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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. 
 
Ondertussen kunnen we melden dat Matthieu Bollen nu bij 
Plus Blouw mee speelt en Lars Daenen zich bedankt heeft 
voor Plus Blouw en alleen nog bij het grote orkest op klarinet 
blaast. We zullen zijn bijdrage aan het opleidingsorkest erg 
missen! 
 
Concert 26 januari 
Op 26 januari 2019 heeft de Maastrichtse jeugd een 
voorstelling gegeven in het theater aan het Vrijthof met als 
thema: de Maastrichtse jeugd zingt, danst en speelt. Het was 
een voorstelling van de theater- en dansafdeling van Kumulus, 
zangkoor Sjamaes ons opleidingsorkest Plus Blouw en het 
opleidingsorkest van harmonie St. Michael van Heugem. 
Het was een hele belevenis! Bij het Theater aangekomen 
moesten we via de artiesteningang naar binnen en werden 
van daaruit naar onze kleedkamer gebracht om onze 
instrumenten op te bergen. Net echt allemaal, die grote 
spiegels met lampjes en de fijne fauteuiltjes. 
Van daaruit zijn we naar de Groote Sociëteit gelopen, waar de 
koffie/thee en frisdrankjes klaarstonden en een versnapering. 
Alle deelnemers van de dag waren daar aanwezig en we 
werden welkom geheten door de Voorzitter St. Jeugd& 
Cultuur. 
Het wachten was op Harmonie KDO, die ons zou komen 
ophalen om met alle deelnemers een rondgang door het 



centrum te maken. Bij KDO liep overigens een goede bekende 
van de Blouwe mee….Rara? ( Senõr Julio Domingo) 
De rondgang eindigde bij het Theater waar KDO een aantal 
mooie marsen heeft gespeeld. 
Toen met zijn allen naar binnen voor de generale repetitie, 
licht-en geluidscheck. Voor de inwendige mens was overigens 
zeer goed gezorgd. Er waren heerlijke stokbroodjes in 
overvloed in de artiestenfoyer. 
Om 16:00 uur ging het dan echt allemaal beginnen. Plus 
Blouw mocht de voorstelling openen. Allereerst moesten we 
muisstil op het podium plaatsnemen op het podium, uiteraard 
achter de gesloten gordijnen. Dat was eigenlijk best wel een 
beetje spannend...... En het duurde ook net iets te 
lang….Maar het ging prima! Wat heerlijk ook om te zien hoe 
trots Leon Frantzen, de dirigent van Plus Blouw was na afloop 
van het optreden. Hij stond nog net niet te glimmen…. 
Daarna kwamen alle andere deelnemers aan de beurt; er 
werd gedanst, gezongen en toneel gespeeld. 
Als afsluiter was er een spetterend optreden van alle kinderen 
en deelnemers tezamen. Plus Blouw speelde samen met 
Harmonie Heugem “De Bolero” van Maurice Ravel. Dat is echt 
geen gemakkelijk stuk om te spelen, daar was flink op 
geoefend. Alle andere kinderen hebben hierop gedanst. En we 
mogen nu zeggen: het was een zeer geslaagd gezamenlijk 
optreden. We kunnen met zijn allen terugkijken op een mooie 
ervaring! 
 
 
 
 
 
 
 



 



  



 



Prins Luc I  
 Een terugblik van onze prins 
 
De vraag 
Toen ze mij kwamen vragen was het mij al snel duidelijk, al 
voor ze de daadwerkelijke vraag gesteld hadden. Ik kon het 
bijna niet geloven: ik als prins van CV de Blouwe. Ik hoefde er 
eigenlijk ook niet over na te denken, maar het zou nog lang 
duren voor het uitroepen zou zijn. Hoe kan ik dat zo lang 
geheim houden?  
 
Diezelfde avond had ik ook nog repetitie. Het was moeilijk om 
alles verborgen te houden aangezien bram gelijk die avond 
begon over dat de nieuwe prins volgens hem al gevraagd zou 
zijn. De geruchten begonnen natuurlijk goed op gang te 
komen. Wie zou toch de prins van 2019 worden van CV de 
Blouwe? Normaal ben ik iemand die geen enkel geheim voor 
zich kan houden, maar nu moest ik toch echt mijn uiterste 
best doen om dit keer voor een keer eens niet alles te 
vertellen. Gedurende de maanden voor het uitroepen begon 
ik steeds makkelijker te vertellen dat ik het niet kon zijn en 
verzon ik van allerlei smoesjes.  
 
Het ging me eigenlijk heel goed af. Tot het carnavalsbal in 
Bunde. Toen iedereen al behoorlijk veel gedronken had en er 
al lichtelijke chaos gecreëerd werd door de jongens van CV de 
Blouwe, kwam Guy mij wel heel direct zeggen dat hij wist dat 
ik prins ging worden. Het viel ff stil, maar de stilte werd 
verbroken door Raymond die in z’n aangeschoten bui wat 
begon te schreeuwen over een nummer dat toen gedraaid 
werd. Achteraf gezien zei Guy maar wat en door al het bier 
had hij niet eens door gehad dat ik helemaal stil viel. Niks aan 
de hand dus. 



 
Het carnavalsconcert 
Tijdens de dag van het uitroepen bleef ik vrij rustig. Eigenlijk 
had ik nergens last van tot aan het moment dat Jean-Paul de 
woorden sprak: “mag ik iedereen vragen om te gaan staan?”. 
Toen ging het natuurlijk pas 
echt gebeuren. Nu ging het 
eindelijk gebeuren. Het 
geheim dat ik al zo lang voor 
me heb moeten houden werd 
bekend gemaakt. Het moment 
van uitroepen was heerlijk. 
Eindelijk was het bekend en 
mocht iedereen het weten. Al 
mijn vrienden en mede CV-
leden waren verbaasd en 
hadden dit echt niet zien 
aankomen. De blik van Wessel 
die op dat moment naast me 
stond was onbetaalbaar. Wat 
een heerlijk gevoel was dat! 
Gedurende de avond werd ik 
door iedereen gefeliciteerd. 
Het was leuk om te zien hoe 
blij sommigen waren met het 
feit dat ik de nieuwe prins 
bleek te zijn.  
 
Carnavalsmaandag in Wolder 
Wat een fantastische dag was dat! Een dag om voor altijd aan 
terug te denken. De dag waarop ik met de scepter mocht 
zwaaien over de Wolderse vasteloavend. Hier stond ik als 63e 
prins van CV De Blouwe op de wagen. 11 jaar na mijn vader 



was het nu aan mij om op de wagen te staan als prins van CV 
de Blouwe.  
 
 Op carnavalsmaandag was al vroeg iedereen bij mij thuis 
aanwezig om deze carnaval samen met mij door te brengen. 
Het bier en de Jägermeister vloeide rijkelijk terwijl er nog veel 
spanning in de lucht hing: zou het weer de optocht van dit 
jaar om zeep helpen? Vanaf het moment dat we bijna gingen 
vertrekken, ging de wind liggen, stopte de regen en kwam 
zelfs de zon af en toe kijken. Wat hebben we een mooie 
optocht gehad en wat heb ik ontzettend genoten!  



 
Nu, een paar weken na de carnaval denk ik nog steeds elke 
dag aan de mooie moment die ik deze carnaval heb mogen 
meemaken. Dit zijn de momenten die me altijd bij zullen 
bijblijven en die ik later trots met heel veel mooie 
herinneringen aan mijn kinderen zal vertellen.    
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

Hier kan uw advertentie staan! 
 

Neem contact op via 
kallepingske@harmoniewilhelmina.nl 



 



 



 



Blouw meets Blouw 13 april 
 
Twaalf jaar na hun laatste ontmoeting, treffen de twee 
Blouwe verenigingen uit Zuid-Limburg elkaar weer!  
De Blouw van Wolder en de Blouw van Eijsden.  
Hun weerzien vindt plaats op zaterdag 13 april in de 
Mercedes-Benz CAC theaterzaal en samen zullen ze een mooi 
concert ten gehore te brengen.  
 
De Blouwe uit Wolder gaan een concert ten gehore brengen 
met werken van louter Nederlandse componisten: Henk 
Badings, Henk Andriessen en Johan de Meij. Als klapper op de 
vuurpijl speelt Wolder de ouverture Cyrano de Bergerac van 
Johan Wagenaar.  
 
Een korte historie van deze mooie vereniging is wel op zijn 
plaats.  
De Koninklijke Oude Harmonie is een muziekvereniging met 
een harmonieorkest en een slagwerkensemble uit Eijsden, dat 
opgericht werd in 1874. 

De aanleiding voor de oprichting van de harmonie was 
mogelijk het zilveren kroningsfeest van koning Willem III in 
1874. Waardevolle steun kreeg deze beweging door jonkheer 
mr. C.P.G. von Geusau, Guillaume Eugène De Greef, Joseph 
Haenen, Jean François Pisart en Theodoor van Tiel. 
Verschillende jaren was deze harmonie de enige in Eijsden. In 
1880 kwam het tot een scheiding der geesten en ontstond de 
"nieuwe" harmonie, de Koninklijke Harmonie "Sainte Cécile" 
(1880), die vanaf dat moment steeds ‘concurrent’ gebleven is 
van de Koninklijke Oude Harmonie van Eijsden. 
In 1949 werd aan de Oude Harmonie als eerste vereniging in 
Eijsden het predicaat "Koninklijk" verleend. 
In 1963 promoveerde de Koninklijke Oude Harmonie, onder 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Harmonieorkest
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Slagwerkensemble&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eijsden_(plaats)
https://nl.wikipedia.org/wiki/1874
https://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_III_der_Nederlanden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Koninklijke_Harmonie_%22Sainte_C%C3%A9cile%22_(1880)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Koninklijke_Harmonie_%22Sainte_C%C3%A9cile%22_(1880)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Predicaat_Koninklijk


leiding van de toenmalige dirigent Matthijs Scheffer, naar het 
hoogste niveau: de Superieure Afdeling van de Limburgse 
Bond van harmoniegezelschappen in de Federatie van 
Katholieke Muziekbonden in Nederland (F.K.M.). Nieuwe 
hoogtepunten waren de muzikale prestaties die in 1988/1989 
onder leiding van dirigent Jean Steutelings werden geleverd. 

In 1993 nam de Koninklijke Oude 
Harmonie onder leiding van Ben 
Essers deel aan het Wereld Muziek 
Concours (WMC) in Kerkrade en 
leverde een enorme prestatie. In 1997 
werd dit resultaat nog overtroffen. In 
2013 nam de KOH weer deel aan het 
WMC, waar een topscore van 95,75 
werd behaald in de Eerste Divisie 
Harmonie. Met dit puntentotaal is de 
KOH regerend Nederlands kampioen in 
zijn divisie en vicewereldkampioen. 
 
Zoals u kunt lezen een vereniging van hoogstaand muzikaal 
niveau. Al met al zeker de moeite waard om deze twee 
prachtige verenigingen te komen beluisteren! 
 
Zaterdag 13 april om 20.00 uur in de Mercedes-Benz CAC 
theaterzaal.  
Een kaartje kost €5 en verkrijgbaar bij Café Zaal Aajd 
Vroenhove. 
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Samen Winnen, samen iets goeds doen! 

De VriendenLoterij is de leukste loterij om in te winnen. Want als jij wint, winnen je vrienden ook.  

En jij bepaalt wie! Nog mooier is dat je met z’n allen vriend kunt worden van onze stichting.  

Want 50% van je inleg gaat direct naar onze Stichting Supportersvereniging Harmonie Wilhelmina ! 

Winnen is leuker met de VriendenLoterij.  

Voor jou, je vrienden, voor iedereen. Ga naar vriendenloterij.nl en speel vandaag nog mee. 

Deze actie komt tot stand door de stichting supportersvereniging Harmonie Wilhelmina. 

Gebruik sponsorcode 9605 als je loten gaat kopen zodat je aangemeld bent bij de stichting. 

 

Meer dan één miljoen prijzen!  

 Als jij wint, winnen je vrienden ook!  

 Speel mee met je vrienden, familie of buren!  

 50% van je inleg gaat direct naar onze stichting!  

 Ga snel naar www.vriendenloterij.nl 

 

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

Is vriend van: 

Harmonie Wilhelmina 



Algemene Ledenvergadering 

 
Op vrijdagavond 22 februari werd er niet gerepeteerd, maar 
vergaderd. Het was weer tijd voor de jaarlijkse Algemene 
Ledenvergadering. Het bestuur legt dan verantwoording af 
over het afgelopen jaar en ontvouwt de plannen voor de 
toekomst. We gaan hier niet alle besproken onderwerpen 
vermelden, want daar hebben we een verslag voor. Enkele 
onderwerpen willen we hier wel graag benoemen.  
Om te beginnen kijken we natuurlijk samen terug op een 
geweldig jubileumjaar. Een jaar vol met mooie uitvoeringen 
van orkest, drumband en de jeugd, een fantastische 
concertreis en een heel bijzonder feestweekeinde. Samen 
Wilhelmina zijn in optima forma.  
De focus voor 2019 en verder zal liggen op het gebied van 
instroom nieuwe leden en het financieel beheer.  

Bestuursleden 
Afgetreden bestuursleden: Wim van Herpt en Arnaut Corsius 
We willen hierbij nogmaals Wim en Arnaut heel hartelijk 
bedankten voor hun jarenlange inzet. 
Benoemde bestuursleden: 
Jean-Paul van Dongen gaat zich bezig houden met de 
percussiegroep en wordt vicevoorzitter. 
Jan Daenen wordt algemeen bestuurslid en contactpersoon 
voor de concertcommissie. 
Potentiele bestuursleden: 
Wendy Cox en Krista Van Weert lopen met het bestuur mee 
om te bepalen of ze de rol van bestuurslid op zich willen 
nemen.  

Arnaut Corsius is benoemd tot erebestuurslid. 
John Stevens is benoemd tot erelid. 



Jubilarissen 2019 
Jack Buijs  50 jaar lid 
Natasja Hesemans 25 jaar lid 
Jasmijn Knaapen 25 jaar lid 
Yentl Prop  12,5 jaar lid 

Werving nieuwe leden 
De commissie werving en opleiding is met allerlei acties bezig 
om nieuwe leden te werven. Waarschijnlijk hebben jullie al 
enkele Facebookberichten langs zien komen. 
Verder zijn zij in gesprek met diverse instanties. 

Hulp gevraagd 
Er zijn nog diverse functies, die we heel graag opgevuld 
zouden zien: 

·  Penningmeester (kan ook voor een gedeelte van de taken) 
·  Een bestuurslid algemene zaken 
·  Iemand die zich bezig houdt met fondsenwerving 
·  Iemand voor de instrumentencommissie 
(koperinstrumenten) 
·  Mensen die enkele malen per jaar mee helpen bij het 
papierophalen 
·  Schrijvers voor het Kallepingske en andere media 
·  Iemand die de digitale media gaat onderhouden 

 Wil je zelf één van bovenstaande taken gaan uitvoeren, weet 
je iemand die hier geschikt voor is, of wil je meer informatie 
over de taken? 

Neem dan contact op met het secretariaat:  
secretariaat@harmoniewilhelmina.nl of 06-23005718 of 
spreek Marc Hogenboom of Petra Pauwels hierover aan. 

 

mailto:secretariaat@harmoniewilhelmina.nl


 
  Mark Gulikers 

Tongerseweg 390 

6215 AD Maastricht 

043 -3472487 

www.cafedepepel.nl 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

00-32-(0)12 457347 



                                                      



Tambour-maître examen 
 
Om de laatste kneepjes van het vak, voor de zekerheid, nog 
even te leren, ging onze nieuwe tambour-maître Boy 
Limbourg op cursus. Johan Volders, bij onze vereniging lid van 
de vaandel afdeling maar hij is ook tambour-maître van de 
Schutterij St. Joseph uit St. Geertruid, ging ook mee.  
Wij hebben zodoende altijd een reserve tambour-maître als 
Boy eens verhinderd zou zijn. 
Samen gingen ze 6 zaterdagen op weg naar Leveroy (60 km 
van Maastricht) om daar van half 10 tot half 4 de tambour-
maîtrecursus van de LBT te volgen. 
En op zaterdag 23 maart was het dan zover: het examen. 
In het eerste gedeelte van het examen moesten de 9 
deelnemers om de beurt een “drumband” bestaande uit 9 
figuranten (waaronder ook John Koumans) een gedeelte van 
de exercitie aanleren. Boy moest zorgen dat de groep precies 
gelijk begon met marcheren en Johan moest ze een mooie 
bocht naar links laten maken. Gelukkig waren de figuranten 
snel van begrip en deden precies wat Boy en Johan wilden. 
Het ochtend gedeelte konden de tambour-maitres nog 
gewoon in hun normale kledij exerceren, echter in de 



middageditie moesten ze allemaal in vol ornaat aantreden. 
In de middageditie moesten alle tambour-maîtres zich 
individueel officieel voorstellen, daarna werd er van hun 
verwacht dat ze op de geluidsopname van het Wilhelmus de 
maat aangaven of het een orkest betrof. De een had er meer 
moeite mee dan de ander maar ze brachten het allemaal tot 
een acceptabel einde. Nadat ze dit gedaan hadden moesten 
ze op aangeven van de examinator enkele exercitie- 
oefeningen uitvoeren. 
 
Daarna moesten alle 
kandidaten op een 
eigen gekozen mars  
door de gymzaal gaan 
exerceren waar ze 
hun marsvaardigheid, 
loophouding, 
draaghouding en hun 
stoktekens ten toon 
moesten spreiden. 
Hierin bleek dat alle 
kandidaten in de 6 
weken cursus toch 
veel hebben 
opgestoken en 
volgens de 
examencommissie 
was het voor 
iedereen hun beste 
optreden wat ze 
afgelopen tijd 
hebben laten zien. 
De kandidaten 
hadden  allemaal wat 



last van de zenuwen, omdat ze onder het toeziend oog van 
hun mede tambour-maitres, die natuurlijk wisten waar je op 
moet letten, en wat publiek moesten optreden. Maar 
niemand had te veel last van zijn zenuwen want ze zijn 
allemaal geslaagd. 
 
Boy en Johan proficiat met het behalen van het certificaat! 



 

roetjes Lars Daenen 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



Oud papier ophalen 

Zomaar een derde zaterdag van een maand 

 
De ochtendmist hangt nog als een vochtige deken over het 
veld. De geur van prei, uien en andere groenten prikkelen de 
neus. Deze geuren worden nu in deze vroegte nog niet 
verdrongen door uitlaatgassen. Een enkeling is al vroeg met 
de hond op pad of wil in sportkleding al rennend of fietsend 
zijn gezondheid op pijl houden. Verderop een fietser die 
kijkend op zijn telefoon door het rode  licht rechtsaf slaat.  
Een bus met enkele inzittenden, die waarschijnlijk naar het 
werk onderweg zijn. 
Dit alles wordt opgemerkt door negen mannen die fluisterend 
langs de kant van de weg de dag beginnen. Deze dag, zoals 
iedere derde zaterdag van de maand, is een verdienmoment 
voor onze harmonie. 
Vanaf acht uur gaan acht van deze mannen na controle van de 
benodigde papieren, verdeeld in drie groepen op pad met een 
gemeentelijke kraakperswagen en twee auto’s met kleine 
aanhangwagens voor het ophalen van oud papier. De 
negende man zorgt voor de planning, een goed verloop van 
de werkzaamheden en tussentijds koffie. 
Aanhangwagens met oud papier worden tijdens de route 
meerdere malen geleegd in de kraakperswagen. 
Nadat iedere groep zijn ronde gereden heeft, worden op het 
eindpunt nog zesenvijftig GFT-containers, die als papieropslag 
dienst doen, geleegd in de perskraakwagen. 
Waarschijnlijk levert deze inzameling na afronding rond elf 
uur weer rond de 7000 kg papier op.   
Uit bovenstaande gegevens kunnen we enkele feiten op rij 
zetten: 
- Perskraakwagen en  2 kleine aanhangwagens rijden 
circa 28km 



- Dit zijn circa 250 kg/km 
- Dit zijn circa 875 kg/man 
-  Dit zijn circa 39 kg/min 
Uiteraard kunnen deze aantallen alleen gehaald worden 
indien er iedere derde zaterdag van de maand genoeg 
medewerkers beschikbaar zijn. Tot nog toe lukt dit gelukkig 
nog steeds. Wel blijkt het plannen steeds moeilijker door een 
steeds kleiner wordend aantal beschikbare medewerkers. 
Hierdoor is de ophaalfrequentie ook verschoven van driemaal 
naar viermaal per jaar. Dit is nog geen onoverkomelijke 
ophaalfrequentie maar heeft uiteraard wel aandacht nodig. 
Daarom kunnen er nog steeds medewerkers gebruikt worden 
voor het ophalen van oud papier zodat de ophaalfrequentie 
dan voorlopig weer verschoven kan worden naar driemaal per 
jaar.  
Als papierophaler is het niet noodzakelijk lid te zijn van onze 
harmonie. Maar normaal gesproken zou het voor een 
harmonie als de onze, die bekend staat als grote Wolderse 
familie, toch ook voor bijna ieder mannelijk lid mogelijk zijn 
om tweemaal per jaar, drie uren per keer initiatief te tonen.   
Indien blijkt dat er geen initiatief getoond wordt, waardoor er 
geen nieuwe ophalers komen, lijkt dit verdienmoment bij een 
steeds kleiner aantal medewerkers terecht te komen. Het is 
daarmee zeker dat er op korte termijn geen invulling gegeven 
kan worden aan een volledige bezetting op iedere derde 
zaterdag van de maand. Hierdoor zal deze financiële 
ondersteuning, die hard nodig is, uit de balans van onze 
harmonie verdwijnen.  
Laat het ophalen van oud papier (en de financiële 
ondersteuning) op de derde zaterdag van iedere maand niet 
verdwijnen en ga voor meer informatie of het tonen van 
initiatief naar John Duijsinx (06 -21706363). 
 
Jan Daenen 
 



 
 
 

 

 

 
 
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 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



Business club nodigt u uit! 
 
Startups vertellen u alles over Dakpannen met geïntegreerde 
zonnepanelen en draadloze LED verlichting.  
 

Komt u ook? Er zijn nog plaatsen beschikbaar! 
 
Deze netwerk bijeenkomst is op dinsdag 7 mei om 19.45 uur. 
De businessclub is te gast bij LIOF in Maastricht, de regionale 
ontwikkelingsmaatschappij van Limburg. 
De Business Club van Harmonie Wilhelmina is er voor 
ondernemers die muziek een warm hart toedragen en op een 
leuke manier willen netwerken. Met het lidmaatschap van de 
businessclub wordt de harmonie ondersteund, wordt muziek 
toegankelijk gehouden voor de jeugd en wordt bijgedragen 
aan het behoud van de muziekcultuur in Limburg! Twee keer 
per jaar wordt een netwerk event georganiseerd én uiteraard 
zijn kaarten voor het jaarlijks galaconcert van de harmonie 
inbegrepen. 

Tijdens deze interessante avond zal LIOF toelichten wat ze 
voor u als ondernemer kan betekenen. Daarnaast zullen twee 
startups u alles vertellen over hun product en de weg die ze 
hebben moeten bewandelen om te komen tot waar ze nu zijn. 
Startups die producten op de markt gaan zetten die helemaal 
passen in de huidige tijd. 

Ten eerste is er Stogger (www.stogger.nl), de marktleider in 
slimme draadloze verlichting. Wat is het, hoe werkt het, 
waarvoor is het bedoeld en nog veel meer komt aan bod. 

De tweede spreker van de avond is Solinso (www.solinso.nl). 
Zij zijn de bedenker en leverancier van de geïntegreerde 
dakpan met zonnepaneel. Wie zegt dat duurzaamheid niet 
mooi kan zijn? 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.stogger.nl%2F%3Ffbclid%3DIwAR0tu-dMOIuC-hxY0sqpmfoACitDXQl73dXFdHvY_YrhQZO0JsXYr9K3YJE&h=AT3SO2pc_BNkqOBN0aIKZpPVOxn_rFt2u5-3MhAiMzMQUMq5d7-szPViot0VUDw-hR8QzNmd23AVbcFN2Ces1X3eEls4V0RuWq44Wgl5Q6wbJmS6GceUn51qPxnb4d7tY6Xg8zX9kyeuvMC6Yesc1D8Umop3gJbMy6Pv3x4AlZNnfpqbp4VIdq6qvfwFMuxbe69mvE3GNCAq2k7bOkTQQyPmKdxiNxGtgDdWQpu_18i8sjhsRx13wfbMYWwwCRugXr5kjT5JTyoGHpfwvC2JJrC1GqR-BNDzVz0qMoTqzlsJKv1hW19Q4G1nVXQMi0mxfKBXrCDRfWx15zx5hb35yIZvcesAhOaXncg7VoaCHPjW870fHc1N59ytR_YXvNFGgBgjZd4q4mO-LmxvkL-YyX5Slpr087g5yw4_zEqk4y1QWFbH1UEyVruswVm0BhcB16nejBPAEJykvIvbo2NeWTspo3IV4VNMx9oHTBbHEgLCb8I6fZkHSI03PRM20VPyfwxFIHbxQ9wsJHj6j1jrbmpe6rY7OnuDlnV6wmx7
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.solinso.nl%2F%3Ffbclid%3DIwAR132UU8dqaDRz21uiveRr7zm3QinobGIXwEANojZPlrWlJRgU4MH-Nlxd8&h=AT38586etiaAiLkZUjKfmmKIIWXd_zaLR-CCNq7cqC65354UOtI0z9UPdgaeVGnkrXiaCSwg3rE42bqOedqIpSwYnLIJGrNlODADRDDfcJQspNKo87PNhqOEbArVQ3wanoI_M1CmBjauctTgyOrDvQjEJyEgpJJMJ8uOSlkrl-5v1LL44U66RJ6c5RbvV3Vo1XzzhOIiiP_Qfh2QX5MPUJpO9Gd8P-_crUHUsJymTFdtSUL6_iHUlUMU0hxAA6gN4xpEZDY8G-KR57PPklihRYa_T0CL-pw-wKGGD-PalLg3_yVFZVVzNAfS0jDe79Tax6U2-uo4ntu-q-dHgKAx9NMs7Q2NBQU_aINH8bUa0XLVKr8HILCLiO1WtNuqaImvZXLVH3ERiPHaPGTdp68-ZgCeUrGx7A3Jux7a22SzIcTL9jJyo7kxIS6kjHmGPhA09tyBTsHPX6rai1q41WuL57P4l0MVuMs6C7bi3x6-JN5JIqzrmaNhJ1bZcg21FUCjLoXnKVREqJctX19xCSLIzVspv1gjy8y0Cr2oWgF9


Uiteraard sluiten we af met een borrel, waarin u allen 
uitgebreid de gelegenheid heeft om te netwerken. 

Het programma 

19.45 – 20.00 uur Ontvangst met koffie/thee/vlaai 
20.00 – 20.30 uur presentatie LIOF 
20.30 – 21.30 uur presentaties van start up bedrijven Stogger 
en Solinso 
21.30 – 22.30 uur borrel 

 
Locatie:  
LIOF, Wim Duisenbergplantsoen 27 te Maastricht . 
Parkeren kan in de omgeving van het LIOF kantoor, 
dichtstbijzijnde Q-park garage is de Bonnefantengarage. 

 
Aanmelden: 

Er zijn nog plaatsen beschikbaar voor de bijeenkomst op 7 
mei. Aanmelden kan via secretariaat@harmoniewilhelmina.nl 
onder vermelding van Business Club 7 mei LIOF. 

 
 

    

 
 
 
 
 



 



 



Percussieconcert 19 mei 
 
Op 19 mei neemt onze slagwerkgroep deel aan een 
trioconcert met de slagwerkgroep van Harmonie St. David 
Voerendaal en de slagwerkgroep van Harmonie St. Caecilia 
Nieuwenhagen.  
 
Door onze slagwerkgroep zullen er o.a. twee delen van Lord of 
the Rings gespeeld worden. Deze stukken zijn nog nooit 
eerder in deze samenstelling uitgevoerd. Daarnaast zullen 
werken als Game of Thrones, Aboriginal Dreams en New York 
Impressions de revu passeren.  
 
Het wordt ons tweede concert onder leiding van Jelle 
Overheul en het is daarmee ook het tweede concert voor de 
jongste slagwerker binnen onze groep, Tom. Tom zal voor de 
eerste keer ook melodisch spelen. 
 
Het concert start om 15:00 uur in Nieuwenhagen.  
Jullie zijn van harte welkom om te komen kijken en luisteren 
hoe onze leden hun slaag slaan! 

 

 



 



 



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



Club van Honderd 
 
Zondag 17 maart organiseerde Stichting Gemeenschapshuis 
Oud-Vroenhoven haar lustrumbijeenkomst. 
Eens in de vijf jaar worden de deelnemers van de ‘Club van 
honderd’ in het zonnetje gezet. Dan wordt er een feestmiddag 
georganiseerd, waar de deelnemers met hun partners worden 
getrakteerd op een etentje met drankjes en een optreden van 
een artiest. 
Dit jaar werden wij ontvangen door het bestuur van de 
stichting in onze eigen harmoniezaal. Deze was gezellig 
ingericht met grote tafels, waar men met acht personen aan 
kon zitten. 
Tevens was er een leuke fotopresentatie van de harmonie. 
Deze foto’s vertelden min of meer de geschiedenis van onze 
vereniging. Was erg leuk! 
Sandy en Willy Muré (uitbaters café zaal Aajd Vroenhove) 
zorgden voor het lekkere eten en natuurlijk de drank.  
We werden rijkelijk bediend en met de binnenkomst van 
“Menier Maurice” werd het feest compleet. Hij zong leuke 
liedjes van o.a. wijlen Eddy Wally en wist de zaal te animeren 
met een flink aantal moppen.  
DJ Herman Doms zorgde voor een fantastisch muziekje, lekker 
op de achtergrond. Hierdoor kon iedereen gezellig met elkaar 
praten en dat is natuurlijk wel zo fijn! 
 
Kortom, een prachtige middag om op terug te kijken! 

 
 
 
 



Kom bij de Club van 100! 
 
Mocht u nu denken, daar wil ik over vijf jaar ook wel bij zijn, 
geef u dan op als deelnemer van de ‘Club van honderd’. Zij 
kunnen natuurlijk altijd gulle gevers gebruiken. Met dit geld 
kan de Stichting de zaal onderhouden en vernieuwen daar 
waar nodig is. Op dit moment is men bezig om het grote dak 
te gaan vernieuwen. u begrijpt dat dit een hele investering 
wordt, dus doe mee! 
Voor een bedrag van slechts €5 per maand, bent u al lid van 
deze fantastische club. 
 
Opgeven kan via ons secretariaat 
secretariaat@harmoniewilhelmina.nl 
 
Harrie van den Boorn 
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Agenda 
 

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

 
Concerten en uitvoeringen 

 13 april 2019: Concert met Koninklijke Harmonie van 
Eijsden 20:00 (Mercedeszaal) 

 19 mei 2019: Concert Percussiegroep in 
Voerendaal 14:00 – 17:00 uur 

 23 juni 2019: Concert met Kon. Fanfare St. Caecilia 
Hulsberg 15:00 uur (Gemeenschapshuis Schimmert) 

 5 juli 2019: Platzconcert afsluiting seizoen 20:00 –
 21:00 uur (Kerkplein) 

 1 september 2019: Optreden tijdens Streektafel hele 
dag  

 3 november 2019: Opluisteren Allerzielen 15:00 –
 16:00 uur (Kerk in Wolder) 

 9 november 2019: Concert percussiegroep Hulsberg 
hele dag (Hulsberg) 

 25 december 2019: Opluisteren Heilige mis 1e 
kerstdag 09:30 – 10:30 uur (Kerk in Wolder) 

 

 

 

 



Op straat en activiteiten: 

 7 april 2019: Kienen 13:30 – 17:00 uur (Harmoniezaal 
Wilhelmina) 

 1 juni 2019: Let’s Play 14:30 – 17:00 uur (Harmoniezaal 
Wilhelmina) 

 2 juni 2019: Reuzenstoet hele dag  
 9 juni 2019: Werken bij Pinkpop hele dag 

(Pinkpopterrein) 
 30 juni 2019: Deelname processie Wolder hele dag 

(Rondgang Wolder) 
 24 augustus 2019: Preuvenemint hele dag 

(Preuvenemint Vrijthof) 
 25 augustus 2019: Preuvenemint hele dag 

(Preuvenemint Vrijthof) 
 14 september 2019: Start verkoop loten GCA hele dag  
 14 september 2019: Deelname Bevrijdingsstoet 

Maastricht 13:00 uur (Centrum Maastricht) 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 

 

 
 
 
 

 

 
 

April  
Vincent Eggen  3  
Tom Lamers  3 
Maurice Pauwels  8 
Zoë van Kruchten  10 
Victor Gil Galabuig  14 
John Stevens  14 
Francesco Bellomo  18 
Monique Hamers  21 
Theo Hogenboom  25 
 

Mei 
Ben Braeken  1 
Celine van Kruchten 2 
Petra Pauwels  14 
Raymond Pauwels  17 
Veronique van den Boorn 18 
Jack Beerens  19 
Jan Daenen   23 
Theo Bastiaens  27

Juni 
Chrit Hameleers 3 
Patricia Snijders 4   
Reggy Stevens  4 
Gerrie Moors  6 
Floris van Weert 6 
Sandra Bastiaens 8 
Johan Volders  13 
Jeremy Herben 16 
Brigitte Moors  16 
Claire Hermsen 19 
Josée Bollen  20 
Petra Bollen  20 
Susan Bastiaens 23 
Viola van den Boorn 24 

  Julien Paats  25 
Eric Buijs  28  
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