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In memoriam Willy Hertogen
Met grote verbijstering vernamen
wij op carnavalsdinsdag 13 februari
jl. het plotseling overlijden van ons
geacht en gewaardeerd
erebestuurslid Willy Hertogen. Het
ging het laatste jaar al slechter met
hem, maar dat alles zo snel deze
wending zou nemen, hadden wij
binnen de vereniging niet verwacht.
Binnen onze harmonie is die dag een
leegte ontstaan. Willy is niet meer
lijfelijk aanwezig te midden van zijn
Blouwe. Een aimabele en
enthousiaste Woldenaar, maar
bovenal een goede vriend is ons ontvallen.
Het levensverhaal van Willy wordt gekenmerkt door twee
draden, die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.
Een rode draad als symbool van zijn toegewijde zorg voor zijn
gezin en het welzijn van de medemens, alsmede voor zijn
grote belangstelling en inzet voor de Wolderse gemeenschap,
zowel op kerkelijk als op maatschappelijk terrein.
De andere draad was een van diepblauwe kleur als teken van
zijn verbondenheid met en zijn verknochtheid aan onze
harmonie, de Blouw van Wolder.
13 februari is onze harmonie een markant en zeer betrokken
lid - in jaren van lidmaatschap was hij onze nestor – ontvallen.
Het leven van Willy werd gekenmerkt door plichtsbetrachting,
dienstbaarheid, spontaniteit en optimisme.

In 1946 werd Willy lid van de Drumband en dat heeft hij 14
jaar met verve gedaan. Door zijn gedreven- en betrokkenheid
werd het hele gezin Hertogen verknocht aan harmonie
Wilhelmina en dat leidde ertoe dat Willy in 1960 toetrad tot
het bestuur met als aandachtsvelden drumband en
vaandelafdeling. Hij zorgde voor het instrumentarium, dat een
verandering onderging omdat er veel meer percussie bij
kwam kijken en natuurlijk was hij onze steun en toeverlaat bij
het uitreiken en onderhouden van de uniformen van onze
vereniging. Na 50 jaar actief lidmaatschap stopte Willy als
actief lid, maar werd hij wel benoemd tot erebestuurslid.
Andere hoogtepunten van Willy waren dat hij in 1972
benoemd werd tot prins van CV de Blouwe en als kroon op
zijn vele vrijwilligerswerk bij de harmonie en voor de parochie
ontving hij in 2006 een Koninklijke onderscheiding. Willy was
altijd betrokken bij de organisatie van (buiten-) activiteiten,
altijd bereid om een helpende hand te bieden of zelfs de kar
te trekken van het evenement.
Ruim 71 jaar heeft hij zich vol overgave ingezet voor de
belangen van onze harmonie. Nimmer werd tevergeefs een
beroep op hem gedaan. Hij stond altijd klaar voor de Blouwe,
niet alleen als lid van de drumband en naderhand als
bestuurslid, ook tijdens zijn erebestuurslidmaatschap was
hem niets te veel voor onze vereniging. Op sublieme wijze
vervulde hij binnen de Blouw een voorbeeldfunctie, waarvoor
wij hem grote dank verschuldigd zijn.
Hij kende als geen ander de hartslag van de gemeenschap
Wolder en was daardoor een bijzonder gewaardeerd
raadgever en vraagbaak; kortom hij was zeer nadrukkelijk
betrokken bij het wel en wee van onze harmonie. Hij was
binnen de parochie Wolder bijzonder actief, niet alleen als
koster maar ook anderszins bijvoorbeeld bezorging van het

parochieblad, voormalig lid van processiecomité en
optochtcomité carnaval en hij was lange tijd een bezorger van
ons Kallepingske in het Wolderse.
Willy laat bij ons heel mooie herinneringen na en we zullen
die met respect en dankbaarheid koesteren. Voor Merieke en
haar kinderen en kleinkinderen zijn die herinneringen
bijzonder kostbaar en we wensen hen van harte toe dat zij
juist in die kostbare herinneringen en in de voorbeeldfunctie
van Willy een bron van inspiratie voor de toekomst vinden en
daarnaast heel veel kracht en troost om dit zware verlies te
dragen.
Op 19 februari jl. hebben we in de parochiekerk van Wolder
op passende wijze afscheid genomen van Willy. Afscheid in
lijfelijke zin van een aimabel persoon, een goede vriend, een
Blouwe in hart en nieren, die een bijzondere plaats in onze
herinnering zal blijven houden!
Willy, Adieu.

Nieuws van de commissie
werving en opleiding
Normaal houden we jullie via deze weg op de hoogte van de
ontwikkelingen betreffende onze leerlingen. Ditmaal willen
we het breder beschrijven gezien de ontwikkelingen met
betrekking tot werving en opleiding en de betrokkenheid en
binding van onze jeugdleden.
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Het lijkt zo makkelijk
als je het leest. Je leest het bijna zonder nadenken. Toch zit
hier de essentie van onze harmonie.
Werving van nieuwe leden
Tijdens de jaarvergadering blijkt dit ook een heikel punt te
zijn. Na jaren van wervingsacties via flyers bij basisscholen,
flyers huis-aan-huis en via sociale media blijkt het verdomd
moeilijk om jeugdigen naar een open repetitie bij onze
harmonie te krijgen.
De jeugdleden die zich aanmelden zijn in de meeste gevallen
(klein)kind of broertje/zusje van leden. Voor deze jeugdigen
zijn bovengenoemde acties eigenlijk overbodig omdat deze al
op vroege leeftijd betrokken worden bij onze harmonie.
Het zijn nu juist de jeugdigen die nog geen binding met onze
harmonie hebben, die we bewust willen maken van de
klanken van verschillende instrumenten en het samenbrengen
van deze klanken in een muziekstuk.
Als commissie hebben we daarom besloten, zoals Maartje
tijdens de jaarvergadering heeft gepresenteerd, de
basisschool meer centraal te stellen in onze werving. De
eerste gesprekken over de vorm van de werving zijn geweest
en geven een goede basis om verder uit te werken. Hierover
in het volgende Kallepingske uiteraard meer.

Betrokkenheid en binding van nieuwe leden
Tijdens de jaarvergadering blijkt ook dat na de werving
gezorgd dient te worden dat de nieuwe jeugdleden betrokken
worden bij en binding krijgen met onze harmonie. Juist deze
betrokkenheid en binding zorgt ervoor dat we de jeugd met
de bijbehorende toekomst kunnen behouden. Deze
betrokkenheid en binding krijgen we niet alleen via de
commissie Werving en Opleiding. Ondanks dat er jaarlijks
activiteiten georganiseerd worden voor onze leden op het
basisonderwijs en onze leden op het voortgezet onderwijs,
blijkt dat er jeugdleden zijn die de betrokkenheid en binding
nog missen.
Jeugdleden willen over activiteiten zelf graag in discussie. Als
commissie steunen we dit initiatief uiteraard.
Aandachtspunt is wel dat er ook activiteiten zullen zijn voor
onze jeugdleden op het basisonderwijs en niet alleen voor
onze jeugdleden op het voortgezet onderwijs die in deze wel
de kartrekkers zullen zijn.
Toekomst
Uit bovenstaande tekst zou je kunnen concluderen dat er
geen interesse vanuit de jeugd is voor onze harmonie. Dit is
gelukkig niet. Ook dit jaar is er weer jeugd dat bij Kumulus
examen gaat doen voor Hafa. Tijdens dit examen wordt ook
een keuzestuk gespeeld. Meestal wordt dit keuzestuk ook
gespeeld tijdens de voorspeeldag.
Deze voorspeeldag is dit jaar gepland op zaterdag 12 mei. Een
volledig programma wordt nog samengesteld. Om
betrokkenheid en binding te krijgen met de jeugd wil ik jullie
van harte uitnodigen om samen deze voorspeeldag te
beleven.

Let’s Play
De Let’s Play is dit jaar gepland op zaterdagmiddag 12 mei.
Om meer betrokkenheid en binding te krijgen met het
harmonieorkest is de opzet van het voorspelen gewijzigd.
Waar voorgaande jaren de leerlingen met piano-, CD- of MP3begeleiding speelden, is dit jaar gekozen voor begeleiding
door leden van het harmonieorkest. Daar waar al enkele
leerlingen het voortouw hebben genomen en een duet
hebben gevormd, kijken andere leerlingen eerst de bekende
kat uit de boom.
De leerlingen zullen de komende weken niet alleen het
voorspeelstuk oefenen met hun leraar maar ook de stukken
van het OpMaatorkest, Joonk Blouworkest of Plus
Blouworkest.
Uiteraard worden de blokfluiters niet vergeten. In welke vorm
deze zullen voorspelen en optreden is nog niet bekend. Het
volledig programma wordt nog samengesteld en zal via mail
en op onze website bekend gemaakt worden.
De afsluiting van deze Let’s Play zal in ieder geval
veelbelovend en spectaculair zijn waarbij alle aanwezige
muzikanten betrokken worden.
Om vanuit het harmonieorkest betrokkenheid en binding te
krijgen met de jeugd wil ik jullie van harte uitnodigen om
samen deze voorspeeldag te beleven in onze harmoniezaal!

Prins Bram 1e
Het begon op een donderdag avond in december toen
Daphne aan het werken was en ik thuis was met pap en mam.
Een paar dagen van tevoren vertelde pap mij dat Vincent de
donderdag langs zou komen zodat hij me meer kon vertellen
over hoe de Raad van 11 precies in zijn werk ging. Dit klonk
mij niet raar in de oren omdat ik aangegeven had om samen
met vier anderen bij de Raad van 11 te gaan.
Die donderdag avond ging de deurbel. Ik deed open en daar
stond Vincent Sijben. Maar niet alleen, er was namelijk nog
iemand bij; Maurice Borgignons. Ook dit vond ik niet erg raar
omdat ook Maurice bij de Raad van 11 zit, dus enfin. Toen we
eenmaal binnen aan de eettafel zaten begon Vincent mij
allemaal dingen uit te leggen over voorgaande jaren bij de
Raad van 11. Ook Maurice had zijn informatie met mij
gedeeld. Tot op een gegeven moment Vincent het volgende
zei: ‘Ja Bram dan is het toch al bijna zo ver, die carnaval. En
meestal als wij (Vincent en Maurice) met z’n tweeën komen
zo kort voor de carnaval kan dat misschien wel wat speciaals
betekenen.’ Vanaf dat moment ging ineens mijn hart tekeer
omdat ik misschien wel al van binnen dacht wat ze mij een
moment later gingen vragen. Ik zei heel professioneel: ‘oké en
wat is dat dan?’
Toen kwam die allesverlossende vraag. ‘Bram, zou jij de
nieuwe Hoeglöstegheid van CV De Blouwe willen worden?’
Even was ik voor een moment stil en wist ik even niet zo goed
wat ik allemaal moest denken. Er van uit gaande dat Vincent
langs zou komen om mij meer uit te leggen over de Raad van
11 en nu de vraag of ik de nieuwe prins zou willen worden?

Ik keek naar links en zag de tranen bij mam al in de ogen
staan. Pap was iets mannelijker en kon ze nog net
binnenhouden. Ik keek weer recht voor uit en daar staarden
vier ogen mij zeer dringend aan. Ze zeiden dat ik op dat
moment nog geen antwoord hoefde te geven zodat ik even
kon nadenken in de week die volgde.
Een paar dagen later stuurde ik een bericht naar Vincent in de
hoop dat het ook daadwerkelijk Vincent was die terug zou
reageren. Maar toen Vincent mij terugschreef met de zin; ‘zeg
het maar’ wist ik dat hij het was.
Ik zei hem dat ik natuurlijk heel graag de nieuwe
Hoeglöstegheid wilde worden en dat dat een eer voor me zou
zijn.
De opeenvolgende dagen gingen voorbij en af en toe kreeg ik
bericht van Maurice of ik even bij hem thuis langs kon gaan
om nog wat dingetjes in orde te brengen. Zo moest ik een
keer langs om vragen te beantwoorden die zij vervolgens in
mijn proclamatie zouden verwerken.
Ik moest een keer langs om de prinsenkledij te passen,
waaronder natuurlijk de traditionele prinsensteek.
Uiteindelijk na ongeveer een maand te wachten was het 20
januari, de dag van ons eigen prinsenbal, de dag dat ik, Bram
Hogenboom, uitgeroepen zou worden tot prins van CV De
Blouwe.
Het prinsenbal startte met een mooi concert van de harmonie
onder leiding van Ghislain Bellefroid. Na dit concert werd door
moeljaan Guy van den Boorn gevraagd of alle ‘nieuwe’ Raad
van 11 leden op het podium plaats konden nemen. We
zouden namelijk een spelletje gaan spelen, een quiz om wel te
verstaan. Iedere deelnemer die drie vragen correct zou

beantwoorden, zou een Raad van 11 steek mogen pakken en
plaats nemen tussen de andere Raad van 11 leden.
In de loop naar ons prinsenbal werd mij natuurlijk al verteld
hoe ik uitgeroepen ging worden. Wat er ook gebeurde, ik
moest zorgen dat ik als laatste overbleef van de andere leden.
Niet te opvallend maar ook een paar vragen beantwoorden
was wel handig zodat de zaal, het orkest en de andere raad
van 11 leden niks doorhebben.
We begonnen de quiz en iedereen was natuurlijk heel
enthousiast de vragen aan het beantwoorden om maar zo
snel mogelijk aan die drie goede antwoorden te komen.
Ik bleef er toch nog wel rustig onder en beantwoordde af en
toe een vraagje zodat het leek alsof ik ook echt mijn best
deed. Toen waren er nog twee deelnemers over; Luc
Bastiaens en ikzelf. De vraag werd gesteld en ik mocht hem
hoe dan ook niet beantwoorden, omdat Luc en ik allebei op
twee goede antwoorden stonden. Luc beantwoordde de vraag
uiteindelijk goed en pakte een steek. Toen stond ik alleen
naast moeljaan Guy op het podium. Opeens kwam er een man
binnen onder begeleiding van Vincent. Dit was voor het
publiek ‘de nieuwe onbekende’. Guy stelde mij nog één vraag
om er toch zeker van te zijn dat ook ik drie goede antwoorden
had gegeven. Na deze goed beantwoorde vraag werd mij de
verlossende vraag gesteld; ‘Bram, wie denk jij dat de nieuwe
Hoeglöstegheid van CV De Blouwe is?
Ik keek naar de onbekende, keek naar Guy en weer terug en
mocht dan eindelijk zeggen:
‘IECH! Iech bin de nuije Hoeglöstegheid vaan CV De Blouwe!’
Er werden confettikanonnen afgeschoten en er werd gejuichd.
Ik zag dat Daphne, mijn zus, als eerste opsprong uit het orkest
met een erg verbaasd maar heel blij gezicht. Later vertelde ze

mij dat ze dacht dat het een grap was maar uiteindelijk toch
serieus was.
Ik werd gehuldigd met de nieuwe
prinsenkledij, prinsensteek en
natuurlijk de machtige scepter.
Nadat dit gebeurd was kwam
iedereen mij feliciteren en kreeg ik
een aantal cadeaus. Toen kon het
feestje beginnen. De muziek ging
aan en het was tijd voor het
lievelingsdrankje van de prins; een
lekker pèlske. Gaande de avond
kwamen er verschillende
carnavalsverenigingen langs zoals
bijvoorbeeld CV Leonidas, CV de
d’Artagnans en CV de Pumpeleire. Van deze verenigingen
ontving ik medailles en moest ik zelf ook medailles van onze
vereniging uitreiken. Het hoogtepunt van de avond was toen
mijn oom Maurice Schoonbrood samen met de Raad van 11
en de prins, Dennis Huydts, van de Beerbieters uit Borgharen
langs kwam. We hebben nog tot in de late uurtjes
doorgefeest, maar ook hier kwam helaas een eind aan.
De weken die volgden was er bijna ieder weekend wel wat te
doen. Op de planning stond ieder weekend een prinsenbal
van een carnavalsvereniging op de planning. Zo zijn we een
bezoek gaan brengen bij CV de Greune, scholenmiddag van
Petrus & Paulus, de Spoorzeukers, CV de Smokkeleire in
Riemst en CV de Peumpeleire. Ook dit was natuurlijk een
groot feest en zeker feestjes om nooit meer te vergeten.

Op carnavalsmaandag was het
dan zo ver; ik mocht mee boven
op de wagen met de optocht
van Wolder. Als echte
carnavalsvierder was ik
natuurlijk de carnavalszondag al
naar de stad geweest om daar
samen met mijn andere Raad
van 11 leden en tevens goede
vrienden, Luc Bastiaens, Wessel
Thimister en Raymond Pauwels
samen gezellig een pilsje te
drinken voor het echte
carnavalsgevoel waar we zo
lang weer op hebben moeten wachten. Het was natuurlijk laat
geworden maar in ons achterhoofd wisten we dat we de dag
erna (carnavalsmaandag) er weer fris en fruitig moesten
uitzien voor de optocht.
Toen we thuis aankwamen ging de wekker al weer snel en
was het tijd voor ontbijt, of ja eigenlijk meer eten voor de
honger die we nog van de vorige nacht hadden. Rond een uur
of elf stond Vincent aan de deur om mij op te halen en af te
zetten bij mijn opa en oma in Belfort. Hier zou ik namelijk
opgehaald worden door de harmonie om vervolgens naar de
zaal te gaan om daar gezellig samen te lunchen.
Rond een uur of half 1 hoorde ik muziek uit de verte komen.
Ik wist dat moet wel de Blouwe zijn met de wagen. Opeens
klonk er muziek in de straat, daar kwam de harmonie. Tot
mijn verbazing was het een ontzettend grote groep
muzikanten die veel zin in de optocht hadden. Na een pilsje of
wat fris te hebben gedronken gingen we op weg naar de zaal.
Ik werd begeleid naar de wagen en mocht alvast bovenop

gaan staan. In de zaal hadden we lekker gegeten van de
gerechten die pap en mam voor mij geregeld hadden.
Half 3. De optocht ging beginnen. Eindelijk, eindelijk mocht ik
weer de wagen op. Met mijn zus naast me was ik er klaar
voor. Ik kreeg snoep toegereikt die ik in de optocht mocht
uitgooien. De optocht ging van start en de muziek begon af te
spelen. Ik heb ontzettend van deze optocht genoten en wil
alle mensen die langs de kant stonden bedanken voor het
toejuichen en zwaaien. De optocht was alweer voorbij voor ik
het wist.

Na de optocht kwamen we met de Raad van 11 bijeen in het
parochiehuis. Hier gingen we eten wat we een aantal weken
van tevoren al hadden aangegeven bij onze nieuwe persoon
voor het eten: Quinten Senten. Er was pizza, friet, shoarma,
kebab en zelfs salade aanwezig.
Het had gesmaakt maar een lekker drankje zou nog beter
smaken. Na het opruimen in het parochiehuis zijn we nog

even naar de zaal geweest om na te praten over de mooie
optocht.
Vanaf dat moment wist ik dat het er echt bijna opzat. Mijn
prinsenjaar.
Nadat ik iedereen bedankt had van de Raad van 11 ben ik
samen met mijn vrienden weer de stad ingegaan om daar nog
even na te genieten van deze mooie carnavalsperiode.
Ik wil mijn pap en mam bedanken voor het regelen van de
zaal, het eten en drinken en de geweldige tijd.
Bedankt voor de mensen die mij zijn komen ophalen op
carnavalsmaandag.
Bedankt iedereen van de Raad van 11 voor deze geweldige
periode samen met jullie. Iets dat ik nooit meer zal vergeten.
En ik mag natuurlijk Vincent Sijben en Maurice Borgignons
niet vergeten voor het verwezenlijken van een droom door
mij te vragen als nieuwe Hoeglöstegheid.
Alaaf en Bedankt!

Hier kan uw advertentie staan!
Neem contact op via
kallepingske@harmoniewilhelmina.nl

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

Gezocht:
enthousiaste bestuursleden
Bespeelt u zelf geen instrument, maar wilt u toch betrokken
zijn bij Harmonie Wilhelmina? Dat kan altijd!
Bijvoorbeeld door lid te worden van ons bestuur.
Wie zoeken wij:
Wij zijn op korte termijn op zoek naar een penningmeester,
maar ook bestuursleden algemene zaken zijn van harte
welkom.
Dit doen wij:
Wij vergaderen 1x per maand en houden ons bezig met alle
facetten van het besturen van een vereniging.
Ons aanbod:
Een enthousiast bestuur met hart voor de mooie, bloeiende
vereniging!
Heeft u zelf interesse in een bestuurstaak in onze vereniging
of kent u iemand anders die dat zou willen, neem dat gerust
contact op met het secretariaat
via secretariaat@harmoniewilhelmina.nl.
Elke kandidaat begint natuurlijk met een proefperiode.

Specsavers
In de laatste week van februari heeft Wilhelmina een cheque
overhandigd gekregen van Specsavers van maar liefst
€1390,83!
Vorig jaar heeft Wilhelmina meegedaan aan de actie Stichting
Specsavers Steunt. Een ontzettend mooi bedrag dat heel erg
bruikbaar is en zeker ten goede zal komen aan onze
verenigingsdoelstellingen.
Wilhelmina dankt Specsavers van harte!

Ere-bestuurslid Nico Beckers
Tijdens de jaarvergadering op 2 maart jongstleden heeft Nico
Beckers na 36 jaar bestuurslidmaatschap aangegeven nu toch
echt een spreekwoordelijke punt te zetten achter zijn
bestuurslidmaatschap van Harmonie Wilhelmina. Hij heeft
een zeer lange periode de rol van secretaris vervuld en is
zeker ook de laatste jaren een belangrijke steunpilaar geweest
voor ons bestuur. Nico blijft betrokken bij de vereniging en
blijft ook zijn rol binnen de Stichting Gemeenschapshuis
Oud-Vroenhoven vervullen.
Bij zijn afscheid als actief bestuurslid werd tijdens deze
ledenvergadering Nico als ere-bestuurslid benoemd.
Dit benoemen gebeurde onder het applaus van het groot
aantal aanwezige leden.
Nico was verrast en dankte de aanwezigen voor alle mooie
jaren. Het hoogtepunt van al deze jaren was naar eigen
zeggen de bouw van de harmoniezaal. Voor Nico was dit “de
kroon op het werk na al die jaren van voorbereiding”.
Nico, bedankt voor alle jaren inzet! We hopen jou en Els nog
vaak te zien bij één van onze activiteiten.

SPONSORS
Apotheek van Thoor
- Maastricht
Avus International Consulting
- Maastricht
Bastiaens - Corpeleijn, E.
- Maastricht
Café de Pepel
- Wolder
Dakbedekkingen J. Hameleers BV - Maastricht
Darmaas BV
- Maastricht
Demmler-Hogenboom, mw. I
- Mülheim a/d Ruhr
Felix van der Putten Verf BV
- Maastricht
Fysiotherapie M. Smeets
- Wolder
Heads Hairfashion
- Meerssen
Henk Kluts
- Wolder
Hogenboom, P.
- Maastricht
InBEV
- Breda
J.P. Hogenboom BV
- Maastricht
J. van de Staay, architecten
- Maastricht
Janfré Uniformen
- Maastricht
Koenen en Co
- Maastricht
Kruiveld BV
- Maastricht
KWH
- Wolder
M.F. Bastiaens
- Maastricht
Maison Louis BV
- Maastricht
Marcel Thijssens
- Wolder
R2M
- Maastricht
REINDERS assurantie-groep
- Maastricht
Restaurant Mary Wong
- Vroenhoven
Theunissen Maastricht BV
- Maastricht
USA
- Maastricht
Verkeersschool Johan Mulkens
- Maastricht
Vithebo B.V. Bouwservice
- Maastricht
en een aantal sponsors, dat anoniem wenst te blijven

Trioconcert 22 april
Op uitnodiging van harmonie Concordia Melick reist harmonie
Wilhelmina Wolder op zondag 22 april af naar het middenLimburgse dorp Melick. In de voorbereiding op het concours
in 2015 heeft de Blouwe hier reeds een concert mogen geven.
Zondag 22 april zullen ons orkest, harmonie Concordia Melick
en harmonie Concordia Obbicht een trioconcert geven. Dit
concert staat garant voor een groots muzikaal luistergenot.
Harmonie Concordia Melick staat sinds een dik jaar onder
leiding van dirigent Martijn Pepels. Eind 2016 hebben zij
afscheid genomen van hun dirigent Theo Wolters met een
fantastisch resultaat op het LBM Bondsconcours met maar
liefst 95,75 punten in de eerste divisie!
Harmonie Concordia Obbicht staat onder leiding van dirigent
Alex Schillings. Voor ons orkest is hij geen onbekende: hij
heeft al meerdere malen gastrepetities verzorgd bij de
Blouwe. Deze gastrepetities waren van hoog niveau en zijn
hoogstaande kwaliteit van dirigeren maakten bij velen een
diepe indruk. Concordia Obbicht heeft tijdens het WMC 2017
een fantastisch resultaat behaald met 92.67 punten in de
eerste divisie: goud met lof der jury!
De Blouwe zal een voorproefje geven van het Spaans concert
op 24 juni. Een tweetal Spaanse werken staan op het
programma, aangevuld met enkele andere mooie werken.
Al met al belooft dit een prachtige muzikale middag te
worden! Het concert begint om 15.00 uur.
Locatie: ’t Aad Raodhoes, Dorpsstraat 43 te Melick.

Concierto en Espaῆol 24 juni
Zondag 24 juni geeft ons orkest een bijzonder concert in de
Mercedes-Benz CAC theaterzaal (Gelissendomein 5).
Deze muzikale middag ademt Spaanse sferen.
Zo speelt ons harmonieorkest louter Spaanse werken. Met als
hoogtepunt de Nederlandse primeur voor amateurorkest van
het prachtige muziekwerk "Theatrum" - Música para la Escena
van de Spaanse componist Martinez Gallego. Hij
componeerde dit werk in 2007 voor groot harmonieorkest
en heeft hij geschreven voor de
herinwijding van het theater ’García
Berlanga’ in San Antonio de
Requena in Valencia.
Onze tweede dirigent, de Spanjaard
Julio Domingo, treedt tevens op met
zijn orkest Maastricht Winds. Er
zullen bij velen geen belletjes
rinkelen bij het horen van de naam
van dit harmonieorkest. Dat kan
kloppen, want het orkest is vorig
door Julio opgericht. Het
conservatorium beschikte vorig jaar
(helaas) niet meer over een harmonieorkest. Julio vond het
hoognodig tijd dat hier verandering in kwam. Zo geschiedde:
hij richtte het harmonieorkest ‘Maastricht Winds’ op (vorig
jaar heette dit nog ‘Spanish Winds’). Op projectbasis komt dit
orkest, dat bestaat uit conservatoriumstudenten, samen.
Het thema van hun concert is ‘student life’.
Laat u verrassen en koop snel een kaartje voor maar 5 euro bij
onze harmoniezaal of bij Bloemsierkunst Maravilha in Wolder.

Leden club van honderd
I. Alken - Bastiaens
E. Bastiaens - Corpeleijn
M.P.J. Bastiaens
P.A. Bastiaens
G. Bastiaens - Stevens
M. Bastiaens
H. Bastiaens - Darding
T.W.C. Beckers
N.W.D. Beckers
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
C.L.J.M. Close
M.A.G. Corsius
J. van Dam
H.W.P. Darding
J.W.P. Darding
H. Doms
J.J.H.M. Duijsinx
L.R. van Duurling
V.H.M. Eggen
M.G.H. Eggen-Nelissen
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
L.J.E. Hameleers
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
A.H. de Jong
J.P.M. van de Kamer
D.B.M.H. Kluts
V.A.G. Kluts
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
M. Vandenboorn-Jongen
H.H.A. van Veggel
J.J.A. Vliegen
J.L. van Vlodrop
J.J.M. Vrancken
H. Van Weert - van Neer
R.P.L. Van Weert
M.N.G. Van Weert
R.G.M. Van Weert
H. Weltens
L.A.A. Willems
G.G.A. Willemsen
P.J.M. Wittelings
L. van der Zee

Heiligdomsvaart
Op zondag 27 mei vindt de eerste ommegang van de
Heiligdomsvaart. Harmonie Wilhelmina Wolder zal aan deze
processie deelnemen. Maar hoe is deze Heiligdomsvaart, die
in de verre omtrek bekend is, tot stand gekomen?
Een stukje historie..
Het christendom is vanaf de vijfde eeuw bewijsbaar in
Maastricht aanwezig. Grafstenen en aardewerk met
christelijke symbolen getuigen daarvan. Het aardewerk werd
ten zuiden van de Onze-Lieve-Vrouwekerk gevonden; de
grafstenen komen van het Romeinse grafveld, gelegen op het
eerste Maasterras ten westen van de versterkte
bruggehoofden aan weerszijden van de Romeinse Maasbrug.
Het grafveld lag duidelijk van de grote legerweg van Keulen
naar de Kanaalkust, die in Maastricht de Maas kruiste en de
directe oorzaak is van het ontstaan van de stad.
Herdenkingskapel Servatius
Rond 450 na Christus werd op dat grafveld Servatius
begraven, bisschop van de Tongeren. Boven zijn graf verrees
een Romeinse stenen Herdenkingskapel van ongeveer vier bij
vier meter, met een ingang gekeerd naar de Romeinse weg.
Vlak ernaast werd een doopbekken aangetroffen.
De rol van Monulphus
Wat van Servatius bekend is, is afkomstig uit een getuigenis
die een eeuw na zijn overlijden werd gedaan door historicusbisschop Gregorius van Tours. Servatius werd begraven “aan
de grote weg bij de brug”. Eind zesde, begin zevende eeuw
werd er een 'grote kerk' boven op zijn graf gebouwd. Namelijk
door Monulphus, een van zijn opvolgers als bisschop van
Tongeren. Daarmee wekte bisschop Monulphus zijn

voorganger Servaas als het ware tot leven. Bij de 'grote
grafkerk' ontstond spoedig een abdij. Vlak bij verrezen het
eerste Witte-Vrouwenklooster en de palts, een tijd lang het
regeringscentrum van het Middenrijk “Lotharingen”.
Ontstaan van twee steden
Deze gebouwen vormden samen met de bijbehorende
ondersteunende gebouwen een tweede stad. Deze bleef nog
lang afgezonderd van de eerste stad, die tot stand was
gekomen in en rond het Maastrichtse bruggenhoofd. In dat
voormalige castrum was de Romeinse tempel omstreeks 400
vervangen door een christelijke kerk, de zetel van de
bisschoppen van Tongeren te Maastricht. Bisschops- en
Grafkerk, als middelpunten van twee ommuurde, stedelijke
nederzettingen. Ze vormen de basis van het latere tweeherige
Maastricht: één stad van de bisschop (van Luik), de andere
van de Duitse keizer en later de hertog van Brabant.
Uit het feit dat in het begin van de achtste eeuw reeds sprake
is van een aan de Grafkerk verbonden kapittel, kunnen we
opmaken dat de verering van de belangrijke bisschop Servaas
goed op gang was gekomen. Jammer genoeg wist het kapittel
vrijwel niets van zijn vermaarde bisschop, die men inmiddels
'tot de eer der altaren had verheven' (namelijk opgegraven en
in een schrijn op het altaar geplaatst) en daardoor heilig had
verklaard.
Ontwikkeling van de grafkerk
De 'grote grafkerk' van bisschop Monulphus, die een eeuw na
de bouw nog naar het westen was uitgebreid, had toen
waarschijnlijk al plaats moeten maken voor de Karolingische
basiliek die al 38 bij 20 meter groot was. Deze kerk,
aangetroffen bij de opgravingen in de jaren 1980, was, zeker
na een uitbreiding met zo’n tien meter naar het westen, al zo
ruim, dat de pelgrimsstroom al behoorlijk moet zijn

aangezwollen. Om die pelgrims zoveel mogelijk binnen de
muren te kunnen opvangen, is de Karolingische basiliek eind
tiende, begin elfde eeuw vervangen door de kern van de
huidige kerk, met oorspronkelijk nog een soort veelhoekige
'ombouw' voor de opvang van de pelgrims. Proost Humbertus
verbouwde deze kerk tenslotte in de elfde eeuw tot de
romaanse kerk die wij kennen, later aangevuld met het
gotische gewelf.
De kracht van het geschreven woord
Proost Humbertus gaf waarschijnlijk ook de Franse priester
Jocundus de opdracht om Het Leven en De Wonderen van Sint
Servaas op schrift te stellen. Bij gelegenheid van de
Heiligdomsvaart 2004 is dit geschrift, dat tot nu toe alleen in
het Latijn en Frans bestond, in het Nederlands vertaald en
geannoteerd. Jocundus beschikte nauwelijks over gegevens
betreffende Sint Servaas. Daarom baseerde hij het verhaal op
schaarse bronnen, Bijbelcitaten, gegevens van andere
heiligenlevens, gesprekken met toen levende
Maastrichtenaren en een gezonde dosis fantasie. Jocundus
maakte zo een legendarische heilige van Sint Servaas. Een
eeuw later schreef Henric van Veldeke over Sint Servaas in de
taal van het gewone volk. Op grond van deze twee schrijvers
heeft de Sint-Servaasverering een grote vlucht genomen.
Aantrekkingskracht op pelgrims
Sint Servaas trok vooral veel pelgrims vanwege de
legendarische sleutel, die hij tijdens zijn bezoek aan Rome van
Sint Petrus zelf had ontvangen en waarmee hij de hemel kon
openen en sluiten. Ook zijn speciale gave om plotseling
opkomende koorts bij mensen en vee te kunnen genezen
bezorgde hem veel vereerders. Want doodsangst was in de
Middeleeuwen zonder noemenswaardige ziekenzorg alom
aanwezig. We kunnen Servatius de heilige van het Avondland
noemen, die pelgrims trok uit heel Europa. Maar vooral uit

het laagland ten noorden van de lijn Bretagne-Estland, waar
zo’n 450 kerken aan hem zijn gewijd en regelmatig
pelgrimstekens van hem zijn gevonden.
Dankzij de Kruistochten werden de bedevaarten in Europa
gemeengoed. De hoofdbedevaartplaatsen Jeruzalem, Rome
en Compostela kregen weldra gezelschap van tientallen
andere plaatsen, die met elkaar concurreerden met hun
heiligen en het aantal belangrijke relieken: overblijfselen van
heiligen of voorwerpen die met die heiligen in verband
werden gebracht.
Grote en kleine bedevaartsoorden
Door de Kruistochten veranderden ook duizenden relieken
van eigenaar, zoals de belangrijke Heilig-Kruisrelieken in de
Maastrichtse hoofdkerken de Onze Lieve Vrouwe en de Sint
Servaas. Hoe meer relieken, des te belangrijker de kerk. Door
op weg naar een groot bedevaartsoord zoveel mogelijk
kleinere te bezoeken, culmineerde men het aantal te
verdienen aflaten. De relieken heetten toen 'heildommen', die
speciaal werden vereerd tijdens de 'heildomsker(k)missen',
meestal samenvallend met het feest van de kerkstichter.
Clustering van Heiligdomsvaarten
Weldra kunnen we een zekere clustering constateren, waarbij
bedevaartsplaatsen in een bepaalde streek met elkaar
afspraken hun 'heildomskermissen' of Heiligdomsvaarten,
meestal om de zeven jaar, in dezelfde periode te laten
plaatsvinden. Dat garandeerde de meeste bezoekers en
genereerde de meeste inkomsten.
Toen Maarten Luther in 1517 ten strijde trok tegen de
uitwassen van de reliekenverering, met name de eraan
verbonden aflatenhandel, betekende dat in zijn stad
Wittenberg weldra het einde van de verering van ruim

vijfduizend relikwieën, die een aflaat van vijfduizend maal
dertig jaar zouden opleveren. De Hervorming die daarmee
een aanvang nam, veranderde Europa in minder dan honderd
jaar in een slagveld. Samen met de opkomst van de nationale
staten en de 'pest' van de overal rondtrekkende, slecht
betaalde legerbendes kwam er in het begin van de
zeventiende eeuw definitief een einde aan de
pelgrimsstromen die Europa doorkruisten. In Maastricht
werden nog tot 1629 relatief slecht bezochte binnenkerkelijke- reliekentoningen gehouden; drie jaar later
werden alle openbare godsdienstuitingen zoals processies
verboden, nadat stadhouder Frederik Hendrik namens de
protestantse Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden
Maastricht had veroverd en definitief met het Noorden had
verenigd.
Heropleving
De Katholieke Herleving en Emancipatie in de tweede helft
van de negentiende eeuw bracht het herstel van de
Heiligdomsvaart met zich mee. De eerste Heiligdomsvaart in
de moderne versie werd in 1874 gehouden, waarmee een
nieuwe cyclus was geboren. De Tweede Wereldoorlog
verstoorde deze evenwel: de Heiligdomsvaart van 1944 kon
natuurlijk niet doorgaan, maar men wilde ook niet tot 1951
wachten zodat in 1948 een nieuwe cyclus van start ging.
Jammer, want bij handhaving van de oude cyclus was er in het
zéér Heilige Jaar 2000 een Heiligdomsvaart gehouden.

Coen & Rianne

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

00-32-(0)12 457347

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

Concerten en uitvoeringen









22 april 2018: Trioncert met harmonie
Concondia Melick en Concordia Obbicht
(Melick)
12 mei 2018: Let’s Play (harmoniezaal)
24 juni 2018: Spaans Concert
15:00 – 16:30 uur (Mercedes zaal)
6 juli 2018: Platzconcert 20:00 uur
22 september 2018: Examenconcert Julio
Domingo 19.30 uur (Eijsden)
3 november 2018: Percussie Wolder hele dag
24 november 2018: Themaconcert
Paenhuys/Galaconcert 19:30 (Paenhuys
Riemst)

Op straat en activiteiten













27 mei 2018: Communie kinderen
Wolder/Daalhof + foto korps 09:00 uur
(Kerk in Wolder)
27 mei 2018: Heiligdomsvaart (incl. lunch)
hele dag (centrum Maastricht)
10 juni 2018: Deelname Processie Wolder
09:00 uur (Wolder)
15 juni 2018: Pinkpop hele dag
(Terrein Pinkpop)
1 juli 2018: Artisjiek hele dag (Wolder)
23 & 24 augustus: Preuvenemint (Vrijthof)
23 september 2018: Marsdéfilé hele dag
29 & 30 september: Concertreis naar
wijnstreek in Duitsland
25 november 2018: Jubileumfeest
(harmoniezaal)
24 december 2018: Opluisteren nachtmis
23:00 uur (Kerk in Wolder)
26 december 2018: Opluisteren H. Mis 2e
Kerstdag 10:30 uur (Kerk in Wolder)

April
Vincent Eggen
Tom Lamers
Maurice Pauwels
Zoë van Kruchten
John Stevens
Parv Borundia
Monique Hamers
Theo Hogenboom

3
3
8
10
14
18
21
25

Mei
Ben Braeken
1
Cathal Kuster
7
Petra Pauwels
14
Raymond Pauwels
17
Veronique van den Boorn 18
Jan Daenen
23
Kiki Maes
23
Theo Bastiaens
27

Juni
Chrit Hameleers
Patricia Snijders
Reggy Stevens
Gerrie Moors
Floris van Weert
Sandra Bastiaens
Laurence Hamers
Johan Volders
Jeremy Herben
Brigitte Moors
Claire Hermsen
Josée Bollen
Petra Bollen
Susan Bastiaens
Viola van den Boorn
Eric Buijs

3
4
4
6
6
8
12
13
16
16
19
20
20
23
24
28

