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Dankwoord 
 

 

Tijdens zijn toespraak bij gelegenheid van het 

Nieuwjaarsconcert heeft de voorzitter kort gememoreerd 

dat de harmonie het afgelopen jaar blij verrast werd door 

een bijzonder gulle gift van de heer en mevrouw 

Bastiaens – onze erevoorzitter – en door het schenken van 

een saxofoon door Piet Hogenboom, ons erebestuurslid. 

 

Vanaf deze plaats willen we genoemde personen 

nogmaals hartelijk danken voor hun uiting van 

betrokkenheid bij de Blouw van Wolder. 

 

Maar naast het schenken van de saxofoon willen we niet 

onvermeld laten dat door tussenkomst van Piet 

Hogenboom ook Marilyn Mead de weg naar onze 

harmonie heeft gevonden. Marilyn die een uitstekende 

muziekopleiding heeft genoten, kwam op enig moment 

op een terras in gesprek met Piet over muziek en haar 

plan om op zoek te gaan naar een goede harmonie in 

Maastricht. 

 

U raadt het al. Piet vertelde in geuren en kleuren (maar 

dat was maar één kleur, nl blauw) over onze harmonie en 

het was gebakken. Marilyn kwam naar de Blouw van 

Wolder en zij maakt sindsdien met veel plezier deel uit 

van de dwarsfluitgroep. Met dank aan Piet Hoeveel de 

terrasrekening was, weten we niet, maar u kunt er zeker 

van zijn dat het niet bij één consumptie is gebleven en 

Piet kennende is er gegarandeerd ook een uitgebreid 

hapje geserveerd.  

Nu we Piet toch aan het bewieroken zijn – zonder ook 

maar enigszins te kort te willen doen aan wie  

 



dan ook - gaan we nog even met hem door. Door zijn 

besmetting met het Blouwe-virus heeft hij er voor 

gezorgd dat de laatste tijd het aantal leden van de club 

van 100 is gegroeid. Mede als gevolg van overlijden was 

het aantal leden enigszins teruggelopen, maar Piet zou 

Piet niet zijn als hij niet in de bres sprong om die 

ledendaling een halt toe te roepen. Met groot 

enthousiasme heeft hij de nodige  

mensen weten over te halen lid te worden van de club van 

100 en daarvoor is de harmonie hem zeer erkentelijk. 

 

Naast wierook willen we hem vanaf deze plaats ook nog 

wat mirre toedichten, ooit een van de kostbaarste 

specerijen. Goud hebben we niet en gelukkig maar want 

anders zou hij zich ook nog O.L. Heer gaan voelen. 

 

Maar even serieus. Piet moest enkele weken geleden 

noodgedwongen een aantal dagen in het ziekenhuis 

verblijven. Als hij nu ergens een afkeer van heeft dan is 

dat een ziekenhuisverblijf. Dat vindt hij maar nul komma 

nul nul nul. Wat de juiste oorzaak daarvan is, weten we 

niet exact. Dat er vreemde geuren in een ziekenhuis 

voorkomen is duidelijk. Denk maar eens aan de 

noodzakelijke ontsmetting. Mirre in combinatie met 

wierook diende vroeger als welriekend geuroffer. Nou 

Piet, zo’n welriekende geur geven we jou hierbij 

symbolisch en vergeet maar snel die ziekenhuisgeur. 

Beter nog: blijf er maar zo lang mogelijk weg. 

 

De Blouw van Wolder hoopt nog lang van je onmisbare 

inzet en betrokkenheid te mogen profiteren.  
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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 



Jeugdkamp uitnodiging 
 
Beste jongens en meisjes  

(en alle andere “jeugdige’ deelnemers van het 

jeugdkamp), 

Nu de winter weer voorbij is kunnen we ons 

langzamerhand gaan verheugen op de zomer: zon, zee, 

strand, terrasjes, warme zomeravonden, vakantie en 

natuurlijk het allerleukste aan het einde van de zomer het 

jeugdkamp!  

Zondag 25 januari heeft het jeugdorkest een mooi concert 

gegeven met als thema filmmuziek. Het was een 

ontzettend leuke middag vol mooie muziek, popcorn en 

gezelligheid. Ook hebben we een terugblik gehad naar het 

jeugdkamp van vorig jaar wat  erg geslaagd was! 

Aan de hand van een filmpje hebben we het nieuwe 

thema bekend gemaakt: sprookjes & Disney. Het beloofd 

een spectaculair sprookjesachtig kamp te worden. Hoe 

dat er precies gaat uit zien kunnen we helaas nog niet 

verklappen, dat moet je zelf komen meemaken in de 

Woushoeve! 

 

Om het kamp mogelijk te maken en financieel een extra 

steuntje in de rug te geven gaan we dit jaar weer een 

flessenactie organiseren en wel op zaterdag 7 juni. Noteer 

deze datum dus goed in je agenda want we gaan weer ons 

best doen om er een leuke middag van te maken en alle 

mensen in Wolder te verlossen van hun lege flessen. We 

hopen natuurlijk dat jullie allemaal mee komen helpen 

met het inzamelen van de lege flessen maar hiervoor 

moet je je natuurlijk wel opgeven zodat we weten wie er 

allemaal komt en we jullie kunnen indelen in groepjes. 

Tip: vraag jullie papa's en mama's, opa's en oma's en 

andere familieleden om nu al flessen te gaan sparen! 



 

In mei krijgen jullie allemaal het kampboekje uitgereikt 

met informatie over het jeugdkamp en de flessenactie. In 

het boekje bevinden zich ook de inschrijfformulieren 

voor het jeugdkamp en de flessenactie. 

 

Tot slot wil ik nog een tipje van de sluier oplichten: bij 

het thema ‘sprookjes en disney’ is het de bedoeling dat 

iedereen zich verkleed als een sprookjes- of een 

Disneyfiguur. Dus de prinsessenjurken hoeven niet langer 

in de kast te blijven. We hopen dat iedereen weer zijn 

best doet om er op zijn best uit te zien zodat we er een te 

gek kamp van kunnen maken! Nog even wachten en dan 

kan het aftellen beginnen! Het belooft een fantastisch 

kamp te worden, nog even geduld;)!! Nadere informatie 

volgt nog! 

 

Vincent & Veronique 
  

 



  

 

 

 

 

 

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 



   Coen & Rianne 

Tongerseweg 390 

6215 AD Maastricht 

043 -3472487 

www.cafedepepel.nl 



  



Foto van de Harmonie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Te verkrijgen  1 foto van harmonie grote is 56cm * 66cm en hij 
is gemaakt in het jaar 1980. 
De foto is eigendom geweest van onze overleden vice-
voorzitter dhr. Eduard Klomp lt.kolonel bd. 
 
Belangstellende kunnen zich wenden tot Theo Hogenboom te 
bereiken onder 0433433552 
  



 

 

 
 

Zaterdag 15 november 2014 komt Pearl Jozefzoon naar 

het “’t Paenhuys” in  Riemst om samen met Harmonie 

Wilhelmina een  concert te geven, wij gaan daar in een 

volgende editie meer uitleg over geven maar willen u 

toch alvast  Pearl Jozefzoon even aan u voorstellen. 

 

BIOGRAFIE 

Met The Time Is Now levert zangeres Pearl Jozefzoon 

een ijzersterk eerste  album af. Een debuut waarop pop en 

klassiek hand in hand gaan, alle nummers sfeervol 

worden omlijst door orkest en de zangeres imponeert met 

de prachtige stem die haar deed opvallen bij heel 

Nederland.  

 

POP EN KLASSIEK 

The Time Is Now is een titel met een betekenis, vertelt 

Pearl. “Ik heb de tijd genomen om mezelf te ontwikkelen 

en mijn stijl te ontdekken. Waardoor ik nu met volle 

overtuiging kan zeggen: dit album ben ik.”  

Directe aanleiding voor de combinatie van pop en 

klassiek was de televisieshow Van Popster Tot Operaster. 

Pearl Jozefzoon 



Als kandidaat daarin ontdekte Pearl dat het klassieke 

repertoire haar ook lag. Zó goed zelfs, dat ze het 

 programma glansrijk won. 

 

Samen met platenmaatschappij CNR ontstond vervolgens 

het idee ook die  kant van haar zangtalent op haar debuut 

te belichten. Hoewel de stijlen op The Time Is Now een 

combinatie vormen van pop en klassiek, heeft het album 

toch een duidelijke eenheid.  

 

Niet in het minst door het orkestgeluid dat op alle tracks 

terugkomt. “Ik hou van diversiteit”, verklaart de 

zangeres. “Pop met klassieke elementen, aria’s, soms een 

beetje gospel en zowel Engelstalige teksten als Franse en 

Spaanse. Maar dat orkestrale, dat is mijn rode draad. Dát 

is Pearl.” Juist daarom werkte ze op  haar debuut samen 

met producer Tom Bakker, bekend van zijn (strijkers) 

arrangementen voor onder meer Marco Borsato en 

Glennis Grace, alsmede  Diana Ross en Lionel Richie 

voor Symphonica In Rosso.  

Opnamen voor The Time Is Now maakten ze in de 

beroemde Galaxy Studios in België.  

 

Dat de combinatie werkte, bewijst een juweel als Clocks 

van Coldplay, waarvan Pearl haar eigen versie maakte. 

“Het is zo’n nummer waarbij ik meteen hoorde wat ik er 

zelf van kon maken. Tom begreep me gelijk, en 

‘vertaalde’ het precies  zoals ik had bedoeld.” Andere 

eigen favorieten zijn de gospel My Jesus I Love Thee,  

een traditional waar haar opa van hield, en Oh Love 

(Habanera), wat het album een vrolijke noot geeft. Naast 

de covers die Pearl in een eigen jasje stak, bevat het 

album  ook nieuwe songs waarvan ze er twee zelf 

schreef: Bitter Sweet Goodbye en Breathe. Met het 

Spaanse Hijo De La Luna, het duet Vivo Per Lei met  



  

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/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

MIMI 

KAPPERS 

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

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 



Nick Schilder en de klassieke stukken Lacrimosa en Mon 

Coeur toont de zangeres haar veelzijdigheid en muzikale 

talent.  

 

JEUGD 

Pearl Jozefzoon, nu 27, begon ‘spelenderwijs’ met zingen 

in een band van de kerk. Ze werd thuis verder muzikaal 

opgevoed door haar broers en trad jarenlang op met een 

gospelkoor. Haar grote voorbeelden op zanggebied  

waren Whitney Houston en Mariah Carey: “Die twee 

waren mijn focus - zó wilde ik ook zingen.” Na de havo 

volgde het Conservatorium in Tilburg, waar Pearl de 

 richting Muziektheater volgde met als hoofdvak Zang. 

Na haar opleiding deed ze ervaring op in grote musicals 

als Hairspray en Legally Blonde. De rest is bekend: Pearl 

deed mee aan het eerste seizoen van The Voice Of 

Holland, als protegée van Nick & Simon. Ze wist nét de 

titel niet te halen, al was het zeker geen schande om het af 

te leggen tegen fenomeen Ben Saunders.  

Toch bracht de bekendheid die Pearl overhield aan het 

programma haar ver. Ze won Van Popster Tot Operaster 

en in het televisieprogramma  Mattheüs Masterclass zong 

ze vervolgens de prachtige aria Erbarme Dich. 

Tussendoor was er plaats voor een Nederlandstalig duet 

met Wolter Kroes, Breken Van De Lijn, en een deelname 

aan het Nationaal Songfestival waar ze tweede werd. Als 

speciale gast van Nick & Simon stond ze tijdens hun 

Symphonica In Rosso-concerten in Arnhem vier avonden 

voor een uitverkocht GelreDome. 

 

DROOM 

Haar droom van een bestaan als professioneel muzikant 

was al uitgekomen. Nu wordt het laatste gat daarin 

opgevuld met The Time Is Now. “Dit was het enige wat 

nog ontbrak: een eigen album. Een project waar ik 



naartoe heb gewerkt en wat voelt als  bekroning van al 

mijn muzikale ervaringen. Ik ben trots op mijn album, en 

dat voelt goed.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pearl gaat met ons een aantal prachtige nummers 

vertolken. Zo komen zeer bekende songs van o.a. 

Coldplay, Caro Emerald, Marco Borsato, Blof, Adele, 

Trijntje Oosterhuis. Verder zal het orkest u gaan 

verrassen met schitterende stukken, in een ietwat andere 

stijl, als u van het orkest gewend bent. In de volgende 

editie, zullen wij hier wat uitgebreider op in gaan. 

 

  

Noteer in uw agenda 15 november 20.00 uur  
‘t Paenhuys Riemst 



  



  



  



Filmconcert 
 
Tijdens het jeugdkamp van 2013 werd al begonnen met 

de voorbereiding voor het filmconcert en op zondag 26 

januari was het eindelijk zover. Het was een speciaal 

concert, ook omdat het een afscheidsconcert was voor 

veel van onze leerlingen en ervaren muzikanten. De 

muzikanten die ook al in het “groot” orkest spelen, zijn 

namelijk na dit concert gestopt bij Joonk Blouw orkest. 

 

Om 12 uur werd al begonnen met het versieren van de 

zaal. De filmposters van het jeugdkamp werden van thuis 

meegenomen, sommige kinderen hadden hun Disney 

knuffels meegenomen en zelfs filmrollen en een Oscar 

werden gebruikt om van de Blouwe zaal een echte 

filmzaal te maken. Iedereen hielp mee en het resultaat 

mocht gezien worden. 

 

Na een laatste repetitie werd er nog gezamenlijk gegeten 

en nadat alle muzikanten en de kinderen in het publiek 

waren voorzien van een gigantische bak popcorn kon het 

concert beginnen. Terwijl de muzikanten de muziek van 

Harry Potter, Pirates of the carribean, Disney, James 

Bond Skyfall, Pokémon en SpongeBob speelden werden 

op het filmdoek, achter het orkest, de bijbehorende films 

vertoond. Dat het een groot succes was bleek wel uit de 

geweldige reacties van het publiek dat in zeer grote getale 

aanwezig was. Het was niet alleen plezierig voor het 

publiek, maar zeker ook voor de muzikanten. 

 

Iedereen die heeft meegeholpen om van dit filmconcert 

een succes te maken: heel hartelijk bedankt.  

Het “gekrompen” jeugdorkest repeteert nu weer met 

nieuw talentjes en met veel verschillende muziekstijlen. 



’t Verhaol vaan de “veurzitters Hamer” 
 

Zoe wie geer wèt, heet euze allum geleefde Giel Eysse, 

zien veurzittersjap euver gedrage aon Andy Warnier. Dit 

fiet woort tijdens de nuijjaorsonzèr officieel kinbaar 

gemaak, door de euverdrag vaan Giel ziene geleefde 

veurzitters hamer. 

 

’t Woar miech ’n drökte, op zoondag 5 jannuari. Giel 

stoond toch wel ’n bitteke te glimme, zien werk  zaot 

d’rop. Heer heet de Herremenie geloods nao de sjoen 

vereiniging die geer noe regelmaotig veur uuch zeet. Aon 

Andy de zwoere taak, um dat “stekske”euver te numme.  

Ach ’t is eigelik mer wie geer ’t welt bekieke, want zoe 

hiel zwoer waor dee veurzitters hamer ummers neet. Noe 

wel iech hei neet met zègke, dat Giel dao neet sterrik 

genoog veur waor, want nump vaan miech aon,( iech 

weet ut oet gooje bronne)dee hamer heet wel ‘ns dèkser 

euver die bestuurstaofel  gezwejd. 

Nein iech bedoel ut mie lètterlik, dee hamer heet neet ins 

zoeväöl gewiech, dat dink is ummers vaan hout en wie 

geer wèt is dat miestal neet zoe zwoer. 

Toch voond uzze nuije veurzitter dee hamer mer get 

oonhendig, dee houte stek,  pas nog neet ‘ns in de 

binnetes vaan zien colbèrt. “Boe moot iech noe met dee 

hamer naor touw”, vroog heer aon ziene secondant, uzze 

keerveerse oondervurzitter , Wim van Herpt,”tjè Andy, 

de zouws ‘m missjien zoelang heij kinnen lègke”.En 

geluof ’t of neet, mer zoe gebäörde ‘t… dee prachtige 

opgepôtste veurzittershamer, woort achter de bar gelag.( 

jao aon ’t buffèt…) 

Veur iech ouch mer vaan get op de huuchte waor koum,  

wie ‘nne deef in de nach, opins iemes naor miech touw  

mèt ’n sjeemerlik breefke, daorop waor in gebrekkig 

nederlands gesjreve: “ kiek hie, wat iech heb gevoonde, 



’n kleinood dat ziene doorslaag zal geven in tieje vaan 

nood. Terug te kriege inruil voor een tonnetje bier, of 

‘nne zak plezier”. Waors    getèkent; “De bende vaan de 

opgestijfde Möts”. 

 

 

 
 

Nao ‘nne stevige oonderhandeling vaan zoen veer  weke, 

woort aof gesproke op de plaots delict. Beij de oetroping 

vaan uzze fantastische prins Wesley d’n Ierste. Heij kôs 

uzze veurzitter, op zien kneeje, de prachtige hamer, 

obbenuits, in oontvaagst numme. D’n hamer is metein 

opgebaorige in de kluis, zoedat dit neet nog ‘nne kier kôs 

gebäöre. Wie heer zien sjöld noe sjus heet betaold, dao 

weure gein mètdeilinge euver gedoon.  Mer ich kin uuch 

wel vertèlle dat die “bende vaan de gestijfde Möts”, ziech 

dee aovund ‘ns flink heet laote goon… 

  

 



 

  

Polvertorenstraat 6 
6211 LX Maastricht 
043 3250356 

Café  

Abrahamslook 
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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 Joonk Blouw orkest: 

Vanaf januari 2014 zijn weer enkele muzikanten 

doorgestroomd van het OpMaat orkest naar Joonk Blouw 

orkest: 

Sam Berghof  klarinet 

Siobhán Kuster altsaxofoon 

Rubin Smal  trompet 

 

Leo Quodbach, tuba, die in januari was gestart bij het 

OpMaat orkest bleek al zover gevorderd te zijn, dat ook 

hij is doorgestroomd naar het jeugdorkest. 

 

Uitstroom Joonk Blouw orkest: 

Na het geweldige filmconcert van januari is bijna elke 

leerling, die ook al in het orkest meespeelt, gestopt bij het 

jeugdorkest. De ervaring heeft ons geleerd dat het erg 

veel vraagt van onze leerlingen om in beide orkesten mee 

te spelen. Dit betekent dat het jeugdorkest nu nog maar 

uit 14 leerlingen bestaat , aangevuld met 3 ervaren 

muzikanten ter ondersteuning. Nu kunnen deze leerlingen 

ook laten horen hoe goed ze al zijn. 

 

Instroom harmonie-orkest: 

Vanaf januari 2014 spelen er 4 nieuwe muzikanten mee 

in het harmonieorkest. Deze 4 leerlingen komen uit de 

eigen opleiding en spelen al enkele jaren mee in Joonk 

Blouw orkest.  

 



Elza Feijs    klarinet 

Lotte Alma    klarinet 

Thibaud Hamers   bariton 

Robin Schoonbrood   dwarsfluit 

 

Neville Senten, trombone speelt al sinds september 2013 

mee in het orkest 

 

Leerlingen mee op straat: 

Vanaf april gaan weer een aantal leerlingen deelnemen 

aan de marsenrepetities en de harmonie versterken tijdens 

de straatoptredens:  

Laurence Hamers klarinet 

Filippo Latilla  trombone 

Siobhán Kuster altsaxofoon  

 

Wij wensen bovenstaande leerlingen heel veel plezier bij 

deze volgende muzikale stap. 

 

Afmelding lid: 

Paco Carrillo heeft zich afgemeld als lid van onze 

harmonie. Hij had hier wel een hele goede reden voor: hij 

heeft namelijk een baan als tandarts gevonden in zijn 

thuisland Spanje. 

 

Helaas heeft ook Annelies Knaapen zich afgemeld als lid, 

omdat ze niet zoveel tijd in deze muzikale hobby kan 

steken als ze zelf zou willen. 

 

Wijziging commissie: 

Frank Schoonbrood, vader van Robin (dwarsfluit) en Sten 

(slagwerker), heeft de plaats van Arnaut Corsius 

ingenomen in de commissie en hij zal ook optreden als 

contactpersoon voor Joonk Bouw drumband. 

 



 

Voorspeeldag 2014: 

De jaarlijkse voorspeeldag zal plaatsvinden op zondag 6 

april 2014. Vanaf 12.00 uur zullen onze leerlingen weer 

hun uiterste best doen om te laten horen hoe goed ze al op 

hun instrument kunnen spelen. 

 

Examens Kumulus 2014: 

Veel van onze leerlingen hebben in de afgelopen periode 

theorie-examen gedaan bij Kumulus. Ze zijn bijna 

allemaal geslaagd. Proficiat. 

Bovendien willen we de leerlingen die in april 

praktijkexamen doen alvast heel veel succes wensen 

daarbij. In de volgende editie van het Kallepingske laten 

wij u weten wie allemaal examen heeft gedaan. 

 

 

 

  



  

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


 

  

Tel.043-3642723 
 

Sint Josephstraat 5 6231 EC Meerssen 

Uw Slager Uw Traiteur 

Herman  &  Anita 

Weltens     Bastiaens 

 

Ambachtelijke kwaliteitsprodukten om van te smullen! 

openingstijden 
woensdag t/m vrijdag 

8.30-12.30 &13.30-18.00 
zaterdag 8.00-18.00 

 

Mgr. Vranckenplein 6a 
6213 HL Maastricht 
Tel. 043-3440480 
slagerij@pinckaers.net 

 



 

Paris Montmartre 17 mei 2014  
 

Op 17 mei 2014 hopen wij u te mogen                                                    

begroeten in onze harmoniezaal.                                                                         

Harmonie Wilhelmina geeft dan een                                                                       

concert, waarin u wordt meegenomen                                                                         

naar Parijs. 

 

In een franse ambiance wordt u                                                                      

meegenomen naar  verschillende mooie                                                                                                                                                  

plekken in Frankrijk.                                                                        

Schitterende werken als,  Poème du Feu,  

Les misérables, Cortège de Bacchus, 

L’Arlesienne Suite, Paris Montmartre en 

nog meer, zullen worden uitgevoerd.  

Laat u verrassen in een geweldige 

ambiance en kom genieten van een 

heerlijke franse avond. Het concert 

begint om 20.00 uur is  omstreeks 21.15 

afgelopen. Daarna kunt u onder het 

genot van een Frans kaasje, glaasje wijn 

of gewoon een potje bier genieten van 

heerlijke franse muzettes, uitgevoerd op accordeon. 

 

Kortom, zet 17 mei alvast in uw agenda en kom voor een 

heerlijke avond naar onze zaal, Tongerseweg 400. 

Wij hopen u daar te kunnen begroeten. 

 

Concertcommissie Harmonie Wilhelmina.  

  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

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 

SPONSORS 



De Vriendenloterij  
 

Beste Blouwe Supporter 

Als Stichting Supportersvereniging Harmonie 

Wilhelmina willen u nogmaals de vriendenloterij onder 

uw aandacht  brengen.  

 

Wij doen een oproep aan alle leden en supporters van de 

vereniging om in hun kennissenkring navraag te doen wie 

al meespeelt met de vriendenloterij. Degene die namelijk 

al meespeelt kan door middel van een simpel telefoontje 

op 0900-300 1400 (20cpm), hun goed doel laten 

veranderen. Standaard staat dit goede doel namelijk op de 

landelijke goede doelen die de vriendenloterij 

ondersteund.  Bij dit telefoongesprek dient u de 

sponsorcode van de Stichting Supporters Harmonie 

Wilhelmina te vermelden.. 

 

SPONSOR CODE  9605 
 

Heeft u na het lezen van dit artikel nog vragen over de 

vriendenloterij dan kunt u terecht op de website van de 

vriendenloterij of bij een van de bestuurleden van de 

stichting Supportersvereniging Harmonie Wilhelmina; 

 www.vriendenloterij.nl  

 Vivian Snel 

 Marc Hogenboom 

 Harrie van den  Boorn 

Er zijn wellicht ook lezers onder u die gewoon willen 

meespelen met de vriendenloterij om zodoende de vereniging 

te ondersteunen en een kans te maken op de mooie prijzen. U 

kunt daarvoor onderstaand adres gebruiken. Het adres linkt 

gelijk naar de verkooppagina van de VriendenLoterij en zorgt 

http://www.vriendenloterij.nl/


er voor dat het lot direct gekoppeld wordt aan onze stichting.  

U kunt ook een inschrijvingsformulier bij een van de 

bestuurleden van de stichting opvragen. 

 

https://www.vriendenloterij.nl/Meespelen.htm?beni=9605  
 

Belangrijk om te weten is dat u op elk gewenst moment 

uw deelname aan de vriendenloterij kunt opzeggen.  De 

deelname van de vriendenloterij is een initiatief van  

SSHW waarbij van elk lot dat via de sponsorcode van 

SSHW meespeelt 50% van de lotprijs voor onze 

Harmonie is! Geld, dat wij heel goed kunnen gebruiken 

voor ons instrumentarium. 

 

Harrie van den Boorn (Voorzitter SSHW) 

  

Stichting Supporters 
vereniging Harmonie 

Wilhelmina 

https://www.vriendenloterij.nl/Meespelen.htm?beni=9605


 

 
  

Leden van de Club van Honderd 
P.J.C. Aarts M.W.M.W. Ernenst C.C.J. Pepels

I. Alken - Bastiaens J.J.H. Ernenst L. Rammers

L.H. Bastiaens C. Ernenst - van Beek J. Sijben

A.G. Bastiaens W. Feijt M.E.J. Smeets

M.P.J. Bastiaens M.W. Feijt A.F.M. Smits

P.A. Bastiaens J. Groeneweg J.A.S. Stevens

L.G. Bastiaens M. Groeneweg G.P.M. Theunissen

M. Bastiaens H. Habets L. Theunisz

H. Bastiaens - Darding L.J.E. Hameleers P.M.J.I. Thijssens

T.W.C. Beckers Guy Hamers P.M.J. Thijssens

N.W.D. Beckers W.J.J. de la Haye P.J. Thijssens

Timmerbedrijf van den Boorn W.J.F. van Herpt R.P.M.J. Thimister

H.T.M. van den Boorn F. Hertogen C.C. van Thor

M. Borgignons W.T. Hertogen L.L. Til l ie

T.J.F.M. Bovens G.M.N. Hesemans L. Vandenboorn

H.M. Brandt L.H.M. Hesemans H.H.A. van Veggel

J. Bronswaar W.S.M. Hesemans J.J.A. Vliegen

E.B.G. Broux M.C.P. Hogenboom J.L. van Vlodrop

M. Caubergh J.A.H. Hogenboom J.J.M. Vrancken

A. Caubergh - Vandenboorn N.G.J. Hogenboom H.T. Warnier

R.J.E. Close T.G.A. Hogenboom H. van Weert

C.L.J.M. Close P. Hogenboom R.P.L. van Weert

M.A.G. Corsius J.P. Hogenboom M.N.G. van Weert

J. van Dam I.P.J. Huisman - Eijssen R.G.M. van Weert

H.W.P. Darding W.H.Y. Hul H. Weltens

J.W.P. Darding A.H. de Jong J. van Wensveen

J. Dassen J.P.M. van de Kamer L.A.A. Willems

J. Deen A.E.M.L. Knaapen G.G.A. Willemsen

H. Dieteren - Franssen A.G.W. Koumans D.E. Wiltschut

J.W.M. Dinjens W.G.A. Moors P.J.M. Wittelings

H. Doms M.P. Nicolaes - Hertogen L. van der Zee

J. Dritty P.J.H. Nijsten R.J.J. van der Zee

J.J.H.M. Duijsinx L.J.J. Paulissen

L.R. van Duurling H.J.M. Paulissen

V.H.M. Eggen P.H. Peeters

G.M. Eijssen W.J. Peeters

J. Eijssen



  
 

  

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/


Verslaag van  Prins Wesley I 
 

Mien verhaol begos rond 

November t is al weer n 

tiedje geleije mer geluif dat 

dat de maond waor. Iech 

reeij op n ne Donderdag 

aovund naor hoes vaan 

mien aovund praktijk, iech 

hub gein internet op t belsj 

dus mos wachten tot g 

weer bij de grens waor 

uhm mien gsm euver te 

zitte naor nederlands 

netwerk , einmaol gedaon 

oonder t reije wat eigelijk 

neet maag maar ( Alain ), 

kreeg iech n ne whatsapp 

binnen vaan vincent boe in 

stoond “ of iech thoes waor 

‘’ . Mer dat smsje waor al 

smiddags gesjik toen iech 

nog in belsj zaot. 

Einmaol thoes aongekaome hub iech un smsje teruk 

gesjik boe iech op teruk kreeg ‘’ jao iech stoond aon de 

deur mer de waors der neet ‘’ . Toen had iech nog niks in 

de gaten . De volgende daag kuump pap naor miech tow 

uhm te zigge dat Vincent Sijben en Maurice Borgignons 

aon de deur stoonte gister aovund . Pas toen veel ut 

kwartje , boe op pap zeet ‘’ de mos Vincent effe teruk 

bellen . 

 

Iech Vincent teruk gebeld boe op heer metein zei ‘’ veer 

stoonte gisteraovund aon dun deur mer de waors der neet, 

mer iech hub n vraog : zows diech de neuije prins vaan 



Cv.de Blouwe willen weure . Toen waor t effe stil …. 

Uhm jao dat liek mieg ontzettend sjiek en wat n ier dat ze 

mieg daorveur vraoge . Dat is daan geregeld zeet Vincent  

de res vaan de informatie kreigste later wel. 

Toen kwaom de tied vaan wachte en alles veur much 

hauwe want mit enne moeliaan es Neville Senten dee heet 

dat zoe opgevaange en daan weit de ganse hermenie ut. 

De einigste boe iech ut tegen mos zigge waore mun 

auwers en t personeel vaan de pepel inclusief Coen en 

Rianne , uhmdat iech normaal es kastelein bij de Pepel 

achter de tap staon uhm eederein e lekker gleeske beer te 

geven . 

 

8 Januari waor t zoe wiet iech had n goeij smoes bedach 

zoedat niemand door zow hubbe dat iech prins woord . 

Iech had t zoe geregeld dat iech de daag zelf mos werrike 

oag es ut hermenieke naor binnen kwaom . iech 

verzurgde eederein vaan n drenkske en had expres de vol 

kratte mit embalage laote stoon uhm die vervolgens naor 

achter te bringen. 

Eederein had much gezeen dus noe waor miene kans uhm 

stiekem naor achter te goon. Ondertussen had Maurice 

ziech al geïnstalleerd en mien kleijer klaorgelag want 

alles mos noe get sneller es normaal . Pas noe kwaome de 

echte zenuwen mun han trillde en kreeg ut werm . Alles 

werd much aongedaon en es litste de Ernie kop es final 

touch. Zoe woord iech op de aonhaang wagen gezat uhm 

in de kleine stoet naor de Blouwe te weure vervoerd. Noe 

begonne de zenuwen pas eg tow te slaon , Iech leep 

samen mit Maurice aon de hand de Blouwe hoftempel 

binnen en woord op ut podium  gezat . Toen begos de 

moeliaan Guy Van de Booren mien intro te vertille daor 

waor ut momint oangebroken heij boe iech zoelang op 

hub gewach . Her bouwde de spanning op mit de weurd ‘’ 

maag iech tromgeroffel missjien ‘’ hiel langzum woord   



  

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. Hieronder volgende activiteiten voor het 

komende kwartaal. 

 
Concerten en uitvoeringen: 

 17 mei 2014: Concert door harmonieorkest 20:00  

 25 mei 2014: Drumband bij districtsfestival in Eijsden 13:00 

– 17:00 (Eijsden) 

 14 juni 2014: Openlucht concert (onder voorbehoud) 15:30 

(Plein 1992) 

 

Op straat en activiteiten: 

 6 april 2014: Voorspeeldag 11:30 – 16:30 () 

 19 april 2014: Opluisteren Paasactiviteit Wolder en 

Campagne 12:30 – 14:30 () 

 26 april 2014: Rondgang Koningsdag 11:00 (Rondgang 

Wolder) 

 18 mei 2014: Vrijwilligersdag 11:00 – 17:00 () 

 1 juni 2014: Inhalen communiekinderen 09:00 – 10:00 

(Rondgang Wolder) 

 1 juni 2014: Deelname reuzenstoet 11:00 – 17:00 () 

 8 juni 2014: Werkzaamheden Pinkpop 09:00 – 23:45 () 

 29 juni 2014: Processie Wolder 09:00 – 10:00 () 

 5 juli 2014: Werkzaamheden Ronde van Wolder tijd niet 

bekend () 

 

http://www.harmoniewilhelmina.nl/


 
 
 
  

CHRIS CRUTS 
Rijwielen en Bromfietsen 

Tel: 043-3472438     

Orleansstraat 1  
6217 LD  Maastricht 

 

KICHA 

Behandeling volgens afspraak 

Tongerseweg 328 

043 3477009 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer foto’s zijn te vinden op: www.cvdeblouwe.nl onder 

het kopje media. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cvdeblouwe.nl/


 

 

 



mieg munne Ernie aofgedaon en toen…..tada tada tada 

daor stoont iech Prins Wesley d`n ierste. 

Wat un geveul este daor steis alles veel vaan much oaf en 

oag de puun runde veel neet tegen . Ut waore unne top 

aovund samen mit al mien hermenie vrun femilie en 

kinissen oet wolder en uhmstreken .  

Mer wat nog un leuke verassing waor , Iech woart 9 

Februari 20 en dat kwaom good oet dus heelte ver samen 

mit eederein uhm 00:00 nog en extra feeske. 

De daag dernao nog brak vaan de daag derveur stoont de 

mierderheid vaan de raod vaan 11 get later mit enne kater 

oan mien deur veur te seere . Iech had mam mit opa en 

oma aon ut werrike gezat veur de bruudjes te smeren en 

eederein te veurzien vaan drinken  

Dernao hadde ver eeder weekend wel get te doen dus stil 

zitte waor der neet bij. Vaan unne statie foto in de stad 

mit alle prinsen vaan mestreech tot aon t feeske bij de 

smokkelere aon de belsje riviera . Ut kos neet op wie 

gekker wie beter en wie later wie leuker. 

En toen boe veur ver t allemaol hebbe gedaon braok de 

maondag aon de stoet vaan Wolder en Vroenhoven . Pap 

en opa hadde boete in de tuin twie party tenten opgezat en 

binnen waor ein groete lege ruimte mit n klein buffetje en 

staontaofels mit neutjes en kieskes op. Uhm 11 oor melde 

zich de ierste vaan de raod vaan 11 veur uhm te beginnen 

e lekker teske koffie , en al snel volgde de res vaan de 

bende. Uhm kwart nao 12 kwaom de hermenie veur mien 

deur speule en op de sjoen klaanke vaan t carnevals 

nummer vaan 2014 gekleurd op stap sjonkelde iech mit 

mien prinses nellientje euver de veurtuin 

Even later leepe ver naor de sjoen verseerde wagen dee 

ver op de tongerseweeg hadde gezat uhm vervolgens op 

ut hoegste punt te maage stoon op mien prinsen wagen. 

Iech waor gruuts dat iech es jonge jong dit allemaol maag 

mit make  



Veer vertrokken es litste mer dat maakte neet oet want ut 

fees waor compleet mit ut sjoen weer mer iech had veur 

de zekerheid toch me run thermo t-shirt oangedaon de 

wits mer noets, mer effekes springen en mit en paar 

pilkes had eederein ut alweer werm en op de muzieke 

vaan ut nuchtere hermenieke werden veer begleid door de 

straote vaan wolder. Einmaol op de weeg teruk op de 

Tongerseweeg had zuch un enorme minse massa ziech 

verzameld veur cafe de pepel. Zoe sjiek en sjoen este dat 

maags mitmake en zuus geweldig iech hub mien oage 

oetgekeken  

Einmaol aongekaome veur de Blouwe hoftempel nog in 

unne rijaloet veur de wagel gegaange en zoe de Blouwe 

in boe veer n greuts feeske hubbe gehouwe . Alain had 

vaan teveuren al de Marmaris geregeld zoe konde veer 

uhm half 7 aonsjeuven in ut patronaat , hoewel ut bruudje 

neet zo lekker veel deeg ut beer ut allein mer beter en zoe 

gingen veer naor de Greune boe der veul sneuvelde 

Ut carnavals seizoen is daan noe wel veurbeij maar mien 

prinssjap nog neet volgend jaor maag iech Cv.de Blouwe 

nog un paar kier veur goon in dees geweldige sfeer mer 

wil uch al wel allemaol bedaanke dat geer samen mit 

mieg der un groet feeske vaan hubbe weite te maken . Dit 

zal mieg altied bij blieve 

 

Iech zik….SJUT IN !!!!!!!  



 
   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 

14. John Stevens  17. Emiel van Wieringen 

19. Sten Schoonbrood  18. Veronique van den Boorn 

21. Monique Hamers  23. Jan Daenen 

25. Theo Hogenboom  23. Kiki Maes 

   27. Theo Bastiaens 

     

     

     

     

     

     

  JUNI   

 
 

    

02. Alain Broux  18. Jos van Engelshoven 

02. Marijke van Herpt  19. Claire Hermsen 

03. Chrit Hameleers  20. Josée Bollen 

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. Brigitte Moors  26. Esther Paulussen 

17. Ad Triepels  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 


