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Eindelik bin iech...... 
 

Ut waor geluif iech eind oktober begin november dat 

Vincent Sijben en Maurice Borgignons inins veur de deur 

stoonte. En zie kaome met un wel hiel biezundere vraog. 

Reggy wels diech Preens weure vaan C.v. De Blouwe? 

Ut waor ff stil...... iech zek, dat is super...jao zeker!! Meh 

goot iech werrik in ut Hospitaol vaan Mestreech en 

werrik dao met sjiechte, dus ein en al geregel .Iech zal 

toch iers motte euverleige met mien aofdeilingshoof um 

sjus al die wiekende en de vasteloavend vrij te kriege. 

Meh dat waor allemaol gein probleem, heer is immers 

unne echte vasteloavendsvierder. 

 

Der ging unne hiele spannende tied komme veur miech 

want iech mos miene moont hawwe, en tege geine get 

zeige. Iech mos toch get tege John en Lies goon vertelle, 

want iech wis noe neet of zie hun vekansie gebook 

hadde of sjus nog neet. Mer helaas, ze hadde al gebook. 

Iech zek tege hun, dat maak niks oet, es geer mer wel 

beij ut oetrope zeet (en get sponsort haha). 

 

19 jannewarie woar de groete daag, um 19.00 oor stoont 

Vincent veur de deur en iech had miech motte 

umkleije, zwarte brook aon, wit humme en daan dee 

groete Ernie kop met. 

 

Iech hub geluif iech un dikke oor beij Coen en Rianne in 

de keuke vaan Cafe de Pepel gezete. Zweithan en druug 

stroot maakte dit allemaol neet mekelikker. Get nao 20.00 

oor huurde iech de blouwe al komme, nog mie 

zenuwe. 

 



Vaan oet de Pepel vertrokke veer riechting de Blouwe op 

unne sjoen verseerde aonhenger. Zoe veul zaog iech 

netuurlik neet met zoene groete Erniekop op, meh iech 

had eine dee mien henneke vas heeld. 

 

Beij binnekoms vaan de hoftempel vaan CV de Blouwe, 

braok miech hielemaol ut zweit oet, dao stoont iech 

daan. Geine kos miech, alhoewel iech achteraof de vrow 

vaan Preens Leon 1, tege mam vaan miech zag. Dee 

kop dee kin iech. Noe hub iech 9 jaor geleije eine kier 

met dee kop in de Wolderse vasteloavend geloape, eine 

kier en nog koste ze dee nog. 

 

Op de prachtige klaanke vaan de herremenie, eindelik bin 

iech... ging miene ernie der vaan aof en dao stoont 

iech es Preens Reggy den ierste( der zal ouch deenk iech 

geine twiede komme haha). 

 

Sjevraojje krijgste este dao steis. 

 

Wat hub iech miech get aofgepuunt dee aovend. Heerlik!! 

 

Ut waor zoene geweldige aovend, same met al us vrun 

oet Wolder en umstreke, en de luij wat same met miech 

dit fies hubbe gemaak. De kins op de saaijt vaan 

cvdeblouwe.nl alle fotoos röstig trök bekieke. 

 

Meh goot den daag denao kaom de hiele bups vaan de 

raod vaan elf beij miech thoes seere. En ut waor vettig 

weer. Eine daag heet ut ge-iezeld, en dat waor zondag de 

20 ste jannewarie. Kawkleumend koame de jonges 

ziech eeders kier werrume binne, want zellevers de 

lödders waor ies. 

 

  



  

 

 

 

 

 

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 

Is vriend van: 

Harmonie Wilhelmina 



 
  

R.EMONS 

Frankenstraat 45, 6226AB Maastricht  TEL:043 3621463 

Voor al uw verse vis, gebakken vis 
 of complete visbuffetten. 

Openingstijden: Ma   gesloten 
Di +Wo + Do  9:00-18:00 
Vr:   9:00-18:30  
Za:   9:00-16:00 

  

            
  

  

 

  

    
  

  

  

  

      

  

Brood en Banketbakkerij 
 

Emmerix – Swennen 
 

Ook op zondag leveren wij ovenvers ! 
 

 Broodautomaat aanwezig! 

Dinsdag rustdag 
Ma tm za  08:00 tot 18:00 

Zo   08:00 tot 14:30 

Maastrichtersteenweg 232 
Vroenhoven 
Tel.  012 451672 

Vanuit NL. 0032 12 451672 



Lies vaan Bel vaan de kromme Dorus, oftewel mien mam 

had heerlikke erwtesop gemaak. Dat ging der wel in 

met e bruudsje. 

 

De nao hadde veer wel eeder wiekend get te doen, CV de 

Smokkeleire, CV de Greune, CV de Pumpeleire en 

toen kaom de stoet van Wolder en Vroenhove. 

 

Smeurigens um un oor of 11 bin iech same met de vrow 

en keender opgehaold um nao ut Patronaat te goon. 

Dat waor deen daag eve de Prinsetempel vaan CV de 

Blouwe. De wagel had der get meuijte met um ut look 

Vlijtingen te veende :). 

 

De vrowluij vaan de raod vaan elf had iech aon ut werk 

gezat um bruudsjes te smere, nogmaals bedaank!, 

Raoul had iech achter ut buffet gezat, en de herremenie 

speulde un aontal vasteloavends leedsjes. Tot dat den 

optoch ging beginne. Dit waor eigelik al hiel gezellig, 

meh ut fies mos nog beginne. 

 

Met un bitsje wit poeijer oet de loch, ging iech miech 

bove op de prachtige wagel vaan us, same met vrow en 

keender, installere. Ut waor kaaijt meh daorum had iech 

miech al un thermobrook en thermoshirt aon gedoon. 

En met e bitsje spreenge mos dat wel lukke! Ut waor veur 

miech un ier um zoe hoeg te stoon. 

 

Door de straote vaan Wolder kaome veer aon in 

Campagne. Veer waore dees reis es ierste vertrokke en 

laoge get veur. Toen hubbe de majorettekes vaan de 

Blouwe un paar rundsjes langs de aw luij vaan 

bejaardehoes Campagne gelaope, en de herremenie 

speulde hun sjoenste toene. 

 



Ver koste weer weijer en kaome via de Tongerseweeg 

trök riechting Wolder. wat e vollek stoont dao! 

 

Nao effekes te stoon kieke wie de res vaan de stoet 

binnekaom zien veer toen roont un oor of 5 get goon ete 

in ut patronaat. 

 

Veer voonte ut toch zoe jaomer dat dees reis geine Preens 

en Prinses vaan de Greune der beij koste zien, en 

zien daorum riechting de Greune zaol vertrokke um dao 

us steun te betuige. 

 

Es aofsleeting kaome veer beij de pepel oet boe veer us 

nog tot hiel laat höbbe geammeseerd. 

 

Ut geit volgend jaor nog evekes door veur miech es 

Preens meh noe wel iech uuch allemaol al bedaanke veur 

deen tied dee iech tot noe tow höb gehad!!Dee vergeet 

iech noets mie. 

 

Iech zek "Blouwe allaaaaff" . 

 

Preens Reggy den ierste.  



  Coen & Rianne 

Tongerseweg 390 

6215 AD Maastricht 

043 -3472487 

www.cafedepepel.nl 



  



  

Diependaalweg 11 
3770 Vroenhoven Riemst 
Tel:  +32 (0)12/45.53.03 

info@dakwerkenhaesen.be 
www.dakwerkenhaesen.be  

 

 

DAK-ZINK en TIMMERWERKEN 

mailto:info@dakwerkenhaesen.be
http://www.dakwerkenhaesen.be/


Bijzonder talent uit Wolder heeft 

deelgenomen aan  

Prinses Christina Concours 
 

Wessel Thimister, nog maar 13 jaar oud, heeft in het 

weekend van 23 en 24 februari aanstaande deelgenomen 

aan de voorrondes van het prestigieuze Prinses Christina 

Concours. Wessel is lid van de drumband van Harmonie 

Wilhelmina uit Wolder. 

 

Vol trots kunnen we u melden dat Wessel Thimister een 

3e plaats heeft behaald in de leeftijd 12-14 in categorie 1. 

Hij heeft na een succesvol ochtendoptreden in de 

Maastricht-finale mogen spelen, een voorrecht dat slechts 

8 van de 70 deelnemers was gegeven. 

 

 
 

Sinds 2005 is Wessel ( 13 jaar ) talentvol slagwerker bij 

Drumband Harmonie Wilhelmina Wolder. Zijn talent 

blijkt uit en wordt verder ontwikkeld door het volgen 

van de Vooropleiding Conservatorium op het 

Bonnefanten College. Sinds enkele jaren maakt hij ook 

deel uit van de Talentklas van Muziekschool Kumulus. 



Momenteel wordt hij opgeleid als all round slagwerker, 

wat wil zeggen, dat hij les krijgt in kleine trom, pauken 

en mallets (melodisch slagwerk). Voor kleine trom heeft 

hij al zijn Hafa A en B diploma, voor mallets zijn A 

diploma en in april zal hij pauken A gaan doen. Al met al 

een behoorlijke verzameling diploma's gezien zijn jonge 

leeftijd en relatief korte tijd, dat hij les volgt. Hieruit 

blijkt zijn talent, maar bovenal zijn inzet en passie voor 

muziek, want met talent alleen red je het niet. Harmonie 

Wilhelmina, ook bekend als de blouwe uit Wolder, is 

ontzettend trots op deze diamant. 

 

Het Prinses Christina Concours realiseert al meer dan 

veertig jaar concoursen voor muzikale jongeren. Jaarlijks 

telt het Prinses Christina Concours voor klassieke muziek 

ongeveer 500 deelnemers. Zij ontmoeten en inspireren 

elkaar tijdens regionale voorronden die plaatsvinden op 

zes locaties in het land. 

Wessel heeft zich nu laten horen in de 1ste ronde, op 

regionaal niveau Zuid. De winnaars mogen door naar de 

volgende rondes op regionaal en provinciaal niveau. Het 

uiteindelijke streven is dan natuurlijk om op nationaal 

niveau deel te mogen nemen.  

 

Deze deelname was vooral een enorme uitdaging voor 

Wessel om te zien hoe ver hij is, maar ook om 

podiumervaring op te doen in dit soort solo concoursen.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

BY HAIR JAMES 

BEHANDELING VOLGENS AFSPRAAK 

Tel. 3479644 

MIMI 

KAPPERS 

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



  



  



  



Vooraankondiging (jeugd)kamp 2013 
 
Hallo allemaal, 

Van vrijdag 30 augustus 2013 t/m zondag 1 september 

2013 is iedereen die zin heeft in een muzikaal, sportief en 

vooral gezellig weekend, van harte welkom op ons 6
e
 

(jeugd)kamp in de Woushoeve. Wij, de “nieuwe 

organisatoren”, beloven jullie een weekend waarin de wii, 

computer en tv niet gemist zullen worden!  

De opzet van het kamp zal in grote lijnen hetzelfde zijn 

als voorgaande jaren. We beginnen op de vrijdagavond 

met een spannende wandeltocht met als thema Movies 

 

 
Op zaterdag zal er ’s ochtends gerepeteerd worden en in 

de middag starten we met een sportieve zeven (!) kamp. 

Wat we op de zaterdagavond precies gaan doen, blijft 

voorlopig nog een verrassing… 

Voor degenen die het leuk vinden om op de 

zaterdagavond op te treden; zingen, dansen, toneelstukjes, 

goochelen, alles mag! 

Op de zondagochtend gaan we nog een keer repeteren en 



het kamp wordt afgesloten met een concert voor alle 

ouders, broers en zussen, opa’s en oma’s en iedereen die 

wil komen luisteren. 

 

Graag willen we gebruik blijven maken van de kennis en 

ervaring van de organisatoren van de vorige kampen, 

muzikale leiding, EHBO’ers, nachtwakers, 

keukenprinsessen en alle anderen die kunnen en willen 

blijven bijdragen aan ons kamp. Iedereen is van harte 

welkom! Wij gaan ons uiterste best doen er een 

vernieuwend en geslaagd kamp van te maken, waarbij 

creativiteit, samenwerking en vooral veel plezier maken 

centraal zullen staan!  

 

Om de kosten van het kamp laag te houden, zal er weer 

een activiteit worden georganiseerd waarbij de jeugd geld 

kan inzamelen. Dit jaar willen we samen de uitdaging 

aangaan om zoveel mogelijk statiegeld (!) flessen te 

verzamelen. 

 

 

 

 

 

 

Hierbij dan ook alvast het verzoek aan iedereen om deze 

flessen te bewaren! Op zaterdag 1 juni 2013 zal de 

inzameling plaatsvinden. Meer informatie volgt snel. 

 

Ook het kampboekje met inschrijvingsformulier wordt 

binnenkort uitgedeeld. We hopen dat jullie allemaal van 

de partij zijn, zodat we er samen een gezellig weekend 

van kunnen maken! 

 

De nieuwe (jeugdige) organisatoren  



 

  

Polvertorenstraat 6 
6211 LX Maastricht 
043 3250356 

Café  

Abrahamslook 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WWW .TUININTERIEUR. BE 
 



 
  

St-Servaasstraat 39 

B-3770 RIEMST 

Tel. 0032 12 451139 

castro.jp@telenet.be 

Voor al uw drukwerken, 

van naamkaart  

tot megaposter 

mailto: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

  



Nieuws van de commissie 

 werving en opleiding. 
 

Via deze weg willen we jullie op de hoogte houden van 

de ontwikkelingen betreffende onze 

leerlingen. 

 

Doorstroom naar het “groot” orkest: 

Vanaf januari 2013 spelen er 6 nieuwe muzikanten mee 

in het harmonieorkest. Deze 6 leerlingen komen uit de 

eigen opleiding en spelen al enkele jaren mee in Joonk 

Blouw orkest. 

 

Lars Daenen   klarinet 

Anne Eijssen   hobo 

Devon Habets   klarinet 

Leonique Hamers  klarinet 

Annelies Knaapen  klarinet 

Yentl Prop   klarinet 

 

Doorstroom naar de “grote” drumband: 

Vanaf januari 2013 spelen 2 nieuwe slagwerkers mee in 

de drumband. Zij spelen ook al geruime tijd 

mee in Joonk Blouw drumband. 

Sten Schoonbrood 

Chris Smael 

 

Wij wensen bovenstaande leerlingen veel succes en 

vooral veel plezier. 

 

Leerlingen mee op straat: 

Vanaf april gaan weer een aantal leerlingen deelnemen 

aan de marsenrepetities en de harmonie versterken tijdens 

de straatoptredens: 



Petra Bollen   klarinet 

Cindy van Duurling  klarinet 

Claire Hermsen  dwarsfluit 

Didier Meese   trompet 

Martin Warnier  trompet 

 

Aanmeldingen: 

Martin Warnier, trompet, heeft zijn time-out beëindigd. 

Vanaf januari speelt hij weer mee in Joonk Blouw orkest 

en gaat hij weer naar Kumulus. 

Ook hebben we Danique Dubislav mogen verwelkomen 

als nieuwe klarinettiste in onze harmonie. Zij zal zich 

elders in dit Kallepingske voorstellen. 

 

Afmeldingen: 

Helaas hebben ook enkele leerlingen, om diverse 

redenen, zich afgemeld als lid van de harmonie: 

Savanna Verhoef, Mo Menten en Melissa Lardenoye.  



  

Tel.043-3642723 
 

Sint Josephstraat 5 6231 EC Meerssen 

Uw Slager Uw Traiteur 

Herman  &  Anita 

Weltens     Bastiaens 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Lebens 

- Benelux 
- Europa 

 

06-549 

 

54624 

 

K o e r i e r s d i e n s t 

Redemptielaan 11a 
6213 JC Maastricht 
www.koeriersdienstlebens.nl 

 

Bel voor vrijblijvende offerte 

- Pakketten 
- Documenten 
- Goederen 

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

Fax: 043 - 4087020 



 

 
Bastiaens, L.H.   -     Maastricht 
Hogenboom, P.     -     Maastricht 
KWH     -     Wolder 
Haasnoot, J.W.M.   -     Maastricht 
Henk Kluts    -     Wolder 
Denny en Vivian  Kluts  -     Geulle 
Marcel Thijssens   -     Wolder 
en een aantal sponsors, dat anoniem wenst te blijven.  
Tillie Beheer BV   -     Maastricht 
Van Sebillen Auto’s BV  -     Maastricht 
Demmler-Hogenboom, mw. I -     Mülheim a/d 

      Ruhr 
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 
Lemmens    -     Bunde 
Koenen en Co   -     Maastricht 
Fysiotherapie M. Smeets  -     Wolder 
Café Zaal Aajd Vroenhove  -     Wolder 
Heads Hairfashion   -     Meerssen 
Van Melik    -     Heerlen 
Avus International Consulting -     Maastricht 
InBEV     -     Breda 
Janfré Uniformen   -     Maastricht 
Apotheek van Thoor   -     Maastricht 
Bemelmans  Fiscaal Adviesburo -     Maastricht 
USA     -     Maastricht 
R2M     -     Maastricht 
  

SPONS

ORS 



 
  

Leden van de Club van Honderd 
P.J.C. Aarts G.M. Eijssen P.J.H. Nijsten

I. Alken - Bastiaens J. Eijssen L.J.J. Paulissen

L.H. Bastiaens M.W.M.W. Ernenst H.J.M. Paulissen

A.G. Bastiaens J.J.H. Ernenst P.H. Peeters

M.P.J. Bastiaens C. Ernenst - van Beek W.J. Peeters

P.A. Bastiaens W. Feijt C.C.J. Pepels

L.G. Bastiaens M.W. Feijt P.L. Raia

M. Bastiaens Felix van der Putten Verf L. Rammers

H. Bastiaens - Darding J. Groeneweg J. Sijben

T.W.C. Beckers M. Groeneweg M.E.J. Smeets

N.W.D. Beckers H. Habets A.F.M. Smits

L.A. Boon L.J.E. Hameleers J.A.S. Stevens

E. van den Boorn W.J.J. de la Haye G.P.M. Theunissen

H.T.M. van den Boorn G.J. van der Heijden L. Theunisz

M. Borgignons W.J.F. van Herpt P.M.J.I. Thijssens

T.J.F.M. Bovens F. Hertogen P.M.J. Thijssens

H.M. Brandt W.T. Hertogen P.M.J. Thijssens

J. Bronswaar G.M.N. Hesemans P.J. Thijssens

E.B.G. Broux L.H.M. Hesemans R.P.M.J. Thimister

M. Caubergh W.S.M. Hesemans C.C. van Thor

A. Caubergh - Vandenboorn M.C.P. Hogenboom L.L. Tillie

R.J.E. Close J.A.H. Hogenboom L. Vandenboorn

C.L.J.M. Close N.G.J. Hogenboom H.H.A. van Veggel

M.A.G. Corsius T.G.A. Hogenboom J.J.A. Vliegen

L.M.A. van Dam P. Hogenboom J.L. van Vlodrop

H.W.P. Darding J.P. Hogenboom J.J.M. Vrancken

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

J. Dassen W.H.Y. Hul R.P.L. van Weert

Depondt Fiberworld BV A.H. de Jong M.N.G. van Weert

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

J.W.M. Dinjens A.E.M.L. Knaapen H. Weltens

H. Doms A.G.W. Koumans J. van Wensveen

J.P. van Dongen H.W.A. ter Linden L.A.A. Willems

J. Dritty M. Meertens - Caberg G.G.A. Willemsen

J.J.H.M. Duijsinx F.M. Menten D.E. Wiltschut

L.R. van Duurling W.G.A. Moors P.J.M. Wittelings

V.H.M. Eggen M.P. Nicolaes - Hertogen R.J.J. van der Zee

M.G.H. Eggen - Nelissen E. Niesten L. 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   

http://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 

http://www.fysiosmeets.nl/


Lente-tocht 
          Zondag 21 april 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 21 april organiseert de supportersvereniging van 

Harmonie Wilhelmina een leuke wandeltocht voor jong 

en oud. Deze tocht is voor iedereen toegankelijk, u hoeft 

dus niet perse lid te zijn van onze Harmonie om gezellig 

mee te wandelen. 

Neem vrienden en familie mee, dan maken we er samen 

een gezellige dag van. Onderweg krijgt u een hapje en 

een drankje! De kosten zijn € 3.50 per persoon. Kinderen 

t/m 12 jaar € 2.- 



Speciaal willen wij hier nog onze zeer jeugdige leden 

uitnodigen. Neem je ouders, broertjes en zusjes mee. 

Het wordt een hartstikke leuke tocht met leuke 

opdrachten!! 

U kunt zich opgeven tot en met vrijdag 19 april. Mocht u 

op het laatste moment toch denken nog mee te willen dan 

kunt u zich op zondag 21 april nog inschrijven. 

Inschrijving start om 13.00 en sluit om 13.30 uur in Cafe 

Aajd Vroenhoven, Tongerseweg 400 

Is u dit allemaal te sportief of loopt u minder 

gemakkelijk, dan hebben wij voor u een 

matineegeorganiseerd in onze harmonie zaal.  

De nieuwe band van Harmonie Wilhelmina, BluEmotion,  

zal daar komen optreden voor . 

Zij spelen van 16.45 -18.15 kom dus gerust naar de zaal 

als u niet wilt wandelen. 

U zult er beslist niet alleen zijn, de wandelaars sluiten 

daar allemaal aan. Er mag natuurlijk ook gedanst worden! 

Vul het strookje in en lever het in bij Marc Hogenboom, 

Harrie van den Boorn of Petra Pauwels. 

 

 

U kunt zich ook opgeven via de Email: 

harrie@hvdboorn.nl 

 

 

Geef dan wel aan met hoeveel personen dat 
u komt. 

Naam:........................................................... 

Adres:........................................................... 

Telefoon:...................................................... 
Aantal 

personen:.............................................. 

mailto:harrie@hvdboorn.nl


 

 
  

Voor professionele reparatie van TV, LCD, AUDIO en VIDEO apparatuur 

 heads hairfashion 

st. josephstraat 21  043-3648765      6231 ec 
meerssen 

 

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 info. 

 

7 april 2013  Voorspeeldag 

14 april 2013  Algemene Leden 

Vergadering 

21 April 2013 Lente wandeltocht 

30 april 2013  Rondgang door Wolder 

Koninginnedag 

25 mei 2013  Concert samen met 

Harmonie l'Echo des 

Montagnes uit Tilburg 

1 juni 2013  Concert samen met 

Harmonie Heer Vooruit 

9 juni 2013   Processie Wolder 

14 juni 2013  Afsluiting seizoen 

16 juni 2013  Meewerken Pinkpop 

30 juni 2013  Meewerken Ronde van 

Wolder 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.harmoniewilhelmina.nl/


 

Nieuwe leden harmonie-orkest en 

(grote) drumband! 

Graag willen wij Lars Daenen, Anne Eijssen, Devon 

Habets, Léonique Hamers, Annelies Knaapen, Danique 

Dubislav, Yentl Prop, Sten Schoonbrood, Chris Smael, 

Marilyn Mead en Math Knubben welkom heten bij het 

harmonie-orkest / de drumband. Heel veel succes en 

plezier allemaal! 

Tevens zijn er een aantal leden terug van weggeweest; 

Pascal Aarts, Veronique van den Boorn, Krista van 

Weert en Harrie Aarts, welkom terug! 

Wij hebben deze leden gevraagd of zij en stukje over 

zichzelf wilden schrijven. Een aantal leden stellen zichzelf 

hieronder voor, erg leuk! Wellicht volgt de rest nog, 

zodat wij hun stukje in het volgende kallepingske kunnen 

plaatsen. 

 

Mijn naam is Annelies, 58 jaar en getrouwd met Michel 

en samen hebben we 4 kinderen:  Janneke, Stijn, Jasmijn 

en Maartje en 1 kleinkind: Loes 

Door Michel en kinderen ben ik met de harmonie in 

aanraking gekomen. Op een gegeven moment werd ik 

gevraagd om bestuurslid te worden met als 

aandachtsgebied : de majoretten. Onze 3 dochters waren 

bij de majoretten dus voor mij een "logische " stap. 

Omdat mijn werk me steeds meer ging opeisen ben ik 

daar na 5 jaar mee gestopt. Toen Maartje ging studeren in 

Utrecht en ons huis heel leeg werd, ben ik klarinetlessen 

gaan nemen . Dit stond al heel lang op mijn verlanglijstje 

en daar kreeg ik nu de tijd voor.  En dan nu in het grote 

orkest waar ik het tempo van Rob probeer bij te benen ( 

wat uiteraard nog lang niet lukt) 

Op maandag pas ik op Loes en dat doe ik met heel veel 



plezier. Dat is alleen maar genieten. Verder werk ik sinds 

augustus 2011 in het Ronald McDonaldhuis waar ik 

verantwoordelijk ben voor 70 vrijwilligers en alles wat er 

in en rond het Huis gebeurt cq nodig is. Het is een 

fantastische plek om te werken, waar veel verdriet is 

maar ook veel warmte. Een plek waar je veel voor 

mensen kunt betekenen. Ouders kunnen hier heel dicht bij 

hun zieke kindje zijn en dat is het enige dat telt als je 

kindje is opgenomen in het AZM. Deze baan is niet altijd 

gemakkelijk maar ik krijg door alle waardering van onze 

gasten heel veel energie. Omdat het geen van 9.00 tot 

17.00 uur baan is, is het vaker schipperen tussen hobby 

en werk, maar dat heb ik er graag voor over! 

 

Annelies Knaapen 

 

Beste harmonie, 

dit lijkt me hartstikke leuk om te doen. 

  

Mijn naam is Devon Habets en ik ben 12 jaar. 

Een vriendin genaamd Anne en ik  kwamen op het idee 

om een muziek instrument te spelen. 

Dus toen zijn we naar Harmonie Wilhemina “de blouwe 

vaan wolder” gekomen 

Ik zit op de Bonnefanten College sector VMBO-TL en ik 

ben een brugklasser. 

Ik heb ook nog hobby’s zoals Street-Dance bij 

danscentrum Bernaards en handvaardigheid ( knutselen 

en tekenen enz.) . 

Zelf ben ik een leuke spontane jongen en een grapje zit er 

voor mij altijd in. 

Bij de harmonie heb ik ook heel veel nieuwe vrienden 

gemaakt bijv. Lars , Yentl en Léonique. 

  

Groetjes “blouwe” Devon  Habets    



Hallo allemaal, 

 

Mijn naam is Danique Dubislav en ik ben 19 jaar. 

Hoewel ik eigenlijk een groene achtergrond heb, ben ik 

sinds maart lid van de harmonie. Laten we zeggen dat het 

welbekende gezegde ‘Liefde maakt (kleuren)blind’ op 

mij van toepassing is. Velen kennen mij wellicht al als de 

vriendin van Guy van den Boorn. Aangezien zijn hele 

familie lid is van deze harmonie was voor mij de keuze 

dan ook snel gemaakt toen ik op zoek was naar een 

nieuwe vereniging. Helaas moest ik echter eerst mijn 

zenuwen de baas worden om vervolgens bij de dirigent 

op audiëntie te komen. Nadat ik van Rob het groene sein 

had gekregen, mocht ik eindelijk toetreden tot de Blouwe 

vaan Wolder. 

Afgelopen jaar heb ik mijn gymnasiumdiploma behaald 

en momenteel ben ik bezig met mijn eerste jaar van de 

studie Fiscaal Recht aan de Universiteit van Maastricht, 

welke zeer interessant is. Omdat deze studie slechts 8 

lesuren per week telt, heb ik veel vrije tijd over. Deze 

besteed ik dan ook graag aan de leuke bijkomstigheden 

die bij het studentenleven horen. Daarnaast werk ik een 

aantal uren per week bij Manfield. Sporten doe ik op dit 

moment niet (luiheid is een welbekend 

studentenkwaaltje), maar ik compenseer het enigszins 

met werken. Wie de oude panden in de Grote Staat kent, 

weet dat deze aardig wat trappen kennen, vooral als een 

winkel een immens magazijn heeft dat 2 verdiepingen 

telt. Twee vliegen in één klap.  

Ik hoop een leuke tijd tegemoet te gaan bij de harmonie 

en er de uitdaging te vinden waar ik al lange tijd naar op 

zoek was. Aan de gezelligheid zal het niet liggen, het was 

een warm welkom. 

 

Danique Dubislav 



 
  

 

 

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 



 
 
  

CHRIS CRUTS 
Rijwielen en Bromfietsen 

Tel: 043-3472438     

Orleansstraat 1  
6217 LD  Maastricht 

 

KICHA 

Behandeling volgens afspraak 

Tongerseweg 328 

043 3477009 
 



 

- Wie ben je? 

Ik ben Anne Eijssen en ik ben 14 jaar. 

 

- Hoe ben je bij de harmonie terecht gekomen? 

Ik ben bij de harmonie terecht gekomen omdat mijn opa 

bij het bestuur zit, en ik graag een instrument wilde 

spelen. Ik ben eens mee komen kijken bij een repetitie en 

vond het erg leuk en ben er zo bij gekomen. 

   

- Naar welke school ga je / wat is je werk? 

Ik zit op het Bonnefantencollege en doe het niveau vwo. 

 

- Heb je, naast de harmonie, nog andere hobby’s? Zo ja, 

welke? 

Ik doe naast muziekspelen nog een keer in de week 

samen met vriendinnen dansen. En ik heb een keer per 

week een oppaskind. 

  

 - Wat moeten je collega-muzikanten absoluut van jou 

weten? 

Ik vind het erg leuk om hobo te spelen, het is alleen 

jammer dat binnen de harmonie er maar zo weinig 

mensen hobo spelen. Verder voel ik me altijd erg 

betrokken en wil graag iedereen helpen. 

 

Groetjes Anne 

 

Ik ben Lars Daenen.  

Ik ben 11 jaar en vind het al heel lang leuk om met 

muziek bezig te zijn. Toen ik een aantal jaren geleden een 

folder van de harmonie kreeg op school wist ik, ik wil bij 

de harmonie. Een instrumentkeuze had ik toen nog niet. 

Nu zit ik op de JF kennedyschool in Belfort in groep 8.              

Na de vakantie ga ik naar de middelbare school. Als ik 



niet op mijn klarinet speel vind ik het ook leuk om op 

mijn keyboard te spelen. Verder lees ik graag leuke 

boeken en speel ik met mooi weer buiten. Sinds kort 

speel ik bij de grote harmonie en vind dat heel leuk. Ik 

hoop in april mijn theorie- en praktijkexamen hafa b te 

halen. 

  

Groetjes Lars Daenen 

 

Hallo mijn naam is Sten Schoonbrood. 

 

Toen ik 7 jaar was, ben ik samen met mijn zus Robin naar 

spelen met muziek gegaan. Ik heb daar een hele leuke tijd 

gehad. Ook het blokfluiten vond ik erg leuk. Omdat mijn 

zus al wat ouder was mocht zij het blokfluiten overslaan.  

Toen mocht ik een instrument kiezen. Hier hoefde ik niet 

lang over na te denken, ik koos voor slagwerk. Toen ging 

ik naar Kumulus om de kleine trom te leren spelen. 

Ik zit nu in de jeugddrumband en de drumband. Ook 

verzorg ik het slagwerk bij het jeugdorkest. 

In april doe ik mijn A- examen en dan krijg ik hopelijk 

een uniform zodat ik mee kan lopen in de harmonie. 

 

Nu iets over mijzelf: 

Ik word 19 april 11 jaar en zit in groep 7 van de o.b.s 

Elckerlijc. Ik woon in de hazendans samen met mijn 

vader en moeder en zus. Buiten muziek maken voetbal ik 

bij v.v Daalhof.Ik houd ook erg veel van gamen. 

 

Dit is zo'n beetje wat ik wilde vertellen. 

Ik hoop het nog lang bij jullie vol te houden en dat ik nog 

meer slagwerkinstrumenten leer spelen. 

 

Groetjes, 

Sten 



 

Hoi,  

 

Ik ben Yentl Prop en ben 12 jaar oud. 

Ik zit op het Bonnefanten College, in de brugklas van de 

HAVO.  

 

Via mijn opa, Laurent Paulissen, ben ik bij de harmonie 

gekomen. 

Als klein meisje vond ik het al erg leuk om naar de 

harmonie te komen kijken en luisteren. Hierdoor ben ik 

op mijn zesde jaar begonnen met muziekles bij de 

harmonie.  

Ik speel nu klarinet. Op school volg ik sinds kort ook nog 

saxofoon les. 

 

Verder  voetbal ik bij voetbalvereniging RKVVL/Polaris, 

in een meisjes-team. 

 

Groetjes Yentl. 

 

Hoi ik ben Léonique Hamers. Ik ben 13 jaar. Ik ben bij de 

harmonie gekomen door mijn moeder. Mijn moeder zat al 

heel lang bij de harmonie.  Uiteindelijk had ik ook 

besloten om een muziekinstrument te spelen, ik speel nu 

4 jaar klarinet. Mijn 2 broertjes en zusje zitten ook bij de 

harmonie en mijn vader ook. Soms spelen we wel eens 

samen, dat is wel leuk. 

 

Ik zit nu in de brugklas havo-vwo van het Sint-

Maartenscollege . 

Naast muziek heb ik ook nog hockey. Ik hockey vier keer 

in de week, drie keer training, en een keer wedstrijd.  Dat 

is best wel veel want ik heb ook nog muziekles en 

jeugdorkest.  Daarom moet ik goed mijn huiswerk 



plannen. 

Ik zit al een tijdje bij het jeugdorkest en pas bij het grote 

orkest. Het jeugdorkest is wel makkelijk maar het grote 

orkest is best wel moeilijk, maar mijn moeder zegt dat je 

er straks aan went als je er langer bij zit. In de pauze is 

het leuk want dan krijg ik wat te drinken en kun je  met 

de andere kinderen kletsen. 

Ik hou ook van winkelen, maar daar heb ik eigenlijk niet 

zoveel tijd voor. Verder ga ik graag op vakantie, het liefst 

naar de zon natuurlijk!  

 

 

 

Hallo Allemaal, 

Ik ben Chris Smael. Ik ben 11 jaar en zit in groep 7 van 

de Petrus en Paulus school in Wolder. 

Ik ben bij de harmonie gekomen omdat mijn moeder ook 

speelt.(hoewel ik fluiten niks voor mij vond) 

Ik speel bij de jeugd drumband,het jeugdorkest en sinds 

kort bij de grote drumband. 

Ik heb trommel en drumles bij meester Rian op de 

muziekschool. ( Kumulus). 

Ik vind het echt heel erg leuk om muziek te maken en 

nieuwe kinderen te leren kennen. 

Naast muziek maken voetbal ik graag. 

Ik ben keeper bij Leonidas. 

 

Daag 

Chris 

  



  



Inzamelen cartridges en 

oude mobiele telefoons 
 

Bij deze doen we een nieuwe oproep om lege cartridges 

en oude mobiele telefoons in te 

leveren bij de harmonie. 

Het is niet alleen veel beter voor het milieu om deze 

producten op een gecontroleerde 

manier af te voeren, maar helpt de vereniging ook nog om 

wat inkomsten te genereren. 

Bewaar dus je lege cartridges en oude telefoons, verzamel 

ze ook bij familie en bekenden 

en deponeer ze dan in de speciaal daarvoor bestemde 

doos, die tijdens de repetities in de 

harmoniezaal zal staan. 

 

Bent u geen lid van de harmonie, maar wilt u wel uw 

cartridges of telefoons kwijt, geef deze 

dan mee aan één van de leden, loop even binnen in de 

harmoniezaal op vrijdagavond of 

contacteer het bestuur. 

 

Alvast heel hartelijk bedankt, 

Het bestuur. 

  



Sudoko voor gevorderden 
 

Onderstaand een sudoko puzzel voor gevorden. Principe 

blijft gelijk echter ieder rij, kolom en vierkant moet de 

cijfers van 1 tm 16 bevatten en mogen niet 2 keer voor 

komen.  



 

 

 APRIL   MEI 

     
03. Vincent Eggen  01. Ben Braeken 

03. Tom Lamers  06. Devon Habets 

06. Paul van Herpt  07. Zoë Koumans 

07. Marc Hertogen  14. Petra Pauwels 

08. Maurice Pauwels  17. Raymond Pauwels 

12. Noortje Peeters  17. Emiel van Wieringen 

14. John Stevens  18. Veronique van den Boorn 

19. Sten Schoonbrood    

21. Monique Hamers  23. Jan Daenen 

25. Theo Hogenboom  27. Theo Bastiaens 

     

     

     

     

  JUNI   

 
 

    

02. Alain Broux  17. Ad Triepels 

02. Marijke van Herpt  18. Jos van Engelshoven 

03. Chrit Hameleers  19. Claire Hermsen 

04. Patricia Snijders  20. Petra Bollen 

06. Gerrie Moors  20. Jan van de Water 

08. Sandra Bastiaens  23. Susan Bastiaens 

12. Laurence Hamers  24. Viola van den Boorn 

16. Jean-Marie Feijs  25. Melissa Lardenoye 

16. Brigitte Moors  26. Esther Paulussen 

   28. Eric Buys 

     



 
  



 

 

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 


