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Jaarwisseling
Voorwoord van onze voorzitter
De decembermaand 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.
En dat afgelopen jaar is een druk maar vooral ook succesvol
jaar geweest. Het harmonieorkest heeft een eerste prijs
behaald bij deelname aan het bondsconcours in Roermond op
25 oktober 2015 en het jaar werd op 19 december 2015
afgesloten met een zeer succesvol Maestro-concert in een
uitverkocht Paenhuys.
Andere gebeurtenissen die kenmerkend waren voor onze
vereniging in 2015 waren:
Tijdens het Carnavalsbal 2015 werd Prins Jean-Paul I
gehuldigd als prins van CV de Blouwe
Het harmonieorkest gaf in Tilburg, Gronsveld en Maastricht
concerten ter voorbereiding op de deelname aan het
bondsconcours in de Oranjerie in Roermond. Hier werd onder







leiding van dirigent Rob van der Zee een eerste prijs behaald
in de 1e divisie met 84,08 punten.
De drumband verzorgde onder andere een zeer geslaagde
uitvoering in onze eigen harmoniezaal bij het
percussietreffen.
De jeugd liet verschillende keren van zich horen: een concert
tijdens het jeugdkamp, de jaarlijkse voorspeeldag in het
voorjaar en natuurlijk tijdens alle andere activiteiten die
georganiseerd waren
Tijdens het St. Caeciliafeest huldigden we Giel Eijssen en
John Duijsinx als jubilaris
Tijdens het Maestro-concert op 19 december 2015 in ‘t
Paenhuys te Riemst hebben we na ruim 11 jaar van
samenwerking afscheid genomen van onze dirigent Rob van
der Zee.
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 2016 gaan we
samen verder. Nogmaals heel hartelijk dank en alle goeds
voor 2016!
Wim van Herpt
Voorzitter a.i.

Nieuws van de commissie
werving en opleiding
Via deze weg willen we jullie op de hoogte houden van de
ontwikkelingen van onze leerlingen.
Doorstroom naar OpMaat orkest
In januari 2016 zullen o.a. de leerlingen die in augustus zijn
begonnen met muzieklessen weer een stapje verder gaan in
hun muzikale ontwikkeling. Onderstaande leerlingen zullen
dan gaan deelnemen aan het OpMaat orkest:
Mathieu Bollen
Tim Gijselaers
Youri Herben
Tom van Dongen
Jochem Van Weert
Anastasia Goldberg
Hans van der Zanden
David van der Zandentuba

tuba
trompet
altsaxofoon
kleine trom
klarinet
trombone
hoorn

Doorstroom naar harmonieorkest
Vanaf 6 november speelt Leo Quodbach (tuba) mee in het
harmonieorkest en vanaf 3 januari is Cindy van Duurling de
klarinetgroep komen versterken in het harmonieorkest.
Zij komen allebei uit de eigen opleiding en speelden al een
tijdje mee in Joonk Blouw orkest.
Wij wensen hen veel succes en vooral veel plezier.
Afmelding leden
Helaas hebben Lotte Alma (klarinet in orkest) en Sam Berghof
(klarinet in Joonk Blouw orkest) zich afgemeld als lid.

Is vriend van:

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

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

Winnen is nóg leuker als je het kan delen met je muziek vrienden

Grote Clubactie 2015
De Grote Clubactie 2015 is alweer een groot succes geweest.
We hebben met zijn allen 985 loten gekocht en verkocht.
Aan deze actie heeft de harmonie ruim € 2.300,00
overgehouden. Dit is een geweldig resultaat waar we dan ook
heel trots op zijn. Maar dit hebben we alleen kunnen bereiken
met de hulp van onze leden, daarom nogmaals onze hartelijke
dank aan iedere koper en verkoper en iedereen die zich heeft
ingezet tijdens de lotenverkoop in Wolder op 26 september.
De trekking is op 10 december 2015 geweest en de uitslag is
te lezen op www.clubactie.nl. Kijk je loten goed na, want er
zijn prijzen gevallen op de door ons verkochte loten met de
nummers: 180775, 180875, 180975, 181075, 181175, 181275,
181375, 181475, 181575 en 886375. (Let op: het gratis
maandabonnement Videoland wordt automatisch omgezet
naar een betaald abonnement als je het niet op tijd opzegt.)
De topverkopers waren dit jaar: Petra Pauwels (49 loten), Piet
Hogenboom (40 loten), Harrie Darding (20 loten) en Jo van
Vlodrop (20 loten).
Maar de prijzen gaan natuurlijk naar de jeugdleden die de
meeste loten hebben verkocht:
Neville Senten:
16 loten
Josée Bollen:
12 loten
Max van Dongen:
12 loten
Dewi Hesemans:
12 loten
Zij hebben ondertussen hun prijs ontvangen.
Volgend jaar doen we natuurlijk weer mee aan de Grote
Clubactie en hopen ook dan weer op de medewerking van
jullie allemaal.

Coen & Rianne

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

Het concertconcours
een verslag van een enerverend weekend
Vrijdag 23 oktober vond in de concertzaal van het
Conservatorium de generale repetitie van het LBM
concertconcours plaats. Om 20.00 uur zou deze starten. Door
een probleempje met de lift bij het podium ontstond er wat
vertraging. Toen dit was verholpen en de lift weer meewerkte,
kon het concert (dat tevens als allerlaatste repetitie diende)
beginnen. Twee maal het repertoire spelen, dat was de
opgave voor deze avond. Het lukte dirigent en muzikanten om
deze klus in opperbeste concentratie en zeer muzikaal te
volbrengen, met positieve reacties van het publiek als
resultaat. Het was een geslaagde generale, waarbij alle
geïnteresseerden die niet in de gelegenheid waren om 25
oktober naar de Oranjerie in Roermond te komen, toch het
resultaat van ruim een half jaar intens(ief) repeteren, konden
beleven.
Na afloop werden alle aanwezigen uitgenodigd om bij café de
Tribunal nog een drankje (of twee) te gaan drinken. In het
begin was het hier erg druk, maar uiteindelijk kon toch
iedereen naar binnen, inclusief instrument.
Twee dagen later was het zondag 25 oktober dan eindelijk
zover.. De dag waar het harmonieorkest met dirigent Rob van
der Zee meer dan een half jaar hard voor hard gewerkt.
Om 15.30 uur verzamelden muzikanten en supporters zich bij
de harmoniezaal. De muzikanten kregen allemaal een mooi
armbandje (bewijs van deelname). Net Pinkpop, maar dan
anders! Na een tijdje gewacht te hebben op de bussen (die
niet helemaal op tijd waren..), konden we rond 16.15 uur
vertrekken. Het bestuur had ons weer goed verzorgd met

broodjes en flesjes water. In de bussen heerste een gezellige
en gezond gespannen sfeer. Ruim op tijd arriveerden we bij
de Oranjerie, waar we de gelegenheid hadden alvast een keer
naar het toilet te gaan. Na nog een tijdje wachten, konden we
de ruimte betreden waar we onze instrumenten mochten
uitpakken. In weer een ander lokaal liep de dirigent de
stukken nog even met ons door. Ook showde hij ons zijn
speciaal voor het concours aangeschafte t-shirt waar groot
“MUCHO INTENSO” op stond gedrukt. Pupiters meenemen
was niet nodig, zo werd ons van tevoren duidelijk verteld. We
zouden niet meer repeteren en in de concertzaal zelf waren
pupiters aanwezig. Grappig om te zien dat 9 van de 10 toch
voor álle zekerheid de muziekstandaard had meegenomen. Je
weet natuurlijk maar nooit! Zo rond 19.00 uur was het zover.
Rij voor rij betraden we het podium en ging ons optreden op
het bondsconcours van start.
Het concert werd gestart met het inspeelwerk Los Barbas van
componist Ferrer Ferran (2012), gevolgd door het verplichte
werk Manhattan Symphony van componist Serge Lancen.
Vervolgens werd het tussenwerk Notturno uit Lieshout en zijn
molens van componist Henk Badings gespeeld. Als laatste
brachten we het keuzewerk Microtopia van componist Bert
Appermont ten gehore.
Toen na het spelen van de laatste noten luid geapplaudisseerd
werd, was de opluchting onder de muzikanten voelbaar. Zo,
dat zat erop! Snel werden de instrumenten ingepakt, we
hadden wel een drankje verdiend! De dirigent en muzikanten
hadden een goed gevoel over de prestatie die was neergezet
en ook onze supporters waren enthousiast over het gegeven
concert.

Rond 21.00 uur vertrokken de bussen terug naar Wolder. Hier
wachtte ons een lekker hapje en nog meer drankjes om de tijd
te overbruggen. Rond 23.00 uur mochten we met behulp van
een live videoverbinding en de radio de uitslag vernemen.
84,04 punten, goed voor een mooie 1e prijs!
Sommige muzikanten hebben het laat gemaakt en anderen
mochten de maandagochtend weer vroeg aan het werk.
Daarom was maandagavond nog een gezellige avond gepland
om samen na te praten, het juryrapport in te zien en te
luisteren naar een terugblik van de dirigent. Ook dit uiteraard
weer onder het genot van een hapje en een drankje. Het was
een geslaagd concertconcours!

Een bijzonder
concours voor de
familie Hogenboom:
opa en kleindochter: oudste en
jongste lid Nico
Hogenboom en Elza
Feijs (Nico zijn
laatste en Elza haar
eerste concours)

Generale repetitie in het Conservatorium Maastricht

Dé uitvoering in de Oranjerie te Roermond

00-32-(0)12 457347

Percussie in Wolder
Op zaterdag 14 november jl. werd voor de vijfde keer
Percussie in Wolder gehouden. In een goed gevulde Blouwe
zaal verzorgden de percussiegroepen van de Blouwe en de
Greune samen deze avond. Voorgaande jaren was er altijd
nog een derde groep bij, dit was dit jaar helaas niet gelukt .
Hierdoor was de mogelijkheid aanwezig om solisten cq. jeugd
uit beide groepen te laten optreden.
Het optreden van de percussiegroep van de Blouwe o.l.v. Ad
Triepels was een afwisseling van melodisch stukken en een
aantal werken met alleen trommelen. Tijdens dit optreden
was een plaats ingeruimd voor Rik Lenaerts met zijn optreden
op scherpe trom en daarnaast speelde Wessel Thimister een
nummer op de basmarimba waarvan na afloop de hele zaal
zeer enthousiast was.
Vervolgens was het de beurt aan de percussiegroep van de
Greune o.l.v. Paul Schrader . Ook zij brachten een zeer
afwisselend programma waar ook plaats ingeruimd was voor
de jeugd en solisten.
Het was weer een zeer geslaagde avond waarin beide
melodische percussie- groepen zich weer van hun beste kant
hebben laten zien.Opvallend was na afloop de reactie van het
publiek “ik wist niet dat drumbands zo een mooi en
afwisselend repertoire konden spelen”.

Maestro Maastricht 2015
Ein – twie – ein - twie. Eenvoudig toch, wie zou niet dirigent
willen wezen? Hadden de kandidaten dit in hun hoofd bij de
inschrijving, we weten het niet. De werkelijkheid zou hen snel
op andere gedachten en verzuchtingen brengen,
geconfronteerd met een onwillige stokje en een live orkest
van over de 50 man.
Maar …. het was plezant. Het was plezant van een gehalte dat
we onszelf graag toewensen. En een gehalte dat we niet vaak
bereiken bij de muziekuitvoering. Op een maand tijd werden
de twee uitersten opgezocht van de harmonie. Eerst de
maandenlange voorbereiding voor de concoursuitvoering van
een drietal werken, daarna in een recordtempo 17 werken en
werkjes op de pupiter in de aanloop naar de strijd van de
amateurgladiatioren.

En die acht amateurgladiatoren hadden voet bij stuk
gehouden. Een gevarieerd gezelschap van dames en heren die
in de mate van het mogelijke een speedcursus dirigeren
hadden doorstaan ten huize Math Knubben. Bij het
binnentreden van de arena – lees: het bestijgen van
dirigentenbok- wachtte elk een enthousiaste aanmoediging
van het publiek, dat zich wat graag de handen opwarmde en
verkneukelde voor wat komen zou – of niet….
Het begin was meteen een waarschuwing van formaat in de
persoon van pastoor Honings. Hij liet zijn concurrenten in de
arena meteen naar adem happen. Hij beet de spits af van het
gebeuren met het vinnige Lezghinka, al leek het er na een
tijdje op dat hij er voor de grap de hele kerstboom bijnam. De
spanning zat hoog dat was wel duidelijk, wat een jurylid
meende af te leiden uit de hoogte waarop de pastoor de
broeksriem had gespannen. Zou de herder de schapen
allemaal tijdig naar de stal voeren, je zou het toch mogen
verwachten van een dorpsherder met ambitie. In elk geval
bleek duidelijk dat een beetje tuba spelen in een vorig leven al
voldoende is om het er aardig goed van af te brengen, iets dat
de jury bij de juiste puntenzetting bracht. Helaas kon
hetzelfde niet altijd van zijn navolgers gezegd worden, maar
dat kon de pret van het publiek en de muzikanten niet deren.
Integendeel.
Het werd een bijzonder gevarieerd en boeiend gebeuren voor
het orkest, dat meer dan eens de dirigent dirigeerde in plaats
van het veronderstelde omgekeerde! Zo was er wel erg veel
maatvastheid nodig om Gerd Leers van dienst te zijn. De man
had de allure van Von Karajan inclusief de grijze haren. Hij
imiteerde de maestro met allerlei mystieke gebaren en
schermde heftig met de lucht om hem heen. Je moet het

maar kunnen, een seconde nadat het orkest gedaan heeft de
eindafslag in de lucht gooien. Wunderbar !
Een waardige evenknie was de memorabele prestatie van
gastheer-de burgemeester van Riemst Mark Vos. Voorwaar
moeten zijn voorouders nog uit een geslacht van
mergelblokzagers afstammen. Generaties onder de grond
werken heeft zo zijn gevolgen, meer bepaald dat de 1 van de
maat consequent en standvastig ….. op de 2 gegeven werd. En
vice versa. Orpheus in de onderwereld voelde zich onwennig
thuis bij de man. Zoiets moet wel een uitgelezen truc in de
Riemsterse politiek zijn om de oppositie van slag te brengen.
Bij ons niet (gelukkig).

Het lag in de lijn van de verwachtingen dat de Maastrichtse
coryfeeën van het carnavalsleven er een leuke bedoening van
gingen maken, en dat deden ze ook. Het vuur en het alaaf zat
in het stokje dat kwistig zijn werk deed, al moest oud-prins
Norbert Frijns het toch vooral hebben van zijn stripact om het
publiek op zijn handen te krijgen (doet hij ook dergelijke
nummertjes in de rechtszaal ? en tegen welk honorarium?).
Hij werd daarin gevolgd door leerling-tovenaar Odin
Wijnhoven, die het prinsenbloed nog maar vers in de aderen
heeft ingespoten gekregen. Je merkte het aan het
enthousiasme en de slagkracht van Odin, die we vooral
aanraden in 2016 mee te doen aan alle roeiwedstrijden op de
Maas. Finaleplaats gegarandeerd.
Schoenmaker blijf bij uw leest. Dit plaatje hangt sinds kort in
de woonkamer van Ron Pepels, zonder twijfel de
publiekslieveling, vurig aangemoedigd door menig toogklant
en familieclanlid. En een paard dat het werk niet schuwt
eenmaal het voor de ploeg wordt gespannen. De
zweetdruppels waren het bewijs, het aantal was zelfs groter
dan de punten van de jury.
Last but not least was de presence van de amazones van het
gladatorenclubje. Wethouder van cultuur Mieke Damsma
overtrof alle ambtelijke verplichtingen van haar functie en
besloot een romance met het orkest aan te gaan. Dat wilde ze
net iets te nabij aan haar hart koesteren wat haar eizona een
val van de dirigentenbok kostte. Slippertje Mieke?
Haar verdienstelijke Intocht der Gladiatoren had echter flinke
concurrentie van de Sleighride van burgemeester Annemarie
Penn-te Strake. Zij had iets meer politieke armslag dat was
wel duidelijk. Hoe ze de buitenwijkburgers in het gareel hield
of moeten we zeggen onder haar vleugels nam, nou… niet
slecht gedaan. En die getrainde politieke ellebogen die naar

links en dan weer naar rechts uithaalden, ja hier ligt nog een
roeping in verscholen voor de toekomst Annemarie.
Voor de kenners was de finale strijd dan ook geen grote
verrassing. De telling van de punten van het publiek
bevestigde de vermoedens van de jury – het zou een duel
worden tussen de dorpspastoor en de dorpsburgemeester.
Maar ja, aan de zegen des Heren is alles gelegen, en daar heb
je als pastoor natuurlijk een voetje voor op iedereen, inclusief
de politieke overheden. Jack verdiende de prijs van maestro
Maastricht, geen twijfel daarover, waarvoor hij op deze plaats
nogmaals de felicitaties verdient. Wij mogen hem als beloning
een concert presenteren op een locatie en een tijdstip naar
zijn wens. Ik stel voor de hemel, anders geraken we er toch
nooit binnen.
De buitenlandreporter

Enkele reacties na afloop van het concert
van de Maestro’s en gasten
Beste allemaal,
Ik wil jullie - mede namens mijn familie - graag nog heel
hartelijk bedanken voor de heerlijke Maestro-avond.
Het was een perfect idee, dat jullie ook perfect hebben
uitgevoerd.
Ik vond het een voorrecht om de harmonie met de solisten te
mogen dirigeren. Een lang gekoesterde wens van mij is in
vervulling gegaan. Als burgemeester ben ik trots op zo'n
mooie enthousiaste vereniging in onze stad.
Ik wens jullie hele fijne feestdagen en een zachte landing in
het nieuwe jaar, dat hopelijk veel muziek zal brengen.
Hartelijke groet, Annemarie Penn-te Strake

Beste harmonie,
Het was fantastisch om mee te mogen doen, we hebben
allemaal genoten en harmonie Wilhelmina komt alle lof toe
voor de perfecte organisatie! Het ontbrak aan niets, het was
af! Een topevenement dat ons nog lang zal heugen! Op de
toekomst van de Blouwe!
Hartelijke groet en alvast Zalig Kerstmis!
Jack Honings (voormalig pastoor van Wolder, nu Maestro).

Beste organisatie van Maestro Maestricht, bestuur en leden
van Harmonie Wilhelmina,
Mijn ouders, onze genodigden en natuurlijk wijzelf hebben
ontzettend genoten en een fantastische avond gehad tijdens
Maestro Maestricht. Iedereen is vol lof over deze originele
invulling van het najaarsconcert van De Blouwe.
Nogmaals bedankt voor de prima organisatie!!
P.s. Ook voor volgend jaar kunnen jullie alvast 2 VIP-tafels
reserveren J
Compleminte, fijne feestdagen en een gezond en gelukkig
2016! Anjo en Ron Pepels.

Beste bestuur en leden van de harmonie,
Graag willen wij jullie bedanken voor de mooie avond die
jullie ons bezorgd hebben.
Allereerst de sponsorbijeenkomst. Het was jammer dat deze
niet beter werd bezocht. Wij vonden het heel leuk om vooraf
kennis te maken met de gast-dirigenten en onder het genot
van een hapje en een borrel vol verwachting uit te kijken naar
het avondprogramma.
Het concert zelf was GEWELDIG! Wat hebben wij genoten. Wij
hadden niet verwacht dat wij zo’n leuke en ontspannen avond
zouden hebben.
Onze welgemeende complimenten voor deze goed verzorgde
avond in een sfeervol ingerichte zaal.
Rest ons nog om jullie allemaal fijne kerstdagen en een
sprankelend en voorspoedig 2016 toe te wensen.
Hartelijke groet,
Marie-Louise Groeneweg en Berry Schenk

Afscheid van onze dirigent
Rob van der Zee
Niet alleen voor harmonie Wilhelmina en voor de gastdirigenten, maar vooral ook voor onze dirigent Rob van der
Zee had het Maestro-concert een bijzondere betekenis. Niet
alleen omdat hij veel energie heeft gestoken in de
voorbereiding van het Maestro-concert, maar ook omdat na
ruim 11 jaar ons harmonieorkest muzikaal geleid te hebben,
dit concert het afscheidsconcert zal zijn van Rob.
Sinds oktober 2004 is Rob dirigent van ons orkest. Juist in die
periode begon harmonie Wilhelmina met het intensiveren van
haar jeugdbeleid. Dat had nooit zo succesvol kunnen zijn
zonder de bijdrage van Rob. Zijn kwaliteiten en ervaring als
dirigent maar zeker ook als onderwijzer en zijn tomeloze inzet
om ook ons jeugdorkest onder zijn hoede te nemen hebben
ertoe bijgedragen dat vandaag de dag een groot aantal
muzikanten in ons orkest speelt, dat Rob al kent vanaf de dag
dat ze begonnen met muziek maken.
Rob is ook een grote stimulator geweest in de
themaconcerten die we dit jaar voor de 3e keer verzorgen.
Daarnaast heeft Rob met ons orkest driemaal een 1e prijs
weten te halen in de 1e divisie (WMC 2005, WMC 2009 en
Concertconcours 2015).
Inmiddels zijn we ruim 11 jaar verder. De tijd vliegt voorbij,
maar tijdens het Maestro-concert hebben we van de
gelegenheid gebruik gemaakt om stil te staan bij al hetgeen
Rob met de vereniging bereikt heeft.

Hoewel het dirigeerstokje in handen was van vele anderen die
avond, heeft Rob ook zelf nog een laatste maal op vertrouwde
wijze zijn eigen orkest mogen dirigeren. We zijn als orkest
trots erop om hem die avond te hebben laten horen waartoe
we in staat zijn, mede dankzij Rob en als eerbetoon aan hem.
Dit, in combinatie met een groot applaus van het publiek was
de waardering die hij na ruim 11 jaar inspanning verdiende!
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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
Reinders Assurantiegroep
- Maastricht
Vithebo B.V. Bouwservice
- Maastricht
Dakbedekkingen J. Hameleers en Zn. BV
- Maastricht
Darmaas BV
- Maastricht
Theunissen Maastricht BV
- Maastricht
M.F. Bastiaens
- Maastricht
Felix van der Putten Verf BV
- Maastricht
Maison Louis BV
- Maastricht

Leden club van honderd
P.J.C. Aarts
I. Alken - Bastiaens
E. Bastiaens - Corpeleijn
A.G. Bastiaens
M.P.J. Bastiaens
P.A. Bastiaens
L.G. Bastiaens
M. Bastiaens
H. Bastiaens - Darding
T.W.C. Beckers
N.W.D. Beckers
Timmerbedrijf van den Boorn
H.T.M. van den Boorn
M.A.H. Borgignons
T.J.F.M. Bovens
H.M. Brandt
J. Bronswaar
M. Caubergh
A. Caubergh - Vandenboorn
R.J.E. Close
C.L.J.M. Close
M.A.G. Corsius
J. van Dam
H.W.P. Darding
J.W.P. Darding
J. Deen
H. Doms
J. Dritty
J.J.H.M. Duijsinx
L.R. van Duurling
V.H.M. Eggen
G.M. Eijssen
J. Eijssen
M.W.M.W. Ernenst
J.J.H. Ernenst

C. Ernenst - van Beek
W. Feijt
M.W. Feijt
J. Groeneweg
M. Groeneweg
H. Habets
L.J.E. Hameleers
Guy Hamers
W.J.J. de la Haye
W.J.F. van Herpt
F. Hertogen
W.T. Hertogen
G.M.N. Hesemans
L.H.M. Hesemans
W.S.M. Hesemans
M.C.P. Hogenboom
J.A.H. Hogenboom
N.G.J. Hogenboom
T.G.A. Hogenboom
P. Hogenboom
J.P. Hogenboom
I.P.J. Huisman - Eijssen
W.H.Y. Hul
A.H. de Jong
J.P.M. van de Kamer
D.B.M.H. Kluts
V.A.G. Kluts
A.E.M.L. Knaapen
W.G.A. Moors
M.P. Nicolaes - Hertogen
P.J.H. Nijsten
L.J.J. Paulissen
H.J.M. Paulissen
W.J. Peeters
C.C.J. Pepels

L. Rammers
P. Rondagh
J. Sijben
M.E.J. Smeets
C. Smits en R. Nabben
J.A.S. Stevens
G.P.M. Theunissen
L. Theunisz
P.M.J.I. Thijssens
P.M.J. Thijssens
P.J. Thijssens
J. Thimister
R.P.M.J. Thimister
C.C. van Thor
L.L. Tillie
L. Vandenboorn
H.H.A. van Veggel
J.J.A. Vliegen
J.L. van Vlodrop
J.J.M. Vrancken
H. van Weert - v. Neer
R.P.L. van Weert
M.N.G. van Weert
R.G.M. van Weert
H. Weltens
J. van Wensveen
L.A.A. Willems
G.G.A. Willemsen
D.E. Wiltschut
P.J.M. Wittelings
L. van der Zee
R.J.J. van der Zee

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

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

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

Fysio Smeets, Actief in Balans!

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

Vastelaovendskonzèr en
Carnavalsbal 2016
Het duurt niet meer zo heel lang of de confetti gaat weer door
de lucht! Op zaterdag 23 januari roepen wij de nuie
Hoeglöstegheid van CV De Blouwe uit!! Alle
vastelaovendsvierders van Wolder zijn uitgenodigd voor een
groot feest in onze eigen Blouwe Hoftempel.
Vastelaovendskonzèr
Om 19:11 uur trappen we anders dan andere jaren af met een
luchtig en carnavalesk concert onder leiding van gastdirigent
Michel Nieuwenhuizen (voor de gasten aanwezig bij het
Maestro-concert: hij was één van de vakjuryleden). Tijdens
het concert kunnen we behalve van de muziek, ook genieten
van het komische duo De Knöppele. Het duo presenteert al
sinds 2004 op kolderieke wijze hun eigen programma bij TV
Limburg. De eerste jaren was dat het weerbericht, maar
tegenwoordig maken ze onder de naam de Knöppele items
over alledaagse dingen.
Afscheid
Direct aansluitend aan het concert zullen we afscheid nemen
van onze geweldige prins Jean-Paul I. Hij heeft samen met zijn
prinses Nicole gezorgd voor een fantastische Vastelaovend
2015. Ze hebben zich g’ood d'r door gegoejd’ en wij als CV De
Blouwe hopen hem ook na zijn aftreden nog vaak bij ons te
zien!
Wee weurt 't?
De Groete Oonbekinde zal rond 20.30 uur bekend worden
gemaakt aan het Wolderse volk. Dit jaar zal dit vanwege de

vernieuwde opzet niet na een rondgang door Wolder
gebeuren, maar op een andere, verrassende wijze!
Tied veur e fees!
Tijdens en na de receptie, hebben we een fantastisch
programma voor jullie in petto! We hebben de internationaal
bekende DJ’s de Jefkes weer gestrikt voor de muzikale
omlijsting en we zullen ook weer een tombola houden met
mooie prijzen. Samen met alle zusterverenigingen, familie en
vrienden wil CV De Blouwe graag met jullie weer een geweldig
feest bouwen!
Veer zien us op 23 jannewarie!
Voor alle nieuws over het bal, de vastelaovend, de CV en
foto’s en filmpjes van afgelopen jaren verwijzen wij graag naar
onze website www.cvdeblouwe.nl.
Alaaf! CV De Blouwe
P.s. Op deze plaats willen we iedereen in Wolder en
daarbuiten bedanken, die de vereniging heeft ondersteund
door het kopen van de wafels uit de Wafelactie van afgelopen
december.

AGENDA
Zie voor een actueel overzicht: www.harmoniewilhelmina.nl
Hieronder volgende activiteiten tot zover bekend:
Concerten en uitvoeringen

23 januari 2016: Carnavalsconcert en prins uitroepen
CV de Blouwe 19.11 uur (Harmoniezaal Wilhelmina)
Op straat en activiteiten

3 januari 2016: Nieuwjaarsborrel 12:00 – 14:00 uur
(Harmoniezaal Wilhelmina)

23 januari 2016: Carnavalsconcert en prins uitroepen
CV de Blouwe 19.11 uur (Harmoniezaal Wilhelmina)

Januari
Leonique Hamers
Wim van Herpt
Harrie Darding
Ingrid Koolen
Tom van Dongen
Rubin Smal
John Hogenboom
Pierre Thijssens
Vincent Sijben
David van der Zanden
Hans van der Zanden
Herman Doms
Marc Hogenboom
Jeroen Ernenst

4
6
11
14
19
20
21
23
24
25
25
26
30
31

Februari
Wendy Colson
Ans Braeken
Dasima Schmitz
Elles Lenaerts
Willie Peeters
Jasmijn Knaapen
Gillis Willemsen
Dewi Hesemans
Wesley Senten
Leo Theunissen
Vivian Kluts-Snel
Harrie Aarts
Mariet Willemsen

1
3
3
4
7
8
8
9
9
10
11
12
12

Daniela Sommer
Math Knubben
Quintin Senten
John Darding
Cindy van Duurling
Bèr Hesemans
Natasja Hesemans

13
14
14
19
26
28
28

Maart
Henk Kluts
Richard Lamers
Laurent Bastiaens
Harrie van den Boorn
Filippo Latilla
Paul Thijssens
Piet Hogenboom
Ron Thimister
Jacques Severijns
Léon van Duurling
Jo van Vlodrop
Krista van Weert
Anij Kuster
Mila Stevens
Jack Buijs
Kees Close
Thibaud Hamers
Nico Hogenboom
John Koumans

1
2
5
7
7
7
8
10
11
12
12
13
14
16
17
17
17
27
30

