Patisserie – Chocolaterie

Hub Essers
St. Annalaan 5 - telefoon : 043-3219963
Maastricht

Openingstijden
maandag gesloten
dinsdag t/m zaterdag 8.30 - 18.00 uur
zondag 10.00 - 14.00 uur

’T BLOUW KALLEPINGSKE
Verenigingsblad van Harmonie Wilhelmina,
Wolder Maastricht

jaargang 29

2013

aflaflevering 1

In dit nummer:
Een jaar ging voorbij
Caeciliafeest 2012
Ruilbeurs
Huisstijl
Commissie Werving & Opleiding
Grote Clubactie
Maastrichtse jeugd musiceert
Uitleg nieuwe website
Hangjeugd
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, Dasima Schmitz, Jasmijn Knaapen,
Harrie Darding, Giel Eijssen, Marc Hogenboom . 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: kallepingske@harmoniewilhelmina.nl
Harmonie Wilhelmina op internet: http://www.harmoniewilhelmina.nl

Een jaar ging voorbij…..
Op het moment dat u deze editie van ’t Blouw
kallepingske onder ogen krijgt, schrijven we reeds 2013.
Kerstmis 2012 en de jaarwisseling liggen achter ons.
Voor zover ik u niet reeds eerder een Zalig Kerstfeest en
een voorspoedig 2013 heb toegewenst, wil ik dat bij
dezen alsnog zeer graag doen. Het gaat u allen bijzonder
goed in het nieuwe jaar. Degenen die het afgelopen jaar
binnen hun familie- of vriendenkring geconfronteerd
werden met droevige omstandigheden wens ik van harte
toe dat zij troost en kracht mogen vinden in de kostbare
herinneringen die achterblijven en dat zij toch nog
verwachting mogen en kunnen koesteren voor de
toekomst. Zij die wegens ziekte tijdelijk aan de zijlijn
moeten blijven wens ik graag een voorspoedig herstel toe.
Binnen ons harmoniegebeuren begon 2012 niet goed.
Direct na de jaarwisseling werden we geconfronteerd met
het plotseling overlijden van Willy Schmidt. Uit respect
voor Willy en zijn familie werd het geplande
Nieuwjaarsconcert en het traditionele nieuwjaarstreffen
afgelast Willy was de stille kracht van het orkest,
Nimmer op de voorgrond tredend, maar wel steeds
nadrukkelijk ambitieus aanwezig, daarbij een uitstekende
muzikale inbreng leverend. Hij laat ons heel mooie
herinneringen achter en die zullen we koesteren. Hij zal
in de harten van de Blouwen van Wolder een aparte
plaats blijven innemen. Wij zijn hem dankbaar voor alles
wat hij voor de Blouw van Wolder gedaan en betekend
heeft. Hij was een steunpilaar voor het korps. Tijdens het
voorjaarsconcert van 18 maart in onze eigen zaal werd
“Con te Partiro”speciaal aan Willy opgedragen, Gelukkig
kende 2012 voor onze harmonie ook betere momenten. In
vogelvlucht:

Met veel genoegen mochten we constateren dat een
aantal jeugdige muzikanten een zodanig muzikaal niveau
had bereikt dat zij de hoofdmacht van de Blouw
van Wolder konden komen versterken. En het doet goed
nu reeds te vermelden dat in 2013 het korps opnieuw met
een aantal jeugdigen zal worden uitgebreid.
Binnen CV de Blouwe nam Leon van Duurling de scepter
over van Gerrie Hesemans als prins carnaval 2012 van de
Blouw van Wolder.
Onze harmonie verzorgde in mei samen met het
Koninklijk Erkend Mannenkoor Borgharen een
uitstekend concert in de concertzaal van het Maastrichts
Conservatorium en datzelfde deed zij in oktober met
fanfare St Caecilia uit Wijnandsrade in de St Annakerk.
Tijdens dit concert trad operazanger Nico Wouterse als
solist op. De concertreeks 2012 werd afgesloten met een
Kerstconcert in onze parochiekerk.
Onze drumband verzorgde op 3 november jl. samen met
de drumband van onze Wolderse zustervereniging en die
van de Koninklijke Harmonie van Eijsden een heel mooi
concert in de zaal van harmonie Petrus en Paulus.
Diezelfde dag nam het jeugdorkest deel aan de themadag
“Maastrichtse Jeugd Musiceert”.
Het bestuur werd in 2012 met het oog op de voorgestane
verjonging versterkt met twee nieuwe bestuursleden.
Ook het afgelopen jaar moesten we weer op een aantal
fronten hand- en spandiensten verlenen om het huishoudboekje op orde te houden. Hierbij mogen we gelukkig
rekenen op de steun van velen. Langs deze weg wil ik
iedereen, die zich het afgelopen jaar op welke manier dan

Is vriend van:

Harmonie Wilhelmina
Samen Winnen, samen iets goeds doen!
De VriendenLoterij is de leukste loterij om in te winnen. Want als jij wint, winnen je vrienden ook.
En jij bepaalt wie! Nog mooier is dat je met z’n allen vriend kunt worden van onze stichting.
Want 50% van je inleg gaat direct naar onze Stichting Supportersvereniging Harmonie Wilhelmina !
Winnen is leuker met de VriendenLoterij.
Voor jou, je vrienden, voor iedereen. Ga naar vriendenloterij.nl en speel vandaag nog mee.
Deze actie komt tot stand door de stichting supportersvereniging Harmonie Wilhelmina.
Gebruik sponsorcode 9605 als je loten gaat kopen zodat je aangemeld bent bij de stichting.

Meer dan één miljoen prijzen!
Als jij wint, winnen je vrienden ook!
Speel mee met je vrienden, familie of buren!
50% van je inleg gaat direct naar onze stichting!
Ga snel naar www.vriendenloterij.nl

Winnen is nóg leuker als je het kan delen met je muziek vrienden
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ook heeft ingezet voor de onze harmonie, heel hartelijk
danken voor de geleverde inspanning. Alleen met de
belangeloze hulp van de vele personen, die de Blouw een
warm hart toedragen, kunnen we onze rol binnen de
Wolderse gemeenschap blijven vervullen. Daar zijn we
trots op en ook in 2013 gaan we
samen verder. Nogmaals heel hartelijk dank!
Giel Eijssen
Voorzitter.

Coen & Rianne

Tongerseweg 390
6215 AD Maastricht
043 -3472487
www.cafedepepel.nl

DAK-ZINK en TIMMERWERKEN

Diependaalweg 11
3770 Vroenhoven Riemst
Tel: +32 (0)12/45.53.03
info@dakwerkenhaesen.be
www.dakwerkenhaesen.be

Nieuws van de commissie
werving en opleiding.
Via deze weg willen we jullie op de hoogte houden van
de ontwikkelingen betreffende onze
leerlingen.
Open repetitie augustus 2012:
De open repetitie in augustus heeft 4 nieuwe
aanmeldingen opgeleverd voor de nieuwe Spelen
met Muziek groep. De nieuwe Spelen met Muziek groep
bestaat uit:
Dewi Hesemans
Elles Lenaerts
Rik Lenaerts
Tim Lenaerts
Doorstroom naar Joonk Blouw orkest:
Naar aanleiding van haar geweldige solo optreden tijdens
het jeugdkamp is Petra Bollen, klarinet, doorgestroomd
naar Joonk Blouw orkest. Niet veel later zijn ook
Laurence Hamers, klarinet, en Filippo Latilla, trombone
doorgestroomd naar Joonk Blouw orkest.
OpMaat orkest:
Omdat de 3 doorgestroomde leerlingen de enige leden
van het OpMaat orkest waren, hebben we tijdelijk geen
OpMaat orkest. Maar in januari zullen de 4 leerlingen die
in augustus voor het eerst naar Kumulus gingen weer een
nieuw OpMaat orkest gaan vormen. Dit zijn:
Sam Berghof
klarinet
Zoë Koumans
klarinet
Siobhán Kuster
saxofoon
Rubin Smal
trompet

Afmeldingen:
Helaas hebben ook enkele leerlingen, om diverse
redenen, zich afgemeld als lid van de harmonie:
Dave Braeken
trombone
Lisa de Graaff
saxofoon
Desiree Hulshof
klarinet
Maxime Hessels
saxofoon
En ook Veerle Mom, saxofoon, heeft aangegeven om per
1 januari 2013 te gaan stoppen.
Nieuwjaarsconcert 2013:
Tijdens het nieuwjaarsconcert op 6 januari 2013 zullen
Joonk Blouw orkest en Joonk Blouw drumband weer een
mooi concert voor jullie verzorgen.
Voorspeeldag 2013:
De voorspeeldag zal plaatsvinden op zondag 7 april 2013.
Zet deze datum dus maar alvast in
jullie agenda.
Wijziging commissie:
Na de afmelding van Ron Thimister was er een plaats
vacant in de commissie. Arnaut Corsius
zal die plaats innemen en ook optreden als
contactpersoon voor Joonk Blouw drumband.
Commissie Werving en Opleiding.

MIMI
KAPPERS

Mgr. Vranckenplein 9
6213 HL Maastricht
Tel. 043 3479121
Mob. 0621285353
Volgens afspraak

HAIR BY JAMES
BEHANDELING VOLGENS AFSPRAAK

Tel. 3479644

De Maastrichtse Jeugd Musiceert
Op zaterdag 3 november 2012 was het dan zover: Joonk
Blouw orkest van Harmonie Wilhelmina neemt deel aan
“De Maastrichtse Jeugd Musiceert”georganiseerd door
Stichting Groote Sociëteit Jeugd & Cultuur.
In 2010 bestond de Groote Sociëteit 250 jaar en in dat
kader had de Groote Sociëteit het plan opgevat de jeugd
in Maastricht en directe omgeving bij kunst en cultuur te
blijven stimuleren.
Zeker nu we kandidaat zijn voor Culturele hoofdstad in
2018. In 2010 was het thema “De Maastrichtse Jeugd
Zingt” en dit jaar was het de beurt aan de jeugdige
muzikanten. De Groote Sociëteit wilde een masterclass
organiseren waarbij de jeugdmuzikanten worden
gestimuleerd om nog beter te presteren en vooral nog
meer te genieten van het samen musiceren.
Uiteindelijk hadden zich 4 jeugdorkesten aangemeld:
Leerlingenorkest Harmonie St. Michaël Heugem,
Jeugdharmonie van Harmonie St. Petrus en Paulus,
Jeugdensemble van Koninklijke Harmonie van
Maastricht 1825 en Joonk Blouw orkest van Harmonie
Wilhelmina.
Om 11 uur werden we ontvangen in de Groote Sociëteit
en werd er geloot in welke volgorde de jeugdorkesten
zouden optreden. Joonk Blouw orkest trok nummer 1.
Daarna trokken alle muzikanten in optocht naar de
Bonbonnière onder begeleiding van Harmonie Kunst
Door Oefening. Voor de toeschouwers was dit een zeer
aparte optocht. Aangekomen in de Bonbonnière kreeg
iedereen soep en broodjes, waarna de muzikanten nog
even konden inspelen. Wij traden om 12.45 uur op als
eerste jeugdorkest en speelden Discovery, enkele

delen uit A view at the Zoo en uit de Beatles. We gaven
een concert waar iedereen zeer tevreden over was,
muzikanten, dirigent en ook de jury zoals later bleek uit
het commentaar. Na het optreden van de andere
jeugdorkesten werden de jeugdige muzikanten verdeeld
over 3 masterclasses, die allen een ander werk uit de
lichte muziek gingen instuderen. Er was heel veel ruimte
voor improvisatie, iets waar de meesten nog niet zo goed
raad mee wisten, en volop solopartijen.
Vanaf 16.45 uur zat de Bonbonnière afgeladen vol voor
de optredens van de 3 samengestelde orkesten aangevuld
met de koren Sjamaes en de Beltoontjes.
De optredens vielen heel goed in de smaak en waren
extra leuk door de vele solopartijen, ook van onze
Blouwe muzikanten. Er werd zelfs mee gedanst in de
zaal. Daarna was het tijd voor de jurering van de
jeugdorkesten. De 1e prijs ging naar Leerlingenorkest
Harmonie St. Michaël Heugem. De jury o.l.v. Marc
Huynen had zeer lovende woorden voor Joonk Blouw
orkest en vond dat wij de beste uitvoering hadden
gegeven, maar omdat wij niet alleen jeugdleden hadden
en de muziekkeuze niet helemaal aansloot bij het thema
lichte muziek, konden zij ons niet de eerste prijs
toekennen, maar wel alle lof.
Iedere deelnemer zal nog een oorkonde ontvangen voor
deelname aan deze dag en bovendien een toegangskaart
voor het concert van Ali B komende zomer in het
openluchttheater in Valkenburg. Rond 18.00 uur trok
iedereen moe maar voldaan naar huis of naar het concert
van onze drumband in de Groene Zaal.

Café
Abrahamslook

Polvertorenstraat 6
6211 LX Maastricht
043 3250356

WWW .TUININTERIEUR. BE

Voor al uw drukwerken,
van naamkaart
tot megaposter
St-Servaasstraat 39
B-3770 RIEMST
Tel. 0032 12 451139
castro.jp@telenet.be

Vithebo Bouwservice b.v
Postbus 1122
6201 BC Maastricht

info@vithebo.nl
www.vithebo.nl

tel. 043 - 325 19 92
fax. 043 - 325 15 93
gsm. 06 - 43 23 75 05

Een toelichting op onze nieuwe huisstijl
Ja, jullie zien het goed. We hebben een aantal zaken
vernieuwd. We leggen u graag even uit waarom en hoe.
Daarvoor moeten we even terug in de tijd naar einde
2011, waar het bestuur besluit om nieuwe bestuursleden
te werven waaronder een PR en Communicatie
portefeuille.
Hoofddoelstelling voor 2012 was het professionaliseren
en vernieuwen van de communicatie door, voor en over
onze harmonie. Het begint bij een van de belangrijkste
principes: uniformiteit en herkenbaarheid in alle uitingen.
Kortom: een huisstijl, die past bij wat wij als vereniging
voorstaan.
Bedrijven, maar ook verenigingen, veranderen in de loop
der jaren. Hoeveel recente voorbeelden hebben we niet
gezien van bedrijven die vanwege hun veranderende
bedrijfsvoering dit ook in hun huisstijl tot uiting willen
laten komen? Denk bv aan DSM, Microsoft en dichterbij
ook de TEFAF die recent hun logo’s (en de rest van hun
huisstijl) hebben aangepast.
Uiteraard verandert onze koers minder drastisch: we
blijven muziek maken. Wèl moesten we ons logo laten
digitaliseren om het ook op onze website en andere
digitale middelen te kunnen gebruiken. We hebben in die
stap meteen een aantal wijzigingen doorgevoerd, die u
terugziet in ons nieuwe logo:
- Duidelijke herkenbaarheid van HW: Harmonie
Wilhelmina
- Het kroontje op de W: dit komt terug in ons
uniform, een knipoog naar koningin Wilhelmina
en de erepenning die we hebben
- Deels handhaving van de oude logo structuur

-

Verbetering van de leesbaarheid (een open “W”,
minder cirkels)

Een tweede grote klus die we geklaard hebben is de
vernieuwing van onze website. We zijn weer helemaal bij
de tijd. In de huidige tijd nemen met name de social
media een snelle vlucht. Buiten het feit dat ze erg
populair zijn onder de jongere generaties, zorgen ze ook
voor een snelle communicatie en een groot bereik. Onze
nieuwe website is geïntegreerd met onze facebook
pagina. U kunt pagina’s of nieuwsberichten direct vanaf
onze site “Liken”.
Een hele mooie toevoeging die we hebben gedaan is de
koppeling tussen onze website en uw email. We komen u
letterlijk het nieuws brengen. Alle nieuwsberichten die
we op de site plaatsen, ontvangt u automatisch in uw
email de dag na plaatsing. Registreer u daarom direct
door op de Oranje knop te klikken op onze nieuwe site!
Qua stijl gebruiken we oranje kleuraccenten, weer als
knipoog naar Wilhelmina.
Oranje is ook de kleur die staat voor plezier, creativiteit,
dynamiek, energie, warmte en gezelligheid. Allemaal
toepasbaar op de muziek die we maken, maar ook op wat
we willen zijn als vereniging.
De toepassingen die jullie zien zijn onder andere de
sponsorpresentatie, het programmaboekje tijdens het
nieuwjaarsconcert en ook de voorkant van dit
Kallepingske.
Frank Hamers
Bestuurslid Wilhelmina, PR & Communicatie
communicatie@harmoniewilhelmina.nl

Herman & Anita
Weltens
Bastiaens

Uw Slager Uw Traiteur
Sint Josephstraat 5 6231 EC Meerssen
Tel.043-3642723

Koeriersdienst

Lebens
- Pakketten
- Documenten
- Goederen

- Benelux
- Europa

Bel voor vrijblijvende offerte

06-549 54624
Redemptielaan 11a
6213 JC Maastricht
www.koeriersdienstlebens.nl

Mgr. Willigersstraat 14
6247AZ Gronsveld
Tel: 043 - 4081655
Fax: 043 - 4087020

Bastiaens, L.H.
Hogenboom, P.
KWH
Haasnoot, J.W.M.
Henk Kluts
Denny en Vivian Kluts
Marcel Thijssens

-

Maastricht
Maastricht
Wolder
Maastricht
Wolder
Geulle
Wolder

en een aantal sponsors, dat anoniem wenst te blijven.

Tillie Beheer BV
Van Sebillen Auto’s BV
Demmler-Hogenboom, mw. I

-

J.P. Hogenboom BV
Restaurant Mary Wong
Paul Block Optiek
Kruiveld BV, S
Verkeersschool Johan Mulkens
Café de Pepel
J. van de Staay, architecten
Brouwers Advocaten
Bouwbedrijf H Castermans
Fysiotherapie M. Smeets
Café Zaal Aajd Vroenhove
Heads Hairfashion
Schiebroek Dakbedekkingen
Avus International Consulting
InBEV
Janfré Uniformen
Apotheek van Thoor
Bemelmans Fiscaal Adviesburo
USA

-

Maastricht
Maastricht
Mülheim a/d
Ruhr
Maastricht
Vroenhoven
Vroenhoven
Maastricht
Maastricht
Wolder
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Wolder
Wolder
Meerssen
Maastricht
Maastricht
Breda
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Maastricht

P.J.C. Aarts
Administratiekantoor Addas
I. Alken - Bastiaens
A.G. Bastiaens
L. Bastiaens
L.H. Bastiaens
H. Bastiaens - Darding
M. Bastiaens
M.P.J. Bastiaens
P.A. Bastiaens
N.W.D. Beckers
T.W.C. Beckers
L.A. Boon
H. van den Boorn
M. Borgignons
T.J.F.M. Bovens
H.M. Brandt
J. Bronswaar
E.B.G. Broux

J.J.H. Ernenst
M.W.M.W. Ernenst
C. Ernenst - van Beek
M.W. Feijt
W. Feijt
J.E.P. Frederiks
Felix van der Putten Verf
J. Groeneweg
M. Groeneweg
H. Habets
L.J.E. Hameleers
W.J.J. de la Haye
G.J. van der Heijden
W.J.F. van Herpt
F. Hertogen
W.T. Hertogen
G.M.N. Hesemans
L.H.M. Hesemans
W.S.M. Hesemans

A. Cauberg - Vandenboorn

J.A.H. Hogenboom

M. Caubergh
C.L.J.M. Close
R.J.E. Close
M.A.G. Corsius
J. van Dam
H.W.P. Darding
J.W.P. Darding
Depondt Fiberworld BV
H. Dieteren - Franssen
J. Dinjens
H. Doms
J.P. van Dongen
J.J.H.M. Duijsinx
L.R. van Duurling
V.H.M. Eggen
M.G.H. Eggen - Nelissen
G. Eijssen
J. Eijssen

J.P. Hogenboom
M.C.P. Hogenboom
N.G.J. Hogenboom
P. Hogenboom
T.G.A. Hogenboom
I.P.J. Huisman - Eijssen
W.H.Y. Hul
A.H. de Jong
J.P.M. van de Kamer
A.E.M.L. Knaapen
A.G.W. Koumans
H.W.A. ter Linden
M. Meertens - Caberg
W.G.A. Moors
M.P. Nicolaes - Hertogen
E. Niesten
P.J.H. Nijsten

H.J.M. Paulissen
L.J.J. Paulissen
P.H. Peeters
W.J. Peeters
C.C.J. Pepels
P.L. Raia
L. Rammers
J. Sijben
M.E.J. Smeets
A.F.M. Smits
J.A.S. Stevens
G.P.M. Theunissen
L. Theunisz
P.J. Thijssens
P.M.J. Thijssens
P.M.J.I. Thijssens
R.P.M.J. Thimister
C.C. van Thor
L.L. Tillie
Timmerbedr. E. van den
Boorn
L. Vandenboorn
H.H.A. van Veggel
J.J.A. Vliegen
A. van Vlodrop - Mares
J.J.M. Vrancken
M.N.G. van Weert
R.G.M. van Weert
R.P.L. van Weert
H. Weltens
J. van Wensveen
L.A.A. Willems
G.G.A. Willemsen
D.E. Wiltschut
P.J.M. Wittelings
L. van der Zee
R.J.J. van der Zee

Corpus Sana, the personal approach
 Wilt u een strakker lichaam?
 Weer goed voelen over uw body?
 Heeft u geen tijd om drie keer per week
uren te gaan sporten?

Dan hebben wij de oplossing:
Twee keer per week,
20 minuten Power Plate per sessie,
is voldoende om je weer helemaal fit te voelen!

Corpus-Sana,
Tongerseweg 330, 6215AC Maastricht.
Marcel +31(0)652 283 282.
Mariëlle +31(0)625 57 20 20
www.corpus-sana.nl

Fysio Smeets, Actief in Balans!

Fysiotherapie Mariëlle Smeets,
Tongerseweg 330, 6215AC Maastricht.
Mariëlle +31(0)625 57 20 20
www.fysiosmeets.nl

Carnavalsbal 2013 CV De Blouwe
Het is voor de echte vastelaovendsvierder 'eindelek' weer
zo ver, en dit jaar al heel vroeg!
Op zaterdag 19 januari roepen wij weer de nuije
Hoeglöstigheid van CV De Blouwe uit!!
Alle vastelaovendsvierders van Wolder worden
opgeroepen zich te verzamelen voor een groot feest
in onze eigen Blouwe Hoftempel.
Om 19:30 uur worden de leden van de harmonie en
drumband in uniform verwacht in de Hoftempel, waar we
afscheid zullen nemen van onze fantastische prins Leon I.
Hij heeft samen met de hele familie Van DuurlingBastiaens gezorgd voor een onvergetelijke (en goed
gevulde) Vastelaovend 2012. Naast het enthousiasme en
de passie voor de carnaval, hebben de goed verzorgde
frikkedelle, kroketten, sateekes en de nodige extra pilskes
de Raad van Elf bijna doen besluiten om deze prins aan te
houden.
Wee weurt 't?
Nadat we de Groete Oonbekinde zijn gaan ophalen bij
één van de bekende adressen in Wolder, zullen we na een
korte rondgang door Wolder weer terugkomen in de
Hoftempel.
Rond 20.11 uur zal de nuije Hoeglöstigheid bekend
worden gemaakt aan het Wolderse volk.
Tijdens en na de receptie, hebben we een fantastisch
programma voor jullie in petto!
Eindelek!
Na het succes van vorig jaar hebben we de internationale
DJ’s De Jefkes weer bereid gevonden de avond
opluisteren. Samen met alle Blouwe, zusterverenigingen,
familie en vrienden wil CV De Blouwe graag weer een

geweldig feest bouwen tot in de vroege uurtjes, waarmee
we de Wolderse vastelaovendstraditie in ere willen
houden!
Veer zien us op 19 januari!
Voor alle nieuws over het bal, de vastelaovend, de CV en
foto’s en filmpjes van afgelopen jaren verwijzen wij
graag naar onze website: www.cvdeblouwe.nl
Alaaf! CV De Blouwe
P.s. Op deze plaats willen we iedereen in Wolder en
daarbuiten bedanken, die de vereniging heeft
ondersteund door het kopen van de wafels uit de
Wafelactie van afgelopen december.

Ruilbeurs voor zwarte schoenen
en witte hemden
In april gaan weer een aantal leerlingen bij Kumulus hun
A examen doen en vanaf dat moment mogen ze met de
harmonie mee op straat gaan lopen. Ze krijgen dan een
uniform, maar zelf moet er nog voor een wit hemd en
zwarte schoenen gezorgd worden. Dit is dan meestal geen
probleem. Maar na enkele maanden zijn de schoenen
vaak al te klein en amper gedragen. Dan is het natuurlijk
zonde om alweer nieuwe schoenen te moeten komen.
Daarom willen we gaan starten met een soort ruilbeurs
voor zwarte schoenen en eventueel witte hemden voor
onze jeugdige leden. We hebben Sandra Bastiaens (tel.
06-27547778) bereid gevonden om deze ruilbeurs te
beheren. Iedereen die zwarte schoenen en witte hemden
heeft die niet meer passen, kan die inleveren bij Sandra
en iedereen die zwarte schoenen of een wit hemd nodig
heeft kan contact opnemen met Sandra om te vragen of
de betreffende maat aanwezig is. Hier zijn geen kosten
aan verbonden. Voorwaarde voor het slagen van deze
ruilbeurs is natuurlijk wel dat er ook schoenen en hemden
worden ingeleverd.

heads hairfashion
st. josephstraat 21
meerssen

 043-3648765
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Voor professionele reparatie van TV, LCD, AUDIO en VIDEO apparatuur

GUUS GRUISEN
REPARATIE TECHNIEK

Naast reparatie verkopen wij ook nieuwe apparatuur.
Redemptielaan 9c
6213 JC Wolder-Maastricht
Tel.: 043-3437667

Agenda

.

Zie voor een actueel overzicht:
http://www.harmoniewilhelmina.nl/
onder het kopje activiteiten.
Januari 2013
zo 06
11:00 u
za 19

Nieuwjaarsconcert door Jeugdorkest en de
Drumband met aansluitend Nieuwjaarstreffen
inhalen Prins Carnaval CV de Blouwe

Februari 2013
ma 11

deelname carnavalsoptocht Wolder

Maart 2013
za 30

Apr-13
di 30
Mei 2013
za 25
20:00 u

Juni 2013
za 01
20:00 u
zo 09
09:00 u

Opluisteren Paasactiviteit voor Wolder en
Campagne

Rondgang door Wolder ivm Koninginnedag

Concert met Harmonie uit Tilburg (onder
voorbehoud)

Concert met Harmonie Heer Vooruit
Processie wolder

Grote Clubactie 2012
Nu de Grote Clubactie 2012 ten einde is, wil ik jullie op
de hoogte brengen van de stand van zaken. De trekking is
op 29 november 2012 geweest en de uitslag is te lezen op
www.clubactie.nl
We hadden in eerste instantie 500 loten ingekocht, omdat
we hoopten dat ieder lid 4 loten zou afnemen en deze dan
zelf zou houden of zou doorverkopen. Meer loten mocht
natuurlijk ook. En dat hebben we geweten. Vele mensen
hebben meer dan 4 loten afgenomen.
Maar er waren 5 absolute topverkopers:
Piet Hogenboom
100 loten
Thiessen Wijnkopers 50 loten
Harrie Darding
50 loten
Thibaud Hamers
40 loten
Petra Bollen
25 loten
Piet Hogenboom en Thiessen Wijnkopers hebben
afgezien van een prijs en daarom gaan de prijzen naar
Harrie, Thibaud en Petra. Zij zullen zo spoedig mogelijk
hun prijs overhandigd krijgen.
In totaal hebben we met zijn allen maar liefst 1.200 loten
gekocht en verkocht, waarvan er 350 loten tijdens onze
tocht door Wolder verkocht zijn. Dit is een geweldig
resultaat, waar we bijzonder trots op zijn. Maar dit
hadden we natuurlijk niet zonder hulp van onze leden
kunnen bereiken, daarom nogmaals onze hartelijke dank
aan iedere koper en verkoper en iedereen die zich heeft
ingezet tijdens onze tocht door Wolder. Zo zie je maar
weer dat een kleine inspanning van iedereen een groot
resultaat kan hebben. Ook dat is Samen Wilhelmina zijn.

Deze actie heeft veel geld opgebracht, de definitieve
opbrengst zal tijdens de jaarvergadering bekend worden
gemaakt. Volgend jaar gaan we weer meedoen aan de
Grote Clubactie en hopen dan weer op de
medewerking van jullie allemaal.
Petra Pauwels

Kleine uitleg van onze nieuwe website
Graag laten we u enkele aspecten van onze nieuwe
website zien. We nodigen jullie dan ook van harte uit om
een bezoekje te brengen aan onze nieuwe site en ons van
zoveel mogelijk informatie te voorzien om de site beter te
maken waar nodig.
Homepage:






Altijd direct de komende 3 activiteiten en repetities in
beeld
Aantrekkelijk door gebruik van foto’s
De laatste nieuwsberichten
Een frisse oranje menustructuur
de “Oranje button” om u te registreren voor onze updates
in uw email

Alle activiteiten in een kalender weergave
Eén klik en je leest alle details over de activiteit
Blauw = repetities Oranje = concerten

… of in een lijst

Direct “Liken” naar Facebook vanaf de website

Eén klik naar onze email, facebook, foto’s etc

Hangjeugd..
Wolder wordt geteisterd door vrolijke hangjongeren. De
meesten van deze gasten zijn inmiddels lid van Harmonie
Wilhelmina en daar zijn wij hartstikke blij mee. Mocht u
een van deze jongeren herkennen, wees dan gerust zij
“hangen niet”, maar zitten hier op het klimrek…..

Prijsvraag:
Hoeveel leden van het gezin van deze beide muzikanten,
zijn lid van onze harmonie? Mail uw antwoord naar onze
redactie. kallepingske@harmoniewilhelmina.nl Wie van
u wordt er straks als winnaar uit de inzendingen
getrokken?

Zwembad NEPTUNUS
Bilzersteenweg 32
3770 Riemst
Tel.:(0032)(0)12/45 14 49
* Nieuw: nu ook binnenspeeltuin
* Zwemlessen
-

kleine groepen (max. 6 personen)
voor kinderen vanaf 4 jaar
voor volwassen
vervolmakingscursussen

*Babyzwemmen
-

op zondagvoormiddag (ca. 32ºC)

*Vrijzwemmen
*Verjaardagsfeestjes (enkel op afspraak)
-

voor een knalgek feestje
met busvervoer
Nu met Binnenspeeltuin

*Animatiezwemmen
-

elke vrijdag vanaf 21.30 u.
elke zaterdag van 14.00 tot 16.00 u.
laatste vrijdag van de maand:

DISCOZWEMMEN

KICHA
Tongerseweg 328

043 3477009
Behandeling volgens afspraak

CHRIS CRUTS
Rijwielen en Bromfietsen

Orleansstraat 1
6217 LD Maastricht
Tel: 043-3472438

Sint Caeciliafeest 2012.
In de vorige editie van ’t Kallepingske heeft u reeds
kunnen lezen dat het jaarlijkse jubilarissenfeest voortaan
onder de naam van St. Caecilafeest zou doorgaan. Met
deze andere benaming is aansluiting gezocht bij de in
Limburg door nagenoeg alle muziekverenigingen
gebezigde benaming voor hun jaarlijks verenigingsfeest.
Te meer ook omdat St Caecilia de patrones van de
muziek is.

Op 10 november jl. hebben we de schijnwerper op onze
jubilarissen 2012 gericht en dat betrof 1 gouden, 1
robijnen, 1 zilveren en 1 koperen jubilaris.
De gouden mijlpaal werd bereikt door Willie Peeters.
Harrie Darding had 40 jaar Blouw van Wolder achter de
rug, Lenie van Dam vierde haar 25 jarig jubileum en Jo
Knipschild is de man die nu 12½ jaar lidmaatschap achter
zijn naam heeft staan.

We zijn de avond begonnen met de traditionele
Eucharistie viering in de parochiekerk. Dank aan Juliën
Daenen. Tòmmes Lamers,Harry Beerts en Esther
Paulussen voor het opluisteren van die Eucharistieviering.
Terug in onze zaal brachten orkest en drumband de
jubilarissen een muzikale hulde volgde de huldiging en
receptie van de jubilarissen in tegenwoordigheid van de
heer Gordijn, die namens de Limburgse Bond van
Muziekgezelschappen acte de présence gaf.
Wat kan geschreven worden over onze jubilarissen 2012?
Laten we beginnen met onze koperen jubilaris, Jo
Knipschild. Hij werd in het zonnetje gezet voor al het
werk en al de inzet die hij de afgelopen periode voor onze
harmonie aan de dag heeft gelegd. Zijn activiteiten liggen
weliswaar niet direct op muzikaal gebied, hij is een grote
stille kracht in de luwte van het verenigingsgebeuren, met
uitzondering van de periode tussen de 11e van de 11e en
aswoensdag.Dan gaat hij onze carnavalsvereniging
voorop, voert hij de troepen aan en kwijt hij zich op een
geweldige manier van het ceremoniemeesterschap. Maar
een ceremoniemeester moet ook gevoeld, beleefd hebben
wat het betekent om als Prins over het rijk van de Blouwe
te regeren. Dat heeft hij in 2001 op een geweldige manier
gedaan. In de rustiger periode is hij een van de mensen op
wie we nimmer te vergeefs een beroep doen. Of het nu
gaat om nevenactiviteiten die onze harmonie extra
revenuen op leveren, of om hand en spandiensten te
verrichten op logistiek gebied, als zijn werk het toelaat
dan is hij er. Dat siert hem en daarom willen we hem
hartelijk bedanken voor al dat werk en inzet en we hopen
hem over 12½ jaar weer te mogen begroeten in de rij van
de jubilarissen, maar dan als zilveren jubilaris.
Lenie van Dam, 25 jaar lid van onze harmonie.

De voorzitter begon zijn toespraak richting Lenie met de
constatering iemand die geboren is in Blauw Dorp en via
Belfort naar Wolder komt, op voorhand geen keus heeft
wat kleur betreft. Blauw is en blijft blauw en niet anders.
Samen met Jan en Roelant is zij in 1977 in Wolder
komen wonen en werd hun gezin uitgebreid met Evelyne.
Roelant ging via de basisschool naar de solf1ege
opleiding bij Kumulus en die was zo enthousiast dat hij
naar de Blouw van Wolder kwam en klarinet ging spelen.
Evelyne volgde op hobo en Lenie werd zo begeesterd
door die twee dat zij eveneens een klarinet ter hand nam.
En dat gebeurde allemaal in een periode dat het traject
naar deelname aan het WMC 1989 was uitgezet en
iedereen vol aan de bak moest. We schreven toe 1987.
Harrie Dieteren had klarinetten nodig en of zij wilde of
niet zij moest mee naar het WMC. Het resultaat is
overbekend. Zij heeft daar de partij van haar leven
gespeeld.
Er is zelfs een tijd geweest dat het hele gezin actief
betrokken was bij het totale Wilhelmina gebeuren.
Lenie, Evelyne en Roelant, die ons allen helaas veel en
veel te vroeg ontvallen is, maar die nog steeds in
respectvolle herinnering bij ons is, als actieve muzikanten
en Jan. Deze laatste hebben ze evenwel niet kunnen
overhalen om een muziekinstrument ter hand te nemen,
maar hij is een van de vaste krachten bij het ophalen van
het oud papier.
Naast deel uitmaken van het orkest liggen de verdiensten
van Lenie ook op andere terreinen binnen ons
harmoniegebeuren. Zij is er steeds als hulp in welke vorm
dan ook nodig is. Of dat nu het verrichten van hand en
spandiensten is, de begeleiding van de spelen met
muziekgroep, het assisteren bij het archiveren, de

commissie werving en opleiding, het doet er allemaal niet
toe, zij is er, toont daadkracht en dat siert haar.
En dat alles naast haar werk als vrijwilligster in
Campagne en haar bezigheden als oma met Thorsten,
Lasse en Leonore. Heel hartelijk dank voor 25 jaar
enthousiaste inzet voor onze harmonie en we hopen dat
we nog heel lang van haar inzet voor en betrokkenheid bij
de Blouw van Wolder mogen genieten.
Harrie Darding 40 jaar lid van de Blouw van Wolder.
Aanvankelijk hoefde het voor hem allemaal niet zo zeer,
hij is geen persoon die graag in de schijnwerper staat.
Voor hem geldt: er zijn voor je medemens, je vrienden, je
vereniging als het nodig is en dat hoeft niet aan de grote
klok. Maar na enig aandringen is hij toch over stag
gegaan en heeft hij die 40 jaar Blouwe van Wolder in
vogelvlucht nog eens aan zich voorbij laten gaan. Wat
betekent in zijn ogen – achteraf gezien – 40 jaar. In de
beleving van een 13 jarige = zo oud was hij 40 jaar
geleden = is dat heel ver vooruit. In 1972 meldde hij zich
aan als lid van de drumband. Coen vond dat uiteraard
geweldig, maar punctueel als Coen is moest Harrie toch
auditie doen. Dat gebeurde op een houten stoel en 2
stokken. Hij slaagde cum laude en werd aangenomen als
slagwerker in opleiding. Omdat hij op dat moment de
enige leerling was mocht hij meteen meedoen met de
hoofdmacht. Muziekpartituren hadden ze toen nog niet
bij de drumband; alles ging volgens zijn zeggen in
spijkerschrift. Maar dat ging goed. In 1974 werd gekozen
voor deelname aan een concours in Caberg. Toen werd
het echt serieus. Helaas was de uitslag niet te vertalen in
een denderend succes, maar het feest na afloop was er
niet minder om.

Mat Fey boven op de dikke trom bij Leo Meertens door
het café en de rest kunt u wel begrijpen. Harrie glundert
nu nog als dat ter sprake komt. Met veel plezier denkt hij
terug aan de vele reizen die in de jaren 70 en 80 met de
harmonie werden gemaakt, de feesttenten waar het bier
rijkelijk vloeide, zijn overstap naar de slagwerkgroep van
het grote orkest en vooral de deelname aan het WMC
1974 laten nu nog steeds mooie herinneringen boven
komen. Met name het feest na de deelname aan het WMC
omschrijft hij prachtig in de zin van “Waar het einde van
het feest het kraaien van de haan voorbij streefde”. Nou
als dat geen indruk heeft achtergelaten! Ook het WMC
2005 was voor hem en anderen aanleiding om na de
receptie flink door te zakken en ‘s nachts rond de klok
van 3 al trommelend een rondgang door Wolder te maken
om vervolgens huiswaarts te keren. Hij en zijn
compagnons hadden naar eigen zeggen in dat nachtelijk
uur meer toeschouwers dan de hele harmonie overdag. Ja
Harrie in benevelde toestand is het vaak moeilijk goed te
tellen, we zullen het maar geloven. Harrie heeft vele
mooie herinneringen aan onze harmonie. Zijn gezin was
er ook zeer nauw bij betrokken en alles verliep naar wens
totdat de onheilsmelding van de ongeneeslijke ziekte van
Francien kwam. In 2007 ontviel ze hem. Zijn wereld
stortte in, maar hij kreeg de kracht om de weg richting
harmonie weer snel te vinden. Naast zijn rol als super
slagwerker is hij ook nog op andere terreinen actief. Te
denken valt aan zij inzet binnen de Supportersvereniging
en zijn Lotto activiteiten, ‘t Kallepingske en noem maar
op. Heel hartelijk dank voor alles wat hij voor de Blouw
heeft gedaan en nog doet en nu op naar de 50.
De rij van de jubilarissen 2012 werd afgesloten door onze
onvolprezen penningmeester, Willie Peeters.

Willie is in 1962 toegetreden tot harmonie Wilhelmina
Wolder en bij zijn aantreden speelde hij hoorn. “Speelde
hoorn”, nou hij kreeg een hoorn in zijn handen gestopt en
iedereen moest maar afwachten of hij er geluid uit kreeg.
Dat viel geweldig mee. In 1968 werd hij benaderd voor
het bestuur van de harmonie, omdat de functie van
penningmeester vacant was gekomen. Hij aanvaardde die
functie en bleef ook actief als muzikant. De combinatie
van actief muzikant en bestuurslid/penningmeester
vergde uiteindelijk mede als gevolg van een grote
toename van het aantal leden toch te veel tijd. Hij moest
in 1978 een keuze maken en die was ten gunste van het
bestuurslidmaatschap en de vervulling van het
penningmeesterschap. Deze functie oefent hij nu ruim 44
jaar lang uit. Hij doet dit op een voorbeeldige wijze en
tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering oogst hij
telkens grote waardering voor het gevoerde financiële
beleid. Uiteindelijk is hij niets voor niets locatie manager
geweest bij een niet met name te noemen grote
bankinstelling.
Als bewaarder van de Blouwe schatkist heeft hij in de
loop der jaren naam en faam opgebouwd. Er gaat geen
cent te veel uit die kist - als hij twijfelt of de harmonie
wel voldoende belang heeft bij een bepaalde uitgave,
betaalt hij het liever zelf. Als er maar genoeg
binnenstroomt en daar heeft hij een bijzonder goede neus
voor. We gaan even terug naar de tijd van de
Pletzersstraatfeesten. De caravan bij Reng op de oprit en
“ingenomen” door de vaste krachten WP en WB. Aan het
einde van het feest was van zijn gezicht af te lezen of we
goed geboerd hadden. Alle kostenposten had hij ingevuld,
de opbrengst van de bonnenverkoop klopte tot op de cent
en wanneer er zo rond de klok van half 11 s avonds een
smile op zijn gezicht verscheen, dan zat het goed. In het

andere geval was er flink “geknoter” te horen. Hij is ook
lid van de instrumentencommissie die tot taak heeft de
bewaking van het onderhoud van de instrumenten en het
aanschaffen van nieuwe, waar nodig. Met name bij
aanschaf van nieuw instrumentarium is hij degene die een
verantwoorde budgettaire afweging dient te maken.
In de jaren 1962-1978 heeft hij deel uitgemaakt van de
Blaue Jäger. Aan die tijd bewaart hij prachtige
herinneringen.
Je ziet zijn ogen nog glunderen als hij vertelt wat er
destijds allemaal werd uitgespookt. Ja, toen kon het nog
allemaal.
Ook buiten harmonie-verband is hij maatschappelijk
actief. Hij is reeds jarenlang - vanaf 1980 penningmeester van de Stichting Gemeenschapshuis
“Oud-Vroenhoven” Wolder-Maastricht. Deze stichting
heeft het gemeenschapshuis “Oud-Vroenhoven” zoals
deze accommodatie officieel heet, in eigendom en draagt
zorg voor onderhoud en beheer.
Met groot enthousiasme zet hij zich al jarenlang in voor
harmonie Wilhelmina en de Wolderse gemeenschap. Hij
verricht zijn taken voorbeeldig en karaktervol. Dat siert
hem en dat verdient hulde en lof. Die hulde en die lof
werd hem op 10 november jl bijzonder graag
toegezwaaid. En nu op naar de 60!!
In onze dank aan de jubilarissen willen we uiteraard ook
heel graag ieders thuisfront betrekken. Steun van de
achterban is onmisbaar en daarom vanaf deze plaats ook
heel graag een woord van dank en erkentelijkheid aan het
thuisfront.

JANUARI
03.
04.
06.
11.
14.
14.
20.
21.
23.
24.
26.
30.
31.

Anne Eijssen
Léonique Hamers
Wim van Herpt
Harrie Darding
Louis Bastiaens
Ingrid Koolen
Rubin Smal
John Hogenboom
Pierre Thijssens
Vincent Sijben
Herman Doms
Marc Hogenboom
Jeroen Ernenst

FEBRUARI
01.
03.
03.
04.
07.
08.
08.
09.
09.
11.
12.
12.
14.
19.
25.
26.
28.
28.

Wendy Colson
Ans Braeken
Dasima Schmitz
Elles Lenaerts
Willie Peeters
Jasmijn Knaapen
Gillis Willemsen
Dewi Hesemans
Wesley Senten
Vivian Kluts - Snel
Harrie Aarts
Mariet Willemsen
Quintin Senten
John Darding
Lidy Buijs
Cindy van Duurling
Natasja Hesemans
Bèr Hesemans

MAART
01.
02.
05.
07.
07.
07.
08.
10.
10.
11.

Henk Kluts
Richard Lamers
Laurent Bastiaens
Harrie van den Boorn
Filippo Latilla
Paul Thijssens
Piet Hogenboom
Ron Thimister
Rob van der Zee
Jacques Severijns

12.
12.
12.
13.
17.
17.
17.
27.
30.

Léon van Duurling
Bas Pinxt
Jo van Vlodrop
Lotte Alma
Jack Buys
Kees Close
Thibaud Hamers
Nico Hogenboom
John Koumans

Ruime parkeergelegenheid aanwezig!

Van Den Boorn Tongerseweg 209 6213 GB Maastricht Tel:0433432212

J.P. Hogenboom bv
Voor een betere
Centrale verwarming
Sanitair
Gas- en waterfitter
Lood- en zinkwerken

Sortieweg 46
6219 NT Maasricht
Tel: 043-3210518
Fax: 043-3258066

