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Nieuws van de commissie 
werving en opleiding 
 
Via deze weg willen we jullie op de hoogte houden van de 
ontwikkelingen van onze leerlingen. 
 
Nieuw lid 
Onlangs heeft Reggy Stevens zich aangemeld als lid van de 
harmonie en hij zal de trompetgroep gaan versterken tijdens 
de buitenoptredens. 
Wij wensen hem veel succes, maar vooral veel plezier bij de 
Blouwe. 
 
Leerlingen mee op straat 
Vanaf april doen weer een aantal leerlingen mee aan de 
marsenrepetities om mee te lopen en te spelen tijdens de 
straatoptredens:  
Max van Dongen trompet 
Dewi Hesemans trompet 
Rubin Smal  trompet 
Elles Lenaerts  klarinet 
Rik Lenaerts  kleine trom 
Tim Lenaerts  alt saxofoon 
Mila Stevens  alt saxofoon 
Daniek Hesemans alt saxofoon 
 
Zij hebben ondertussen al hun vuurdoop gehad tijdens de 
serenade, ophalen communiekinderen en de processie. 
Tegelijk muziek spelen en marcheren, valt nog niet mee, 
volgens sommigen. 
 



Wij wensen hen veel succes en plezier bij deze volgende 
muzikale stap. 
  
Afmelding leden 
Helaas hebben Giscard Hamers (trombone), Thibaud Hamers 
(tuba) en Filippo Latilla (trombone) zich afgemeld als lid.  
 
Voorspeeldag 2016 
Een verslag van de jaarlijkse voorspeeldag op zondag 17 april 
staat elders in dit Kallepingske. 
 
Nieuwe cursussen 
Na de zomervakantie starten we weer met nieuwe cursussen 
voor de jeugd: 
 
Speulentere 
Dit is een nieuwe cursus speciaal voor kinderen vanaf 5 jaar. 
Tijdens de lessen zullen de kinderen spelenderwijs 
(Speulentere) kennis maken met muziek en vooral al zelf 
muziek gaan maken met behulp van kleine 
muziekinstrumenten. De cursus start in september en is op 
woensdagmiddag. 
 
Muziek ABC 
Deze cursus gaat een stapje verder en is bedoeld voor 
kinderen van groep 4 t/m 6. Tijdens de lessen leren de 
kinderen muzieknoten en ritmes lezen en spelen met behulp 
van een blokfluit. De cursus duurt een jaar en is op 
woensdagmiddag.  
Na een jaar kunnen de kinderen verder met lessen op een 
ander blaasinstrument of slagwerk. 
 
Inschrijven kan nu al bij de commissie werving en opleiding via 
opleiding@harmoniewilhelmina.nl of tel. 06-23005718. 

mailto:opleiding@harmoniewilhelmina.nl


 



                                                 



Voorspeeldag 17 april  
 
Onze harmonie heeft jaarlijks terugkerende activiteiten. Eén 
van deze activiteiten is onze voorspeeldag die dit jaar op 
zondag 17 april heeft plaatsgevonden.  
Een aantal weken voor deze voorspeeldag overleggen de 
leerlingen met hun leraar over de partij die gespeeld zal gaan 
worden en welke begeleiding bij deze partij vereist is. De 
partijen worden door de commissie werving en opleiding 
gesorteerd op begeleiding met piano of begeleiding met 
muziek via CD of MP3. 
De zaterdag voor de voorspeeldag kunnen de leerlingen met 
pianobegeleiding van Anastasia (ook lid van onze harmonie en 
concertpianiste) nog oefenen om zo de gebruikelijke laatste 
puntjes op de ‘i’ te zetten. 
Op zondag is dan de grote voorspeeldag waar iedere leerling 
zijn uiterste best doet om zijn partij foutloos te spelen. Al voor 
het begin van de optredens zijn er muzikale klanken te horen 
in de bestuurskamer, die voor deze dag gebruikt wordt door 
de leerlingen om in te blazen en te stemmen.  
Vanaf 12.00uur na de opening beginnen de 2 slagwerk- en  
19 blazersoptredens. Sommige leerlingen nog wat onwennig en 
zenuwachtig, anderen die van deze gevoelens weinig last schijnen 
te hebben speelden gedurfd, alsof ze al jarenlange podiumervaring 
hebben. Uiteraard spelen de leerlingen niet alleen voor hun vader 
en/of moeder, broertjes en/of zusjes of hun opa’s en oma’s, maar 
ook voor een jury. Deze jury beoordeelt en beschrijft het optreden 
in een rapport. De jury voor de leerlingen op blaasinstrumenten is 
Alice, de jury voor de slagwerkers is Ad. Om de concentratie zo 
goed mogelijk vast te houden is het gebruikelijk dat tijdens de 
individuele optredens de zaal gesloten blijft.  
 



Niet alleen individuele optredens staan op het programma, maar 
ook optredens van onze jeugdorkesten en slagwerkers.  
Zowel het OpMaatorkest onder leiding van Iris, het Joonk 
Blouworkest onder leiding van Alice en de slagwerkers onder 
leiding van Ad laten horen dat er met veel enthousiasme en inzet, 
maar vooral met veel plezier muziek gemaakt wordt bij de Blouwe. 
Na de optredens van de orkesten worden de individuele rapporten 
die door de jury waren ingevuld, aan de leerlingen uitgereikt. 
Hierbij blijkt dat alle leerlingen, zowel onwennig, zenuwachtig als 
gedurfd, goede resultaten hebben op hun rapport.   
Rond de klok van 16.00uur wordt de voorspeeldag met een 
slotwoord van de voorzitter beëindigd en kan zowel het aanwezige 
publiek, de leden van de commissie ‘werving en opleiding’, maar 
vooral de leerlingen met een tevreden gevoel naar huis. 

  



 



  

  

      

  

 
 
 
 
 
 
  

 

  

  

 

 

 

 

 

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 



Harmoniezaal Belgisch 
grondgebied… 
 
Jawel, u leest het goed: het thuishonk van de Blouwe is omgedoopt 
tot Belgisch grondgebied! Na 150 jaar lang gescheiden te zijn van 
Belgisch Vroenhoven, worden we toch weer één? 
Hoe is dat mogelijk zult u zich afvragen? 
 
Cafébaas Coen Smits van de Pepel liet zich niet uit het veld slaan 
doordat Nederland niet meedoet bij het Europees Kampioenschap 
voetbal 2016. Hij kwam op het idee om zijn café tijdelijk bij België 
te laten horen om zo de Rode Duivels te kunnen supporteren.  
En zo geschiedde, op donderdag 9 juni hebben maar liefst twee 
Maestro kandidaten, burgemeester van Riemst (en dus nu ook 
‘onze’ burgemeester) en pastoor Jack Honings  de officiële opening 
van de nieuwe grens verricht, enkele dagen voor de start van het 
EK 2016. 
De nieuwe grensovergang werd muzikaal getest door het spelen 
van de Brabançonne. Pastoor Honings doopte kortom de eerste 
paal met een glas Duvel. De derde Maestro kandidaat, Annemarie 
Penn-te Strake, heeft in de Pepel de eerst wedstrijd van de Rode 
Duivels gekeken. Deze wedstrijd werd door ‘ons’ team overigens 
verloren van Italië met 2-0.. 
Heel journalistiek Nederland en ook België was present op de 
Tongerseweg: de NOS, Hart van Nederland, RTV Maastricht, het 
Belang van Limburg en nog vele anderen waren aanwezig om 
verslag te doen van deze bijzondere aangelegenheid. Prima 
reclame voor café de Pepel! 
 
De redactie is heel benieuwd hoe lang de Blouwe Zaol tot Belgisch 
grondgebied zal horen.. Wordt vervolgd! 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Coen & Rianne 

Tongerseweg 390 

6215 AD Maastricht 

043 -3472487 

www.cafedepepel.nl 



  



Jeugdkamp 2016 
 
Beste jeugdleden en andere ‘jeugdige’ deelnemers van het 
kamp, 
 
De vogels zijn al lang aan het fluiten, het voorjaar is weer 
begonnen en voordat we het weten hebben we weer 
slapeloze nachten in de Woushoeve. 
 
In het weekend van 9 september gaan we weer gezellig naar 
Zutendaal. Ook dit jaar hebben we weer ons best gedaan om 
een passend thema te bedenken voor de stoere mannen en 
de lieve meisjes. Het thema van het kamp 2016 zal in het 
teken staan van western; cowboys en indianen. 
 
Om het kamp financieel mogelijk te maken zijn we ook dit jaar 
weer lege flessen gaan ophalen in Wolder en wederom met 
succes!  
 

   
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hou jullie e-mailbox in de gaten, we zullen jullie snel nog meer 
informatie sturen over het kamp. 
 
We hebben dit jaar weer voor een speciale attractie gezorgd 
en ook de avondwandeling en de sportdag zijn al in de maak. 
Het wordt weer smullen en lachen! 
 
Tot snel en fijne vakantie! 
Vincent en Veronique 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 00-32-(0)12 457347 



Julio Domingo 
 
Beste muzikanten en vrienden van Harmonie Wilhelmina, 
 
Peggy heeft aan mij gevraagd om een stukje voor jullie te 
schrijven wat ik met alle plezier wil doen. Het was niet 
gemakkelijk, maar hoe dan ook ga ik het proberen…  
 
Graag wil ik beginnen om mijzelf voor te stellen. Mijn 
volledige naam is Julio Domingo Escamilla. Ik ben in 1990 
geboren in Caudete de las Fuentes, een klein dorpje gelegen 
in de provincie Valencia. Sinds mijn zevende speel ik 
trombone en sinds mijn elfde speel ik mee in de Harmonie ‘El 
Ángel’.  
 
Toen ik vijftien jaar was begon ik met het schrijven van korte 
muziekstukken. Dit deed ik vooral voor mijn vrienden. Ik vond 
het erg leuk om te doen, dus besloot ik om na mijn 
middelbare schooltijd te gaan studeren aan het 
Conservatorium in Castellón de la Plana. Daar studeerde ik 
Compositie met Ferrer Ferran als docent.  
 
Tijdens mijn studie kreeg ik een baan bij Nuestras Bandas de 
Música (www.nuestrasbandasdemusica.com). Dit is een 
bedrijf dat programma’s maakt over de symfonieorkesten in 
Valencia. Ik heb daar vijf jaar gewerkt van 2009 t/m 2014. 
Mijn taak was om reportages te maken van concerten, 
muziekwedstrijden, festivals, prijsuitreikingen… ook verzorgde 
ik interviews op de website en ik was werkzaam als 
partituurlezer en als camera-assistent tijdens het filmen van 
concerten (ik gaf bijvoorbeeld aan: ‘let op, camera’s, nu 
spelen de fluitisten. Nu, de trombones…’).  
 

http://www.nuestrasbandasdemusica.com/


Tijdens het schrijven van mijn eerste muziekstuk kwam mijn 
interesse voor dirigeren. Ik besloot om cursussen te volgen en 
deel te nemen aan workshops. Dit beviel mij heel goed en ik 
besloot om door te gaan en het meer serieus te nemen. 
Hierdoor besloot ik om naar Maastricht te gaan. 
 
Er zijn twee belangrijke redenen waarom ik hier naartoe ben 
gekomen. Als eerste vanwege de culturele sfeer van 
harmonieorkesten in Nederland: muzikanten, componisten, 
muziekstukken, uitgevers, muziekwedstrijden… De 
muzikanten in Valencia zien de Nederlandse muzikanten als 
een voorbeeld. Wij willen net zo zijn als hen.  
De andere reden is mijn vriendin Hanne. Zij woont in 
Maasbracht, gelegen in Midden-Limburg en studeert ook in 
Maastricht. Toen ik besloot om aan dit avontuur te beginnen, 
was zij mijn grootste steun en dat is zij nog steeds.  
 
Zoals jullie wel kunnen zien draait mijn leven om muziek. Met 
Harmonie Wilhelmina erbij speel ik in maar liefst vijf 
harmonieën (alleen tijdens concerten). Ik geloof in dit 
ensemble vanwege de sociale en muzikale kracht. Ik ben 
ervan overtuigd dat de muziek van harmonieorkesten de 
toekomst zullen zijn. 
 
Op het moment studeer ik Wind Band op het Conservatorium 
in Maastricht met Jan Cober als docent. In mijn vrije tijd ben ik 
bezig met het schrijven van muziekstukken en maak ik 
arrangementen. In mijn overige tijd wandel ik graag (velen 
hebben mij al zien wandelen door het Wolder en langs het 
Albertkanaal). 
 
Ik wil deze brief niet afsluiten zonder alle muzikanten van 
Wilhelmina te bedanken. In de eerste plaats omdat jullie mij 
helpen met de taal. Mijn Nederlands is nog niet goed genoeg 



en jullie vertalen het altijd voor mij naar het Engels, zodat ik 
kan begrijpen wat er wordt gezegd. Ten tweede omdat jullie 
zo vriendelijk voor mij zijn. Toen ik voor het eerst kwam zei 
Marc tegen mij: ‘We zijn hier een familie’. En ik heb ervaren 
dat dat klopt. Als laatste wil ik jullie bedanken voor hoe jullie 
mij hebben ontvangen. Het is geweldig om naar een ander 
land te gaan en om mensen te ontmoeten die je behandelen 
alsof ze je al die tijd gekend hebben.  
Daarom wil ik jullie nogmaals bedanken en voor hetgeen dat 
komen gaat. Blouwe, ik sta tot jullie dienst als muzikant en als 
een vriend. 
 
Tot vrijdag! 
Met vriendelijke groet, 
 
Julio Domingo  
 
 
Wij wensen Julio veel muzikaliteit, 
plezier en ontspanning toe bij de 
Blouwe! Zoals menigeen al heeft 
kunnen zien en horen, heeft hij 
zijn kwaliteiten als dirigent al 
mogen toepassen tijdens 
meerdere repetities en de 
processie afgelopen 5 juni. Julio 
dirigeerde de gezamenlijke 
processiemars Mater Mea op het 
kerkplein voor de Greune en de 
Blouwe; een prachtig moment! 
 



 



 



De dirigent aan het woord 
 
In de vorige editie van het Kallepingske kon u een korte 
introductie lezen over onze nieuwe dirigent Ghislain 
Bellefroid. We zijn inmiddels één editie van het Kallepingske 
verder en nu geeft de redactie het woord aan de dirigent zelf:  
 
 
 
Beste mensen van Wilhelmina, 
 
Inmiddels ben ik nu zo’n 3 maanden aan het werk bij deze 
fijne vereniging en begin ik iedereen een beetje te leren 
kennen, alhoewel ik slecht ben in namen. 
Binnenkort gaan we al ons eerste gezamenlijke concert 
verzorgen waarbij ook de jeugd is vertegenwoordigd. Daar zie 
ik enorm naar uit. 
Er wordt hard gewerkt tijdens de repetities en hoewel een 
nieuwe dirigent altijd bepaalde zaken anders aanpakt is er al 
een fijne klik voelbaar. 
Sommige dingen gaan al echt heel goed, andere zaken hebben 
gewoon wat meer tijd nodig. We raken gelukkig steeds meer 
op elkaar ingespeeld en een concert helpt daar heel goed bij. 
Dankzij de nieuwe muziekcommissie en de concertcommissie 
worden er volop plannen gemaakt voor de nabije en verdere 
toekomst. Lekker korte lijnen, daar houd ik van. Ik sta dan ook 
voor iedereen open die iets kwijt wil. 
 
Misschien vinden jullie het aardig als ik iets meer over mijn 
privé achtergrond vertel, want mijn muzikale carrière is al 
helemaal door Peggy doorgespit. 



Zoals jullie weten ben ik afkomstig uit het schone Limburgse 
heuvelland. Die band is nog steeds hecht, hoewel ik al langer 
boven de rivieren woon dan eronder. 
Geboren in Heerlen, ben ik opgegroeid in Wijnandsrade, 
gemeente Nuth. 
Na het Rombouts College in Brunssum ging ik op kamers, 
eerst in Tilburg en daarna in Capelle ad IJssel. Toen de 
studentenkamer iets te klein werd ben ik verhuisd naar de 
buurgemeente Nieuwerkerk ad IJssel. Dat ligt op een 
steenworp afstand van Rotterdam. 
Na een jaartje kwam mijn vriendin Joyce bij mij wonen en we 
zijn er nooit meer weg gegaan. Na een prachtige muzikale 
bruiloft kwamen er enkele jaren later twee prachtige jongens. 
Op dit moment zijn ze 9 en 12. Joyce heeft ook haar wortels in 
de muziek. Na het volgen van een conservatoriumopleiding 
voor klarinet is zij via een drukke lespraktijk, spelen voor 
Albert Verlinde in de musical “The Sound of Music” en in het 
orkest van “Una Voce Particolare”, nu verbonden aan enkele 
basisscholen om muzieklessen te verzorgen aan kinderen. Dat 
doet zij inmiddels ook aan de plaatselijke muziekschool dmv 
AMV-lessen.  
Onze jongste van 9 heet Jeannot, zit in groep 5 en is een 
fanatieke voetballer. Dat doet hij niet onverdienstelijk. Hij 
speelt selectie-voetbal bij onze plaatselijke club. Daarnaast 
speelt hij alweer enkele jaren viool en ook dat gaat ‘m goed 
af. Hij is inmiddels concertmeester van het eerste 
muziekschool-orkestje!  
De oudste heet Thibaud hij is op 1 januari 12 jaar geworden. 
Toen hij klein was dacht hij dat iedereen vuurwerk afstak voor 
zijn verjaardag! Ook hij is een goede voetballer en speelt 
eveneens in het hoogste selectie-elftal. Thibaud speelt piano 
en dat vind hij meestal leuk om te doen. Sinds hij afgelopen 
september naar het Erasmiaans Gymnasium is gegaan in 



Rotterdam is de vrije tijd zeer spaarzaam geworden. Hij vindt 
zijn school erg leuk, maar de overgang was best wel zwaar.  
De twee jongens zijn niet alleen broertjes, maar zeker ook 
dikke vriendjes. Uiteraard soms met wisselend succes… 
Tja, en wat kan ik nog over mezelf vertellen. Naast mijn 
werkzaamheden voor Defensie (eerst bij de Marinierskapel en 
sinds enige jaren maak ik deel uit van de staf Militaire Muziek 
voor de Krijgsmacht) en het dirigeren van 3 orkesten, blijft er 
niet zoveel tijd over. De tijd die we hebben gaat dan vooral 
naar de kinderen.  
Helaas kan ik hier geen extravagante hobby opschrijven, met 
dien verstande dat het weekje wintersport in het voorjaar, 
iets is waar ik lang naar uitkijk. In de zomer ben ik met enige 
regelmaat op de fiets te vinden. Een lang gekoesterde wens 
die ik 3 jaar geleden heb omgezet in de aanschaf van een 
racefiets, instapmodelletje. 
Daarnaast moedig ik samen met Thibaud onze favoriete club 
PSV aan. Jeannot heeft het wat zwaarder hier in Rotterdam, 
hij is helemaal voor Ajax. 
Ook heb ik een interesse in alles wat snel gaat en 4 wielen 
heeft. Voordat ik op vrijdag naar Wolder kom ga ik eerst even 
eten bij mijn moeder. Die is helemaal happy dat ik haar nu 
elke week bezoek. Mijn vader die zelf vroeger slagwerker was, 
is in 1999 al overleden. 
Autorijden doe ik gelukkig heel graag dus de lange weg naar 
Wolder valt me allerminst zwaar.  
Als ik dan ook nog een fijne, gezellige en muzikale avond mag 
hebben met het orkest, dan gaat de terugweg gewoon 
vanzelf! 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pinkpop 2016 
 
De Blouw vaan Wolder kleurden zwart en rood op de zondag 
van Pinkpop. Want werken op Pinkpop doen we natuurlijk 
niet in onze mooie uniformen maar in de veel te grote of juist 
te kleine gesponsorde shirts. Nadat de dranktent die wij dit 
jaar toegewezen hadden gekregen schoon en aangevuld was 
en iedereen zich in z'n Pinkpopshirt had gewurmd was het 
wachten, vooral heeeeel laaaaang wachten. Wachten op die 
eerste festivalganger die toch liever een biertje boven een 
koffie in de ochtend verkiest. En die liet lang op zich wachten. 
Misschien kwam dat ook omdat het me best confronterend 
lijkt als je richting de dranktent loopt en 35 man staan je aan 
te staren... 
En toen was daar ineens regen. Heel veel regen! Hoe wij 
andere jaren van de festivalgangers de vraag kregen of we 
niet liever aan de andere kant van de bar staan, werd dat nu 
omgekeerd. Of ze niet met ons konden ruilen, hoe wij daar 
lekker droog naar al die voorbij rennende roze poncho's 
stonden te kijken. Ja, wij hadden het best goed dit jaar. Goed 
zicht op het hoofdpodium, hele dag droog staan en slecht 
geacteerd meeleven met het verregende publiek. 

 



Er is dit jaar trouwens goed meegezongen in de dranktent van 
de Blouw. Nooit gedacht dat ik ooit nog We Are The World 
met Lionel Richie en het Dranktent2-koor zou meezingen.  
Niet dat het echt hoog op m'n lijstje stond. But hey, you only 
live once! Maar het was goed te merken dat de meeste 
mensen wel uitkeken naar de afsluitende act van die dag. 
Wanneer de dames van het tussenbuffet steeds met Hey Jude 
worden aangesproken en dat nummer dan uit volle borst door 
de rij wachtenden wordt ingezet... Dan blijft dat deuntje 
behoorlijk lang hangen. Het was dan ook een enorme 
verlossing toen Sir Paul McCartney in zijn zoveelste toegift 
eindelijk van achter zijn felgekleurde piano samen met het 
70.000 koppige koor ‘Hey Jude’ inzette. Desondanks waren de 
zangkwaliteiten van menig aangeschoten klant die 
gedurdende dag ‘Hey Jude’ met de rij had meegelald een stuk 
beter. 
Niet dat ik nu degene ben die de shows mag gaan 
bekritiseren. Ik was er dan ook gratis en voor niks bij. Als 
tegenprestatie hebben we dan wel met ons allen een steentje 
bijgedragen aan de kas van de harmonie. Niet dat ze daar 
zoveel hebben aan steentjes. Daarom konden we gelukkig, 
nadat al die duizenden zeiknatte papieren consumptiebonnen 
geteld waren, onze inkomsten weer incasseren. 
Daarom wil ik dan ook bij dezen de Blouw Pinkpopcrew weer 
bedanken voor hun enorme inzet! 

 
 
 
Raymond Pauwels 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  



Geslaagd 
 
Dit jaar feliciteert de Blouwe twee 
muzikanten met hun middelbare school 
diploma.  
Susan Bastiaens en Wessel Thimister zijn 
beiden geslaagd voor de HAVO!  
Van harte proficiat met jullie diploma  
en heel veel succes en plezier met jullie 
vervolgopleiding! 
 
 

Geboren 
 
Op 15 april is onze dwarsfluitiste Dasima Schmitz bevallen van 
dochter Ena. Wij wensen Dasima en Bart veel geluk samen! 
 
 

Vakantie 
 
De vakantie staat voor velen van jullie voor de deur.  
De redactie van het Blouw Kallepingske wenst iedereen een 
mooie zomer en een fijne vakantie.  
 
Op 2 september starten de repetities van het OpMaat orkest, 
het jeugdorkest en het harmonieorkest.  
De drumband start weer op 6 september met zijn repetitie.  



  



 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
Bastiaens - Corpeleijn, E.  -     Maastricht 
Hogenboom, P.     -     Maastricht 
KWH     -     Wolder 
Henk Kluts    -     Wolder 
Marcel Thijssens   -     Wolder 
en een aantal sponsors, dat anoniem wenst te blijven  
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    -     Maastricht 
Verkeersschool Johan Mulkens  -     Maastricht 
Café de Pepel    -     Wolder 
J. van de Staay, architecten  -     Maastricht 
Koenen en Co    -     Maastricht 
Fysiotherapie M. Smeets  -     Wolder 
Heads Hairfashion   -     Meerssen 
Van Melik Beheer BV   -     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 & 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 
 
 

SPONSORS 



Grote Clubactie  
zaterdag 1 oktober 2016  
  
Ook dit jaar doet Harmonie Wilhelmina Wolder weer mee aan 
de jaarlijkse Grote Clubactie. 
 
Elk jaar vindt in september of oktober de Grote Clubactie 
plaats. Van de opbrengst gaat een groot gedeelte naar de 
vereniging die de loten verkoopt. Voor de kopers zijn er 
fantastische prijzen te winnen. 
 
De Grote Clubactie 2016 start op zaterdag 1 oktober. Om 
16:30 uur zal de harmonie door Wolder trekken en zullen 
onze jeugdleden bij u langs komen om loten te verkopen. De 
loten kosten € 3,00 per stuk. 
U maakt kans op mooie prijzen en steunt tegelijkertijd het 
lokale “Blouwe” verenigingsleven. 
 
Doet u mee? 
 
Woont u niet in Wolder of bent u niet thuis op zaterdag 1 
oktober en wilt u toch loten kopen? Neem dan gerust contact 
met ons op via groteclubactie@harmoniewilhelmina.nl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:groteclubactie@harmoniewilhelmina.nl


 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 Leden club van honderd 
P.J.C. Aarts W. Feijt L. Rammers

I. Alken - Bastiaens M.W. Feijt P. Rondagh

E. Bastiaens - Corpeleijn J. Groeneweg J. Sijben

A.G. Bastiaens M. Groeneweg M.E.J. Smeets

M.P.J. Bastiaens H. Habets C. Smits en R. Nabben

P.A. Bastiaens L.J.E. Hameleers J.A.S. Stevens

G. Bastiaens - Stevens W.J.J. de la Haye G.P.M. Theunissen

M. Bastiaens W.J.F. van Herpt L. Theunisz

H. Bastiaens - Darding F. Hertogen P.M.J.I. Thijssens

T.W.C. Beckers W.T. Hertogen P.M.J. Thijssens

N.W.D. Beckers G.M.N. Hesemans P.J. Thijssens

H.T.M. van den Boorn L.H.M. Hesemans J. Thimister

M.A.H. Borgignons W.S.M. Hesemans R.P.M.J. Thimister

T.J.F.M. Bovens M.C.P. Hogenboom C.C. van Thor

H.M. Brandt J.A.H. Hogenboom L.L. Til l ie

J. Bronswaar N.G.J. Hogenboom L. Vandenboorn

M. Caubergh T.G.A. Hogenboom H.H.A. van Veggel

A. Caubergh - Vandenboorn P. Hogenboom J.J.A. Vliegen

C.L.J.M. Close J.P. Hogenboom J.L. van Vlodrop

M.A.G. Corsius I.P.J. Huisman - Eijssen J.J.M. Vrancken

J. van Dam A.H. de Jong H. van Weert - v. Neer

H.W.P. Darding J.P.M. van de Kamer R.P.L. van Weert

J.W.P. Darding D.B.M.H. Kluts M.N.G. van Weert

H. Doms V.A.G. Kluts R.G.M. van Weert

J.J.H.M. Duijsinx A.E.M.L. Knaapen H. Weltens

L.R. van Duurling W.G.A. Moors J. van Wensveen

V.H.M. Eggen M.P. Nicolaes - Hertogen L.A.A. Willems

M.G.H. Eggen-Nelissen P.J.H. Nijsten G.G.A. Willemsen

G.M. Eijssen L.J.J. Paulissen D.E. Wiltschut

J. Eijssen H.J.M. Paulissen P.J.M. Wittelings

M.W.M.W. Ernenst W.J. Peeters L. van der Zee

J.J.H. Ernenst C.C.J. Pepels R.J.J. van der Zee

C. Ernenst - van Beek



 



Themaconcert  
‘Oet Limburg kump de meziek’ 
 
Het is inmiddels traditie geworden: het jaarlijks terugkerend 
galaconcert van onze harmonie.  
Begonnen met een dansconcert, waarna een concert met 
zangeres Pearl Jozefzoon volgde en afgelopen jaar traden we 
2015 uit met een spectaculair Maestro Maastricht concert.  
Na deze drie succesvolle edities kan harmonie Wilhelmina 
Wolder niet achterblijven om dit jaar wéér een prachtig 
galaconcert te organiseren en wel op zaterdag 5 november.  
 
Ditmaal verrassen we ons publiek met een concert waarbij 
niemand minder dan de  Maastrichtse zangeres Beppie Kraft 
én Martin Hurkens hun opwachting maken. Martin is  bekend 
als de Limburgse operazanger die het televisieprogramma 
‘Hollands Got Talent’ in 2010 wist te winnen.  
Het concert wordt een aangename combinatie van opera-
klassiek en Limburgse muziek. Kortom, voor ieder wat wils! 
Zoals elk jaar vindt het galaconcert plaats in ’t Paenhuys te 
Riemst. De avond begint om 20uur.  
De kaarten kosten in de voorverkoop €12,50 en aan de kassa 
op de avond zelf €15. Tevens bestaat er weer de mogelijkheid 
tot het kopen van een VIP-tafel. De kosten hiervan zijn €22,50 
per persoon (mogelijk voor 4-5 personen per tafel).  
De kaartverkoop zal starten in september, maar u kunt alvast 
uw kaarten reserveren via het e-mailadres 

themaconcert@harmoniewilhelmina.nl 
 
Hou onze website (www.harmoniewilhelmina.nl) of 
Facebookpagina (www.facebook.com/harmoniewilhelmina) in 
de gaten voor meer details.  
 

http://www.harmoniewilhelmina.nl/
http://www.facebook.com/harmoniewilhelmina


   
 

   

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/


The Pearl Of Africa 
 

Al bijna 6 jaar lang ga ik ieder jaar naar Oeganda, voornamelijk 
om mijn echtgenoot, Mac, te zien (die daar woont), maar ook 
om voor onze organisatie te werken. Graag wil ik u daar wat 
meer over vertellen want deze organisatie kan alle hulp 
gebruiken.  
Oeganda wordt de ook wel de Pearl of Africa genoemd en dat 
is niet zomaar. Oeganda staat bekend om de mooie natuur, 
veel verschillende dieren en zeer lieve mensen. Helaas leeft 
het grootste deel van de mensen onder de armoedegrens. Dit 
maakt dat ze niet meer dan 1 maaltijd per dag kunnen eten, 
kinderen niet naar school gaan en veel mensen aan ziekten 
zoals HIV/Aids doodgaan.   
 
Mac heeft 7 jaar geleden met wat vrienden een organisatie, 
KICVOP, opgericht met als doel het verbeteren van de levens 
van de kinderen en volwassenen in Kazo. Met verschillende 
projecten in het kader van onderwijs, gezondheidszorg en 
voeding proberen we het leven in Kazo net iets dragelijker te 
maken voor die mensen die de hulp nodig hebben. 

                   Kazo en Kampala gezien vanaf Kazo Hill 

  



Kazo is een voorstad van Kampala, de hoofdstad van 
Oeganda. Het wordt gezien als een van de armste delen van 
de stad. In een groot deel van de huishoudens woont iemand 
met HIV/Aids en per huishouden wonen gemiddeld 4 
weeskinderen meestal door HIV/Aids veroorzaakte dood bij  
ouders.  

 

 
 

 

 
Kazo heeft een groot aantal scholen, helaas wordt het 
grootste deel door de particuliere sector gefinancierd en dit 
maakt dat de kosten te hoog zijn om kinderen naar school te 
sturen. Ouders zijn vaak al blij als er 1 kind naar school kan, dit 
maakt dat de andere kinderen vaak thuis moeten blijven om 
mee te helpen zorgen dat er eten op de plank komt.  
Ieder jaar ben ik weer geraakt door de grote hoeveelheid 
kinderen die op straat rondlopen zonder schoenen, zonder 
kleding en zonder enige vorm van educatie. Het is dan ook 
verschrikkelijk als ze je om hulp vragen en je ze dat niet kunt 
geven. Samen met Mac probeer ik de kinderen en gezinnen te 
helpen. 

Kinderen uit Kazo,  
al heel erg blij  
met een ballon.  

Een kleine school die 
gebruikt maakt van 
onze bibliotheek 
faciliteiten.  



Met kleine donaties hebben we een 
bibliotheek opgezet, zorgen we dat 
8 kinderen naar school kunnen en 
hebben we een taxi/ambulance aan 
kunnen schaffen. Het geld gaat er 
echter sneller uit dan dat het erin 
komt. We zijn dan ook altijd opzoek 
naar mensen die ons willen helpen. 
De afgelopen maanden ben ik ook 
bezig geweest met het opzetten 
van een stichting hier in Nederland. 
Dit maakt het doen van donaties 
een stuk makkelijker en zo willen we nog meer voor Kazo 
kunnen doen. Stichting KICVOP Nederland staat geregistreerd 
bij de KvK onder nummer 66088089. We zijn nog druk bezig 
met het maken van een Nederlandse website en alles wat 
daarbij komt kijken. Voor nu kunt u informatie vinden op 
www.facebook.com/kicvopnederland.  
 
Heeft u altijd al iets willen doen voor anderen en wilt u graag 
een betrouwbare donatie doen dan hoop ik dat ik jullie met 
dit stukje over een drempel heb geholpen. Ik garandeer u dat 
iedere donatie volledig wordt gebruikt in onze projecten. Wij 
werken dan ook alleen met vrijwilligers om zo de kosten te 
beperken.  
 
Samen kunnen we de Pearl of Africa nog iets 
mooier maken!  
Wilt u meer informatie dan spreek mij, 
Jasmijn Knaapen, gerust een keer aan tijdens 
de repetitie, bel me op 0618934816, mail me 
op jhfknaapen@live.nl of stuur een berichtje 
via onze website www.kicvop.com. Hier vindt 
u ook meer informatie over de organisatie.  

http://www.facebook.com/kicvopnederland
http://www.kicvop.com/


 



Trouwceremonie in China 
verslag van Lucie Hameleers 
 
Trouwceremonie van onze zoon Tommy met Yu in 
Sucheng…’plaatsje’met ongeveer een miljoen inwoners in 
China 
Door op 19-jarige leeftijd met een vriend van Peking naar 
Hongkong rond te trekken en zijn studie Oriëntaalse talen en 
communicatie ontstond de liefde voor het land. Hij besloot 
uiteindelijk zich te vestigen in Shanghai. Hij had hier een jaar 
een studiebeurs en vond er werk. Zijn wilde haren is hij daar 
kwijtgeraakt met feesten. Zo kenden we hem hier niet…altijd 
aan het leren. Maar dat hoort er wel bij. Carnaval hier vindt hij 
niets aan, maar daar kregen we foto s van hem verkleed als 
vrouw met blauwe pruik op, onderweg naar een of ander 
feest.. Toen kwam Yu in beeld. Ze werken samen in een 
bedrijf. Het werd toen wat rustiger. Ze gingen regelmatig er 
op uit. Verleden jaar gingen ze samenwonen en in oktober 
kregen we een videoboodschap vanuit de Filipijnen waar hij 
haar ten huwelijk heeft gevraagd. Zij was daar voor haar werk. 
28 mei 2016 ging het gebeuren. 8 is een geluksgetal in China 
dus… 
5 dagen voor de bruiloft kwamen we in Sucheng aan. Dit is 
drie uur reizen van Shanghai met de trein en een uur met 
taxibus geheel volgepropt, want we waren met tien man en 
twee kinderen met kinderwagen vanuit Nederland gekomen. 
We sliepen met zijn allen in een hotel daar waar de ceremonie 
ook zou plaatsvinden. Yu mocht nog niet in het hotel slapen 
en is vijf dagen bij haar ouders geweest.   
Sucheng is een plaats waar zo goed als geen buitenlanders 
komen. Dit was  goed te merken. In het park dat we gingen 
bezichtigen waren wij de attractie en zeker de kinderen. We 



werden van alle kanten gefotografeerd.. best wel  
lachwekkend. 
Onze dochter heeft altijd een extreem kapsel en nu ook dus. 
Tommy had haar gevraagd of ze voor de bruiloft een pruik 
wilde dragen om niet te veel opschudding te veroorzaken. Dit 
heeft ze ook gedaan voor haar broer. Deze hebben we daar 
gekocht.. en stiekem.. ik vond het ook nog mooi staan. 
We maakten kennis met de ouders en familie. Niemand kon 
een woord Engels dus dat was voornamelijk vriendelijk lachen 
naar elkaar en Tommy en Yu speelden als tolk. De thee staat 
er altijd klaar in grote kannen. Het is een kleine donkere 
woning en alles is cement.. heel eenvoudig en netjes. 
We hadden ‘s avonds 27 mei, een ‘before wedding’ diner met 
familie en vrienden. We zaten aan een grote ronde tafel met 
in het midden een draaiplateau. Hier werden talrijke 
gerechten op geserveerd. Het was niet altijd duidelijk wat je 
aan het eten was. We konden nu onze kunsten in stokjes eten 
tonen. Iedereen eet met zijn stokjes uit alle kommetjes. 
Glibberige gerechten waren het moeilijkst om tussen je 
stokjes te krijgen. 
De gewoonte tijdens dit diner waren de talrijke toosten die 
werden gedaan. Regelmatig staat er dan iemand op en men 
wil dan met je toosten. Ieder heeft een klein glaasje en er 
staan flessen drank klaar van over de 50 % alcohol. Ze vullen 
dan je glaasje.. jij staat ook op.. er wordt een toost uit 
gesproken.. in het chinees uiteraard en dan in een keer glaasje 
leegdrinken. Pfff.. nog voor het eten stijgt dit echt wel direct 
je hoofd in. In het begin doe je dapper mee.. maar het is niet 
bij te houden. Was goed dat het eten kwam zodat er ook 
voedsel naar binnen kwam. Op een gegeven moment hebben 
we gefoeteld en Sprite in het glaasje gedaan. De vader rook 
soms wel eens aan de glazen van de vrienden van Tommy of 
ze wel echt meedronken. 



Het was een vrolijke boel. Wederzijdse  toosten werden door 
Tommy en Yu vertaald anders was het helemaal niet te 
volgen.  
28 mei: de dag van de ceremonie 
De acht komt weer in beeld. We moesten om 8 uur beneden 
zijn want 18 na acht vertrokken we met de auto’s richting de 
woning van Yu. Dit ging ook stipt. Tommy met zijn ‘best men’ 
(vriend) in de voorste auto. De ‘best men’ moet Tommy in 
alles vergezellen en helpen waar nodig en dan nog 5 
volgauto’s. In een stoet met knipperlichten aan en rustig 
gangetje reden we door de straten. Dit was al een ervaring op 
zich. Bij vertrek werden een hoop rotjes afgelaten. De rotjes 
zijn voor goed geluk. De filmer en fotograaf reden regelmatig 
rond ons heen en voornamelijk naast Tommy; hij hing dan half 
uit de auto om de stoet te kunnen filmen. Dat voelde heel 
speciaal. 
Daar aangekomen stonden er al mensen ons op te wachten. 
We liepen naar haar woning en dan beland je in een ‘spel’. Bij 
haar voordeur aangekomen is het zaak voor Tommy om naar 
binnen te kunnen, maar hij wordt tegengehouden. De deur 
blijft in eerste instantie dicht. Tommy roept dat hij voor Yu 
komt en aan de andere kant van de deur wordt van alles terug 
geschreeuwd. Hij moet munten en sigaretten geven. Het is 
een over en weer geschreeuw alles in Chinees uiteraard. 
Uiteindelijk mag hij naar binnen, maar dan is hij er nog niet 
want Yu zit in de slaapkamer op bed met vriendinnen en 
nichtjes en die deur is ook dicht. Wij konden op een bankje 
zitten om het schouwspel te bekijken. Het was weer een hoop 
over en weer geschreeuw.. Hilarisch… De ‘best men’ werd er 
bij geroepen om een handje te helpen. Hij moest er om 
smeken; haar vriendinnen in haar slaapkamer zeggen dat hij 
geld moet geven om naar binnen te komen. Hij heeft van te 
voren moeten zorgen dat hij munten bij zich had om hun om 
te kopen. Dan gaat de deur open en zit Yu op bed met haar 



bruidsjurk aan, helemaal klaar alleen nog geen schoenen aan. 
Haar vriendinnen staan rond het bed. Tommy moest nog twee 
opdrachten doen. Lippenstift afdruk van haar raden uit vier, 
hij had de verkeerde, en een lied zingen. Hierbij werd de hulp 
van zijn vrienden ingeroepen en samen zongen ze ‘YMCA’ 
rond het bed. Wat beters viel hun niet in. Het was een aparte 
voorstelling zo voor dat bed. Ondertussen stond haar moeder 
klaar met thee. Deze moest Tommy dan met haar drinken nog 
op bed. 
Het aandoen van haar schoentjes volgde. Ze had een witte 
bruidsjurk met rode schoentjes. Tommy was hier niet erg 
bedreven in. Na wat geklungel lukte het ze aan te doen. Er 
werd een rode kanten sjaal over haar hoofd gedaan wat haar 
gezicht bedekte. 9.18 uur zouden we vertrekken. Er werd 
gezegd zodra we buiten de bommetjes hoorden afgaan 
moesten we allen naar buiten naar de auto’s en Tommy 
moest Yu dragen want zij 
mag de grond nog niet 
aanraken want dat brengt 
ongeluk. Door de jurk die ze 
aan had kreeg hij niet goed 
grip op haar en hij voelde 
dat hij haar zou laten vallen 
tijdens het lopen. Hij moest 
haar naar de auto dragen en in de auto zetten. De hulp van de 
‘best men’ werd weer ingeroepen en samen hebben ze haar 
in de auto gezet. De stoet ging toen weer terug naar het hotel 
op dezelfde wijze: langzaam met knipperlichten. Daar begon 
het spel weer opnieuw. Zij was nog niet in de hotelkamer 
geweest die dagen. Daar zaten nu ook vriendinnen van haar 
die de boel weer tegenhielden. Het was een hoop geschreeuw 
over en weer voor zijn kamer. Nu ging het erom dat hij haar in 
die kamer moest krijgen. Hij moest geld onder de deur door 
schuiven. Je merkte dat men dit gewoon is want om half tien 



‘s morgens zou je hier toch niet zo moeten spektakelen in een 
hotel. Na geschreeuw en gebonk op de deur en geld te geven 
ging deze deur ook open.  
Het bed was opgemaakt met rode lakens en kussenslopen. In 
bed lagen noten en vruchten en op bed zaten kinderen. Zij 
werd toen op bed gezet; dit is vanwege de vruchtbaarheid. 
Dit gedeelte was nu voorbij. Er werden nog foto’s gemaakt 
met hun op bed met aanwezigen erbij. Een uurtje rust volgt 
en om 11 uur moesten we weer beneden zijn bij de entree 
van het hotel. Hier volgde een soort receptie wat eigenlijk 
bestond in het ontvangen van de gasten. Wij stonden er met 
onze dochter samen met hun, haar ouders en de ‘best men’. 
Een hele groter poster van hun stond ook bij de entree. In de 
hal stonden nog twee koppels die trouwden die dag. 
De ceremonie begon om 11.58 uur. Het was in een ruimte in 
het hotel. Bij binnenkomst waande je je in een disco. Harde 
muziek, discolampen en een podium met een catwalk. Er 
omheen zaten de gasten om ronde tafels. Op het podium 
staat een man met microfoon. Hij praat alles aan elkaar. 
De ceremonie begint. Tommy staat aan het begin van de 
catwalk met het bruidsboeket onder een soort kralen luifel. 
Hij wordt naar het podium gevraagd. Dit gaat dan via de 
catwalk onder gejuich naar het podium. Hier wordt hij dan 
ontvangen en een hoop vragen gesteld over trouw zijn, liefde 
enz.  
Yu staat ook ondertussen onder de kralen luifel. Hij moet haar 
gaan halen. Hij gaat daar op zijn knieën en doet haar een 
soort tweede aanzoek waarin hij haar opnieuw de liefde 
verklaart en ‘officieel’ ten huwelijk vraagt. Samen lopen ze 
dan de catwalk over onder gejuich en gaan naar het podium. 
De twee vaders worden er bij gehaald en houden alle twee 
een toespraak. De vader van Yu uiteraard in het Chinees. Hij 
had een hoop wensen naar hun uitgesproken. Chrit had een 
toespraak in het Engels. Hij heeft het verhaal van Tommy 



verteld, de gang hoe hij uiteindelijk in China terecht is 
gekomen. Hoe hij als jongetje altijd heimwee had en 
uiteindelijk zo ver van huis woont nu. 
Vervolgens moesten ze tegenover elkaar staan en buigen. Er 
werden drie vragen gesteld. Wie de wasteil moest vullen met 
water, wie de afwas zou doen en wie het geld zou beheren. Bij 
elke vraag ging het er om wie het eerste omhoog kwam die 
kreeg deze taak. Het kwam er op neer dat Tommy de teil 
moet vullen en de afwas moet doen en Yu het geld zou 
beheren. 
Op het podium stond ook een plateau met glazen. Ze moesten 
die met een kan van bovenaf vullen zodat de glazen zich 
zouden vullen naar beneden toe. De glazen werden niet 
geheel gevuld en dat was net een goed teken, want niet vol bij 
Chinezen is positief. Wederzijdse ouders werden ook op het 
podium gevraagd. Er wordt dan geld overhandigd aan hen in 
rode envelopjes met teksten in het Chinees, zoals dubbel 
geluk en een gelukkig huwelijk. Het echtpaar buigt twee maal 
naar de ouders uit respect en ze geven thee aan wederzijdse 
ouders voor wederzijdse acceptatie. 
Plots werd er met de microfoon mij in het Chinees iets 
gevraagd. Dit verstond ik niet dus. Mij zoon zei “zeg mee”..ik 
dacht dat hij zei: "zeg nee""..dus ik in het Engels door de 
microfoon: “noooo”. Resultaat: vreemde blik van 
schoondochter, gelach onder de gasten en een zoon die de 
boel probeerde te redden. Want wat de vraag was of ik haar 
knap vind…en ‘mee’ (zal wel niet goed geschreven zijn) is 
‘mooi’ in het Chinees…en ik verstond in de gauwigheid ‘nee’. 
Stommere situatie kun je niet hebben! 
De eigenlijke ceremonie begon.. het  jawoord geven, ringen 
omdoen en de eerste kus. 
Officieel gedeelte is dan afgelopen. Yu gaat zich omkleden en 
komt in een gehele rode jurk weer terug. Rood staat in de 
Chinese cultuur voor voorspoed/geluk. Men gelooft dat de 



kleur kwade geesten 
verdrijft en geluk 
brengt. De moeders 
hadden ook kleding 
waar rood in voor 
komt. Het diner begint 
begeleidt met muziek. 
Op het menu stond 
o.a. Turbot (platvis), gekookt varkensvlees, gefrituurde kippen 
pootjes, schildpad en geroosterde duif. Wij gingen weer met 
Tommy en Yu en haar ouders alle tafels langs tijdens het diner 
om samen te toosten. Dit alles duurde tot ongeveer 2 uur ‘s 
middags en dan is het afgelopen. De hele trouwerij is dan 
voorbij. We gingen terug naar de hotelkamers om even te 
rusten. Vermoeiend toch alles wat is geweest.  
Om 18 uur hadden we weer afgesproken. Iedereen is dan 
weer casual. We gaan dan samen weer eten in een 
zelfbedienings hotpot restaurant. Je kunt dan zelf je eten 
uitzoeken en op tafel staan allemaal pannetjes met een soort 
bouillon waar je je eten in kon koken. 
En als laatste…karaoke.. Dat is erg gewild bij de Chinezen. Je 
kunt dan zelf een ruimte reserveren met eten en drinken en 
ieder kan er op los zingen. Dat werd dan ook uitbundig 
gedaan in alle talen. Doordat Tommy en Yu in een 
internationaal bedrijf werken waren er veel nationaliteiten 
aanwezig. Er werden liederen gezongen van waar ze vandaan 
kwamen. En Chrit en ikke.. echte Beatles-fans zongen luid het 
lied van ‘Hey Jude’ en ieder zong het refrein: “na na na 
nananana”. 
Uiteindelijk is de dag afgelopen… Het was geweldig.. speciaal 
en mooi om mee te maken. Als je in bed ligt kun je niet 
geloven wat die dag allemaal is geweest. Wij hadden dit 
vroeger nooit kunnen bedenken. Als je kind gelukkig is, waar 
ook ter wereld, dan is het goed. Daar draait het om! 



AGENDA 
 
 
Zie voor een actueel overzicht: www.harmoniewilhelmina.nl  
Hieronder volgen de activiteiten tot zover bekend: 
 

Concerten en uitvoeringen 
 3 juli 2016: Concert Drumband, ‘s middags  

(Artisjiek Wolder – Pletzerstraat 23) 

 3 juli 2016: Concert Wilhelmina jeugd, ‘s middags 
(Artisjiek Wolder – Heukelommerweg 25) 

 5 november 2016: Themaconcert 20:00 uur 
(‘t Paenhuys – Riemst) 

 24 december 2016: Opluisteren Nachtmis 23:00 uur 

(Kerk in Wolder) 

 26 december 2016: Opluisteren viering 2e Kerstdag 

09:30 uur (Kerk in Wolder) 

 

Op straat en activiteiten 
 3 juli 2016: Rondgang door Wolder door Drumband 

12:30 uur (opening Artisjiek Wolder) 
 25 & 26 augustus 2016: Werkzaamheden 

Preuvenemint 19:00 uur (Vrijthof - Preuvenemint) 
 9-11 september 2016: Jeugdkamp 

(Woushoeve – Zutendaal) 
 8 oktober 2016: Oktoberfest 20:00 uur  

(Harmoniezaal Wilhelmina) 
 26 november 2016: St. Caeciliafeest 18:30 uur 

(Harmoniezaal Wilhelmina) 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
  



  



 

 
 
 
 

 

Juli  
Leigh Mead  2 
Frank Hamers  5 
Pascal Aarts  11 
Ruud Maes   13 
Guy van den Boorn 16 
Youri Herben  17 
Áron van der Meer 19 
Max van Dongen  22 
Denny Kluts  24 
Siobhán Kuster  25 
Raoul Snijders  29 
Luc Bastiaens  30 
 

Augustus 
Willie Beckers  2 
Lucie Hameleers  2 
Julien Daenen  5 
Wendy Hul   9 
Wendy Cox   16 
Johan Groeneweg  17 
Gerrie Hesemans  18 
Tim Gijselaers  23 
Lars Daenen  24 
Robert van Weert  24 
Tim Vrijhoeven  30 
 

 
 

September 
Peggy Bustin-Duijsinx  1 

  Coen van Thor   8 
  Jean-Paul van Dongen 9 
  Daphne Hogenboom  17 
  Laurent Paulissen  17 
  Jo Knipschild   21 
  Johan Noordijk  22 
  Willie Hertogen  23 

Roel Close   25 
  Elza Feijs   27 
  Chantal Feijs   30  
 
 



 

       



 


