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Vakantie…
Zondag 18 juli gaf Wilhelmina met al zijn facetten een zomerconcert op het schoolplein in ons eigen
Wolder.
Stond het jaar 2008/2009 in het teken van het WMC met een zeer drukke voorbereiding, zo was het
jaar 2009/2010 een jaar om even uit te blazen. Een wel erg rustige concertagenda voor het grote orkest
gaf aan dat er toch wel was gekozen voor een beetje rust t.o.v. het concours jaar. Wilhelmina gaat het
op dit moment voor de wind, en dat wilden ze laten horen. De commissie werving en opleiding
organiseerde dit concert op het schoolplein, waar alle muzikale leden hun kunnen konden laten horen.
Op deze mooie zondag morgen, onder een strak blauwe lucht, waren het de blokfluiters die deze
muzikale morgen starten, o.l.v. Iris Bannier, welke samen met het op maat orkest enkele frisse
deuntjes lieten horen aan het zeer talrijke publiek.
Hierna waren het de jongens van de jeugddrumband welke de handen op elkaar kregen van de
luisteraars bij de uitvoering van hun 2 werken.
Daarna volgde onze drumband o.l.v. Ad Triepels. Deze groep is er wederom in geslaagd om de
mensen te verassen met hun uitvoering. Wat kan slagwerk toch mooi zijn! Hier kan je eigenlijk niet
meer spreken van een drumband maar is een slagwerkensemble een betere benaming. Wat heeft deze
discipline in de afgelopen 25 jaar toch een metamorfose ondergaan. Onze drumband neemt volgend
jaar op 20 november deel aan het bondsconcours. Wij wensen jullie vanaf deze plaats alvast heel veel
succes toe, maar dat gaat volgens ons wel goed komen.

Na
N dit optreeden was heet de beurt aan
a ons jeuggdorkest. Met solo optredens van ddiverse jeug
gdigen werdd
het
h publiek enthousiastt gemaakt waarbij
w
men goed kon merken
m
dat de
d jeugd ennorm
geënthousia
g
asmeerd werrd door hun
n dirigent Roob van der Zee.
Z
Hierna
H
was het de beurrt aan het orrkest.
O.l.v.
O
Rob vvan der Zee werd een compleet
c
proogramma teen gehore geebracht. Te veel stukkeen om
zomaar
z
evenn te gaan veermelden. Als
A uitsmijteer waren de twee schotsse stukken, “Highland Cathedral
en
e Amazingg Graze”, met
m de solist op doedelzaak. In schotts kostuum getooid, waas het Tom Lamers,
L
solo
s
klarinetttist, die
gestalte gaf
g aan dezze solo’s, weelke velen in
beroering
b
brracht.
Schittereend Tom, daat je muzikaaal was
wisten
w
we nnatuurlijk
allemaal al, maar diit was voor zeer velen
toch
t
een groote verassinng.
Het
H verdiend aanbeveliing
verschillend
v
de groepen
name
n
op hett
concert
c
wass de meeste
Oververhit
O
ddoor de zonn en
velen
v
genooodzaakt om het

om voor een volgennde editie dee
korter te laten optreeden en doell ik met
harmonieorkest, driie en een haalf uur
g
veeel te lang.
mensen gewoon
groen vaan de hongeer zagen zich
h dan ook
concert terrein
t
eerdeer te verlateen.

Verder
V
chappeaux voor de
d organisaatie, wat onss betreft tot volgend jaaar.

Jeugd
J
dkamp
p 2010
0
In
I het weekeeinde van 3 t/m 5 septeember heeftt alweer het 3e jeugdkam
mp plaats ggevonden.
Nadat
N
het inn het begin van
v de week
k nog veel ggeregend haad werd de lucht
l
bovenn de Woushoeve vanaf
de
d vrijdagm
morgen steedds blauwer, wat ons nattuurlijk zeerr goed uitkw
wam.
De
D ontvangsst van de kiinderen wass rond 18:000 uur waarn
na ze snel hu
un slaapplaaats gingen in
nspecteren
om
o daarna m
meteen op de
d grote weiide te gaan vvoetballen met
m de andeere kinderenn die waren
aangekomen
a
n. Nadat ieddereen gearrriveerd wass werden ze van harte welkom
w
gehheten door Marc
M
Hogenboom
H
m Waarna deeze ook de 7 teams bekkend maaktee, waarmee de deelnem
mers zowel aan
a de
wandeltocht
w
t als de zeskkamp zoudeen deelnemeen.
De
D wandeltoocht op de vrijdagavon
v
nd werd ingeeleid door Guy
G van de Boorn met als thema de
d mogelijkee
inslag
i
van eeen planetoïïde, genaam
md “Wilhelm
mina”, in de buurt van de
d Woushoeeve. De opd
drachten
onderweg
o
sttonden dan ook in het teken
t
van stterren en plaaneten. De laatste opdrracht was heet maken
van
v een alinnea van een verhaal datt door iederee groep moeest worden aangevuld tten opzichtee van de
groep
g
ervooor.
Het
H verhaal dat u verdeer in deze uiitgave kunt vinden had
d als Thema de helden ddie de aardee redden vann
de
d inslag vaan een planeetoïde.
De
D wandelinng die zorgvvuldig was voorbereid leverde tocch bij veel groepen
g
probblemen op met
m het
lezen
l
en vollgen van de muzikale kaart.
k
In feitte is het alleeen groep 1 geweest diee de gehele route heeftt
gelopen.
g
Geelukkig kondden we iedeereen via dee mobiele teelefoons berreiken en zee op de goed
de weg terug
loodsen,
l
uiteeindelijk waas iedereen rond 23:599 weer op dee Woushoev
ve waar ze nnog werden
n ontvangen
met
m een lekkker broodje kroket of frikandel.
f
D e lichten gingen om 1 uur
u uit, echt
hter bleef heet nog wel
enige
e
tijd onnrustig voorrdat iedereeen sliep.
Op
O de zaterddagmorgen werd weer als eerste nna het ontbijjt repetities gehouden oonder leidin
ng van Ad
Triepels,
T
Roob van der Zee
Z en Iris Bannier.
B
Allle kinderen kregen nieu
uwe partijenn voor hun neus die ze
in
i de twee ddagen moestten oefenen
n om deze opp de zondag
gmiddag te kunnen uitvvoeren.
Na
N de Lunchh was het de
d start van de
d Zeskampp waar de teeams naast de
d traditioneele stormbaaan ook
Spijkerbroek
S
k hangen, mannetje
m
Piss, menselijkke slang, tou
uwtje spring
gen met de ggroep en dee
buikschuive
b
er competitie moesten voeren.
v
Als rode draadspel was er dit jaar vooor matbal geekozen.
Dit
D jaar wass de buikschhuiver als laaatste onderrdeel ingeplaand en werd
d er niet alleeen water maar
m ook eenn
fles
f afwasm
middel op geespoten om de baan maaar zo glad mogelijk
m
te maken.
Wesley
W
Sennten was de enige die dee volledige 20 meter op
p zijn buik wist
w te overrbruggen on
nder het
daverende
d
een enthousiaaste aanmoeediging van alle aanwezigen.

Na
N afloop vvan de zeskaamp stond er
e een heusee Frietkraam
m te wachten
n om alle deeelnemers tee voorzien
van
v een heerlijk frietje en een snacck naar keuzze.
Op
O de zaterddagavond werden
w
doorr Daisy Murree, Anne Eijssen
E
met Susan
S
Bastiiaens en Deesiree
Hulshof
H
mett Robin Schhoonbrood en
e Savanna Verhoef op
ptredens verrzorgd die m
met luid app
plaus werdeen
ontvangen
o
ddoor de andeere deelnem
mers. Om 222:30 werd er met zijn allen
a
een grooot Kampvu
uur
ontstoken
o
opp de weide waarbij Vin
ncent Sijbenn op zijn Alltsax nog waat verzoek nnummertjess ten gehoree
bracht.
b
Dezee avond ginngen wat meensen vroegger naar bed
d en was hett ook snel naa 01:00 uurr rustig op de
d
Woushoeve
W
.
Op
O zondagm
morgen moeesten bijna allen
a
deelneemers wakk
ker worden gemaakt
g
dooor de leidin
ng zodat we
tijdig
t
aan heet ontbijt koonden begin
nnen. De zonndag staat in het teken van het gevven van het afsluitendee
concert
c
met daartussen voldoende vrije tijd vooor de jeugd
d om nog tee voetballenn of andere gezellige
g
spelletjes
s
te doen.
Voor
V
het afssluitende cooncert waren
n er vele toeeschouwerss toegestroomd die ondder het genot van een
kopje
k
koffiee en stukje vlaai
v
het opm
maat orkestt o.l.v. Iris Bannier
B
2 nu
ummers tenn gehore braachten. De
jeugdige ledden, die zeldden voor zo
o’n groot puubliek haddeen gespeeld, werden dooor luid applaus bedankkt
voor
v
hun opptreden.
Hierna
H
was het de beurrt aan de jeu
ugddrumbannd die onderr leiding van
n Ad Triepeels een SAM
MBA band
hadden
h
opgeericht wat ook
o de waarrdering van het publiek
k kon hebbeen.
Als
A laatste w
was het de beurt
b
aan heet jeugdorkeest dat o.l.v.. Rob van der Zee 5 nuummers ten gehore
brachten
b
waaarbij de num
mmers; Thee Olympic fflame, Havaa nagila en Bakerstreet
B
March pas sinds
zaterdagoch
z
htend op de pupiter lageen. Het pubbliek waardeeerde de uitv
voeringen ddan ook mett een groot
en
e welverdiend applauss, waarbij de
d solisten V
Veerle Mom
m en Wim vaan Herpt vooor hun solo
o in Pavane
in
i Blue extrra in het zonnnetje werdeen gezet.
Ron
R Thimisster sloot het weekeindee af met de bekendmak
king van de groep die dde Wisselbeeker
gewonnen
g
hhadden. Dit was de groeep van Guyy van den Bo
oorn die ondanks hun sslechtere prestatie bij de
d
wandeltocht
w
t, die trouw
wens gewonn
nen werd dooor de groep
p van Paul van
v Herpt, nnipt wist te winnen vann
de
d groep vann Dasima Schmitz.
S

Ik
I wilde viaa deze weg nogmaals
n
ieedereen beddanken; deellnemers en leiding die hhet jeugdkaamp weer
allemaal
a
tot een davereend succes hebben
h
weteen te maken
n.
Wij
W hebben meteen na afloop van het jeugdkaamp besloteen om volgeend jaar wedderom een jeugdkamp
te
t organiseren maar wee zullen dit op
o een andeere locatie gaan
g
doen. De
D locatie iss gelegen in
n Dilsen
Stokkem
S
enn het weekeiinde dat dit gaat plaatsvvinden is op
p

2 tm 4 septem
mber 20011,

Reserveer alvast inn je agenda
a!

Oplossing
O
g verhaal wandelto
ocht jeugd
dkamp.
Inleiding:
I
H
Het verhaal gaat
g om hett voorkomenn van de insslag van de planetoïde W
Wilhelminaa op de
aarde
a
dat moogelijk zou zijn binnen
n 60 uur naddat het jeugd
dkamp van start ging.

Missie
M
savinng the planeet.
Groep
G
1:
Er
E was eenss een planetooïde Wilhellmina. Hij zzou binnen 60
6 uur op de aarde insllaan. De helle jeugd vann
Harmonie
H
W
Wilhelmina is opgeroep
pen om sam
men te beden
nken hoe wee dit kunnenn voorkomeen. De jeugdd
kwam
k
tot dee conclusie van 2 opties:
1) Met een raket op
o de planetoïde schieteen om deze te verbrijzeelen zodat dde deeltjes zich
z
versppreiden in de
d ruimte.
2) Met het jeugdhaarmonieorkest zo mooii & hard speelen dat de meteoriet
m
o f uit elkaar barst of vann
richtting verandeerd.
Groep2:
G
Wij
W zijn tot de conclusiie gekomen
n om optie 2 te kiezen zodat
z
wij zo
o hard en m
mooi mogelijjk gaan
spelen
s
zodatt de meteorriet van rich
hting verandderd.
Groep3:
G
Rob
R heeft onns zaterdag scheurrisim
mo geleerd, zodat we zondag heel hard kunneen spelen. Erg hard
kunnen
k
wij niet spelen dus sturen we
w Rob meet luidsprekeers en al in een
e raket dee ruimte in.
Groep
G
4:
Rob
R gaat daaar marsmannnetjes opleeiden om zoo hard mogeelijk te speleen. Over eenn paar jaar zullen
z
deze
mannetjes
m
zzo hard kunnnen spelen dat
d de planeetoïde vna richting
r
veraanderd. Robb zal ervoorr zorgen datt
de
d planetoïdde naar de maan
m
gaat. Hierdoor
H
zall het ‘snach
hts nog donk
kerder wordden. Als opllossing zal
hiervoor
h
eenn plastic maaan naar hett heelal gezoonden word
den. Hierdoo
or zal de aar
arde veiligerr zijn voor
groep
g
5.
Groep
G
5:
Maar
M helaass kunnen wiij als groep 5 hier niet oop verder gaan. Omdatt wij bij de B
Boswandeliing, dankzijj
de
d geweldigge aanwijzinngen bij de boswandeli
b
ing, in de vaal zijn gelop
pen van de m
marsmannetjes. Door
de
d brandendde fakkels tee omzeilen probeerden
p
n wij te ontk
komen aan de
d
marsmannet
m
tjes. Na veeel pogingen zijn we uiteeindelijk tocch uit gekom
men bij de W
Woushoevee.
Groep
G
6:
In
I de Woushhoeve kregeen we het beericht te horren dat de planetoïde
p
op
o een anderre plaats zou inslaan,
namelijk
n
reccht bovenopp de Greunee Zaol. Groeep 6 heeft ervoor gezorrgd dat niem
mand gewon
nd is geraakkt
en
e heeft bij voorbaat dee beker al gewonnen. A
Aangezien Theo
T
de enig
ge van de m
mannenzaal is die erg
goed
g
heeft ggeslapen, mag
m hij de beeker aan grooep 6 overhandigen.
Groep
G
7:

De beker van groep 6 is inderdaad erg verdient maar helaas mogen we hun niet zegen dat ze niet
gewonnen hebben. We laten ze maar eventjes in hun geluk makende waanbeeld. De planetoïde is wel
daadwerkelijk uit de dampkring gestoten maar dit dankzij de goede samenwerking tussen alle groepen
(buiten groep 6, deze verpestte het haast voor onze groene buren).
Al met al een goede dag, fijne missie en wereld vrijheid.

Nieuws van de commissie werving en opleiding.
Via deze weg willen we jullie op de hoogte houden van de ontwikkelingen betreffende onze
leerlingen. En er zijn in de afgelopen maanden alweer een paar mutaties geweest in ons
leerlingenbestand.
Didier Meese en Melissa Lardenoye hebben zich aangemeld als lid bij onze harmonie en gaan allebei
trompet spelen. We wensen hen beiden veel plezier bij de Blouwe.
Helaas hebben Louis Knubben en Harold Pauwels zich afgemeld als lid van de harmonie.
En Thibaud Hamers, bariton, heeft zich bij het OpMaat orkest dusdanig goed geprofileerd dat hij na
het jeugdkamp al is doorgestroomd naar Joonk Blouw orkest en daar heeft hij zich ondertussen ook al
goed laten horen. Super.
Commissie Werving en Opleiding

JUBIL
J
LARIS
SSEN 2010
Zondag
Z
7 noovember a.ss. – een weeek eerder daan aanvankeelijk gepland - vieren w
we onze jubilarissendagg
2010.
2
Tradittiegetrouw begint die dag
d met eenn Eucharistieeviering in de parochieekerk, gevollgd door eenn
koffietafel
k
inn de harmoniezaal en een
e huldiginng/receptie van de jubilerende ledeen met als afsluiting
a
een
e gezelligge nazit. De huldiging van
v de jubillarissen vorm
mt telkens weer
w een appart momentt in het
verenigingsj
v
jaar. Het is een momen
nt voor een korte terugb
blik op zoveeel jaar harm
monie Wilh
helmina. Ditt
jaar richten we de schijjnwerper op
p liefst 4 diaamanten jub
bilarissen, 1 gouden, 4 zzilveren en 2 koperen
feestelingen
f
n, samen goeed voor zo’n 415 Wilhhelmina-jareen.
Het
H quartet 60 jarigen bestaat
b
uit de
d heren Pieerre Bastiaen
ns, Harrie Beerts,
B
Nicoo Hogenboo
om en Mathh.
Paulussen.
P
W
We vermeldden de nameen in alfabeetische volgo
orde want ze
z hebben allle vier zond
der
onderscheid
o
d bijzonder grote
g
verdieensten voor de Blouw van
v Wolderr.
De
D gouden m
mijlpaal woordt dit jaar bereikt dooor Henk Klu
uts en bij dee zilveren juubilarissen ontmoeten
o
we
w Remco C
Corsius, Evelyne van Dam,
D
Léon vvan Duurlin
ng en Patricia Snijders--Kluts en dee heren Guyy
van
v den Booorn en Bèr Hesemans
H
vormen
v
het koperen du
uo.
We
W beginneen met onze koperen ju
ubilarissen
Guy
G van deen Boorn
Guy
G begon 12½ jaar geeleden bij dee
opa
o vond hijj een beteree plek dan binnen
b
het
voelde
v
van ppa, ma en zuus. Hij is in
nmiddels
speelt
s
trombbone. Hij stuudeert aan de
d Hoge
derdejaars
d
w
werktuig- boouwkunde (overigens
(
luchtverkeer
l
rsleiding).

drumband.
d
D
Dicht in de buurt
b
van
orkest
o
waar hhij de direccte adem
to
och overgesstapt naar het orkest enn
school Zuydd en volgt daaar als
met
m een knippoog naar

Verder
V
is hijj een fanatiek lid van Marsna,
M
de
waar
w hij in hhet eerste heeren-team uitkomt.
u

handbalveren
h
eniging uit Meerssen
M

Bèr
B Hesemans
Bèr is eveneens
e
122½ jaar geleeden toegetrreden tot dee Blouw van
n Wolder enn
is multtifunctioneeel inzetbaar. Binnen hett orkest heeeft hij tuba gespeeld,
g
maar als gevolg vaan wisselen
nde diensten
n heeft hij heet accent vaan zijn
deelnam
me aan het hharmoniegeebeuren moeten verlegggen naar dee buitenoptredeens. Hij wass bij de vaan
ndel-afdelin
ng
en mom
menteel is hhij de man die
d binnen de
d harmoniee tijdens buiitenoptredeens de grotee trom voor zijn rekenin
ng neemt. B
Bij evenem
menten waar
voor dee harmonie revenuen tee behalen ziijn, is hij sam
amen met An
ndrea steeds
van de partij om eeen helpendee hand te biieden.
De zilv
veren jubilarrissen.

Remco
R
Corrsius
Vijfentwinti
V
ig jaar lid van
v de drum
mband. Hardd werkend zo
onder in de belangstellling te willeen staan.
Bescheidenh
B
heid siert heem. Hij is er wanneer eeen beroep op
o hem ged
daan wordt. Via Roel Close
C
is hij
25
2 jaar geledden bij de drumband
d
van de harmoonie gekom
men.
Inn de loop deer jaren hee ft hij met diie drumband vele prijze
zen gewonneen zoals
bondsconcou
urs, Limburrgs kampioeenschap en het
h Nederlan
ands kampio
oenschap in
de ere-divisie. In 2005 w
werd een fan
ntastisch su
ucces gehaalld tijdens heet WMC in
K
Kerkrade.
Momenteel
M
iss Remco betrokken bij het melodissch slagwerrk.
Maar naast de
M
d drumbandd heeft Rem
mco nog een
n andere groote hobby: sporten
s
en
dan met nam
me voetbal. V
Via Leonidaas, Kanne, Caberg
C
is hiij enkele jarren geleden
bij Willem I terecht gekkomen als keeeper van het
h 1e elftal. Een hardneekkige
blessure hou
udt hem thanns reeds lan
ngere tijd uitt het wedstrrijdgebeuren
n, maar hij
verkeert toch
h wekelijks binnen de lijnen,
l
want hij is keepeerstrainer van het
van RKVV
dameselftal
d
VL/Polaris.
In
I zijn dagelijks leven houdt
h
hij zich bezig meet waterzuiv
veringsinstaallaties en al
alles wat daaar mee te
maken
m
heeft
ft.
Remco
R
is oook altijd te vinden
v
bij de
d activiteiteen waar voo
or de harmo
onie gewerkkt wordt zoaals Pinkpopp,
Preuvenemi
P
int, Carnavaalsbal enz. De
D wijze waaarop hij een uitstekend
d glas bier w
weet te tapp
pen dwingt
respect
r
af.
Hij
H vervult bbinnen het harmoniege
h
ebeuren eenn voorbeeldffunctie en zeet zich sameen met de overige
o
ledeen
van
v de drum
mband in om
m die drumb
band een proominente pllaats in de Limburgse
L
m
muziekwereeld te laten
blijven
b
inneemen.
Evelyne
E
van
n Dam
Wiee kent haar niet, de altiijd opgewek
kte hoboïstee van onze harmonie?
h
Vijfentwintig jjaar is zij eeen dragendee kracht binnnen het totaale
monie-gebeeuren. Steed
ds inspireren
nd en motivverend bezig
g, altijd
harm
bereid om een hand te hellpen als dat nodig is, enn ook actieff in
com
mmissieverbband.
Sam
men met anddere leden nam
n zij enkele jaren geeleden het in
nitiatief om
te
t komen tot een nieuw
we opzet en aanpak vann onze jeugd
dopleiding. De
D commisssie Werving
g en
Opleiding
O
w
werd in het leven
l
geroep
pen en medde dankzij de
d niet aflateende inzet vvan Evelynee kan en mag
die
d commisssie zich verrheugen in een
e succesvoolle aanpak
k.
Voor
V
elke m
muziekverenniging is aan
nwas van leeden bittere noodzaak. Het
H voortbeestaan is hieervan mede
afhankelijk.
a
Alles moett blijven fun
nctioneren een doordraaaien en liefstt vooruitganng boeken. Van haar
ervaring
e
op de universiiteit als lid van
v de comm
missie Werv
vingsdagen hebben wee als harmon
nie dankbaaar
gebruik
g
moggen maken.
Haar
H betrokkkenheid bij de Blouw van
v Wolderr accentueerrde zij nog eens
e
duideliijk bij haar promotie
aan
a de univeersiteit van Eindhoven.
Een
E van haaar stellingenn luidde:
“Voor
“
een bbetrokken lid van een vereniging
v
kkan het misssen van een repetitie off training veele maal
meer
m wroegging opleverren dan een dag vrij nem
men van heet werk”. Die wroegingg heeft ze deestijds
zoveel
z
mogeelijk willen voorkomen
n, want ookk tijdens haaar studie was ze nagenooeg iedere reepetitie in
Wolder
W
aanw
wezig.

Bastiaens,
B
L.H.
Hogenboom
H
m, P.
KWH
K
Haasnoot,
H
JJ.W.M.
Muijs,
M
J.E.L
L.
Henk
H
Kluts
Vivian
V
Snell & Danny Kluts
K
Marcel
M
Thijssens

-

Maa
astricht
Maa
astricht
Wollder
Maa
astricht
Maa
astricht
Wollder
Geu
ulle
Wollder

en
e een aanta
al sponsors, dat
d anoniem
m wenst te blijijven.

Tillie
T
Behee
er BV
Vebego
V
Inte
ernational BV
Demmler-H
D
Hogenboom
m, mw. I

-

Dave
D
van D
Dongen
Schildersbe
S
edrijf Harry Driessens
J.P.
J Hogenboom BV
KPB
K
Kieft P
Partners Bo
ouwadvies
Theunissen
T
n Maastrich
ht BV
Restaurant
R
Mary Won
ng
Paul
P
Block Optiek
Kruiveld
K
BV
V, S
Verkeerssc
V
chool Johan
n Mulkens
Café
C
de Pe
epel
J.
J van de S
Staay, architecten
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Leden van de Club van Honderd
P.J.C. Aarts
I. Alken ‐ Bastiaens
L.H. Bastiaens
A.G. Bastiaens
P.A. Bastiaens
L. Bastiaens
M. Bastiaens
H. Bastiaens ‐ Darding
T.W.C. Beckers
N.W.D. Beckers
H. van den Boorn
M. Borgignons
J. Bronswaar
E.B.G. Broux
A. Cauberg ‐ Vandenboorn
M. Caubergh
R.J.E. Close
C.L.J.M. Close
M.A.G. Corsius
J. van Dam
H.W.P. Darding
J.W.P. Darding
R. Dear
Depondt Fiberworld BV
H. Dieteren ‐ Franssen
H. Doms
J.P. van Dongen
J. Dritty
J.J.H.M. Duijsinx
L.R. van Duurling
V.H.M. Eggen
M.G.H. Eggen ‐ Nelissen
G. Eijssen

J. Eijssen
M.W.M.W. Ernenst
J.J.H. Ernenst
C. Ernenst ‐ van Beek
W. Feijt
M.W. Feijt
V. Gebhardt
J. Groeneweg
M. Groeneweg
H. Habets
L.J.E. Hameleers
W.J.J. de la Haye
F. Hertogen
W.T. Hertogen
G.M.N. Hesemans
L.H.M. Hesemans
W.S.M. Hesemans
M.C.P. Hogenboom
J.A.H. Hogenboom
N.G.J. Hogenboom
T.G.A. Hogenboom
P. Hogenboom
J.P. Hogenboom
I.P.J. Huisman ‐ Eijssen
W.H.Y. Hul
A.E.M.L. Knaapen
A.G.W. Koumans
M. Meertens ‐ Caberg
F.M. Menten
W.G.A. Moors
M.P. Nicolaes ‐ Hertogen
E. Niesten
L.J.J. Paulissen

H.J.M. Paulissen
P.H. Peeters
W.J. Peeters
C.C.J. Pepels
P.L. Raia
L. Rammers
J. Sijben
P.P.W.J. Snijders ‐ Kluts
A.S.F. Spronck ‐ Vroemen
J.A.S. Stevens
G.P.M. Theunissen
P.M.J.I. Thijssens
P.M.J. Thijssens
P.J. Thijssens
R.P.M.J. Thimister
C.C. van Thor
L.L. Tillie
L. Vandenboorn
M. Vievermans
J.J.A. Vliegen
A. van Vlodrop ‐ Mares
J.J.M. Vrancken
G.P.J. van Weert
R.P.L. van Weert
M.N.G. van Weert
R.G.M. van Weert
H. Weltens
J. van Wensveen
L.A.A. Willems
G.G.A. Willemsen
R.J.J. van der Zee
L. van der Zee

Evelyne
E
heeeft naast hett maken van
n muziek noog drie grotee hobby’s namelijk
n
wan
andelen, knu
uffelberen en
e
carnaval
c
vieeren.
Wandelen
W
ddeed ze ondeer meer in Engeland,
E
T
Turkije en eeen aantal an
ndere landenn. Al wandeelend is ze
ook
o in de arrmen van haaar man Léo
on te recht ggekomen.
Met
M knuffells heeft ze ieets bijzondeers aldus zeeer betrouwb
bare bronnen en het carrnaval viereen zit haar inn
het
h bloed.
Léon
L
van D
Duurling
Ook
O iemandd op wie nim
mmer teverg
geefs een beeroep wordtt gedaan.
Léon iss door zijn hhuwelijk met Karin in een echt blaauw nest te recht
gekom
men. Hem weerd geen keeus gelaten. Met iemandd uit een Bllouwe
familiee trouwen enn in Wolderr komen wo
onen beteken
ent per defin
nitie dat je er
e
niet aan ontkomt oom de belan
ngen van dee Blouw meee te helpen behartigen..
Léon iss lid van dee vaandelafd
deling, maarr hij doet veeel meer voor de
harmon
nie. Het is eeen algemeeen bekend verschijnsel
v
dat de ledeen van
nageno
oeg iedere vvereniging de
d handen uit
u de mouw
wen moeten steken om
extra in
nkomsten tee verwerven
n teneinde hun
h verenigiing “draaien
nde” te
houden
n. Wanneer wij als harm
monie extraa revenuen kkunnen krijg
gen door
inzet van
v vrijwilliggers bij gro
ote evenemeenten – denkk maar eenss aan
Jumpin
ng Indoor M
Maastricht, Preuvenemi
P
int, Ronde vvan Wolder, Pinkpop
enz. - om
o hand- enn spandienssten te verricchten, dan hhoeven we Léon
L
niet
eens
e
te vraggen. Die is er
e gewoon.
Datzelfde
D
geeldt ook vooor andere zaaken, zoals bv het verv
voer van hett instrumenttarium bij concerten
van
v de drum
mband en heet slagwerk van het harrmonieorkesst. Wanneerr het gaat om
m concoursd
deelname iss
er
e een nog ggrotere drukk op de men
nsen die vooor het vervoer zorgen. Voor
V
hem ggeen punt.
De
D organisaatie van het jaarlijks
j
jeu
ugdkamp vrraagt inzet van
v menskraacht. Hij is eer bij!
Tijdens
T
het afgelopen open
o
luchtco
oncert op dee speelplaatts van de baasisschool m
mocht er besst wat meer
beschutting
b
tegen de zoon zijn. Wiee zorgde eiggener beweg
ging vlak vo
oor aanvangg van het co
oncert nog
voor
v
het opzzetten van een
e ruime paartytent? Onnze Léon.
Hij
H is bijzonnder trots opp zijn harmo
onie. Niets is voor hem
m te veel en hij weet zicch daarbij volledig
v
gesteund
g
dooor het thuissfront. Léon
n is een echtte levensgen
nieter. Hij werkt
w
graag in zijn bloeementuin,
houdt
h
van leekker eten en
e een goed glas bier veersmaadt hiij ook niet. Maar
M hij kaan ook genieeten van op
vakantie
v
gaaan en het lieefst doet hij dat met eenn camper.
Patricia
P
Sn
nijders-Klutts
Patricia
P
tradd 25 jaar gelleden toe to
ot de Blouw van Woldeer. Het kon ook
o niet andders, want de
d familie
Kluts is sin
nds de opricchting van de
d Blouw zeeer nauw veerbonden meet onze
harmonie.
Na haar solfège-opleidding ging zee dwarsfluitt spelen, eenn instrumen
nt dat ze nogg
steeds met verve hanteeert. Zij is ambitieus
a
en
n gedreven,, een spontaane meid diee
binnen de harmonie
h
veele vrienden
n

en
e vriendinnnen heeft. Naast
N
het maaken van muuziek heeft zij bloemscchikken als hobby en daar
d kan ze
heel
h goed m
mee uit de vooeten. De zaaterdag vorm
mt een aparrte dag in dee week voorr Patricia. Als
A je haar
dan
d moet heebben, hoeff je maar naaar de stad tee gaan en jaawel hoor, dan
d zie je haaar samen met
m Raoul –
ook
o een beeetje een jatskkont – en Feemke, hun ddochter, win
nkel in wink
kel uit lopenn. Als het dan
d tijd is
richting
r
Geuulle te vertreekken mag Raoul alless meesjouween.
Overigens
O
iss Raoul geeen onbekend
de binnen heet Wilhelmiinagebeuren
n, want hij iis reeds 10 jaar
j lid van
cv
c de Blouw
we.
Onlangs
O
heeeft Patricia een
e cursus fotografie
f
ggevolgd en dus
d weet ze ook hoe zee een aardig
g plaatje kann
schieten.
s
Kamperen
K
zzit in de fam
milie en dus komt iederee vakantie de
d caravan uit
u de stallinng om gedu
urende
enkele
e
wekeen van rust en natuur op een campping te genieeten. En als het maar evven kan, reg
gelt ze het
zo
z dat in dieezelfde tijd ook de rest van de fam
milie met de caravan op die campinng arriveert.. Hoe meer
zielen,
z
hoe m
meer vreugdd.
In
I haar dageelijks leven is Patricia Praktijkman
P
nager bij Geezondheidsccentrum Neeerbeek.
Waar
W we heet nog niet over
o
hebben
n gehad is dee onafscheid
delijke vierv
voeter Beauu. Die gaat nagenoeg
n
overal
o
mee een die weett precies datt hij op vrijddag steeds richting
r
Wolder gaat w
waar hij verw
wend wordt
door
d
(o)ma Annie.
Henk
H
Klutss
We
W gaan vaan dochter naar
n pa en beelanden zo iin de region
nen waar dee gouden jubbilaris van dit
d jaar,
Henk
H
Kluts,, verblijft. Henk
H
herden
nkt dit jaar zzijn vijftigjaarig lidmaattschap van oonze harmo
onie.
We hebben
n het reeds bbij zijn doch
hter Patriciaa aangestipt,, hij stamt uit
u een
Wolderse familie
f
die ssinds de oprrichting in 1908
1
hechtee banden meet harmoniee
Wilhelminaa heeft. Hett is dan ook geenszins verwonderli
v
ijk dat zijn dochter en
zoon reeds jarenlang aactief lid zijn
n van de haarmonie, terw
rwijl Vivian
n - de partneer
van zijn zoon – ook reeeds een aan
ntal jaren alss muzikantee de gelederren van onze
harmonie versterkt.
v
In het begin
n van zijn m
muzikale carrrière heeft hij klarinett, sax-alt en sax-baritonn
gespeeld om
m vervolgenns over te sttappen naarr de trombonne-groep waar
w hij nu al
a
meer dan 40
4 jaar deel vvan uitmaak
kt. In die tro
ombone-grooep speeldee destijds
ook zijn vaader.
Jarenlang was
w hij lid vvan de Blauee Jäger en tegenwoordiig versterktt hij ook nogg
de geledereen van het S
Seniorenork
kest waar hijj elke dinsddagmorgen trouw
t
gaat
repeteren.
Vanuit
V
zijn voormaligee werkkring bij Essent N
NV heeft hiij voor harm
monie Wilheelmina een netwerk
n
vann
zustervereni
z
igingen opggebouwd, waarvan
w
het bbestuur ontzettend graaag gebruik m
maakt voor het geven
van
v concerteen. Hij is eeen fanatiekee Blouwe diie de ontwik
kkelingen binnen het tootale harmoniegebeuren
g
met grote belangstelling volgt.
Hij
H gaat eveenals de restt van de fam
milie graag oop vakantiee met de caravan. Sindss hij niet meeer actief
deelneemt
d
aaan het arbeidsproces, is
i hij geheell onvrijwilliig gebombaardeerd tot cchef-uitvoerring
projecten
p
Geulle. Nee, geen chef die
d toezicht op de uitvo
oering houdtt, maar de m
man die het werk
daadwerkeli
d
ijk verricht..

Ageend
da

.

Zie
Z voor eenn actueel ovverzicht:
http://www.
h
.harmoniew
wilhelmina.n
nl/
onder
o
het koopje activiteeiten.
Okt
Zo 17 Okt
O

14:30
0u

Wijnp
proeven in Ha
armonie Zaa
al HW

Zo 31 Okt
O

9:30 u

Wand
deltocht en co
oncert jeugd Harmonie

Nov
zo 07
za 13

9:30 u
0u
19:00

Jubila
arissenfeestt
Conce
ert in de Sintt Janskerk aa
an het Vrijtho
of met
fanfarre St. Gertrud
dis uit Sint Geertruid

wo 17 t/m
t/
zo 21
zo 21
zo 28

14:00
0u
nnb
b

Werkz
zaamheden JIM
Kiene
en Supportsv
vereniging
Adven
ntconcert doo
or ensemble
e i.s.m. St.
Caeciliakoor Wold
der ovb

Dec
zo 19
vr 24
zo 26

nnb
b
22:30
0u
09:30
0u

Kerstconcert in de
e kerk van Wolder
W
Opluis
steren Kersttviering in Ke
erk Wolder
steren Eucharistieviering
g 2e Kerstda
ag in Kerk
Opluis
Wolde
er

jan-11
zo 09

11:30
0u

Nieuw
wjaarsconce rt door jeugd
dorkest en
jeugd
ddrumband

feb-11
za 12

20:00
0u

avalsbal
Carna

U begrijpt hhet al: hij is de man die bij zoon enn dochter th
huis ingrijpende klussenn voor zijn rekening
r
neemt
n
en daat ontlokte hem
h onlangss de uitspraaak: “iech hö
öb noe nog minder tiedd es wie iech
h nog aon ’tt
werrek
w
waorr”. Vraagt hij
h zich ook nog af hoe dat komt!
Is
I hij niet inn Geulle dann is hij bezig
g in en om zzijn huis in de Lammerrgierstraat. D
De tuin moet er altijd
piekfijn
p
uitzzien en als hij
h een keer bij toeval nniets te mak
ken of te repareren heefft, dan gaat hij
h
computeren
c
n en ook daaar staat hij zijn
z mannetjje. Word, Ex
xcel, internet, e-mail, PPowerPoint, adobe
reader,
r
meddia player, noem
n
maar op,
o hij weet er alles van
n.
We
W komen bbij degenenn die 60 jaarr de blauwe kleuren van
n Wolder veerdedigen een ontmoeteen daar
achtereenvo
a
olgens
Pierre
P
Basttiaens
Pierree werd bij zzijn aantredeen als lid vaan onze harm
monie inged
deeld bij dee
hoorn
ngroep, eenn onderdeel dat hij meerr dan 50 jaaar trouw is gebleven.
g
Binneen die groepp vervulde hij
h een voorrbeeldfunctiie en was hiij
aansp
preekpunt vvoor de overrige hoornbllazers. Na zzijn terugtreeden als
actieff muzikant w
werd hij ben
noemd tot ere-lid,
e
een bbenoeming die hij
absolluut verdiennde. Naast zijn
z bijdragee aan het har
armoniegebeeuren als
muzik
kant was enn is hij ook nog
n op andeere terreinenn voor de harmonie
h
actieff.
Sindss 1960 is hijj de man op
p wie steevaast een beroeep wordt geedaan
wann
neer een puppiter, archieefkast, schelllenboom enn noem maaar op aan
reparratie toe is. V
Vakkundig zorgt Pierree ervoor datt alles zo sp
poedig
mogeelijk weer inn een goedee staat verkeeert. De harm
monie kan steevast
s
eenn
beroep
b
op hhem doen. Hij
H staat altijjd gereed om
m te helpen
n. De tijden veranderen
v
en velen vaan ons weteen
zich
z nog de tijd te herinnneren van de wekelijkkse of maandelijkse loo
onzakjes. Je loon via dee bank
krijgen
k
was er niet bij. Nee, gewoo
on in het haandje.
Dat
D betekennde ook vooor onze penn
ningmeesterr een contan
nte inning van het contrributiegeld. Maar de
penningmee
p
ester had daaarbij hulp gezocht
g
in dde persoon van
v Pierre. Vijfentwinti
V
ig jaar lang had hij de
eer
e en het geenoegen om
m maandelijks de “conttant betalerss” aan te klaampen en tee zorgen datt de
penningmee
p
ester hun coontributie in
n de boeken kon bijschrrijven. In 19
995 gaf de llaatste “conttant betaler””
zich
z ook gew
wonnen en ging ook hiij via de auttomatische overschrijvi
o
ing zijn conntributie volldoen.
Gevolg:
G
Pieerre was zijnn “baan” kw
wijt.
Als
A compennsatie voor dat
d verlies heeft
h
het besstuur hem enkele
e
jaren geleden inggelijfd bij het
h team datt
belast
b
is met het ophaleen van oud papier.
p
Hij m
moet toch wat
w te doen hebben!.
De
D grote hobby van Pieerre is tuinieeren. Achteer zijn huis heeft
h
hij een
n grote moeestuin en om
mdat die tuinn
in
i zijn ogenn niet groot genoeg
g
is bewerkt hij oook nog een
n ander stuk
k grond waaar hij allerhaande
groenten
g
teeelt. Wat hij met al die groenten
g
do et? Het antw
woord op diie vraag is ssimpel: de mensen
m
van
de
d Pletzerssstraat moeteen toch ook eten. Hoeveen niet de deur
d
uit, gew
woon gratis thuis bezorgd.
Pierre
P
is iem
mand met eeen grote socciaal maatscchappelijke betrokkenh
heid. Langduurige zieken
n en ouderenn
die
d om hulpp verlegen zitten mogen
n op zijn bellangstelling
g en inzet reekenen.

Harrie
H
Beerts
Begin 195
50 kwam H
Harrie als 9 jarige de gelederen vann de Blouwee van
Wolder versterken.
Hij werd lid van de kklarinetgroeep en al spoeedig voeldee hij zich bin
nnen die
groep als een vis in hhet water. Dat
D instrumeent was hem
m op het lijff geschrevenn
uzikale sterr begon te riijzen. Hij giing lessen vvolgen aan de
d stedelijkee
en zijn mu
muziekschool en verrvolgde zijn
n muziekstud
die aan het Maastrichtss

Conservator
C
rium. Binneen de harmo
onie had hij inmiddels met
m veel inzzet en enthoousiasme dee opleiding
van
v de klarinetleerlingeen ter hand genomen enn dat deed hij
h tot 1994,, meer dan 330 jaar. Hij was een
uitstekend
u
leeermeester, maar hij gaaf de leerlinngen geen kans
k
om de kantjes
k
ervaan af lopen. Hij wilde
resultaat
r
zieen. Ook buitten de harm
monie verzorrgde hij de opleiding
o
vaan klarinettiisten. Zijn naam
n
en
faam
f
was beekend binneen de Limbu
urgse muzieekwereld. Begin
B
jaren 90
9 trad hij iin de luwte van het
harmoniege
h
beuren omddat zijn hoofdfunctie biij het Limbu
urgs Symfonie Orkest tte veel tijd ging
g
vragenn.
Niettemin
N
bbleef zijn betrokkenheid
d bij het Wiilhelminageebeuren in sttand. In 20001 gaf hij tee kennen de
harmonie
h
w
weer als actieef muzikantt te komen vversterken omdat
o
zijn pre-pensioen
p
n in zicht kw
wam. En zoo
geschiedde.
g
Hij was naauwelijks terrug binnen de klarinetg
groep of hett bestuur deeed een bero
oep op hem
om
o bij verhiindering vann de dirigen
nt de wekeliijkse repetittie te verzorrgen. Hij deeed dat met grote inzet
en
e betrokkennheid.
Die
D inzet enn betrokkenhheid bleken
n met name ttijdens de voorbereidin
v
ng van de deeelname aan
n het WMC
C
2005
2
toen hhij van de enne op de and
dere dag de muzikale leeiding van het
h korps m
moest overneemen, in
afwachting
a
vvan de aansstelling van een nieuwee dirigent. Hij
H heeft datt op een uitsstekende maanier
gedaan.
g
Harrrie is ook ondersteunen
o
nd lid van hhet team datt maandelijk
ks oud papieer ophaalt. Hij heeft
een
e aantal eigen inzameelingsadressen en zorggt ervoor datt het oud paapier, dat annders gewoo
on in de
openbare
o
coontainers terrecht zou ko
omen, in de perswagen
n voor de harmonie kom
mt. Hij gaatt graag op
vakantie
v
-F
Frankrijk en Spanje zijn
n voor hem favorieten, maar Amerrika is hem ook niet vreeemd - en
hij
h kan hele verhalen veertellen oveer de stedenn die hij bezo
ocht heeft. Cultuur
C
en hhistorie heb
bben zijn
voornaamste
v
e belangstellling, maar uit zijn verhhalen kun jee afleiden dat
d hij ook hhet culinairee aspect vann
een
e vakantiee niet vergeeet. Hij weett van het levven te genieeten.
Nico
N Hogen
nboom
Nico
N kwam eind 1949 bij
b de Blouw
w van Woldder. Hij starrtte als muziikant bij de bariton-gro
oep en staptte
na enige
e
tijd ovver naar de basgroep
b
en
n bleef tot op de dag vaan vandaag
de bas
b trouw. H
Hij was jaren
nlang lid vaan de Blaue Jäger en diie mist hij
nog altijd. Toenn de beslissing viel om te stoppen met de Blaue Jäger
deed
d hem dat ppijn in het haart. Hij was daaraan veerknocht: geezelligheid,
ondeerlinge vrieendschap, mensen
m
amusseren en de harmonie promoten,
p
wareen de uitganngspunten voor
v
de ledeen. Hij heeft
ft dat gemis inmiddels
ruim
mschoots geecompenseerd. Nico is jong
j
van haart en geest gebleven enn
een bewijs hierrvan is dat hij
h ondanks zijn leeftijdd het jeugdo
orkest Joonkk
Blouw
B
vol oovergave onndersteunt.
Hij
H vindt heet prachtig dat
d we een groot
g
jeugdoorkest hebben, want daaaruit blijkt dat de heel veel
jeugdige perrsonen belaangstelling hebben
h
voorr het maken
n van muziek bij onze hharmonie. Hij
H is daar
bijzonder
b
troots op, en teerecht!
Nico
N is iemaand die altijjd en overall paraat staaat voor de harmonie. Mensen
M
zoalss hij dragen
n de
vereniging.
v
Bij nacht enn ontij kan een beroep op hem ged
daan worden
n; hij is er. H
Hij is een van
v die
dragende
d
enn drijvende krachten
k
bin
nnen de verreniging, diee er voor zo
orgen dat dee Blouw haaar
nadrukkelijk
n
ke plaats binnnen de Wo
olderse gem
meenschap kan
k blijven innemen.
i
G
Gelukkig weet hij zich inn
het
h gezelschhap van velee andere Blo
ouwen en oook dat stim
muleert hem.
Hij
H kent de hhartslag vann de Blouw, hij signaleeert ontwikk
kelingen en draagt waaar mogelijk oplossingenn
aan.
a Hij vervvult een vooorbeeldfuncctie en dat ssiert hem.
Doodongelu
D
ukkig voeldde hij zich vo
orig jaar toeen hij vlak voor
v
de deelname aan hhet WMC plotseling
p
ziek
z werd enn een ziekennhuisopnam
me noodzakeelijk was. Hij
H zag het WMC
W
al zicch voorbijgaaan. Waren
al
a die repetities en partiijrepetities dan
d voor ni ets geweestt? Hij ging niet
n bij de ppakken neerrzitten –
anders
a
gezegd hij zorgdde ervoor daat de behanndelend speccialist hem heel
h snel naaar huis kon
n sturen om
daar
d verder op te knapppen. Het herrstel in Wollder deed wonderen,
w
want hij kon m
mee naar Kerkrade
K
en
daar
d was hijj heel blij om
m.

Hij
H maakt ook deel uit van het team
m dat zorgt voor de inzzameling vaan oud papieer ten bate van
v de
harmonie.
h
Nico
N is een stille krachtt met een filosofisch leevensdeviess: “koester wat
w je hebt, pas als je ieets niet meeer
hebt,
h
ga je w
waarderen wat
w je hebt gehad……”
g
”
Om
O over naa te denken.
Last
L but nott least..
Math
M
Pauliissen
M - of zoals u wilt JJeu – (iederreen weet ov
Math
ver wie we het hebben)) Paulissenn
deelt 60 jaaar het wel enn wee van onze
o
harmon
nie. Hoewell hij reeds jaaren in Heeer
w
woont,
is hiij Wolder stteeds trouw
w gebleven. In
I het belanng van Wold
der was en is
i
h geen in
hem
nspanning tte veel. De Wolderse
W
geemeenschapp en met naame de
B
Blouwe
ligg
gen hem naa aan het harrt.
Begin 1950
B
0 trad Math toe tot de harmonie.
h
Als
A eerste insstrument kreeg hij een
p
piston,
maaar die ruildee hij na enig
g tijd in voorr een instrum
ment van grrotere
afmeting, namelijk
n
eenn bas. Jarenllang vormde hij met N
Nico Hogenb
boom de
k
kern
van dee basgroep. Ook Math was
w een fan
natiek lid enn drijvende kracht
k
van
de Blaue Jääger. In de jaaren 1957-1
1958 was hiij een van dde initiërend
de krachten
om te komeen tot het foormeren van
n een zgn. jeeugdkapel, dde latere Bllaue Jäger.
Geruime
G
tijdd maakte hij
ij deel uit vaan de contacctgroep en zijn
z inbreng
g in die groeep werd hog
gelijk
gewaardeerd
g
d. Met nam
me in situatiees dat knelpuunten moessten worden
n opgelost, w
werd ook zijjn visie
duidelijk
d
beetrokken bij mogelijke oplossingsr
o
richtingen.
Veel
V plezierr beleefde Math
M aan de talrijke buiitenlandse (concert)reiz
(
zen die in dde jaren 1970-1990
werden
w
gem
maakt. Hij was
w er altijd bij en het bbier dat vóórr de terugreis aan een ““smaakproef” werd
onderworpe
o
en, smaakte overal andeers. Dat deeed er niet toee, als het maar lekker w
was.
Hij
H is een geezellige verrteller. Nu nog
n weet hij vele anekd
dotes te vertellen over ddie reizen en
n de
opluistering
o
g van vele opptochten. En meestal kkomen dan steeds
s
dezellfde namen ten tonele en
e weet je
snel
s genoegg wat hij en zijn kompanen destijdss daadwerkeelijk hebben
n uitgespoookt. Math sttond en staaat
niet
n graag inn de belangsstelling. Vo
oor hem hoeeft het niet, want hij vin
ndt volle inzzet voor een
n verenigingg
die
d je na aann het hart liggt, de gewo
oonste zaak van de wereld. Waar hij
h kan, steekkt hij nog stteeds een
helpende
h
haand toe. Hij is een van de
d mensen ddie binnen de
d verenigin
ng steun en toeverlaat waren/zijn,
w
een
e van de ssjouwers vaan het eerstee tot het laattste uur, een
n drijvende kracht, iem
mand die altij
ijd en overaal
paraat
p
staat ter wille vaan de harmo
onie. Hij is hhiervan een sprekend voorbeeld.
v
Onlosmakel
O
lijk was Maath ook verb
bonden met het eens zo
o roemruchte en veel geevraagde PL
LEM-orkestt.
Hij
H was eenn fanatiek lidd van dat orrkest. Ook ddat waren no
og eens tijden…
Lichamelijk
L
k ongemak was
w enkele jaren
j
geledeen de oorzaaak dat hij als actief muuzikant moeest
terugtreden.
t
. Vanwege zijn
z vele verdiensten vooor de harm
monie werd destijds zeeer terecht to
ot ere-lid
benoemd
b
Vanaf
V
deze plaats een bijzonder
b
haartelijk profficiat aan al onze jubilaarissen en niiet te vergetten hun
partners.
p
Heet feit dat we
w op 7 noveember zoveeel “Wilhelm
mina-jaren” mogen mem
moreren, beetekent
nadrukkelijk
n
k een grote betrokkenh
heid van hett thuisfront. Daar zijn we
w trots op. Zonder die
enthousiaste
e
e en betrokkken medeweerking en onndersteunin
ng van iederr’s thuisfronnt is zoveel jaar
j
lidmaatscha
l
ap niet haalbbaar. Wij zijjn eenieder daarvoor bijzonder erk
kentelijk.
GE
E

Wijn
W proeeverij
Zondag
Z
17 ooktober orgganiseert de supportersvvereniging een
e wijnpro
oeverij in onnze Harmon
niezaal ,
Tongersewe
T
eg 400.

Aanvan
A
ng: 14..00 uurr eindee: 17.00
0
Onze huiisslijter, Johhn Hogenbo
oom, heeft heerlijke
h
wijijnen voor u uitgezochtt
met het oog
o op de kkomende feeestdagen. Wij
W nodigenn u dan ook van harte uiit
om aan deze
d
gezelliige proeveriij deel te nem
men. Voorr de prijs vaan € 6.50
bieden wij
w u deze m
middag een tiental
t
heerllijke wijnenn aan. Deze mag u
natuurlijk allemaal bbestellen, maar
m door te proeven, kkunt u zelf een
e selectie
maken, welke
w
wijneen u het bestte bevallen.. Tevens zulllen wij u bij deze
lekkere wijnen
w
een m
menu suggeestie maken
n, misschienn doet u hierr nog leuke
ideeën
i
op .U
Uw bestellinng wordt heet weekeindde voor de kerst
k
bij u th
huis afgelevverd. Dit doeen wij na
telefonisch
t
aafspraak meet u te hebben gemaaktt.
Wij
W hopen vvan harte u deze
d
zondag
gmiddag te mogen beg
groeten.
Voorzitter
V
Supporterssverenigingg,
Harrie vaan den Boorrn

FOTO’s
F
jeugdkaamp zie website harmon
nie wilhelmina

Wandelt
W
tocht en concert jeugdhaarmonie
Zondag
Z
31 ooktober orgganiseert de supportersvvereniging een
e wandelttocht gecom
mbineerd meet een
concert
c
van onze jeugddharmonie.
Onze
O
jeugdhharmonie gaaat dan sam
men met eenn nog nader te noemen jeugdharmo
j
onie in de occhtend
gezamenlijk
g
k repeteren. Na de repetitie gaan ziij samen aan
n de lunch, waarna er eeen wandelttocht wordt
gelopen.
g
Iedereen
I
diee Harmonie Wilhelmin
na een warm
m hart toedraaagt en verd
der iedereenn die het leu
uk vindt om
te
t wandelenn, nodigen wij
w uit om ziich om 12.330 uur in dee café Aajd Vroenhoven
V
n in te schriijven. Het
wordt
w
een leeuke wandeeling, waaraaan ook de aandere deeln
nemende veereniging zaal deelnemen. Uiteraardd
zullen
z
de vlaaai en koffiie hier niet ontbreken.
o
Na
N de wanddeltocht zulllen beide jeu
ugdharmoniieën een concert geven
n van elk 200 minuten, waarna
w
zij
gezamenlijk
g
k zullen optrreden met de
d ‘s morgenns ingestudeerde stukk
ken.
Als
A u niet kuunt wandeleen maar wel wilt komeen luisteren naar het con
ncert, verwaachten wij
u om 15.30 in de zaal.
De
D middag zzal rond 17.30 ten
einde
e
zijn.
Wij
W hopen oop een gezellige

opkomst!!
o

OKTOBER
02.
03.
04.
05.
06.
11.
11.
12.
14.
16.
17.
19.
19.
31.

NOVEMBER

Neville Senten
Yentl Prop
Michel Knaapen
Evelyne van Dam
Maurice Borgignons
Pierre Bastiaens
Giel Eijssen
Bram Hogenboom
Chris Smael
Wim Hesemans
Natan Kamperman
Arnaut Corsius
Francien van Weert
Victor Knubben

04.
07.
07.
08.
09.
12.
17.
17.
19.
25.
28.

Marco Senten
Dave Braeken
Marco Ernenst
Jean-Marie Willems
Jeroen Duijsinx
Arno Beerts
Giscard Hamers
Math Paulissen
Nico Beckers
Lenie van Dam
Wessel Thimister

13.
16.
18.
18.
28.
28.

Harrie Beerts
Ignace Willems
Leo Meertens
Esther Smael
Jan Dinjens
Jan Haasnoot

DECEMBER
01.
03.
04.
07.
08.
09.
09.
10.

Laura Hogenboom
Mo Menten
John Duijsinx
Iris Bannier
Simon Verkijk
Remco Corsius
Mat van Weert
Sterre Mom

