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Nieuwjaarsgedachte 
 
Terugblikken en vooruitkijken is het thema bij het schrijven 
van een nieuwjaarswens en….. wat is er veel gebeurd in onze 
vereniging het afgelopen jubileumjaar! Op het moment dat je 
deze editie van ‘t Blouw Kallepingske onder ogen krijgt, 
schrijven we al 2019. 

Eerst en vooral aan iedereen mijn beste wensen voor 2019 
met een goede gezondheid voor jezelf en je familie. En niet te 
vergeten een nieuw jaar vol muzikale hoogtepunten! 
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 verwachtingen mogen en kunnen 
koesteren voor de toekomst. 
Zij die wegens ziekte tijdelijk aan de zijlijn moeten blijven 
wens ik graag een voorspoedig herstel toe. 
 
Onze vereniging kende in 2018 twee dieptepunten. Wij 
werden geconfronteerd met het overlijden van 2 ereleden, 
namelijk Piet Hogenboom en Paul Thijssens. Verderop in deze 
uitgave staan we stil bij beide markante persoonlijkheden.  
 
Gelukkig kende 2018 voor ons ook goede momenten. 

 Onze vereniging gaf acte de présence tijdens de 

Heiligdomsvaart in Maastricht en dat hebben we met 

verve gedaan. We hebben toen ook onze paukenkar in 

gebruik genomen, zodat we nog meer Spaanse 

processiemarsen kunnen spelen. 

 CV de Blouwe kende een geslaagd carnavalsbal annex 

carnavalsconcert met Bram Hogenboom als prins. 



 Onze harmonie verzorgde samen met Maastricht 

Winds een uitstekend Spaans concert in ‘t Mercedes-

Benz Customer Assistance Center te Maastricht dat 

druk bezocht werd door vele niet-Wolderse 

toeschouwers. 

 We kunnen onze 2 daagse reis naar Dernau en Bonn 

natuurlijk niet onbenoemd laten, waar we in prachtige 

nazomerse temperaturen konden genieten van het 

gezellige Bonn en een dag later van het eveneens 

zonovergoten Dernau. De reis viel in goede aarde bij 

leden en supporters en velen hebben mij al gevraagd 

dit weer te organiseren, maar dan niet 10 jaar te 

wachten.  

 In het kader van ons jubileumfeest hadden we een 

druk jubileumweekend waar we aftrapten met ons 

uitverkochte gala concert Proms Night Wilhelmina wat 

velen van de aanwezigen ons beste themaconcert ooit 

vonden. Een dag later, met de huldiging van de 16 

jubilarissen en de gezamenlijke lunch, konden we 

zeggen dat we een mooi jubileumjaar achter de rug 

hadden.  

 Onze percussiegroep kreeg in de persoon van Jelle 

Overheul een nieuwe instructeur en gaf met hem een 

zeer geslaagd eerste optreden op 16 december.  

Ook het afgelopen jaar moesten we weer op een aantal 
fronten hand- en spandiensten verlenen om het 
huishoudboekje op orde te houden. Hierbij mogen we 
gelukkig rekenen op de steun van velen. 
 
 



Verder wil ik iedereen die betrokken is bij ons ’BLOUWE’ 
oproepen om in 2019 te blijven zoeken naar nieuwe leden, 
zowel op muzikaal als bestuurlijk vlak. Binnen de kennissen- of 
familiekring, maar ook bij andere verenigingen of bij hen die 
wel muziek spelen maar dit tot nu toe thuis deden in hun 
hobbykamer. 
 
Het bestuur zal er ook in 2019 alles aan doen om te zorgen 
dat we samen kunnen blijven musiceren in de beste 
omstandigheden. De infrastructuur is er (en zal nog verbeterd 
worden), de financiële middelen zijn er, en vooral de wil is er 
om ook in 2019 met volle moed verder te werken aan de 
uitbouw van één der mooiste verenigingen van Maastricht en 
omstreken. 
 
Langs deze weg wil ik iedereen, die zich het afgelopen jaar op 
welke manier dan ook heeft bezig gehouden met onze 
harmonie, bedanken voor het vele werk en de grote inzet in 
2018 en laat 2019 een jaar worden van vriendschap, 
saamhorigheid en vooral veel plezier. Alleen met de 
belangeloze hulp van de vele personen, die de Blouw een 
warm hart toedragen, kunnen we onze rol binnen de 
Wolderse en Maastrichtse gemeenschap blijven vervullen. 
Daar zijn we trots op en ook in 2019 gaan we samen verder. 
Nogmaals heel hartelijk dank! 

 
 
 

Met vriendelijke groet,  
Marc Hogenboom, voorzitter 
harmonie Wilhelmina 
 
 



  



 



In memoriam  
Piet Hogenboom en Paul Thijssens 
 
In november jl. werd onze harmonie geconfronteerd met het 
overlijden van twee personen, die grote verdiensten hebben 
gehad voor onze vereniging, te weten Piet Hogenboom en 
Paul Thijssens. Piet overleed geheel onverwacht op 17 
november en van Paul moesten wij op 24 november afscheid 
nemen. 
Gedurende een lange reeks van jaren was Piet vanuit 
familietraditie nauw betrokken bij het wel en wee van de 
Blouw van Wolder. 
Hij was een drijvende kracht bij de organisatie van muzikale 
evenementen en in tal van dwarsverbanden een warm 
pleitbezorger voor onze harmonie. In 1992 werd hij benoemd 
tot erebestuurslid. Voor zijn inzet zijn wij hem zeer erkentelijk. 
Wij wensen Hetty, zijn kinderen en kleinkinderen heel veel 
sterkte. 
 
Ruim 70 jaar was Paul lid van de Blouw van Wolder. Een 
muzikant pur sang; geen muziekinstrument was hem vreemd. 
Binnen het korps was hij veelzijdig inzetbaar, maar de 
schuiftrombone had ontegenzeggelijk zijn voorkeur. 
Jarenlang was hij de drijvende kracht en kapelmeester van 
“Die Blaue Jäger”. Bij straatoptredens van de harmonie was 
de muzikale leiding in zijn handen. 
Voor zijn grote inzet en betrokkenheid bij onze vereniging zijn 
wij Paul, die na beëindiging van zijn actieve muzikale loopbaan 
benoemd werd tot erelid, bijzonder erkentelijk. 
Wij wensen zijn echtgenote Bep en verdere familie heel veel 
sterkte. 
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Nieuws van de commissie 
werving en opleiding 
 
Onder andere via het Kallepingske wil de commissie jullie op 
de hoogte houden van de ontwikkelingen van onze leerlingen 
en het wel en wee van alle jeugdorkesten. 
 
Jan Daenen heeft zich tot onze grote spijt na 10 jaar bedankt 
 als lid en voorzitter van de jeugdcommissie van de Blouwe. 
Jan, wij danken je voor je inbreng en je inzet al die jaren. We 
gaan je aanwezigheid en je inbreng zeker missen. Gelukkig 
blijf je wel binnen de muziekvereniging je partijtje meeblazen. 

De nieuwe samenstelling van de jeugdcommissie is als volgt.  

 Iris Bannier: Opmaatorkest en de blokfluiters. 
 Maartje Brouwers: Contact met Kumulus en de andere 

docenten. Communicatie met Ghislain Bellefroid en 
Leon Frantzen inzake vorderingen leerlingen. Werving 
en jeugdopleiding. 

 Krista van Weert:  Werving en jeugdopleiding, 
notulen/agenda. 

 Nicole van Dongen en Babette Cox-Decker: 
Communicatie Joonk Blouw /Plus Blouw en instroom 
nieuwe straatmuzikanten. 

 Manon Lenaerts: Jaarplanning, beheer dropbox, 
communicatie en jeugduitje. 

Achter de schermen wordt er hard gewerkt aan een 
vernieuwd plan voor werving en opleiding. We houden jullie 
op de hoogte! 
 

 



 
Heb je interesse in samen muziek maken, kom dan gerust 
luisteren tijdens een repetitie of neem contact op met één 
van de leden van de commissie. 
Het Joonk Blouworkest repeteert wekelijks op vrijdag van 
17.30uur tot 18.15uur. 
Het Plus Blouworkest repeteert wekelijks op vrijdag van 
18.30uur tot 19.30uur. 
 
Concert Plus Blouw orkest 26 januari 
Op 26 januari 2019 verzorgt de Maastrichtse Jeugd een 
creatieve, enthousiaste, spetterende voorstelling om 16.00 
uur op het podium van het Theater aan het Vrijthof o.l.v. 
SALLY Dansgezelschap Maastricht.  
Vanuit het thema ‘viering’ vermengt de Stichting Groote 
Sociëteit jeugd en Cultuur i.s.m. SALLY verschillende amateur 
kunstverenigingen en disciplines samen op één podium. Het 
doel: De verschillende disciplines, de kwaliteiten van de stad 
Maastricht èn de jonge cultuurliefhebber met elkaar in 
contact te brengen en een podium te bieden. Want de jeugd 
is een afspiegeling van de stad Maastricht, één stad en 
tegelijkertijd heel veelzijdig. Een stad die samenkomt en viert 
in het kader van de ‘grand finale’ aan feestelijke activiteiten 
rondom 250 jaar Groote Sociëteit. 
Naast ons eigen Plus Blouw orkest is jeugd te zien va 
Kinderkoor Sjamaes, Harmonie St. Michaël Heugem 
en Kumulus Maastricht. Naast de voorstelling is er ook een 
feestelijke expositie te zien in het Theater aan het Vrijthof.  
Meer informatie is te vinden op de website:  
www.stichtinggrootesocieteitjeugdencultuur.nl 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/harmoniestmichaelheugem/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.stichtinggrootesocieteitjeugdencultuur.nl%2F%3Ffbclid%3DIwAR3oBIvK_F6oPb1TJDdzPnepMX_03Iv5M7p5NBnG51Cc-43xUm6xyZsqIuo&h=AT0B7GZ7C5ZwDSLmLZ5zTVuOy86Cj_u1PmGobxggW9nnqCvHGYprqIiojIiHcXuxLw0cowJBhghpwGdLxdRWLCW6E9SNAYQPDzMHTZE3oaByOqOYo-x14eiQ7ZC7oM2pRvMS


Plus Blouw in Campagne 27 oktober jl 
Op zaterdag 27 oktober heeft het Plus Blouw orkest, met 
versterking van een aantal muzikanten uit het grote orkest, 
een uitvoering gegeven in verzorgingshuis Campagne. Dit was 
tevens de vuurdoop van hun nieuwe dirigent, Leon Frantzen.  
Voor een volle zaal kondigde Lars Daenen aan wat er zoal 
gespeeld ging worden. Maar zonder microfoon was dat, zelfs 
met al die hoorapparaten, helaas niet te verstaan. Dus moest 
hij, nadat iemand hem een microfoon had gegeven, zijn 
praatje nog een keer houden en konden we gaan luisteren 
naar een aantal herfst- en Halloweennummers.  
Al bij het eerste 
muziekstuk kwam er 
een mevrouw 
uitbundig klappend 
naast de dirigent 
staan.  Met zijn 
linkerhand nam hij  
galant haar hand vast 
en al dansend 
probeerde hij zo goed 
en zo kwaad als het 
kon door te dirigeren. 
Omdat dat toch een 
beetje moeilijk was, 
werd de mevrouw 
liefdevol meegenomen 
door een begeleidster 
en kon Leon daarna ongestoord verder gaan.  
Ondertussen speelde het Plus Blouw onverstoorbaar door.  
 
 
 



Na een kleine pauze werd het “Wilhelmus” ingezet en kon je 
al wat mensen uit het publiek horen meezingen. Dit werden 
er al iets meer bij het “Limburgs Volkslied”, maar bij het 
“Mestreechs Volleksleed” werd het hardst meegezongen en 
ging er zelfs iemand staan! Heel leuk om te zien wat muziek 
soms losmaakt bij mensen.  
Na nog een aantal mooie muziekstukken werd, vanwege het 
grote succes, afgesloten met het “Mestreechs Volleksleed”. 
En aan het applaus te horen, hadden de mensen van 
Campagne heel erg genoten van  deze middag! 

 

                         
 



 



  

  

      

  

 
 
 
 
 
 
  

 

  

  

 

 

 

 

 

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 



Concertreis Bonn – Altenahr – 
Dernau 29-30 september 2018 
Een reisverslag 

 
Nadat we op vrijdagvond nog even goed gerepeteerd hadden, 
was het zaterdagochtend zover. Om 8.30 uur werden we 
verwacht op het kerkplein in Wolder. Dankzij een goede 
voorbereiding van de reiscommissie, wist iedereen al in welke 
bus hij/zij plaats mocht nemen. Toch was het met alle tassen, 
koffers, instrumenten en uniformen die mee gingen nog best 
even passen en meten voordat alles was ingeladen. Toen 
iedereen een plekje had gevonden, vertrokken we met twee 
goed gevulde bussen (waarvan één dubbeldekker) rond 9.00 
uur richting Bonn. Erg leuk dat veel van de leden hun partner 
en/of kinderen bij zich hadden. Een leuk gezelschap van maar 
liefst 119 mensen! 
 
Met de jeugd achterin de bus en de ‘iets ouderen’ meer 
voorin, zat de sfeer er meteen goed in. In Bonn aangekomen, 
kregen we in beide bussen gezelschap van een gids die voor 
ons een mooie stadstour verzorgde. Zo leerden we Bonn 
alvast een beetje kennen. Wist u dat Bonn ooit de hoofdstad 
van Duitsland is geweest? 
Na de stadstour met de bus werden we, verdeeld in kleinere 
groepen, door een aantal gidsen rondgeleid in het centrum 
van de stad. Voor de meesten een erg interessante en 
leerzame activiteit. Toch duurde het voor sommigen wat lang. 
Zij piepten er vlug tussenuit om een plekje in de zon op het 
terras te bemachtigen. Want ja, de weergoden waren ons 
goed gezind! Droog, en een lekker zonnetje! Hoogtepunt van 
de rondleiding was toch wel een bezoek aan het geboortehuis 
van de bekende componist Beethoven, het “Beethoven-Haus” 



genoemd. Na afloop van de rondleiding was er (vrije) tijd voor 
een lekkere lunch. Dat had gesmaakt! Om 14.00 uur werden 
we weer bij de bussen verwacht. Om er zeker van te zijn dat 
ook iedereen in de bus zat, werden álle namen van de 
aanwezigen opgenoemd en gecheckt. Vijf minuten later 
vertrokken we naar ons nachtverblijf, hotel Maritim in Bonn. 
Een mooi en goed verzorgd 4-sterren hotel waarin we 
verdeeld over een aantal etages, kamers kregen toegewezen. 
Lange tijd voor settelen, bijkomen, opfrissen en omkleden 
was er niet, want een half uurtje later werden we weer in 
uniform bij de bussen verwacht. Op naar Altenahr! 
Ook daar scheen de zon. Na een korte muzikale 
rondwandeling (lees: de grote (dorp)straat op en neer) 
werden we in de feesttent verwacht voor een optreden. 
Uiteraard was ons repertoire aangepast aan het échte Duitse 
feest vieren. We speelden enkele bekende stukken, zoals de 
‘Böhmischer Traum’ en ‘Schenk mir dein Herz’. Ons publiek 
had kennelijk al de nodige wijntjes genuttigd en ons optreden 
werd dan ook vol enthousiasme ontvangen. Zoals dat hoort bij 
de wijnfeesten, was ook de ‘wijnkoningin’ (in de regel een 
vrijgezelle dochter van een wijnboer) aanwezig. Zij heette ons 
van harte welkom in het dorp, waarna we nog een paar 
toegiften ten gehore mochten brengen.  



Daarna hadden ook wij wel een drankje verdiend! In de bus 
was gelegenheid om snel even om te kleden, om vervolgens 
tussen de Altenahren in de tent een plekje te bemachtigen op 
de banken. Rond 18.00 uur was het tijd voor een diner in 
Hotel Lang. Voor velen een restaurant dat zij zich nog konden 
herinneren van de vorige concertreis. Net een soort 
spiegelpaleis! Hier konden we een goede bodem leggen voor 
de rest van de avond. Voor het entertainment (lees: de zang) 
hoefden we hier niet langer te blijven, dus na het diner gingen 
de meesten terug naar de feesttent. Anderen zochten een 
rustigere plek in één van de cafés in het dorp. Om stipt 22.30 
uur vertrokken de bussen terug naar het hotel. Jammer, we 
waren nog niet helemaal uit gefeest.. 
Gelukkig had het hotel een lobby waar enkelen van ons nog 
een laatste drankje namen. Rond 01.00 uur was het toch echt 
bedtijd, want om 8.00 uur zondagochtend werden we alweer 
aan het ontbijtbuffet verwacht.  
 
Luxe, we konden aanschuiven en genieten van een goed 
verzorgd ontbijtbuffet. De keuze was reuze en het ontbrak 
nergens aan. Om 9.30 uur werd iedereen en alles weer 
ingeladen om naar Dernau te vertrekken. Hier kregen we mee 



hoe het dorp langzaam ontwaakte, wagens van de wijnberg 
werden gehaald en opgetuigd en tentjes hun deuren 
openden. Om 12.00 uur was het alweer tijd voor een (vroege) 
lunch met soep en broodjes. Vervolgens hebben we ons 
omgekleed en zijn we in uniform het dorp in gegaan om ons 
op te stellen voor de wijnoptocht. We liepen vrij achteraan in 
de optocht, dus hebben best een tijd moeten wachten. 
Gelukkig scheen nog steeds de zon en werd zo hier en daar al 
wijn geschonken. In de tussentijd kwamen de praalwagens en 
kleine muziekgezelschappen langs gelopen. Alles met als 
thema ‘wijn’! Wandelende struiken, prachtige koninginnen en 
kleine prinsesjes. Leuk om te zien hoe iedereen zijn best had 
gedaan voor deze dag. Ons optreden in de optocht werd goed 
ontvangen door veel enthousiast publiek aan de kanten van 
de straat. Dat geeft energie! 
Na de optocht was er nog even vrije tijd en om 18.30 uur was 
voor ons een diner verzorgd in het ‘schnitzelparadijs’ van 
Dernau. Wederom goed gegeten! 
 
Om 20.30 uur zat deze leuke uitstap er alweer bijna op. In de 
bus terug naar Wolder werd uitgebuikt (toch wel meer/anders 
gegeten dan thuis..), maar ook veel nabesproken en gelachen. 
Rond 22.00 uur arriveerden we weer veilig in Wolder. Het was 
weer een geweldig goed verzorgd en muzikaal weekend. 
Dankjewel aan allen die hebben bijgedragen aan de 
organisatie en het slagen van deze concertreis! 
Rest nog één vraag: wanneer gaan we weer?! 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
  Mark Gulikers 

Tongerseweg 390 

6215 AD Maastricht 

043 -3472487 

www.cafedepepel.nl 
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Grote Clubactie 2018 
    
Hierbij willen wij iedereen bedanken voor deelname aan de 
Grote Clubactie. 
Wij hebben als harmonie maar liefst 553 loten verkocht. 
De opbrengst voor onze clubkas is hierdoor €1260,-! 
 
Helaas hebben we als harmonie niet de hoofdprijs mogen 
verkopen, maar controleer in elk geval even uw eindcijfers: er 
zijn prijzen gevallen op eindcijfer 67 en 979. 
 
Bedankt namens het bestuur en Elsa Bollen 
 
 
 

Babynieuws 
 
Op 6 oktober is een ‘blouw-greun’ kinneke 
geboren bij Wim Hesemans en Marcella 
van Weert: Daan!  
 
Nog meer jongens mogen we 
verwelkomen in onze blauwe familie: 
Jasmijn Knaapen en haar man Mac 
hebben 6 december Yus in hun armen 
mogen sluiten! 
 
Proficiat voor beide gezinnen! Wij wensen 
jullie heel veel geluk samen, vol 
muzikaliteit, plezier en gezondheid!  
 
 

 



Percussieconcert  

gezien en gehoord door de ogen en oren van Babette Cox 
 
Zondag 16 december 
was in de 
harmoniezaal het 
concert van de 
percussiegroep van 
Harmonie Wilhelmina 
Wolder. Het was een 
duoconcert samen 
met de percussiegroep 
Somerens Lust uit 
Brabant. Ik wist niet zo 
goed wat te verwachten. Gewend als ik ben dat er hout- en 
koperblazers bij zijn. Veel xylofoons en drums in verschillende 
soorten en maten. Bellen, klokkengelui, triangel, 
tapdansgeluiden, verkeersgetoeter,alles was er aanwezig. Ik 
ben zeer aangenaam verrast. Ik heb me nooit gerealiseerd dat 
je met slagwerk een verhaal kunt vertellen. Een wandeling 
door een parkje kunt laten horen en verkeersdrukte. Waanzin, 
overprikkeling van het brein is voelbaar als het wordt 
gespeeld. Ook zo overduidelijk hoorbaar was de herkomst van 
de muziek. Vuur, melacholie, mystiek,dansmuziek; het 
wisselde zich allemaal af. Zonsopgang en zonsondergang; het 
werd gespeeld, ik hoorde het en voelde het. 
Klein detail: sommige muzikanten wisselden per nummer  van 
instrument. En dat doen ze omdat ze dat leuk vinden. Daar 
moet ik dus niet aan denken! Volgende nummer de saxofoon, 
dan de trompet en de allergrootste uitdaging is wel de 
dwarsfluit...misschien ga ik de hobo eens proberen, lijkt me 
enig! Ach ben je gek, laat maar zitten, ik vind mijn klarinet al 
uitdaging genoeg.. 



roetjes Lars Daenen 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



Nieuwe tamboer-maître 
 
Sinds half oktober was de harmonie op zoek naar een nieuwe 
tamboer-maître. Na diverse tips van onze leden kregen we 
zelfs meerdere personen aangedragen als mogelijke 
kandidaat. Het is ons gelukt! We zijn erg blij dat we aan u 
mogen voorstellen Boy Limbourg, onze nieuwe tamboer-
maître, woonachtig zelfs gewoon in Wolder en wel vlak voor 
onze deur! 

Boy stelt zich zelf aan u voor:  

“Mijn naam is Boy Limbourg, ben 51 jaar jong, gescheiden en 
trotse vader van twee zonen die beiden lid zijn van Scouting 
Wolder. Ik woon in Wolder en ben werkzaam bij Sikkens 
Service Center en Verfland BV. 
Ik ben 23 jaar lid geweest van 
Fanfare Juliana (Limmel) 
alwaar ik tweede tamboer-
maître was, lid van de 
drumband en slagwerker bij 
het Fanfare Orkest. 
Bij diverse harmonie en 
fanfare orkesten op 
uitleenbasis gespeeld en een 
bijzondere band opgebouwd 
met Ster der Toekomst waar ik 
waarnemend tamboer-maître 
was en samen diverse prijzen 
heb mogen behalen met 
promotie en ook deelname 
aan het WMC. 
Veel geleerd in militaire dienst 
waar ik deel mocht uitmaken 



van een exercitie peloton 48ste pantserdivisie van Heutz met 
deelname aan de Nijmeegse Vierdaagse en tevens het 
behalen van het BLS vaantje. Ook deelgenomen aan de 
Vlagenwacht KNIL traditie. 
Ik hoop een positieve bijdrage te kunnen leveren aan het 
reilen en zeilen van de Blouw vaan Wolder. 
Met een muzikale groet van jullie nieuwe tamboer-maître Boy 
Limbourg.” 

 
U leest het al: Boy heeft een ruime ervaring als tambour-
maître en heeft er veel zin in! 
Uiteraard wensen wij Boy veel succes en vooral ook veel 
plezier toe bij onze prachtige vereniging. 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 
  



 
 

 

 

 
 
Adams Music Centre  -     Ittervoort 
Apotheek van Thoor  -     Maastricht 
Autorijschool Bastiaens  -     Maastricht 
Avus International Consulting -     Maastricht 
Bastiaens - Corpeleijn, E.  -     Maastricht 
Café de Pepel -     Wolder  
Darmaas BV    -     Maastricht 
Demmler-Hogenboom, mw. I    -     Mülheim a/d Ruhr 
Fysiotherapie M. Smeets  -     Wolder 
Heads Hairfashion   -     Meerssen 
Hogenboom, P.     -     Maastricht 
J.P. Hogenboom BV  -     Maastricht 
Janfré Uniformen   -     Maastricht 
Kruiveld BV    -     Maastricht  
KWH     -     Wolder 
Marcel Thijssens   -     Wolder 
R2M     -     Maastricht 
RABObank    -     Maastricht 
Reinders Assurantiegroep -     Maastricht 
Restaurant Mary Wong  -     Vroenhoven 
Verkeersschool Johan Mulkens -     Maastricht 
en een aantal sponsors, dat anoniem wenst te blijven 
 
 
 

SPONSORS 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



“Dat waor in Griekenland” 
 
Dat antwoord kreeg onze voorzitter te horen toen hij op 
zondag 25 november jl. tijdens een onderonsje met John 
Stevens, Jo van Vlodrop en Gillis Willemse vroeg welke 
gebeurtenis binnen de harmonie hen het meest was bij 
gebleven in de afgelopen zestig jaar. Verwonderlijk was dat 
antwoord eigenlijk niet, want ieder van de leden die in 1965 
de reis naar Lefkas - een Grieks eiland in de Ionische zee – 
heeft meegemaakt, praat nog steeds met groot enthousiasme 
over de ervaringen tijdens die reis en het verblijf ter plaatse. 
Voor de goede orde: we schrijven 1965 en in die tijd bestond 
het korps louter uit mannen. De wederhelften mochten niet 
mee. 
 
We nemen u mee terug in de tijd. In 1964 kreeg Louis 
Bastiaens, zaliger gedachtenis, een schrijven van “Festival 
Folkklorique International de Lefkas” onder ogen waarin 
Nederlandse muziekkorpsen werden uitgenodigd deel te 
nemen aan het vierde internationaal folkloristisch festival op 
Lefkas. Die uitnodiging werd besproken binnen het bestuur en 
na enig beraad was de uitkomst: we gaan! 
Louis werd aangewezen als reisleider en hij voorzag zich van 
de hulp van de heer Stassen, een bevriende muziekrelatie uit 
Glons (B), die tevens als tolk fungeerde.  
Maar een dergelijke reis, noem het gerust onderneming, 
kostte geld, namelijk om en nabij de 15.000,- gulden. Voor die 
tijd een niet gering bedrag. De Grieken hadden geen zin om 
alle reiskosten te betalen; zij betaalden alleen het vervoer 
vanaf de grens van Griekenland. 
Dat betekende dus naast een bijdrage van 175 gulden p.p. van 
de deelnemers aan de reis allerlei acties opzetten om aan de 
benodigde reissom te komen. In Kanne werden in 



samenwerking met fanfare l’Alliance de Wolkanfeesten 
(Wolder-Kanne) georganiseerd waarvan de opbrengst gedeeld 
werd door beide verenigingen; er werd een grote bierglazen-
actie op touw gezet en er werd uiteraard alles in het werk 
gesteld om de nodige donaties binnen te halen. 
 
En jawel hoor, alle inspanningen waren niet voor niets 
geweest. In de vroege morgen van woensdag 18 augustus 
1965 vertrok een uit 65 man bestaand gezelschap voorzien 
van de nodige informatie en instructies (zie bijgaande brief 
van augustus 1965)  richting Griekenland. De oudere garde 
bestond destijds onder meer uit Pie Thijssens, Hugo Mares, 
Jeng Paulissen, Pierre van Weert en Pieke Ernenst. Van de 
jongere generatie gingen naast de drie genoemde jubilarissen 
o.m. Simon Hogenboom, Jack Loyens, Willie Peeters, Henk 
Kluts en Jo Thijssens mee. Ook de dirigent Nic (Pa) Dieteren 
was van de partij evenals zijn zoon André die de hoorn groep 
kwam versterken. 
 
In Wolder werden de deelnemers uitgezwaaid door alles en 
iedereen die blauw was, want het eerste gedeelte van de reis 
werd per bus afgelegd naar Hauptbahnhof Köln. Vandaar ging 
het met de trein het richting 
München, waar overgestapt 
moest worden op de sneltrein 
richting Brindisi, het eindpunt in 
Italië. Daar aangekomen lag de 
veerboot Kriti gereed om met 
het hele gezelschap en nog wat 
andere reizigers de oversteek 
naar Corfu te maken, want de 
oversteek naar Lefkas vond in 
twee etappes plaats.  De 
volgende morgen werd de 

Overstap station München 



oversteek richting Lefkas 
gemaakt. Wij waren toen in 
gezelschap van heel veel Grieken 
die ook bestemming Lefkas 
hadden en die hun veestapel bij 
zich hadden (kippen en geiten) 
wellicht voor de lokale veemarkt. 
Het zal duidelijk zijn dat er 
ondanks de zeewind toch een 

bepaalde lucht op die overvolle 
boot bleef hangen. 
In de middag kwam Lefkas in 
zicht en toen moest – nagenoeg 
op volle zee - alles en iedereen 
van de oversteekboot 
overstappen in kleine houten 
boten die ons aan land brachten. 
De bestemming was bereikt. 
 
 
Onze harmonie werd 
ondergebracht in een groot 
tentenkamp waar ook de 
overige deelnemers aan het 
festival verbleven. ‘’Ontbijt”, 
“lunch” en “diner” vonden 
plaats honderden meters 
verderop midden op straat. 
Culinaire hoogstandjes waren er 
niet; brood en wijn vonden 
gretig aftrek, maar het kwam 
geregeld voor dat kannen wijn – waarschijnlijk door 
onverlaten -verwisseld werden voor kannen met azijn. 

Boot de Kriti 

Beruchte 
oversteek  

Strand Lefkas  



Dat was dan door een zure appel heen bijten, want wat doe je 
als je dorst hebt? 
Buiten onze muzikale verplichtingen was ook tijd ingeruimd 
voor ontspanning zoals excursies, zon, zee, strand enz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concert  
op plein  
 
 
 
 
 
 
 
 
Defilé 



Wat het festival zelf betrof konden we terugzien op een 
bijzonder gewaardeerd concert en datzelfde gold voor het 
defilé met als hoogtepunt de vlaggenparade waar de show 
gestolen werd door niemand minder dan onze eigen Coen. 
Iedereen was razend enthousiast over Coen’s optreden. Zelfs 
de Griekse militairen staken met een ovationeel applaus hun 
bewondering voor Coen niet onder stoelen en/of banken. Een 
en ander had tot gevolg dat Coen als het ware belaagd werd 
door Griekse schonen en vrouwelijk schoon van andere 
aanwezige nationaliteiten die wel eens wilden weten of die 
“knievel”ook wel echt was. Onze tambour-maître kon niet 
meer stuk en hij liet het zich welgevallen!! Zou je ook niet. 
De laatste avond dat we op Lefkas waren, was er een 
optreden van de Blaue Jäger bij een cafetaria in de nabijheid 
van het tentenkamp. De baas van de zaak was aan het eind 
van de avond een bijzonder tevreden man. Hij had nog nooit 
zo’n grote omzet behaald; drank en eten, alles was op. 
De volgende dag moesten we inschepen voor de terugreis via 
Corfu. Dat gebeurde ’s avonds. Die oversteek werd geen 
succes. Er waren slechts 2 bemanningsleden aan boord voor 
een gezelschap van 65 personen en op een gegeven ogenblik 
maakte de “kapitein” rechtsomkeer omdat een dreigend 
onweer de overtocht te gevaarlijk maakte. 
Terug op Lefkas bleek dat onze tent reeds afgebroken was en 
moesten we noodgedwongen in de haven op de boot blijven. 
Omdat niemand van de harmonie met diezelfde boot de 
volgende dag naar Corfu wilde, moesten de heren Bastiaens 
en Stassen alle zeilen bijzetten om vervangend vervoer te 
krijgen. Na lang onderhandelen lukte dat wonderwel. 
Helemaal vlekkeloos verliep die overtocht ook weer niet, 
maar uiteindelijk bereikte het hele gezelschap Corfu, waar de 
Kriti gereed lag voor de oversteek naar Brindisi. Gelukkig 
waren op de Kriti voldoende drank en versnaperingen aan 
boord! 



Na aankomst in Brindisi zijn we in de trein gestapt richting 
huiswaarts en konden we de belevenissen van de afgelopen 
dagen (en nachten) in een meer rustige sfeer nog eens de 
revue laten passeren. 
 
Er is maar één conclusie mogelijk: het was een onvergetelijke 
reis. Wilhelmina Wolder had een uitstekende indruk 
achtergelaten in Griekenland.  
Dat onvergetelijke wordt bevestigd door het feit dat 53 jaar 
later nog met veel enthousiasme over die reis gepraat wordt 
en de uitstekende indruk werd gestaafd door het feit dat 
Cevelikas, de man achter de organisatie in Griekenland, begin 
jaren ‘70 nog een poging heeft gedaan om de Blouw van 
Wolder naar de Nautica feesten in Athene te halen. Met alle 
respect heeft het 
bestuur vriendelijk 
bedankt voor die 
uitnodiging. Het 
bestuur vond het 
goed geweest. En het 
was goed! Kijk maar 
eens naar de foto´s. 
 
 
 
 
 
Met dank aan  
Giel Eijssen en   
Willie Peeters 
    

 
 
 



 



 



 



 



Proms Night Wilhelmina 
Een terugblik op ons Proms Night concert 24 november  
 
De avond werd geopend door Annemarie Penn-te Strake, de 
burgemeester van Maastricht. Zij sprak haar waardering uit 
voor Harmonie Wilhelmina als muziekvereniging, maar zeker 
ook voor de muziekopleiding.  
Het concert opende spectaculair met Carmina Burana, met 
maar liefst twee koren! Qua muziek was er voor ieder wat 
wils. Er waren een aantal klassieke stukken, maar ook ‘Let me 
Entertain You’ van Robbie Williams. Wat heel mooi was, was 
Conquest of Paradise van Vangelis. Het vocale deel werd door 
twee koren gezongen; Alliance en Logo. Veel ruimte was er 
voor Geralt van Gemert, die de stukken aan elkaar praatte en 
een aantal liedjes heeft gezongen begeleid door het orkest. 
Hij heeft met zijn humor zeker bijgedragen aan de schwung 
van de avond. 
Ook Imke Heitzer heeft een mooie bijdrage geleverd met haar 
prachtige stem en verschijning. 
Verder was er Antoine Colin; een zeer bevlogen en begaafd 
trompettist en zeer muzikaal. Samen met de percussiegroep 
zette hij een geweldige uitvoering neer van ‘Sorry’ van 
Kyteman, fantastisch! 
Een verrassend intermezzo kwam van het klarinetkwartet: 
Maartje, Julien, Tom en  Mario, ofwel Richard. Hun versie van 
Supermario, inclusief filmmateriaa,l was perfect neergezet 
qua timing en klank. Richard wordt zelfs herkend op straat en 
in de bus! Lonkt hier een nieuwe carrière voor Richard..? 
Bij de Frank Sinatra-medley hield menigeen het niet droog, 
kippenvel!  
Niemand kan er momenteel omheen: nummer 1 in de top 
2000 (alweer!) en een succesvolle film: de Bohemian 
Rhapsody. Klein detail: op een groot scherm zag en hoorde je 



Freddy zingen, maar de begeleidende muziek was volledig 
gespeeld door het orkest! Menigeen had dit niet door! 
De avond vloog voorbij. Een enthousiast publiek eindigde met 
een staande ovatie.  
Wederom heeft de Blouw weer een geweldige avond bezorgd. 
Dit was niet mogelijk zonder de hulp van alle vrijwilligers, 
dank jullie wel! 
 
Op ons eigen Youtube-kanaal 
(youtube.nl/harmoniewilhelmina) en op onze Facebookpagina 
staan vele filmopnames en nog meer foto’s om nog eens na te 
genieten.  
 
Noteer alvast in de agenda: 16 november 2019.  
Achter de schermen wordt er alweer hard gebrainstormd om 
iets moois te mogen uitvoeren.  

 



  Terugblik ‘Proms Night Wilhelmina 2018‘ 



 



 



Leden club van honderd  

 

H.H.P. Aarts W. Feijt L. Rammers

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

E. Bastiaens - Corpeleijn J. Groeneweg J. Sijben

M.P.J. Bastiaens M. Groeneweg M.E.J. Smeets

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 G.M.N. Hesemans P.M.J. Thijssens

N.W.D. Beckers L.H.M. Hesemans P.J. Thijssens

H.T.M. van den Boorn W.S.M. Hesemans J. Thimister

M.A.H. Borgignons M.C.P. Hogenboom R.P.M.J. Thimister

T.J.F.M. Bovens J.A.H. Hogenboom C.C. van Thor

H.M. Brandt N.G.J. Hogenboom M. Vandenboorn-Jongen

J. Bronswaar 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 - van 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 W.G.A. Moors H. Weltens

L.R. van Duurling M.P. Nicolaes - Hertogen L.A.A. Willems

V.H.M. Eggen P.J.H. Nijsten G.G.A. Willemsen

G.M. Eijssen L.J.J. Paulissen P.J.M. Wittelings

J. Eijssen H.J.M. Paulissen L. van der Zee

M.W.M.W. Ernenst W.J. Peeters

C. Ernenst - van Beek C.C.J. Pepels



Vastelaovendskonzèr en 
Carnavalsbal 2019 
 
Ook dit concert is inmiddels een traditie bij de Blouwe 
geworden. Dit jaar roepen wij op zaterdag 9 februari de nuie 
Hoeglöstegheid van CV De Blouwe uit! Alle 
vastelaovendsvierders van Wolder zijn uitgenodigd voor een 
gezellig feest in onze eigen Blouwe Hoftempel.  
 
Vastelaovendskonzèr 
Harmonie Wilhelmina trapt het concert af om 19.11 uur. Net 
als vorig jaar wordt het vastelaoveskonzèr weer een genot 
voor het oor. Het wordt een carnavalesk concert met 
nummers waar je vanzelf gaat meezingen en sjoenkelen! 
 
Niemand minder dan Marleen Rutten zal haar opwachting 
maken. Marleen is een jonge, frisse en getalenteerde 
zangeres die er bij elk optreden een feestje van wil maken. 
Na haar deelname aan “Dao zit Meziek in” is het snel gegaan 
met de carrière van Marleen Rutten. 
Inmiddels heeft Marleen een leuk eigen Limburgs repertoire 
opgebouwd en zingt ze daarnaast ook Duitse schlagers. 
Het aantal optredens neemt snel toe en Marleen is inmiddels 
een graag geziene Limburgse artiest. 
 
Afscheid 
Direct aansluitend aan het concert nemen we afscheid van 
prins Bram I. Hij heeft gezorgd voor een fantastische, 
onvergetelijke Vastelaovend 2018! Hij zal lid blijven van CV de 
Blouwe en zullen hem natuurlijk nog vaak zien! 
 
 



Wee weurt 't? 
De Groete Oonbekinde zal rond 20.30 uur bekend worden 
gemaakt aan het Wolderse volk.  
Wordt het weer een ‘onbekende’ of wordt het een lid van de 
harmonie?  
 
Tied veur e fees! 
Tijdens en na de receptie, hebben we een fantastisch 
programma voor jullie in petto! ‘Treffers sound & light’, zal 
zorgen 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 9 fibberwarie! 
 
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 
 
Ps: 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 22 
december! 
 
 
 



 



 



 



Agenda 
 

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

Concerten en uitvoeringen 

 6 januari 2019: Nieuwjaarsconcert orkest, 
drumband, jeugd 11:30 uur (harmoniezaal 
Wilhelmina) 

 9 februari 2019: Carnavalsconcert en uitroepen 
prins carnaval 19:11 uur (harmoniezaal 
Wilhelmina) 

 13 april 2019: Concert met Koninklijke Harmonie 
van Eijsden 20:00 uur (Harmoniezaal Wilhelmina) 

 26 april 2019: Maastrichtse Jeugd Danst, zingt en 
speelt; concert Plus Blouw orkest 16:00 uur 
(Theater aan het Vrijthof)  

 23 juni 2019: Concert in Hulsberg  
 5 juli 2019: Platzconcert afsluiting 

seizoen 20:00 uur (Kerkplein) 

Op straat en activiteiten: 

 4 maart 2019: Inhalen prins 
 2 juni 2019: Reuzenstoet  
 8, 9 of 10 juni 2019: Pinkpop 
 30 juni 2019: Deelname processie Wolder 

(Rondgang Wolder) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 

 

 
 
 
 

 

 
 

Januari  
Wim van Herpt  6 
Harrie Darding  11 
Tom van Dongen  19 
John Hogenboom  21 
Pierre Thijssens  23 
Vincent Sijben  24 
Herman Doms  26 
Marc Hogenboom  30 

 
 
 
Februari 
Wendy Schiffeleers  1 
Ans Braeken   3 
Dasima Schmitz  3 
Elles Lenaerts  4 
Willie Peeters  7 
Jasmijn Knaapen  8 
Gillis Willemsen  8 
Dewi Hesemans  9 
Vivian Kluts-Snel  11 
Mariet Willemsen  12 
Daniela Sommer  13 
Math Knubben  14 
Quintin Senten  14 

John Darding  19 
Ghislain Bellefroid  21 
Julio Domingo-Escamilla 25 
Cindy van Duurling  26 
Cas Gijselaers  27 
Bèr Hesemans  28 
Natasja Hesemans  28 
 
 
Maart 
Henk Kluts   1 
Jelle Overheul  1 
Richard Lamers  2 
Harrie van den Boorn 7 
Babette Cox-Decker  10 
Ron Thimister  10 
Jacques Severijns  11 
Léon van Duurling  12 
Jo van Vlodrop  12 
Krista van Weert  13 
Anij Kuster   14 
Jack Buijs   17 
Kees Close   17 
Nico Hogenboom  27 
Hanna Detje   28 
John Koumans  30



  



 

       


