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Jaarwisseling 
De feestdagen hebben we inmiddels achter ons gelaten en 

hopelijk heeft iedereen fijne feestdagen gehad en zijn de 

afgelopen dagen (samen met familie) een moment van 

gezelligheid, rust en warmte geweest. Bij het begin van 

een nieuw jaar hoort allereerst het toewensen van veel 

geluk en vooral een goede gezondheid 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. Bij een nieuw jaar hoort het 

vooruit kijken naar het jaar dat gaat komen maar ook het 

terugblikken op het afgelopen jaar. In het komende jaar 

gaat het harmonieorkest op concours. Dat betekent een 

druk jaar voor de gehele vereniging en iedereen die 

daarbij betrokken is. Ook de andere geledingen van onze 

vereniging zoals de drumband en onze jeugd hebben 

diverse activiteiten waarbij zij van zich laten horen. 2015 

wordt kortom een jaar waarbij het motto ‘samen 

Wilhelmina zijn’ onderstreept wordt. Bij het terugblikken 

komen plezierige maar ook vervelende en droevige 

gebeurtenissen voorbij. Zo werden we op zondag 19 

oktober 2014 geconfronteerd met het overlijden van 

Louis Bastiaens, onze erevoorzitter. Hij heeft zich vele 

jaren ingezet voor de belangen van de Blouw van 

Wolder. Verderop in deze uitgave staan we daar nog een 

moment bij stil. 

Gelukkig kende 2014 voor onze vereniging ook vele 

plezierige momenten waaronder: 



 Tijdens het Carnavalsbal 2014 werd Prins Wesley 

I gehuldigd als prins van CV de Blouwe 

 Het harmonieorkest gaf samen met Pearl 

Jozefzoon op 15 november een bijzonder concert 

in het Paenhuys in Riemst waar velen (publiek 

maar zeker ook de muzikanten) veel plezier aan 

hebben beleefd. Daarnaast verzorgde het orkest in 

het voorjaar een Frans getint concert en 

concerteerde het in juni op Plein 1992. 

 De drumband verzorgde onder andere een zeer 

geslaagde uitvoering in de Groene zaal bij het 

percussietreffen. 

 De jeugd liet verschillende keren van zich horen: 

een filmconcert door het jeugdorkest in januari, de 

jaarlijkse voorspeeldag in het voorjaar en 

natuurlijk tijdens alle andere activiteiten die 

georganiseerd waren 

 Tijdens het St. Caeciliafeest huldigden we 3 

jubilarissen waarvan er 2 verrast werden door de 

burgemeester van Maastricht welke hen een 

koninklijke onderscheiding gaf 

 Onze vereniging presenteerde zich afgelopen jaar 

meerdere malen in de binnenstad en Wolder 

Net als andere jaren hebben we ook afgelopen jaar weer 

op de hulp van vele vrijwilligers mogen rekenen. Op 

verschillende manieren hebben velen zich ingespannen 

om hand- en spandiensten te verlenen voor onze 

vereniging. Ik wil dan ook graag alle vrijwilligers, 

commissieleden, bestuursleden en andere sympathisanten 

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 2015 gaan we samen verder. 

Nogmaals heel hartelijk dank en alle goeds voor 2014! 

 

Wim van Herpt 

Vice-voorzitter 
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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 



Caeciliafeest 2014 - Jubilarissen 

Op Zaterdag 22 november vond het jaarlijks St. 

Caecilafeest plaats. Traditiegetrouw worden hierbij onze 

jubilarissen gehuldigd. Mensen die de vereniging op 

diverse manieren de harmonie ondersteunen, begeleiden 

en een warm hart toedragen. Verenigingsmensen in hart 

& nieren! Deze jubilarissen verdienen het om in het 

zonnetje te worden gezet na jaren hard werk en inzet voor 

onze harmonie.  

De avond begon met een mooie, drukbezochte viering in 

de parochiekerk, prachtig opgeluisterd door de 

percussiegroep van de Blouw, met solist Vincent op de 

altsax. De kerkdienst werd afgesloten met mooie klanken 

van het harmonieorkest.  

Terug in de harmoniezaal, sprak voorzitter Wim van 

Herpt de jubilarissen en hun echtgenoten toe. Wat onze 

gouden jubilarissen niet wisten, was dat onze 

burgemeester Onno Hoes al klaar stond om Math en John 

een grote verrassing te bezorgen.  

Na de mooie woorden van Wim, kwam de burgemeester 

binnen en reikte zowel John als Math een Koninklijke 

onderscheiding uit. De verbazing op beide gezichten was 

groot! Terecht en verdiend mogen we hier stellen! 

Om dit heuglijk moment feestelijk te onderstrepen, heeft 

Blue-E-Motion de avond gevuld met hun muzikale 

klanken. Deze feestelijk en gezellige avond zal de 

jubilarissen, hun familie en andere aanwezigen nog lang 

heugen. Een woord van dank gaat uit naar Blue-E-Motion 

voor hun altijd geweldige optredens! Ook deze avond 

stond weer bol van de muzikaliteit, samenwerking en 

gezelligheid.  

 

Math van Weert 

Math ging bij zijn aantreden als lid van de harmonie in 

1964 als klarinettist deel uitmaken van de houtgroep. Hij 



stamt uit een familie die vanuit traditie nauw verbonden 

is met – en nadrukkelijk betrokken is bij – harmonie 

Wilhelmina Wolder. Ook andere familieleden waren of 

zijn reeds jarenlang lid van de harmonie. Zijn 

vader was een zeer verdienstelijk muzikant en Robert en 

Richard en naderhand ook Francien zorgden er voor dat 

het hele gezin binnen het orkest actief was. 

Zijn plaats binnen de klarinetgroep nam een sterke vlucht. 

Van 3
e
 klarinettist bij zijn aantreden 

bereikte hij uiteindelijk zijn positie als soloklarinettist. 

Onze harmonie heeft steeds geïnvesteerd in de 

klarinetgroep die altijd een bezetting heeft gekend van 

rond de 20 muzikanten. 

Vanuit zijn kennis en aanleg alsmede vanuit zijn positie 

binnen de groep heeft hij gedurende vele jaren ook de 

opleiding van nieuwe klarinettisten verzorgd. Eind jaren 

‘90 heeft het bestuur besloten de opleiding van alle 

leerling-muzikanten te concentreren bij de stedelijke 

muziekschool. 

  

Als dragende en stuwende kracht van de houtgroep – een 

essentieel onderdeel van elk harmonieorkest – was het 

voor de hand liggend dat Math vertrouwenspersoon van 

deze groep richting bestuur werd. Verder was hij ook 

actief op andere terreinen binnen het totale 

harmoniegebeuren. 

  

De contactgroep, een commissie die tot 2004 fungeerde 

als klankbord van muzikanten uit de diverse geledingen 

van de harmonie voor het bestuur waar het ging over 

belangrijke beleidsbeslissingen of voortgang van 

uitgezette trajecten, mocht in nagenoeg dezelfde periode 

gebruik maken van zijn positieve inbreng. 

In 2004 zijn de muziekcommissie en de contactgroep 

opgegaan in een nieuwe commissie, de orkestcommissie.  



 
  Coen & Rianne 

Tongerseweg 390 

6215 AD Maastricht 

043 -3472487 

www.cafedepepel.nl 



  



Bij die gelegenheid heeft hij – mede met het oog 

op zijn drukke baan – het stokje overgedragen aan 

jongere krachten. Hij is zich vanaf die tijd voornamelijk 

bezig gaan houden met het inspireren en motiveren van 

jeugdige muzikanten binnen de houtgroep. Dit was mede 

een gevolg van de grote instroom van jeugd binnen het 

totale korps. 

  

Van 1975 tot 2002 heeft hij deel uitgemaakt van 

de Blaue Jägeren; de gezelligheid die daarbij hoorde 

kennen we allemaal. 

  

Ook buiten harmonieverband is hij maatschappelijk 

actief. Hij is reeds jarenlang – vanaf 1984 – bestuurslid 

van de Stichting Gemeenschapshuis “Oud-Vroenhoven” 

Wolder. Deze stichting heeft het gemeenschapshuis 

“Oud-Vroenhoven” in eigendom en beheer. 

Als bestuurslid van de stichting beheert hij de portefeuille 

‘groot onderhoud’ en voert hij in voorkomend geval de 

besprekingen c.q. de onderhandelingen met derden. Hij 

vervult deze functie op een voortreffelijke 

manier. Daarnaast is Math sinds deze maand samen met 

zijn vrouw Francien lid van het kerkelijk zangkoor van 

Wolder. Qua muzikaliteit zit dat natuurlijk wel goed bij 

allebei. 

  

Ook bij buitenactiviteiten van de harmonie laat hij 

zich niet onbetuigd en verricht hij de nodige hand- en 

spandiensten. Hij is betrokken bij het ophalen oud papier 

– een belangrijke inkomstenbron voor de vereniging. 

  

Math, van harte gefeliciteerd met het gouden jubileum bij 

de Blouw. Grote dank gaat uit naar zijn steun en 

toeverlaat Francien, die al die tijd de ruimte heeft 

gegeven om te functioneren zoals hij dat gedaan heeft.  



John Hogenboom 

John (d’n Twiede; in 1984 was hij namelijk prins 

carnaval bij CV de Blouwe), hij is in 1964 bij de Blouw 

van Wolder gekomen. 

  

Bij zijn aantreden kwam hij als slagwerker bij de 

drumband; tegenwoordig percussiegroep genoemd. Hij 

stamt uit een familie die vanuit traditie nauw verbonden 

is met – en nadrukkelijk betrokken is bij –harmonie 

Wilhelmina Wolder. Ook andere familieleden 

waren jarenlang lid van de harmonie. 

  

Hij is de drumband/percussiegroep aanvankelijk als actief 

muzikant, nadien als bestuurslid, 50 jaar trouw gebleven. 

Als actief slagwerker was hij een bindende en dragende 

kracht binnen deze groep. Met name de opvang van 

nieuwe leden van de drumband was – en is nog steeds - 

voor hem een bijzonder belangrijk item. Elke 

nieuwkomer – jeugd of volwassene - binnen de groep 

moet in zijn ogen vanaf dag één een goed gevoel hebben 

binnen de totale vereniging. 

Al die tijd heeft hij zich enorm ingezet voor een 

uitstekende teamgeest binnen de drumband door het 

creëren van uitstekende randvoorwaarden, zoals het 

organiseren van excursies, weekends enz. waarbij muziek 

en culturele educatie een belangrijk onderdeel vormden. 

  

Hij was ook de grote drijfveer achter het initiatief om de 

drumband in de jaren ‘80 te voorzien van een geheel 

nieuw instrumentarium. Met succes werden 

onder zijn onvolprezen leiding acties op touw gezet om 

het gestelde doel te bereiken. Een en ander was 

niet alleen in het belang van de uitstraling van de 

drumband, maar ook van de bevordering van de muzikale 

prestaties. 



 

  

Diependaalweg 11 
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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 



Wanneer de drumband deelnam aan concerten buiten de 

eigen accommodatie was de regeling van het vervoer van 

het instrumentarium voor het bestuur geen punt van 

zorg. Hij regelde dat voortreffelijk, want mede door 

zijn teamgeest bevorderende inzet kon hij op alle 

mogelijke hulp van de medemuzikanten rekenen. 

Een bijkomende factor was de overgang van drumband 

naar percussiegroep waarbij de nadruk kwam te liggen op 

melodisch slagwerk, dat aangepast groot vervoer vergt. 

  

Als muzikant was hij voor de drumband het eerste 

aanspreekpunt richting bestuur. Sinds een aantal jaren 

maakt hij deel uit van het bestuur van harmonie 

Wilhelmina Wolder. 

De onderwerpen die tot zijn portefeuille behoren, zijn 

zeer uitgebreid en hier niet allemaal op te sommen. Wel 

kan gezegd worden dat hij altijd met zorg en ambitie zijn 

taken vervult. Daar zijn we hem zeer erkentelijk voor. 

  

John vervult een voorbeeldfunctie binnen het totale 

harmoniegebeuren. Hij is kortom één van de pijlers en 

steunpilaren waarop de harmonie bouwt en kan 

voortbouwen naar de toekomst. 

  

Bij buitenactiviteiten van de harmonie verricht hij steeds 

de nodige hand- en spandiensten en waar nodig neemt 

hij ook eigen initiatief om zaken goed op de rails te 

krijgen. 

In vroegere jaren was hij één van de voortrekkers bij de 

jaarlijkse tentfeesten van onze harmonie in Wolder.  

Hij was de grote drijfveer bij de werkzaamheden die onze 

harmonie jarenlang verrichtte bij Jumping Indoor 

Maastricht. Hij nam die dagen gewoon verlof, want de 

revenuen die de harmonie met die werkzaamheden kon 

verwerven, waren hem alles waard. Hetzelfde gold in de 



tijd dat Holiday on Ice te bewonderen was in het 

Maastrichts Expositie en Congrescentrum MECC. 

En nu is hij, net als Math, actief bij het ophalen van het 

oud papier. 

  

Wij wensen John van harte proficiat met zijn gouden 

jubileum. Een grote dank gaat ook uit naar zijn vrouw 

Joke, die hem altijd de ruimte gegeven heeft om zo te 

functioneren voor de Blouw van Wolder. 

 

 

John Darding: 

John mocht aantreden als koperen jubilaris, maar is al 

veel langer betrokken bij het wel en wee van onze 

harmonie. Vele jaren mogen we al rekenen op zijn 

belangeloze inzet in de vorm van allerlei hand- en 

spandiensten bij harmonieactiviteiten. Zo heeft hij 

bijvoorbeeld in het verleden al diverse keren als 

chauffeur van de vrachtwagen het instrumentarium 

vervoerd. Hij is daarnaast actief betrokken bij de 

Supportersvereniging, een gezelschap dat mede zorgt 

voor de broodnodige inkomsten van de harmonie. De 

wekelijkse kienavonden horen helaas al lang tot het 

verleden maar dat betekent niet dat de supporters nu op 

hun lauweren zijn gaan rusten. Waar mogelijk proberen 

zij de harmonie in de breedst mogelijke zin te 

ondersteunen. En hij draagt daar ook zijn steentje aan bij. 

John is ook betrokken bij de maandelijkse inzameling van 

oud papier. Sinds 2007 helpt hij volop mee bij het 

inzamelen. Aanvankelijk was het als het ware een 

seniorenclub want tot 1 januari van dit jaar werd op 

donderdag ingezameld  en dat betekende dus dat de inzet 

moest komen van mensen die niet meer actief waren in 

het arbeidsproces. Het feit dat vanaf 1 januari 2014 alle 

beladers van de inzamelauto gecertificeerd moeten 



zijn, vereiste een andere benadering van de samenstelling 

van de groep. Jonge krachten als gecertificeerde 

beladers; de werkers van het eerste uur waartoe ook hij 

behoort zorgen voor de aanvoer met behulp van 

aanhangwagens. Naar horen zeggen gaat het er iedere 

maand heel ontspannen en plezierig aan binnen de groep. 

Daar heerst dus een prima sfeer en dat siert de hele groep. 

 

Wij wensen John van harte proficiat met zijn jubileum en 

we hopen nog heel lang van zijn diensten gebruik te 

mogen maken. Ook dank en erkentelijkheid aan het 

adres van zijn partner Nettie die hem de ruimte biedt om 

op deze manier voor ons te functioneren.  
 
 
 

 
  



  



  



In respectvolle herinnering  

 

Op 18 november jl. werden we binnen onze harmonie 

andermaal geconfronteerd met de broosheid van het 

aardse leven.  

Moesten we in oktober afscheid nemen van onze 

erevoorzitter Louis Bastiaens, op 18 november jl. 

overleed mevrouw Koos Paulissen-Geraards, echtgenote 

van Laurent Paulissen en oma van Yentl. 

Koos was jarenlang nauw betrokken bij onze harmonie. 

Wanneer een helpende hand nodig was, werd nooit 

tevergeefs een beroep op haar gedaan. Zij bood Laurent 

alle ruimte om zijn talenten in te zetten voor de Blouw 

van Wolder en zij was bijzonder trots op haar 

kleindochter Yentl, die de muzikale inbreng van de 

familie Paulissen binnen ons harmoniegebeuren verder 

voortzet. 

 

Zij was haar gezin in grote zorg toegewijd en had 

bijzondere belangstelling voor het wel en wee van de 

medemens. Zelfs tijdens haar ziekte gaf ze blijk van die 

belangstelling en op de vraag hoe het met haar ging, 

kwam  -  ondanks het feit dat ze ernstig ziek was - 

steevast het antwoord: “Good”. Zij wilde niemand 

belasten met haar eigen situatie. 

Het voelde goed dat veel leden van onze harmonie Koos 

op vrijdag 21 november jl. de laatste eer bewezen. 

 

Wij wensen Laurent en de familie heel veel kracht en 

sterkte bij het verwerken van het verlies van Koos, 

moeder en oma. 
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In Memoriam Louis Bastiaens. 

Met grote verslagenheid en diepe verbijstering hebben we 

zondag 19 oktober jl. kennis genomen van het overlijden 

van Louis Bastiaens. 

De Blouw van Wolder ontviel die dag haar boegbeeld.  

Louis werd op 14 januari 1929 in Wolder geboren. Het 

was het begin van een traject dat hij ruim 85 jaar zou 

gaan afleggen.  

Hij was de jongste van het gezin. Groeide op in de 

Lammergierstraat en volgde na de lagere school in 

Wolder  de HBS in de stad. 

Vervolgens trad hij in dienst van de gemeente Maastricht 

. 

Tweeënveertig  jaar heeft hij de stad Maastricht en haar 

inwoners gediend. Zijn inzet voor en zijn betrokkenheid 

bij het wel en wee van stad en medemens werd in 1974 

bekroond met zijn benoeming tot kabinetschef van de 

Burgemeester, een bijzonder eervolle vertrouwensfunctie.  

Zijn succesvolle carrière bij de gemeente bleef uiteraard 

ook in Wolder niet onopgemerkt en meer dan eens werd 

in Wolder en later in Campagne bij hem aangeklopt om 

hulp, wanneer men bij de gemeente moest zijn. Hij stelde 

niemand teleur. Voor Wolder probeerde hij alles binnen 

te halen wat mogelijk was. Sterker nog, wanneer binnen 

de ambtelijke organisatie Wolder in beeld kwam, werd al 

snel gezegd: “vraog iers mer ins wie Louis dao euver 

dinkt”. Men moest van goede huize komen om hem van 

gedachten te doen veranderen. Wolder lag hem en Elly, 

met wie hij meer dan 55 jaar lief en leed deelde, na aan 

het hart. 

Naast zijn drukke baan  zag hij ook nog kans zijn 

bestuurlijke kwaliteiten in diverse dwarsverbanden in te 

zetten voor de  stedelijke samenleving. 



Maar als een rode - nee als een blauwe - draad liep over 

zijn levenspad  Harmonie Wilhelmina, de Blouw van 

Wolder.  

Zesenzestig jaar was hij lid van onze harmonie. Hij begon 

als lid van de houtgroep, want bij aanmelding had de 

toenmalige dirigent de heer Thijssens een klarinet voor 

hem in gedachten en dus restte niets anders dan dat hij dat 

instrument ging bespelen. Echter niet voor lang. Binnen 

het bestuur was jong bloed nodig en ook hier was zijn 

naam en faam vooruitgesneld.  Hij werd eerst secretaris 

tevens vice voorzitter en vervolgens voorzitter. 

In die laatste functie is hij jarenlang boegbeeld en eerste 

aanspreekpunt van de Blouw van Wolder geweest. Onder 

zijn inspirerende en motiverende leiding kwam - zonder 

zijn voorgangers ook maar enigszins te kort te willen 

doen- de harmonie tot grote bloei. Grote muzikale 

successen werden behaald, met als klapper het WMC-

succes in 1989 en talrijke concertreizen werden 

ondernomen naar het buitenland. Nu nog wordt met veel 

enthousiasme gesproken over de reis naar Griekenland in 

1965 waar op het eiland Lefkas door de Blouw van 

Wolder geschiedenis werd geschreven. 

Hij was de drijvende kracht achter de aankoop en 

verbouwing van de harmoniezaal begin jaren tachtig. Hij 

werd voorzitter van de stichting die de zorg kreeg voor 

het in standhouden van die accommodatie. 

In 1996 heeft hij na 27 jaar de voorzittershamer 

overgedragen aan een jongere kracht en bleef hij de 

Blouw van Wolder als ere-voorzitter volgen en 

ondersteunen. Ook in die laatste functie hebben we meer 

dan eens van zijn inzicht en raadgeving mogen profiteren. 

De Blouw van Wolder nam een heel bijzondere plaats in 

in zijn hart. De tradities en cultuur van ons korps stonden 

bij hem hoog in het vaandel. Met groot respect en 

dankbaarheid memoreren wij zijn enorme verdiensten 



voor ons korps. Met hart en ziel zette hij zijn veelzijdige 

bestuurlijke talenten in voor zijn Blouw van Wolder. Hij 

was trots op zijn korps. En dat zijn wij op hem. 

Op vrijdag 24 oktober jl hebben we in de parochiekerk 

van Wolder afscheid genomen van Louis. Een klarinet-

quartet bestaande uit Math Knubben, Tom en Richard 

Lamers en Rob van der Zee luisterde de uitvaartdienst op. 

Zijn eerste schreden binnen de harmonie zette hij immers 

bij de klarinetgroep. Een harmonie-brede delegatie 

vormde voor aanvang van de dienst een wake en bracht 

hem naar zijn laatste rustplaats. 

Als Blouw van Wolder bewaren we prachtige 

herinneringen aan Louis, herinneringen die op 

respectvolle wijze binnen de harmonie zullen voortleven.   

Wij wensen Elly en haar familie heel veel kracht en 

sterkte om dit grote verlies te verwerken. 

 

 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Op zoek naar een mooi boeket bloemen, of een apart bloemstuk ?? 

Loop eens binnen bij Maravilha bloemsierkunst op het Mgr. 
Vranckenplein in Wolder. 

Een bloemenspeciaalzaak waar service en kwaliteit hoog in het vaandel 

staat. Uiteraard kunt u ook bij ons terecht voor bloemwerk voor 
speciale gelegenheden. 

Mgr. Vranckenplein 8a    043-3440402 www.maravilha.nl 
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faalangsttraining 

brugklastraining 

examentraining 

individuele begeleiding 
 

 
Tongerseweg 330           6215AC Maastricht 

T: 06 - 413 23 066 

E: l.quodbach@kpnplanet.nl  

www.huiswerkbegeleiding-leo-quodbach.nl  
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Tongerseweg 330           6215AC Maastricht 

T: 06 - 413 23 066 

E: l.quodbach@kpnplanet.nl 

www.huiswerkbegeleiding-leo-quodbach.nl  
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brugklastraining 

examentraining 
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Concert Pearl Jozefzoon. 
 

Wat was het mooi! Een geweldige zangeres met een stem 

als een ‘clock’ en ons harmonieorkest 

–in een ander jasje-  dat de sterren van 

de hemel speelde. Klinkt u dit bekend 

in de oren? Als u er afgelopen 15 

november in Riemst niet bij was, 

heeft u een prachtig concert van het 

harmonieorkest gemist.  

 

Wat u wellicht niet allemaal weet, is 

dat de supporters vereniging dit                                                                             

concert als het ware cadeau   heeft                                                                                   

gedaan aan de harmonie. Zij                                                                             

betaalden alle extra kosten die                                                                              

betrekking hadden op het                                                                                       

optreden van Pearl  Jozefzoon,   zoals Pearl zelf, geluids 

technici  en het prachtige Combo BBTree. Hiervoor  

willen wij namens  bestuur en leden, de supporters                                                                      

vereniging in elk geval  hartelijk bedanken. 

 

Pearl Jozefzoon, was voor velen nog een onbekende 

zangeres. Rob van der Zee wist echter dat zij regelmatig 

optredens gaf met harmonie en fanfare orkesten. Vandaar 

de Rob met het voorstel kwam om Pearl in te huren. 

Liefst 450 kaarten werden gekocht om dit concert te 

bezoeken. In een prachtig aangeklede zaal werden de 

gasten ontvangen. De mensen met VIP kaarten, werden al 

in de foyer opgevangen en vervolgens naar hun prachtig 

aangeklede tafels begeleid. 

 

Stipt om 20.00 uur begon het orkest te spelen, 



Eerste nummer was een medley van “deep purple”, met 

een prachtige trombone solo van Guy van den Boorn. 

Daarna was de beurt aan Pearl, dat was in een woord 

gewoon GEWELDIG..met het lied “om arm  me”, ging 

zij tot het uiterste en bracht het publiek als het ware in 

extase. Schitterende stukken volgde elkaar op met 

prachtige solo’s van Maurice Borgignons en Eric Buys, 

op trompet, Vincent Sijben op  

alt sax en niemand minder dan Rob van der Zee als solo 

klarinettist, met het nummer” Sing sing sing”. 

 

 

Het orkest was opgesteld in een big band formatie. 

Muzikanten helemaal in het zwart, wat was dat chique!! 

Met het nummer Cry me a River, wist onze solist Vincent 

Sijben de zaal op zijn kop te zetten. Al onder het spelen 

van de solisten, begon het applaus door de zaal te 

klinken. 

Het mag best een keer geschreven zijn….wat hebben wij 

fantastische solisten!! 

 

 



 
Na het concert bleven de gasten nog lang nagenieten met 

de muzikanten en werden de ervaringen over en weer 

gedeeld. Harmonie kan terug kijken op een bijzonder 

geslaagd Gala-concert. 

Wat betreft de supportersvereniging, zullen zij nu ook 

hebben kunnen constateren, dat zij in hun missie zijn 

geslaagd, dit was echt een heel mooi cadeau voor 

harmonie Wilhelmina. 

Wat betreft de concert commissie ook een dikke pluim. 

Na het dans concert van vorig jaar, was ook dit concert 

om in de analen van de vereniging te schrijven. Wij 

wensen deze commissie alvast veel succes voor de 

toekomst en wij verheugen ons alvast op het gala concert 

van 2015. 

 

Ondanks het concours  in 2015, wordt er toch ook nog 

een gala concert gegeven. Wanneer, hoe en wat…dat is 

nog even een verrassing, maar zoals gezegd, hebben wij 

er alle vertrouwen in, dat deze commissie er ook in 2015 

in zal slagen om ons volkomen te gaan verrassen!! 

 

Op de website van de Harmonie vindt u diverse video 

registraties en foto’s. Kijk maar eens en geniet nog even 

na.  



  

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 8.00-16.00 

 

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

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

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 



  



Carnavalsconcert 
 

In navolging van de themaconcerten heeft de Blouwe 

weer een primeur. Om u alvast in de stemming te brengen 

voor Limburgs grootste feest, zal op zaterdag 31 januari 

het orkest een carnavalsconcert voor u geven. Het belooft 

een mooi concert te worden met een vleugje vrolijkheid, 

klassiekers en verrassingen. Deins mee, zing mee en 

geniet van de muziek! Als uitsmijter zal een 

buutekampioen het concert voorzien van de nodige dosis 

humor. Het concert begint om 20.11 uur in de 

harmoniezaal aan de Tongerseweg. 

 

Laat u verrassen door dit carnavalesk concert! Graag tot 

ziens op 31 januari of een van de andere vele activiteiten 

van de Blouw.  

 

  



 
 

 

 
Bastiaens - Corpeleijn, E.  -     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 
Kruiveld BV, S   -     Maastricht 
Verkeersschool Johan Mulkens -     Maastricht 
Café de Pepel   -     Wolder 
J. van de Staay, architecten  -     Maastricht 
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 



 

  



 
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

E. Bastiaens - Corpeleijn C. Ernenst - van Beek J. Sijben

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

M.P.J. Bastiaens M.W. Feijt C. Smits en R. Nabben

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

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

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

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

H. Dieteren - Franssen A.E.M.L. Knaapen G.G.A. Willemsen

J.W.M. Dinjens D.E. Wiltschut

H. Doms W.G.A. Moors P.J.M. Wittelings

J. Dritty M.P. Nicolaes - Hertogen L. van der Zee

J.J.H.M. Duijsinx P.J.H. Nijsten R.J.J. van der Zee

L.R. van Duurling L.J.J. Paulissen

V.H.M. Eggen H.J.M. Paulissen

G.M. Eijssen P.H. Peeters

J. Eijssen W.J. Peeters



Grote Clubactie 2014 

 

Nu de Grote Clubactie 2014 ten einde is, wil ik jullie op 

de hoogte brengen van de stand van zaken.  De trekking 

is op 27 november 2014 geweest en de uitslag is te lezen 

op www.clubactie.nl In ieder geval heeft degene met 

lotnummer 0.2842.730 een prijs gewonnen. Dus kijk de 

loten goed na. In totaal hebben we met zijn allen 939 

loten gekocht en verkocht. Deze actie heeft bijna  

€ 2.200,00 opgebracht. 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 de lotenverkoop in Wolder op 13 

september. (Dit jaar niet vergezeld door de harmonie 

i.v.m. de Bevrijdingsstoet in het centrum van Maastricht.) 

 

Zo zie je maar weer dat een kleine inspanning van 

iedereen tot een groot resultaat kan leiden. Ook dat is 

Samen Wilhelmina zijn. 

 

Er waren 4 absolute topverkopers: 

 Laurence Hamers:  25 loten 

 Josee Bollen:      22 loten 

 Harrie Darding:        20 loten 

 Henk Kluts:               20 loten 

Zij hebben inmiddels hun prijs hiervoor ontvangen. 

 

Volgend jaar doen we natuurlijk weer mee aan de Grote 

Clubactie en hopen ook dan weer op de medewerking van 

jullie allemaal. 

Met vriendelijke groet, 

Petra Pauwels  

http://www.clubactie.nl/


  
 
  

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/


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 OpMaat orkest: 
In januari 2015 zullen o.a. de leerlingen die in augustus 

zijn begonnen met muzieklessen bij Kumulus weer een 

stapje verder gaan in hun muzikale ontwikkeling. 

Onderstaande leerlingen zullen dan gaan deelnemen aan 

het OpMaat orkest: 

 

Daniek Hesemans altsaxofoon 

Anij Kuster  dwarsfluit 

Mauro Lexis  trombone 

Áron van der Meer hoorn 

Mila Stevens  altsaxofoon 

 

Instroom in Joonk Blouw orkest: 

Vanaf november speelt Elsa Bollen mee in Joonk Blouw 

orkest. Zij speelt contrabas. 

 

Doorstroom naar harmonieorkest: 

Vanaf 21 november spelen er 5 nieuwe muzikanten mee 

in het harmonieorkest. Deze 5 leerlingen komen uit de 

eigen opleiding en speelden al een tijdje mee in Joonk 

Blouw orkest.  

 

Petra Bollen    klarinet 

Jean Paul van Dongen  hoorn 

Claire Hermsen  dwarsfluit 

Kiki Maes   klarinet 

Martin Warnier  trompet 



 

Afmelding leden: 

Helaas heeft Nikkie Vanderbroeck zich afgemeld als lid. 

Zij had les op kleine trom.  

 

Wijzigingen in Commissie Werving en Opleiding: 

Frank Schoonbrood heeft besloten om te stoppen als lid 

van de Commissie Werving en Opleiding. Sinds begin 

2014 heeft hij zijn kennis en kunde ingezet voor deze 

commissie en daarvoor natuurlijk onze hartelijke dank. 

Ook Wim van Herpt ziet zich, door zijn vele andere 

taken, genoodzaakt om te stoppen als lid van deze 

commissie. Hij heeft zich sinds maart 2007 met een groot 

gevoel van betrokkenheid ingezet voor de jeugd. Wim 

heel erg bedankt hiervoor. 

Gelukkig hebben we Petra Senten bereid gevonden om de 

commissie te komen versterken. 

Wij wensen Petra veel succes en vooral veel plezier in de 

commissie. 

 
  



  

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 tot zover 

bekend: 

 
Concerten en uitvoeringen: 

 31 januari 2015: Carnavalsconcert 20:11 -

 21:33  (Harmoniezaal Wilhelmina) 

 30 mei 2015: Concert met l'Echo des Montagnes 20:00 –

 22:30 (l'Echo des Montagnes) 

 27 september 2015: Concert ter voorbereiding 

concours 15:00 – 17:30 () 

 

Op straat en activiteiten: 

 24 januari 2015: Carnavalsbal CV de Blouwe 19:30 

(Harmoniezaal Wilhelmina) 

 16 februari 2015: Deelname carnavalsoptocht 14:00 

(Wolder) 

 14 maart 2015: Serenade Leonidas ivm 75 jarig 

bestaan hele dag (Leonidas Wolder) 

 14 juni 2015: Deelname Processie Wolder 09:00 – 

12:30 (Wolder) 

 4 juli 2015: Werkzaamheden wielerronde Wolder 

hele dag (Wolder) 

 18 september 2015: Jeugdkamp hele dag 

(Woushoeve)  

 

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 
 



 

 



 Carnavalsbal 2015 CV De Blouwe 

 

Wordt het goed weer of slecht weer dit jaar? Wee bringk 

nog een weurs nao Klara? 

 

Op zaterdag 24 januari roepen wij 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 jeugdige prins 

Wesley I.  

 

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 20.30 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! 

 

Goed weer of slecht weer, in de Hoftempel schijnt de 

zon! We hebben wederom de internationale DJ’s De 

Jefkes bereid gevonden de avond op te luisteren.  

 

Samen met alle Blouwe, zusterverenigingen, familie en 

vrienden wil CV De Blouwe graag weer een  

 

geweldig feest bouwen. Dit zal een goede opmaat zijn 

voor het Carnavalsconcert van de harmonie  



 

de week erna. Mis deze unieke carnavalsweek bij De 

Blouwe niet! 

 

Veer zien us op 24 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 nogmaals iedereen in 

Wolder en daarbuiten bedanken, die de vereniging heeft 

ondersteund door het kopen van de wafels uit de 

Wafelactie van afgelopen  december. 

  



  



 
   JANUARI   FEBRUARI 

     
03. Anne Eijssen  01. Wendy Colson 

04. Léonique Hamers  03. Ans Braeken 

06. Wim van Herpt  03. Dasima Schmitz 

11. Harrie Darding  04. Elles Lenaerts 

14. Ingrid Koolen  07. Willie Peeters 

20. Rubin Smal  08. Jasmijn Knaapen 

21. John Hogenboom  08. Gillis Willemsen 

23. Pierre Thijssens  09. Dewi Hesemans 

24. Vincent Sijben  09. Wesley Senten 

26. Herman Doms  11. Vivian Kluts - Snel 

30. Marc Hogenboom  12. Harrie Aarts 

31. Jeroen Ernenst  12. Mariet Willemsen 

   14. Quintin Senten 

   14. Math Knubben 

   19. John Darding 

   25. Lidy Buijs 

   26. Cindy van Duurling 

   28. Natasja Hesemans - Stevens 

   28. Bèr Hesemans 

     

  MAART   

     

01. Henk Kluts  12. Léon van Duurling 

02. Richard Lamers  12. Bas Pinxt 

05. Laurent  Bastiaens  12. Jo van Vlodrop 

07. Harrie van den Boorn  13. Lotte Alma 

07. Filippo Latilla  17. Jack Buys 

07. Paul Thijssens  17. Kees Close 

08. Piet Hogenboom  17. Thibaud Hamers 

10. Ron Thimister  27. Nico Hogenboom 

10. Rob van der Zee  30. John Koumans 

11. Jacques Severijns    

     

 



  



 

 

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 


