia

H. Bastiaens - Darding Felix van der Putten Verf L. Rammers

M. Bastiaens V. Gebhardt J. Sijben

M.P.J. Bastiaens J. Groeneweg M.E.J. Smeets

P.A. Bastiaens M. Groeneweg A.S.F. Spronck - Vroemen

N.W.D. Beckers H. Habets J.A.S. Stevens

T.W.C. Beckers L.J.E. Hameleers G.P.M. Theunissen

A.P.M.G. Beerts W.J.J. de la Haye P.J. Thijssens

H. van den Boorn W.J.F. van Herpt P.M.J. Thijssens

M. Borgignons F. Hertogen P.M.J.I. Thijssens

H.M. Brandt W.T. Hertogen R.P.M.J. Thimister

J. Bronswaar G.M.N. Hesemans C.C. van Thor

E.B.G. Broux L.H.M. Hesemans L.L. Tillie

A. Cauberg - Vandenboorn W.S.M. Hesemans Tripels Advocaten

M. Caubergh J.A.H. Hogenboom L. Vandenboorn

C.L.J.M. Close J.P. Hogenboom H.H.A. van Veggel

R.J.E. Close M.C.P. Hogenboom J.J.A. Vliegen

M.A.G. Corsius N.G.J. Hogenboom A. van Vlodrop - Mares

J. van Dam P. Hogenboom J.J.M. Vrancken

H.W.P. Darding T.G.A. Hogenboom G.P.J. van Weert

J.W.P. Darding I.P.J. Huisman - Eijssen M.N.G. van Weert

Depondt Fiberworld BV W.H.Y. Hul R.G.M. van Weert

H. Dieteren - Franssen J.P.M. van de Kamer R.P.L. van Weert

H. Doms A.E.M.L. Knaapen H. Weltens

J.P. van Dongen A.G.W. Koumans J. van Wensveen

J. Dritty M. Meertens - Caberg L.A.A. Willems

J.J.H.M. Duijsinx F.M. Menten G.G.A. Willemsen

L.R. van Duurling W.G.A. Moors D.E. Wiltschut

V.H.M. Eggen M.P. Nicolaes - Hertogen P.J.M. Wittelings

M.G.H. Eggen - Nelissen E. Niesten L. van der Zee

G. Eijssen P.J.H. Nijsten R.J.J. van der Zee

J. Eijssen



Nieuws van de commissie 
werving en opleiding. 

 
Via deze weg willen we jullie op de hoogte houden van 
de ontwikkelingen betreffende onze leerlingen. En er zijn 
in de afgelopen maanden alweer een paar mutaties 
geweest in ons leerlingenbestand. 
 
Robin Schoonbrood en Claire Hermsen (allebei 
dwarsfluit) zijn na het jeugdkamp doorgestroomd van het 
OpMaat orkest naar Joonk Blouw orkest. Zij hebben 
ondertussen hun eerste repetitie al gehad en het was voor 
de dames toch wel even wennen. Wij wensen hen beiden 
veel succes. 
 
Hierdoor heeft het OpMaat orkest nu een unieke 
bezetting: 4 trompettisten. 
Maar in januari zullen zij weer aangevuld worden met de 
nieuwe leerlingen die in september zijn begonnen met 
hun lessen op klarinet en trombone.  
Zo blijkt maar weer dat het OpMaat orkest een zeer 
wisselende bezetting heeft. 
 
Helaas hebben Maud Lamkin en Sterre Mom zich 
afgemeld als lid van de harmonie. 
 
Lisa de Graaff speelde al een tijdje hobo en was ook lid 
van Joonk Blouw orkest. 
Onlangs heeft zij besloten om verder te gaan op 
altsaxofoon. Ondertussen is zij al flink aan het oefenen. 
Wij wensen haar veel succes en hopen dat zij spoedig 
opnieuw kan toetreden tot Joonk Blouw orkest. 
 
Commissie Werving en Opleiding.  



.Agenda 

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

 

zo 16 20:00 u Concert drumband in Spaubeek

14:00

16:30 u

zo 30 nnb Opluisteren Allerzielenviering in Wolder

wo 02 20:30 u Extra repetitie orkest met Gé Reinders in zaal HW

zo 06 09:00 u Jubilarissenviering

di 08 20:00 u Extra repetitie orkest met Gé Reinders in zaal HW 

tot 22:30 uur

za 12 nnb Optreden drumband in Eijsden

zo 13 nnb Concert in het Mecc met Gé Reinders ten bate van 

de Zonnebloem

vr 18 20:00 u Concert van de fanfare Spaubeek o.l.v. Ad Triepels 

gevolgd door de Generale repetitie van onze 

drumband (zaal HW)

zo 20 nnb Deelname drumband aan Bondsconcours in Venray

zo 27 14:15 u Kienmiddag in de zaal van de Harmonie (organisatie 

Supportersvereniging)

zo 25 09:00 u Opluisteren Kerstviering door Joonk Blouw orkest

zo 08 11:30 u Nieuwjaarsconcert

december-11

januari-12

oktober-11

zo 23 Wijnproeverij in zaal HW (organisatie 

Supportersvereniging)

november-11



In september vonden 2 dubbele Wilhelmina huwelijken 
plaats.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het eerste huwelijk was op 10 september tussen Marcel 
Bustin, die lid is van harmonie Wilhelmina Posterholt en 
Peggy Duijsinx van onze vereniging. Het tweede 
huwelijk dat plaats vond was tussen Denny Kluts en 
Vivian Snel die beiden van onze vereniging zijn en elkaar 
het jawoord gaven op 23 september jl.  
 
De redactie van ’t Blouw Kallepingkse wenst beide 
echtparen een voorspoedig en gelukkig huwelijk toe. 
 

Heiligdomsvaart 2011 
Eerst even een stukje geschiedenis... 
Maastricht maakte zich op voor de viering van de 54e 
Heiligdomsvaart. Deze werd in juli 2011 gehouden. Elke 
zeven jaar, zoals de van oudsher geldende traditie aangeeft, 
komen duizenden pelgrims naar Maastricht met als 
hoofddoel een bezoek aan het graf van de eerste bisschop 
van Maastricht, Sint Servatius. Sint Servatius, Armeniër van 
geboorte, leefde in Maastricht van circa 375 tot 384 n.C. In 
384 werd hij begraven langs de heerbaan die Keulen via 
Maastricht met de Kanaalkust verbond. De mens Servatius 



had door zijn leefwijze zo’n diepe indruk achtergelaten dat 
direct na zijn dood mensen pelgrimeerden naar zijn graf. 
 
Het pelgrimeren naar het graf van Sint Servatius nam 
dergelijke vormen aan dat door zijn opvolgers de 
bisschoppen Monulphus en Gondulphus achtereenvolgens 
een houten kerkje en nadien een templum magnum werden 
gebouwd. De huidige basiliek stamt uit de eerste helft van 
de elfde eeuw. De verering voor Sint Servatius heeft nimmer 
ingeboet. De Maastrichtenaren zijn nog steeds trots op hun 
eerste bisschop en het geloof dat hij in onze streek heeft 
gebracht. 
 
Hoe en wanneer de zevenjaarlijkse Heiligdomsvaart is 
ontstaan is niet bekend. Een eerste officiële melding gaat 
terug naar het jaar 1391. Een Heiligdomsvaart wordt 
gekenmerkt door de volgende feitelijkheden: er is sprake 
van een erkende bedevaart en de daaraan gekoppelde 
Heiligdomsvaart wordt met een vaste regelmaat (elke zeven 
jaar) gehouden. Tijdens de Heiligdomsvaart vinden 
openbare relieken exposities plaats en voor de pelgrims zijn 
buitengewone geestelijke gunsten (lees: aflaten) te 
verkrijgen. 
 
Het tonen van de relieken vond destijds plaats vanaf de 
'dwerggalerij' (Vrijthofzijde) zodat de pelgrims, die massaal 
aanwezig waren, allen de relieken konden aanschouwen. De 
relieken van de verschillende heiligen moesten immers als 
voorbeeld gelden voor de mens om als christen te leven en 
desnoods het leven te geven voor het geloof om zo het rijk 
der hemelen te verdienen. 
 
Uiteraard zijn er ook langere perioden geweest in de 
geschiedenis dat geen Heiligdomsvaart kon plaatsvinden. 



Voornamelijk vormden politieke redenen de grondslag 
voor het afwijken van de zeven jaarlijkse cyclus. 
 
In 2011 stond de Heiligdomsvaart wederom in het teken 
van de verering van de eerste bisschop van Maastricht en 
andere heilige broeders en zusters in het geloof. Tien 
dagen lang, van 30 juni t/m 10 juli, heeft Maastricht en 
met name de Sint Servaasbasiliek zich ingezet om de vele 
pelgrims uit binnen- en buitenland te kunnen ontvangen.  
  
Het thema van de Heiligdomsvaart 2011 luidde: 'AdLucem 
- het Licht tegemoet'. Het thema liet de bezoekers ervaren 

welke de weg is naar het Eeuwige Licht. Tijdens de elf 
dagen van deze Heiligdomsvaart  werd het thema 'Ad 
Lucem' in al zijn varianten aan de orde gesteld zowel in de 
vieringen als in de andere  (culturele) uitingen. In deze 
editie namen beide harmonieën van Wolder deel aan de 
bedevaart rondgang in Maastricht. 
 
De eerste zondag namen onze collega’s St.Petrus en 
Paulus deel aan de rondgang. “de Greune”, liepen met 



groots vertoon door de straten van Maastricht. Zij oogsten 
veel applaus met hun prachtige Spaanse werk. Ondersteunt 
door de gong en de pauken sloeg hun dirigent, Matty 
Cilissen, met een statige “Franse slag” de maat. Hierdoor 
waren de pauken en gong natuurlijk mooi op tijd, en 
eerlijk is eerlijk, het oog moet ook wat. 
 
Ter afsluiting van deze 54 editie mocht Wilhelmina de 
tweede zondag de rondgang sluiten. Voor de vele jeugdige 
muzikanten was het natuurlijk wel een zeer speciale 
ervaring. Eerstens natuurlijk de mooie processie muziek, 
maar de overweldigende publieke opkomst deed menigeen 
de “haren overeind” doen gaan. Tussen de 75 en 100 
duizend mensen langs de kant, dat maken we toch niet elke 
week mee. 
Ondanks de vakanties was de opkomst van onze leden 
groots, op een stuk of 12 zieken en vakantiegangers na 
presenteerde Wilhelmina zich compleet.  
 
Wat ons betreft, misschien weer tot over 7 jaar... 



  



 

 

 OKTOBER   NOVEMBER 

     

01. Theo Bovens  04. Marco Senten 
02. Neville Senten  05. Sela Bolweg 
03. Yentl Prop  07. Dave Braeken 
04. Michel Knaapen  07. Marco Ernenst 
05. Evelyne van Dam  08. Jean-Marie Willems 
06. Maurice Borgignons  09. Jeroen Duijsinx 
11. Pierre Bastiaens  12. Arno Beerts 
11. Giel Eijssen  12. Martin Warnier 
12. Bram Hogenboom  17. Giscard Hamers 
14. Chris Smael  17. Math Paulissen 
16. Wim Hesemans  19. Nico Beckers 
17. Natan Kamperman  25. Lenie van Dam 
19. Arnaut Corsius  28. Wessel Thimister 
19. Francien van Weert    
31. Victor Knubben    

     

  DECEMBER   

     

01. Laura Hogenboom  13. Harrie Beerts 
03. Mo Menten  16. Ignace Willems 
04. John Duijsinx  18. Esther Smael 
07. Iris Bannier  28. Jan Dinjens 
08. Simon Verkijk  28. Jan Haasnoot 
09. Remco Corsius    
09. Mat van Weert    

     
 


