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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. 
 
Examens 
Begin april en in juni hebben enkele van onze leerlingen 
examen gedaan.  
- Matthieu Bollen geslaagd voor prelude  
- Yeremy Herben:  geslaagd voor A 
- Sebastian van Weert: geslaagd voor A 
- Youri Herben: geslaagd voor B  
- Anij Kuster: geslaagd voor B  
- Max van Dongen: geslaagd voor B  
- Dewi Hesemans: geslaagd voor B 
- Wendy Cox: geslaagd voor A. Wendy gaat na de 
zomervakantie overstappen op baritonsaxofoon. 



 
Yeremy en Sebastian stromen door het opleidingsorkest.  
Allen van harte gefeliciteerd met deze prachtige muzikale 
prestatie!  
 

 
 
 
2 Klarinetspelers in de dop 
Guusje Kuiper en Céline van 
Kruchten gaan over van Muziek 
ABC naar klarinet. Zij krijgen les 
van Richard Lamers. Veel plezier 
gewenst met jullie nieuwe 
muzikale uitdaging.  
 
Samenvoegen Joonk en Plus Blouw orkest tot 
opleidingsorkest 
De aanwas van jeugdleden blijft minimaal. Hierdoor bestond 
het Joonk blouw orkest nog maar uit een paar leden. Om het 
plezier en de uitdaging bij de jeugd te krijgen en te houden, 



heeft de commissie werving en opleiding het Joonk en Plus 
Blouw orkest samengevoegd tot het opleidingsorkest. Sinds 
mei staat hier een nieuwe dirigent voor: Ana Marija 
Mihajlovska.  
Ana stelt zich, in het Engels, aan ons voor.  
 
I am born 1993 in Skopje 
North Macedonia. From 
an early age I was 
introduced with music, 
first beginning with 
piano and solfeggio 
lessons. I continued at 
the music high school 
where I was awarded 
with a scholarship for a 
talented young pianist. 
Having performed at the 
cultural centers through 
the country and abroad, among my most important 
performances are the competitions and festivals held in the 
festival Allegro Vivo Chamber Music in Austria, International 
Summer music school Pucisca, Kroatia International summer 
music school Ohrid Macedonia,Speciale prijs voor piano 
performance- European Union of Music Competitions for 
Youth , Erste prijs piano competitie- International Piano 
competition Serbia, Erste prijs solfeggio - European Union of 
Music Competitions for Youth,Toegekend met 3e prijs piano- 
Mozartiana M  
The love and strive for the sound of an orchestra attracted me 
to become a part of the Macedonian philharmonic and begin 
with lessons given by the director of the philharmonie Borjan 
Canev. 



I continued with orchestral conducting studies at the Faculty 
of Music in Skopje where I graduated with excellent grades. 
My passion for music and interest in new culture brought me 
in Maastricht where I finished orchestral conducting at the 
Maastricht conservatorium. In the meantime I’ve had the 
possibility to work with great conductors and orchestras like 
Orchestral conducting masterclass met Professor  Mikhail  
Jurowski,  Riva Del Garda Italy, 24th International Masterclass 
for Orchestral Conductors with Prof.Colin Metters and the 
Berlin Sinfonietta, Concert met de Maastricht University 
Orchestre, Assistent dirigent -Symphonie orchestra DMBUC 
Ilija Nikolovski-Luj - The sounds of Macedonia,Days of 
Macedonian music- Octet Rondo,Assistant dirigent and 
accompaniment Les Brigands – Conservatorium Maastricht . 
In may 2019 I had began to work with the ‘opleidingsorkest ’ 

which is part of Harmonie Wilhelmina. Working with children 

is fun and challenging work and it is something that I enjoy. In 

my free time ( I love the NS train ) I travel and take photos and 

I’m learning Nederlands (specially the Maastricht dialect!) and 

love running near the Maas. 

 

Wij wensen Ana heel veel plezier en muzikaliteit toe! 



Let’s Play  
Op 1 juni 2019 was de jaarlijkse voorspeeldag Let’s play, met 
Ghislain Bellefroid als jury. Ghislain werd geflankeerd door 
Jean-Paul van Dongen. De presentatie was in handen van 
Maartje Brouwers (zeer talentvol in deze). Zij heeft de 
deelnemers aan het publiek voorgesteld en aangekondigd.  
 
De aftrap is gedaan door de blokfluitertjes Celine van 
Kruchten en Guusje Kuipers. Zij gaan beiden leren om klarinet 
te spelen.  



Het Opmaatorkestje bestaat nog 
uit twee leden: Zoë van 
Kruchten ( klarinet) en Floris van 
Weert (trompet). Zij hebben 
samen vier nummers gespeeld.   
Er zijn flink wat duetten 
gespeeld; leden van het 
opleidingsorkest onderling of 
samen met Math Knubben, die 
een flink partijtje heeft 
meegeblazen. 
Maartje Brouwers en Wendy 
Schiffeleers hebben ook als duo 
opgetreden.  
De iets minder jonge leerlingen 
zijn dit jaar door Math Knubben over de streep getrokken en 
hebben, ieder apart met Math, een duet ten gehore gebracht. 
Nadat iedereen aan de beurt was geweest heeft Ghislain elke 
leerling afzonderlijk een diploma overhandigd, met zijn 
persoonlijke tips waar je als muzikant kunt groeien. 
 
Dirigent Leon Frantzen heeft elders een nieuwe uitdaging 
gevonden. Mede daardoor zijn er flink wat repetities 
uitgevallen en zijn de stukken niet helemaal voldoende 
gerepeteerd. Het opleidingsorkest is begonnen met “De 
Hymne”, waar alle leerlingen aan hebben meegedaan. Iris 
Bannier heeft voor de blokfluitertjes een speciaal 
arrangement geschreven zodat ze ook konden meespelen. 
Verder The best of the Blues Brothers en The best of Andrew 
Loydd Webber. Daar wordt momenteel nog flink aan 
geoefend.  
We mogen met zijn allen terugkijken op een geslaagde en 
vooral muzikale middag. 



Tante Thee 
Op 15 juni 2019 was Tante Thee op bezoek in de harmoniezaal 
voor Muziek op Schoot.  
Wie is tante Thee? In het dagelijkse leven heet ze Anneke van 
Rooij en is kleuterleidster van beroep. Op heel speelse wijze 
en met veel zingen laat ze de allerkleinsten kennismaken met 
muziek. Ze begeleidt zichzelf op gitaar en heeft een heel 
interactieve wijze van werken, waarmee ze de kindjes en hun 
ouders/grootouders laat zingen, dansen en muziek laat 
maken. En eigenlijk op zo’n leuke, aanstekelijke manier dat 
bijna niemand meer stil op zijn of haar stoel zit. Uiteindelijk 
gingen de kindjes en hun ouders in een polonaise door de 
zaal.  
Het tante Theetheater komt in september nogmaals naar de 
harmoniezaal. Dus zeg het voort! Hoe meer zielen hoe meer 
vreugd en hopelijk meer Muziek op schoot.  
 
 

 
 



  



 



Reuzenstoet 2019 
een tropisch warm onthaal voor klein en groot 
 
Op 2 juni streken ruim vijftig reuzen neer in het centrum van 
Maastricht voor de Reuzenstoet. Onder begeleiding van 
verschillende muziekkorpsen trokken zij vanaf de Boschstraat 
voor een 2,5 kilometer lange stoet door het stadscentrum. De 
‘’Blouw vaan Wolder’’ was ook van de partij.  
Ter voorbereiding op de Stoet hebben we twee 
exercitieoefeningen gehad om ons goed te kunnen 
presenteren. De basis van het marcheren werd herhaald en 
de puntjes werden op de i gezet. In de Reuzenstoet zouden 
we versterkt worden door drie nieuwe marsmuzikanten: 
Mathieu Bollen, Jeremy Herben en Sebastian Van Weert. Zij 
kregen tijdens deze oefeningen alle kneepjes van het 
marcheren geleerd. 
Met passen en meten pasten we in de bus die ons om half 1 
kwam ophalen in Wolder en ons af zou zetten op de 
Boschstraat. Na een ‘’Mestreechs Keteerke’’ – lees anderhalf 
/uur – gewacht te hebben konden we dan uiteindelijk gaan 
opstellen voor de Stoet. Met 31 graden op de thermometer 
en twee nieuwe paso dobles op de pupitre vertrokken we 
onder toeziend oog van reus Gigantius vanaf de Markt. We 
waren met een goede bezetting aanwezig en het publiek langs 
de kant was ook in grote getale uitgerukt om de Stoet met 
eigen ogen te zien. Op de Markt startten we onze muziek met 
een nieuwe paso doble genaamd ‘’Amparito Roca’’. Dit paste 
perfect bij de temperatuur en de stalende zon. De route was 
gelukkig schaduwrijk en we werden goed verzorgd door 
Nicole van Dongen en Boy Limbourg, onze eigen tambour-
maître die ons helaas niet voorop kon gaan. Zij brachten ons 
water en Nicole had gezorgd voor pepermuntjes, dropjes en 
Dextro druivensuiker, die het marcheren in harmoniepak wat 



draaglijker maakte. Al stelt dit in verhouding weinig voor ten 
opzichte van het dragen van een 100kg-zware reus. Ook de 
organisatie van de Reuzenstoet had maatregelen getroffen en 
zorgde halverwege de stoet voor verkoeling in de vorm van 
een flesje water en voor de dieren waren er emmers water 
aanwezig. Zoals al eerder vermeld werd het korps tijdens de 
Reuzenstoet versterkt door drie nieuwe marsmuzikanten. De 
eerste keer marcheren in een harmoniepak in tropische 
temperaturen is geen makkie, maar alle drie leken ze al even 
goed bestand tegen de omstandigheden als de 
‘’doorgewinterde’’ muzikanten. 
Na afloop hadden we allemaal wat verkoeling verdiend. De 
stropdassen gingen losser, de petten gingen af en we namen 
iets te drinken op de Markt waarnaar we weer terug werden 
gebracht naar de harmoniezaal. 

 
 
 
 
 



 



  
 

Hier kan uw advertentie staan! 
 

Neem contact op via 
kallepingske@harmoniewilhelmina.nl 



 



 
 



 



Vrijwilliger bij Wilhelmina  
een kijkje in de ‘vrijwilligerskeuken’ van Sandra  
 
Twee weken voor de Amstel Gold Race kreeg ik een aanvraag 
of we met 15 vrijwilligers konden werken bij de toerversie. 
Deze aanvraag wordt naar 50 verenigingen gestuurd en 
degene die het eerste reageert dat hij/zij de mensen bij elkaar 
heeft mag dan gaan werken. Ik heb direct een paar appjes 
gestuurd en nadat een paar mensen net zo enthousiast 
reageerden dan ik heb ik gemaild dat we het graag wilden 
doen.  Maar toen bleek dat dat het Paasweekend was, was 
het toch nog een hele klus om die 15 mensen bij elkaar te 
krijgen. Gelukkig hebben we heel veel vrijwilligers die net zo 
gedreven zijn dan ik en lukte het uiteindelijk om de groep 
compleet te krijgen. Ze hadden ons verteld dat het tussen 
15.00 en 18.00 uur heel druk zou worden. En zo was het ook. 
De tapkraan  ging om 15.00 uur open en tot 18.00 uur niet 
meer dicht. Nou ja, alleen als de tank gewisseld moest 
worden. We hadden een super team. We hebben hard 
gewerkt maar het was ook heel gezellig. 
Vrijdag 3 mei kreeg ik weer een aanvraag. Nu voor 4 weken 
later als kassa medewerkers bij festival Blues Maastricht. Ze 
hadden 24 mensen nodig. Ik was weer heel enthousiast maar 
durfde nu niet meer zo snel te reageren na de "stress" van de 
Amstel Gold Race. Diezelfde dag heb ik heel veel mensen een 
berichtje gestuurd met de vraag of ze wilden helpen. 
Vrijdagavond had ik al 18 mensen bij elkaar. Zaterdagmorgen 
meldden zich nog 6 mensen aan. Ik heb toen direct een mail 
gestuurd dat we de mensen bij elkaar hadden en dat we het 
graag wilden doen. Gelukkig had zich nog geen andere 
vereniging aangemeld en mochten wij het doen. Uiteindelijk 
hadden ze maar 20 mensen nodig maar was er wel een 
minimum leeftijdsgrens gesteld. Daardoor kwamen we precies 



op de 20 mensen uit. Dit festival werd voor de eerste keer 
georganiseerd en het was dan ook niet zo druk. Maar het was 
ontzettend gezellig. Voor ons was het de eerste keer dat we 
achter de kassa's mochten zitten. Heel wat anders dan achter 
de bar staan. Na wat uitleg over onder andere de 
pinautomaat konden we beginnen. In ieder kassahokje zaten 
2 mensen. Iedereen vond het heel leuk om te doen en de 
organisatie was heel tevreden over ons.  
En zo hadden we binnen 6 weken heel onverwachts 2 extra 
evenementen waar we met z'n allen weer een mooi bedrag 
hebben verdiend voor de harmonie. 
Dank aan alle vrijwilligers die net zo enthousiast zijn als ik als 
we een aanvraag krijgen. Zonder jullie zijn we nergens. 
Als je het leuk vindt om ook eens mee te helpen bij een 
evenement dan laat het me weten dan stuur ik je de volgende 
keer ook een berichtje. 
 
Groetjes Sandra Bastiaens 0627547778 
 



 



  

  

      

  

 
 
 
 
 
 
  

 

  

  

 

 

 

 

 

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 



Pinkpop 2019 een verslag van Susan Bastiaens  

 
06:55 stond mama voor mijn slaapkamerdeur om Britt en mij 
wakker te maken. Ik had Britt zaterdagavond al opgehaald van 
het station. Omdat Britt vanuit Utrecht kwam, was het niet 
mogelijk voor haar om de zondagochtend naar Maastricht te 
reizen. Nadat we waren opgestaan, aangekleed, tanden 
gepoetst, ontbeten en de broodjes hadden opgehaald, 
stonden we netjes op tijd te wachten op de bus en met mijn 
opstartproblemen is dat al een hele prestatie. 
De eerste stop van de bus was bij het Roda JC stadion in 
Kerkrade. Voor het eerste jaar kreeg iedereen hier persoonlijk 
zijn eigen polsbandje. Gelukkig verliep dit allemaal lekker 
vloeiend en snel. Eenmaal aangekomen op het Pinkpop 
terrein werd alles klaargezet voor de eerste mensen, hadden 
we nog even tijd om een rondje te lopen over het nog lege 
festivalterrein en een foto te maken op de bekende Pinkpop 
letters.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ik wist van tevoren al van mama dat de shirts pas in de tent 
werden uitgedeeld en had aangeboden om die te gaan 
verdelen onder de vrijwilligers. Toen de doos aankwam met 
shirts was het meteen heel chaotisch. Iedereen stond er 
meteen omheen en wilde direct die doos induiken. Mama zei 



gelukkig heel snel dat iedereen 
rustig moest zijn en dat ik ze zou 
uitreiken. Yvette bood aan om 
me te helpen. We hadden de 
tactiek om de shirts op maat te 
leggen, iedereen bij mij kwam en 
zijn naam zei, ik via de lijst die mama mij had gegeven de 
maat tegen Yvette zei en zij gaf de shirts aan diegene. Deze 
tactiek werkte goed en had iedereen binnen no-time zijn of 
haar shirt. Dit gedaan hebbende was het bijna tijd om echt te 
gaan beginnen. Rond 12 uur ‘s middags begon het toch wel 
erg druk te worden en dit duurde tot ongeveer half 2 s 
’nachts. Het eerste optreden startte om 1uur en dat was 
Kraantje Pappie op het hoofdpodium. Dit was een van de 
enige keren dat ik het veld op ben gegaan tijdens mijn pauze. 
In mijn andere pauzes was ik juist blij dat ik even een half 
uurtje kon zitten. Armin van Buuren was toch wel het 
hoogtepunt van de dag en tot mijn geluk stond ik tijdens zijn 
optreden op het minst drukke punt van de bar en kon dus vol 
genieten van zijn geweldige optreden. Na zijn optreden was 
het vrij snel klaar en was het veld leeg. Nadat de laatste 
mensen het veld hadden verlaten, werd alles schoongemaakt 
en geteld. Je kon aan iedereen merken dat het een intensieve 
dag was geweest en het liefst (schoon) in zijn of haar bed zou 
willen liggen. Jammer genoeg leek het tellen van de muntjes 
een eeuwigheid te duren en was het al half 4 voordat we in de 
bus zaten en terug konden vertrekken naar Wolder. Na een 
snelle douche om half 5 in de ochtend dook ik moe maar 
voldaan mijn bed in.  
Na deze hele lange dag aan het drukste buffet van het veld, 
werden we wel beloond met de grote hoeveelheid muntjes 
die we met zijn allen hadden verzameld: 89147!  
Dit aantal is het hoogst aantal verkochte consumpties van alle 
dranktenten dit jaar. Chapeau voor alle harde werkers!! 
 



  Mark Gulikers 

Tongerseweg 390 

6215 AD Maastricht 

043 -3472487 

www.cafedepepel.nl 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

00-32-(0)12 457347 



                                                      



Polycarp in de Klankwijzer 
 
In de juni editie van de Klankwijzer (nieuwsblad van de KNMO, 
de muziekkoepel voor instrumentale amateurmuziek in 
Nederland) stond een bijzonder artikel over onze trompettist 
Polycarp Kyagulanyi.  
In dit artikel wordt verteld hoe Polycarp in Nederland terecht 
is gekomen en hoe muziek hem de kans gaf om te durven 
dromen.   
 
Het begon allemaal bij pater Wijnand Huijs. Deze pater leidde 
in het dorpje Mbikko een weeshuis van kinderen die vooral als 
gevolg van aids hun ouders hadden verloren. Hij was ervan 
overtuigd dat muziekbeoefening een zinvolle tijdsbesteding 
zou zijn om de jongeren van de straat te houden en richtte 
een muziekkorps, een zogenoemde brassband op. Hij zocht 
vrijwilligers om de kinderen muziekles te geven en deskundige 
hulp voor het onderhoud van het instrumentarium. Hij kwam 
in zijn zoektocht terecht bij Harry en Petra Wolters uit Melick. 
Zij verrichten sinds 2004 muzikaal missiewerk in Oeganda. Ze 
doen een beroep op  amateurverenigingen in Nederland om 
oude instrumenten beschikbaar te stellen en leveren de 
instrumenten in Oeganda af. Daarnaast repareren ze, samen 
met een team vrijwilligers in Nederland de instrumenten. Ook 
uniformen zijn welkom! 
Bij ieder bezoek zien Harry en Petra dat de voorspelling van 
pater Huijs om jongeren op het rechte pad te houden zijn 
vruchten heeft afgeworpen. Kinderen die onder Wijnand Huijs 
zijn opgegroeid hebben meer structuur in hun leven gekregen. 
Ze melden zich iedere dag na schooltijd om te repeteren en 
leren door samen muziek maken allerlei sociale vaardigheden. 
Sommigen schoppen het zelfs zo ver dat ze naar Europa 
mogen om te studeren, zoals Polycarp.  



Hij begon met muziek in de brassband van de katholieke 
parochie, geleid door de Nederlandse missionaris Wijnand 
Huijs. Hij was 12 jaar toen hij begon met trompet spelen. Hij 
kreeg de kans zijn talent voor muziek verder te ontwikkelen 
en haalde diverse diploma’s en kwam in Nederland terecht. 
Momenteel volgt hij de masteropleiding hafabra-directie bij 
Jan Cober, ons allen wel bekend. Via de muziek kreeg Polycarp 
de inspiratie, kracht en kans om te durven dromen. Hij wil zijn 
vergaarde kennis niet alleen voor persoonlijke, maar ook voor 
gemeenschappelijke doelen inzetten. Hij wil zelf graag 
topdirigent worden, maar ook het eerste harmonieorkest van 
Oeganda oprichten een in de toekomst een muziekschool 
opzetten. 
 
Harry en Petra Wolters zien dat het initiatief van pater Huijs 
als een olievlek verspreid wordt over het land. Overal zijn 
inmiddels bandjes opgericht en wordt de betekenis van 
samen muziek maken onderkend. Langzaam krijgt 
muziekbeoefening in Oeganda structurele vormen. Veel 
scholen zien de waarde van samen muziek maken en 
beginnen hun eigen muziekgroep.  
 
De muzikale ontwikkelingen worden helaas geremd door een 
gebrek aan instrumenten. Daarom zijn alle afgedankte 
instrumenten meer dan welkom! Maar zelfs polsters, veren, 
viltjes, kussens, mondstukken etc zijn welkom, want aan 
onderdelen is een groot gebrek.  
Dus, wie weet heeft u als lezer nog een oud instrument op 
zolder liggen dat niet meer wordt bespeeld. Denk een 
volgende keer ook eens aan dit mooie initiatief! 
 
Polycarp, wij wensen jou veel succes in het najagen van al je 
mooie dromen! 
 
 



roetjes Lars Daenen 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 
 

 

 
 

Adams Music Centre  - Ittervoort 
Apotheek van Thoor  -      Maastricht 
Verkeersschool Paul Bastiaens -      Maastricht 
Avus International Consulting -      Maastricht 
Bastiaens - Corpeleijn, E.  -      Maastricht 
Café de Pepel -      Wolder  
Café ‘t Pothuiske - Maastricht 
Darmaas BV    -      Maastricht 
Demmler-Hogenboom, mw. I   -      Mülheim a/d 

Ruhr 
Fysiotherapie M. Smeets  -      Wolder 
Heads Hairfashion   -      Meerssen 
J.P. Hogenboom BV  -      Maastricht 
Janfré Uniformen   -      Maastricht 
Kruiveld S. BV   -      Maastricht  
KWH     -      Wolder 
Marcel Thijssens   -      Wolder 
RABObank    -      Maastricht 
Reinders Assurantiegroep -      Maastricht 
Restaurant Mary Wong  -      Vroenhoven 
Verkeersschool Johan Mulkens -      Maastricht 
en een aantal sponsors, dat anoniem wenst te blijven 
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Proms Night Wilhelmina 2019 
 
Gezien het succes van vorig jaar, organiseert harmonie 
Wilhelmina Wolder ook dit jaar weer een verrassend Proms 
concert: Proms Night Wilhelmina 2019, op 16 november! 
 
Hou je van popmuziek? Of ben je meer een liefhebber van 
licht-klassieke muziek? Wij zorgen ervoor! Harmonie 
Wilhelmina Wolder haalt weer alles uit de kast om er een 
geweldige avond van te maken! Er wordt gezorgd voor een 
gebalanceerde afwisseling tussen diverse muziekstijlen, zoals 
een Proms Night concert betaamt.  
 
Dit jaar zal Francine Recca haar 
opwachting als zangeres én zij zal deze 
avond onze gastvrouw zijn. Francine is 
niet geheel onbekend bij Wilhelmina. 
De trouwe bezoekers van onze 
themaconcerten, kunnen wellicht ons 
Dansconcert in 2013 herinneren. 
Francine danste toen de sterren van 
hemel met haar tangopartner. Zoals 
hier te lezen valt is Francine van vele markten thuis! 
Francine is een jazz- en popzangeres. Ze treedt individueel op, 
maar ook met Romain, waarmee ze sinds 2013 het duo 
Francien & Romain vormt. Daarnaast vormt ze ook regelmatig 
met meerdere muzikanten een band, waaronder allround 
muzikant Bart Rademakers, die ons combo deze avond 
begeleidt. Relax-muziek, jazzmuziek, uptempo muziek.. 
Francine kan het allemaal! 
 



Naast Francine mogen we ook gaan 
genieten van multitalent Rob 
Reyners. Rob is geboren op 29 april 
1991, komt uit Roermond, woont in 
Roermond en studeerde Jazz Zang 
en Docent Muziek aan het 
Conservatorium te Maastricht. Hij is 
een duizendpoot; zingen, dirigeren, 
bugel, trompet en piano spelen, 
theater maken, sketches en gedichten schrijven, componeren, 
arrangeren en les geven. Ondanks zijn jazz studie zingt en 
maakt Rob muziek in allerlei stijlen; jazz, pop, musical, 
wereldmuziek en zelfs soms (semi-)klassiek. 
In januari 2013 presenteerde hij zijn eerste CD “Haven’t Met 
You Yet” en in september 2015 maakte hij zijn tweede CD 
“The Winner”. Deze tweede CD maakte Rob naar aanleiding 
van het winnen van de EuJazz Young Talent Award in 2013. In 
2016 won hij de Sweet Sorrow Award. 
Rob kan zijn stem aan iedere muzikale situatie aanpassen en is 
daarom in staat om op te treden met een pianist, een trio, 
kwartet, kwintet of zelfs een complete bigband! 
Hij heeft inmiddels jarenlange ervaring met het optreden in 
allerlei settings. Een theatervoorstelling, een 
huwelijksceremonie, een feest, een uitvaart, een festival, een 
huiskamerconcert, als achtergrondmuziek; niets is Rob 
onbekend. In combinatie met zijn unieke performance is ieder 
optreden een genot om naar te kijken. 
 
Wanneer? Zaterdag 16 november 2019 
Waar? Paenhuys in Riemst 
 
Houdt onze sociale media kanalen en al onze andere 
correspondentie vanaf september in de gaten voor alle 
informatie omtrent dit concert! 



 



 



Leden club van honderd  

 

 

H.H.P. Aarts C. Ernenst - van Beek C.C.J. Pepels

I. Alken - Bastiaens W. Feijt L. Rammers

E. Bastiaens - Corpeleijn M.W. Feijt P. Rondagh

M.P.J. Bastiaens M. Groeneweg J. Sijben

P.A. Bastiaens L.J.E. Hameleers M.E.J. Smeets

G. Bastiaens - Stevens W.J.J. de la Haye J.A.S. Stevens

M. Bastiaens W.J.F. van Herpt G.P.M. Theunissen

H. Bastiaens - Darding F. Hertogen L. Theunisz

T.W.C. Beckers G.M.N. Hesemans P.M.J.I. Thijssens

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

G.H.D. van den Boorn W.S.M. Hesemans P.J. Thijssens

H.T.M. van den Boorn J.A.H. Hogenboom J. Thimister

M.A.H. Borgignons J.G.T. Hogenboom R.P.M.J. Thimister

T.J.F.M. Bovens M.C.P. 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 J.P. Hogenboom J.J.A. Vliegen

C.L.J.M. Close I.P.J. Huisman - Eijssen J.L. van Vlodrop

M.A.G. Corsius A.H. de Jong J. Volders

J. van Dam J.P.M. van de Kamer J.J.M. Vrancken

H.W.P. Darding D.B.M.H. Kluts H. Van Weert - Van Neer

J.W.P. Darding V.A.G. Kluts R.P.L. Van Weert

J.J.H.M. Duijsinx W.G.A. Moors M.N.G. Van Weert

L.R. van Duurling M.P. Nicolaes - Hertogen R.G.M. Van Weert

V.H.M. Eggen P.J.H. Nijsten H. Weltens

G.M. Eijssen L.J.J. Paulissen L.A.A. Willems

J. Eijssen H.J.M. Paulissen G.G.A. Willemsen

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



Geslaagd  
 
Bij de volgende leden  
mag de vlag uit:  
 
 
Lars Daenen, hij is geslaagd voor het VWO examen.  
Lars, proficiat en veel succes met je vervolg opleiding 
Biomedische Technologie aan de universiteit van Eindhoven!   
 
Bram Hogenboom, hij is geslaagd voor de opleiding tot 
Technicus Avionica aan het Aviation Competence Centre 
(ACC) gelegen bij het vliegveld Maastricht Aachen Airport. Hij 
gaat aan de dezelfde school zijn studie vervolgen tot 
Technicus Mechanica zodat hij 2 MBO diploma’s op zak zal 
hebben. Bram Proficiat met je 1st  MBO diploma! 
 
Claire Hermsen, zij is geslaagd voor het VWO TTO examen. 
Claire, proficiat en veel succes met je vervolg opleiding!    
 

Geboren 

 
Op 27 mei zijn onze hoboïste Iris te Boome en haar partner 
Shalton de trotse ouders geworden van een gezonde zoon 
Emil. Van harte proficiat! Veel geluk en gezondheid gewenst, 
met een vleugje muzikaliteit! 
 

 
 



Vakantie 

 
De vakantietijd is weer aangebroken!   
Namens de redactie wensen we ieder een mooie zomer toe.  
Neem voldoende rust en geniet van al het moois!  
 
Wij begroeten jullie na de zomerstop weer uitgerust en vol 
muzikale zin weer terug! 
De eerste repetitie van de drumband na de zomerstop is op 
maandag 19 augustus.  
De eerste repetitie van het harmonieorkest is vrijdag 23 
augustus.  
 
 



 



 



Agenda 
 

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

Concerten en uitvoeringen 

 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) 

 16 november 2019: Proms Night 
Wilhelmina (Paenhuys Riemst) 

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

 



 
Op straat en activiteiten: 

 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) 

 23 november: St Caeciliafeest 

 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 

 

 
 
 
 

 

 
 

Juli  
 
Frank Hamers  5 
Ruud Maes   13 
Guy van den Boorn 16 
Youri Herben  17 
Max van Dongen  22 
Denny Kluts  24 
Luc Bastiaens  30 
 
 

 
 

Augustus 
 
Willie Beckers  2 
Lucie Hameleers  2 
Julien Daenen  5 
Wendy Hul   9 
Iris te Boome  10 
Wendy Cox   16 
Gerrie Hesemans  18 
Lars Daenen  24 
Robert van Weert  24 
 

 

September 
 
Peggy Bustin-Duijsinx  1 

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

Maartje Brouwers  23 
 Chantal Feijs   30  

 
 
  

 



 



 

       


