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Uitstapje Spelen met Muziek en OpMaat orkest  

 

Uitje 

 

Woensdag 25 juni ging ik met mijn OpMaat orkest en de 

blokfluiters naar de St. Pietersberg om te midgetgolfen. 

We zijn van de Wilhelminazaal naar de boerderij van 

Josée gelopen en daar gingen we picknicken. Van daaruit 

zijn we naar de St. Pietersberg gaan lopen en kwamen we 

Rob van der Zee en juf Iris tegen en gingen we samen iets 

drinken. Daarna gingen we midgetgolfen en toen we een 

tijdje bezig waren werd het etenstijd en kregen we frieten. 

Langzamerhand kwamen de ouders en kregen we nog een 

ijsje en toen ging iedereen naar huis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rik Lenaerts 

 

 



Woensdag 25 juni gingen we met het OpMaat orkest 

midgetgolfen. Het was er gezellig en leuk. We gingen de 

St. Pietersberg oplopen. En toen we er waren gingen we 

nog iets drinken. Alleen een nadeel; ik was in de 

brandnetels gevallen en dat was niet zo fijn.  

Maar even heel ver terug. We waren bij een boerderij 

gekomen en daar was een klein bergje en daar maakte ik 

de duik van Van Persie. 

 

En nu weer over het midgetgolfen. Toen we klaar waren 

gingen we frieten eten met hamburger en daarna nog een 

ijsje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van Tim Lenaerts 

 

 

 

 



Een dag om niet te vergeten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woensdag 25 juni was heel erg leuk, waarom? Omdat we 

met z’n allen gingen wandelen. U zou denken dat is best 

saai, maar we praatten en praatten en het leek 5 minuten 

later dat we er waren. We zijn nog met z’n allen naar een 

boerderij geweest met een geweldig mooi uitzicht. Verder 

nog leuker gaan midgetgolfen. We waren in groepjes, 

heel erg leuk. En het lekker eten niet te vergeten. Het was 

weer heel gezellig! 

 

Veel groetjes, Elles Lenaerts 



 
Nieuws van de commissie  

werving en opleiding. 
Via deze weg willen we jullie op de hoogte houden van 

de ontwikkelingen van onze leerlingen. 

 

Foutje: 

In het vorige Kallepingske stond dat Elza Feijs door een 

blessure nog geen examen had kunnen doen, maar dat zij 

tijdens de herexamens zeker zou slagen voor haar klarinet 

A examen. Dit moet natuurlijk zijn voor haar klarinet B 

examen.  

En inderdaad: ze is geslaagd. 

 

Wervingsactie: 

Op vrijdag 4 juli organiseerden wij onze jaarlijkse 

wervingsactie voor nieuwe leden.  

Eerst was het de beurt aan Ad Triepels die een workshop 

met boomwhackers verzorgde. Kinderen en ouders 

werden er actief bij betrokken en deden ook enthousiast 

mee. 

Daarna bezocht een klarinetkwintet (Rob van der Zee, 

Math Knubben, Juliën Daenen, Tom en Richard Lamers) 

een schilderijententoonstelling. Elk schilderij klonk 

anders en de wandeling er naar toe werd al snel herkend 

door de kinderen. 

Daarna werden de aanwezigen uitgenodigd om nog te 

blijven luisteren naar het optreden van de blokfluiters 

samen met het orkest. Hier hebben veel mensen gebruik 

van gemaakt. 

 

“Uitreiken” instrumenten: 



Eerst speelden de blokfluiters samen met het orkest 

enkele delen uit Recorder Goes Classic. Het klonk erg 

leuk en de blokfluiters straalden.  

De instrumenten konden om “logistieke en technische 

redenen” nog niet uitgedeeld worden. Per kind is toen 

aangekondigd wat ze gingen spelen, waarna steeds een 

groot applaus van het orkest volgde. Daarna is van elk 

kind een foto gemaakt met het gekozen instrument en een 

bespeler daarvan. De dag erna hebben de kinderen de foto 

ontvangen en dit werd erg op prijs gesteld. Ondertussen 

hebben de leerlingen natuurlijk wel hun instrument 

gekregen. 

 

Daniek Hesemans altsaxofoon 

Anij Kuster  dwarsfluit 

Mauro Lexis  trombone 

Áron van der Meer hoorn 

Mila Stevens  altsaxofoon 

 

Nieuwe cursus Spelen met Muziek: 
De nieuwe cursus Spelen met Muziek is in september 

gestart met 6 nieuwe leerlingen: 

Mathieu Bollen 

Jochem van Weert 

Youri Herben 

Tim Gijselaers 

Jos Smael 

Tom van Dongen 

 

Instroom harmonieorkest: 

Vanaf eind augustus speelt Filippo Latilla mee in het 

harmonieorkest. Filippo speelt trombone en is al een hele 

tijd lid en speelt ook in Joonk Blouw orkest. 

 

Nieuw lid: 



Nikkie Vanderbroeck, jawel de dochter van Dyon, had al 

een tijdje les op kleine trom van Ad Triepels om te kijken 

of dat zou bevallen. Zij heeft nu definitief haar keuze 

gemaakt en is lid geworden van Harmonie Wilhelmina. 

Ondertussen speelt zij ook al mee in het OpMaat orkest. 

Wij wensen haar veel plezier bij de Blouwe 

 

Afmelding leden: 
Helaas hebben Robin Schoonbrood (dwarsfluit) en Devon 

Habets (klarinet) zich afgemeld als lid. Zij konden hun 

lidmaatschap niet meer combineren met werk en andere 

hobby’s. 

Ook Lidy Buijs heeft na lang wikken en wegen besloten 

om te stoppen.  

 

Aanmelding nieuwe leden: 
Ken je iemand die geïnteresseerd is in onze harmonie en 

eventueel lid wil worden neem dan contact op met Wim 

van Herpt, Petra Pauwels of Kees Close. 

Vertel het hen ook als iemand eens wil komen luisteren 

tijdens een repetitie.  

Zij kennen de procedure voor nieuwe leden en weten 

precies wat er allemaal geregeld moet worden. 

Geïnteresseerde nieuwe leden kunnen altijd vrijblijvend 

contact opnemen via opleiding@harmoniewilhelmina.nl 

of met Wim, Petra of Kees. 

 

Ruilbeurs witte hemden en zwarte schoenen: 
Jonge leden van Harmonie Wilhelmina die thuis nog een 

wit hemd en/of zwarte schoenen hebben, die niet meer 

passen en/of die op zoek zijn naar een passend wit hemd 

of zwarte schoenen kunnen gebruik maken van onze 

ruilbeurs. Hiervoor kun je contact opnemen met Sandra 

Bastiaens 06-27547778.  

 

mailto:opleiding@harmoniewilhelmina.nl


 

Opmerkelijke verhalen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anij Kuster heeft de cursus Spelen met Muziek gedaan en 

is in september begonnen op dwarsfluit.   



Jan Linders spaaractie van start 

Vanaf maandag 15 september gaat weer de Jan Linders 

spaaractie van start. U krijgt voor elke 10 euro aan 

boodschappen een munt. Deze munten kunt u achter de 

kassa doneren aan de deelnemende verenigingen. 

Harmonie Wilhelmina is een van de uitverkozen 

verenigingen. We vragen u dan ook om de spaarmunten 

in de “Wilhelmina-koker” te storten. 

U steunt onze vereniging hier ontzettend mee en maakt 

het mogelijk om het verenigingsleven en de blaasmuziek 

in stand te houden. 

Wij nemen deel bij de vestiging van Jan Linders aan de 

Tongerseweg. Doet u uw boodschappen toevallig bij een 

andere vestiging maar wilt u wel onze vereniging sturen, 

bewaart u de munten dan en geef ze aan een van onze 

leden. Zij zullen er dan voor zorgen dat ze in onze koker 

terecht komen.Maak uw hele vrienden- en kennissenkring 

warm om ons te steunen, deel dit bericht zoveel mogelijk. 

 

Alvast hartelijk dank voor jullie steun. 

http://harmoniewilhelmina.nl/jan-linders-spaaractie-van-start/
http://harmoniewilhelmina.nl/wp-content/uploads/2014/09/c-JAN-adv-A4-clubspaaractie-2014.pdf
http://harmoniewilhelmina.nl/wp-content/uploads/2014/09/c-JAN-adv-A4-clubspaaractie-2014.pdf
http://harmoniewilhelmina.nl/wp-content/uploads/2014/09/facebook_omslagfoto_clubspaaractie_jan_linders.png


 

Caeciliafeest 2014 - Jubilarissen  

 

Zaterdag 22 november a.s. vindt in de harmoniezaal ons 

jaarlijks St Caeciliafeest plaats, een feest dat traditie-getrouw 

gepaard gaat met een Eucharistieviering in de parochiekerk, 

de huldiging van onze jubilarissen en een feestelijke nazit. 

 

Dit jaar worden 3 jubilarissen in het zonnetje gezet, namelijk 

John Darding, John Hogenboom en Math Van Weert. 

 

John Darding viert zijn 121⁄2 jarig lidmaatschap van de 

Blouw van Wolder. Hij maakt ook deel uit van onze 

Supportersvereniging en is actief binnen het team dat de zorg 

heeft over het ophalen van het oud papier in Biesland en 

Campagne. 

 

John Hogenboom en Math Van Weert zijn beiden 50 jaar lid 

van onze harmonie.John heeft zijn sporen verdiend bij de 

drumband en maakt tegenwoordig deel uit van het bestuur en 

in die functie is hem een aantal taken toevertrouwd. Hij 

vervult die taken bijzonder ambitieus.  

 

Math is steeds een van de drijvende krachten binnen de 

klarinetgroep geweest en is bestuurslid van de Stichting 

Gemeenschapshuis Oud Vroenhoven, de stichting die de zorg 

heeft voor het onderhoud en de instandhouding van onze 

accommodatie. 

 

Ook de beide gouden jubilarissen zijn actief bij het inzamelen 

van het oud papier ten bate van onze harmonie. 

In de volgende editie van  ́t Kallepingske wordt uitvoeriger 

teruggekomen op het St. Caeciliafeest en onze jubilarissen 

2014.  



 

Een beetje Tirol, helemaal mag ook 

  

 
 

Na het succes van afgelopen jaar, waar deze slogan tot 

gevolg had dat 80% van de aanwezigen in klederdracht 

kwam, organiseert de supportersvereniging van Harmonie 

Wilhelmina voor de tweede keer een "Oktoberfest". 

De alom bekende "Blouwe" zaal wordt wederom 

veranderd in Duitse sfeer waar ook 

de Bratwurst en Dirndls niet zullen ontbreken. 
  

De avond begint op  

25 Oktober om 20.30 uur. 

Entree is natuurlijk gratis. 

 

Iedereen is welkom, komt u in de 

traditionele duitse klederdracht of gewoon in het pak, wat 

dit betreft “alles mag, niets moet”. Drinkt u uit een 

gewoon glas of kiest u voor de traditionele bierpul, gaat u 

lekker zitten op de “Münchener Banken”, of gewoon 

gezellig aan een Steh-Tisch staan,  het kan allemaal. 



 

Dit feest zal worden opgeluisterd door DJ Kenny  maar 

ook het orkest van harmonie Wilhelmina “Blue-

Emotion” zal een optreden verzorgen maar de hoofdact 

zal verzorgd worden door Marleen Rutten  die onder  

 

 
 

andere liedjes van Helene Fischer en Andre Berg ten 

gehore zal brengen verder zullen ook de traditionele 

Duitse schlagers te horen zullen zijn.  

Wij hopen u in grote getale te kunnen verwelkomen in de 

"Blouwe" zaal aan de Tongerseweg 400 te Wolder. 

 

 

Harrie van den Boorn, voorzitter SSHW 

  



Jeugd Kamp 2014 
 

In het weekend van 23 augustus, vond het 7e jeugdkamp 

plaats en zoals gebruikelijk, werd dat wederom in 

Zutendaal gehouden. 

 

Anders dan gebruikelijk, werd de jeugd gedropt op een 

parkeerplaats vlakbij de Woushoeve. Vandaar werden zij 

naar het bos gereden , waar zij werden opgewacht door 

niemand minder dan de “Koning van Wolder”. 

Deze begon zijn verhaal te vertellen...er was eens.... 

Ik zal het mooie verhaal niet helemaal gaan weergeven, 

maar een korte samenvatting is wel op zijn plaats. 

Koning “Gijs” is zijn geheugen verloren, omdat hij van 

de verboden erwt heeft gegeten. Om zijn geheugen terug 

te krijgen, moet hij een toverdrank drinken. De tovenaar 

zal die toverdrank maken, met de kruiden die de 

wandelgroepen gaan ophalen bij de heksen in het bos. 

Dit lukt dan niet helemaal, omdat die stomme heksen 

verkeerde kruiden meegeven. Alles spuit als een fontijn 

uit de “toverketel”. 

Echter op zaterdag blijkt dat de tovenaar er alsnog in is 

geslaagd om toverdrank te maken. De kids van 

Wilhelmina, moeten allemaaldrinken uit de “rode 

beker”,als dat is gebeurt weet de koning dan eindelijk wie 

de prins en prinses zijn. 

Zo kon het gebeuren dat Daphne Hogenboom in eerste 

instantie trouwde met Thiboud Hamers, maar toen deze 

op het allerlaatste toch niet durfde is alles in zijn achteruit 

terug gedraaid. Achteruit gaande gebeurde het niet 

verwachte, Quinten Senten nam de zware taak op zich om 

in het huwelijk te treden met Daphne Hogenboom. 

De zaal was hier heel erg blij mee, want koninging 

Hanny, was ontroostbaar toen Thiboud weigerde te 

trouwen. 



Na deze huwelijksplechtigheid, die werd voltrokken door 

burgemeesterWeslandyus van Zutendaal, werd de 

openings dans uitgevoerd door het  kersverse” echtpaar”. 

Hierna volgde een groots huwelijksfeest tot in de late 

uurtjes. 

 

Koning en koningin helemaal blij, en dan nog maar niets 

te zeggen van het nieuwe prille paar. 

 

Tijdens de 6 kamp, kregen de groepen de opdracht om 

een sprookje te schriijven over Wolder. Geloof het of 

niet, maar onze jeugd heeft me toch een fantasie!! 

Helemaal geweldig. Om u een idee te geven van deze 

zeer levendige fantasie, hebben we èèn verhaaltje 

afgedrukt. 

Natuurlijk hadden we ze alle vier kunnen uittypen, maar 

dan was het wel een heeeeel   erg dik Kallepingske 

geworden. 

 

 
 

Het muzikale sprookje van prinses Wilhelmina 

 

Er was eens...  

Een prachtige staat, net voor de grens van het 

Nederlandse en het Belgische land.  



Deze prachtige staat was genaamd Wolder en stond met 

name bekend wegens zijn fantastische muzikale harmonie 

De Blauwe. 

 

In Wolder waren Koning Hendricus en Koningin 

Alexandra aan de macht. Zij hadden een hele mooie 

dochter, Wilhelmina en zij was 18 jaar oud. 

Wilhelmina was zo mooi dat ze werd begeerd door de 

hele mannelijke bevolking van Wolder.  

 

Zij was als dochter van Koning Hendricus en Koningin 

Alexandra al prinses, maar nu Wilhelmina 18 jaar was 

geworden, zou zij de Koningin van Wolder worden. 

Helaas was er  1 klein probleempje; Wilhelmina zou 

echter niet zomaar Koningin van Wolder worden, 

hiervoor moest zij eerst trouwen.  

Wilhelmina wilde nu natuurlijk zo snel mogelijk 

Koningin worden en daarom ging ze op zoek naar een 

geschikte echtgenoot.  

 

Door de schoonheid van Wilhelmina was zij een gewilde 

echtgenote voor de hele mannelijke bevolking, maar 

Koning Hendricus en Koningin Alexandra wilden niet 

zomaar een echtgenoot voor hun dochter, dit moest een 

man zijn die aan allerlei eisen moest voldoen.  

Volgens de ouders van Wilhelmina moest haar 

toekomstige echtgenoot slim, lief en knap zijn, maar de 

allerbelangrijkste eis was dat haar toekomstige 

echtgenoot zeer muzikaal moest zijn.  

 

 

Daarom schreven Koning Hendricus en Koningin 

Alexandra een wedstrijd uit. Hendricus en Alexandra 

kozen een muziekstuk uit dat zij beiden heel erg mooi 

vonden.De wedstrijd was dan ook als volgt: elke man uit 



Wolder mocht deelnemen en het muziekstuk 

uitvoeren,maar de man die het muziekstuk het allermooist 

kon uitvoeren zou de wedstrijd winnen en mocht als 

gevolg daarvan met Wilhelmina trouwen. 

 

Op een dag was het zover en zou de wedstrijd plaats gaan 

vinden. Op het kerkplein van de staat Wolder kwam de 

hele bevolking bij elkaar om dit spectakel te 

aanschouwen. Iedereen was heel erg nieuwsgierig en 

wilde dolgraag weten wie de toekomstige man van 

prinses Wilhelmina zou worden. 

De jury, bestaande uit Koning Hendricus en Koningin 

Alexandra waren klaar en de eerste kandidaat mocht gaan 

beginnen. 

 

Onder luid applaus van het toegestroomde publiek begon 

de eerste kandidaat aan het uitvoeren van het muziekstuk.  

Helaas speelde deze eerste kandidaat zo vals, dat hij 

meteen werd weggestuurd door de Koning en Koningin.  

De volgende kandidaat mocht gaan beginnen. 

De tweede man speelde het stuk echter zo snel dat 

Koning Hendricus niet meer van de mooie langzame 

melodie kon genieten.  

De tweede kandidaat werd dus ook logischerwijze 

weggestuurd. 

 

 

Maar toen kwam de derde kandidaat binnen en het hartje 

van prinses Wilhelmina begon direct sneller te kloppen.  

Het was liefde op het eerste gezicht en Wilhelmina 

hoopte heel erg dat deze kandidaat zou gaan winnen, 

zodat ze met hem kon trouwen. 

Prinses Wilhelmina was zelfs zo onder de indruk van de 

derde kandidaat dat ze zijn naam wilde weten voordat hij 

zou gaan beginnen met het spelen van het muziekstuk. 



De naam van de derde kandidaat was... Phillip. 

 

Phillip begon met het spelen van het muziekstuk en de 

Koning en Koningin waren sprakeloos, zo mooi vonden 

zij het stuk. Het publiek werd helemaal gek en gaf een 

luid applaus voor de uitvoering van Phillip. Koning 

Hendricus en Koningin Alexandra keken elkaar aan en zij 

wisten meteen; dit wordt de man waarmee onze dochter 

Wilhelmina gaat trouwen. 

 

De Koning en Koningin maakten de uitslag bekend en 

Wilhelmina rende meteen op Phillip af en vloog hem in 

de armen. Ze gaven elkaar een dikke zoen en knuffelden 

elkaar. De Koning en Koningin hadden de pastoor van de 

kerk op het kerkplein naar de wedstrijd laten komen zodat 

het huwelijk meteen kon worden gesloten.  

 

Prinses Wilhelmina kreeg een prachtige jurk aan en de 

bruiloft kon gaan beginnen. Na de kerkdienst werd er een 

spetterend feest gegeven in de harmoniezaal van De 

Blauwe en er werd tot in de late uurtjes door gefeest.  

 

De volgende dag werd 

iedereen wakker en was het 

stralend weer. Er was geen 

wolkje aan de lucht en het 

zonnetje scheen. Wilhelmina, 

die door de bruiloft Koninging 

was geworden, liep samen met 

haar nieuwe echtgenoot 

Phillip naar het balkon van 

haar paleis om het volk van 

Wolder te begroeten. 

 



Samen lachten en zwaaiden zij naar het volk. Zij waren 

tevreden, het volk was tevreden en samen leefden zij nog 

lang en gelukkig.  

 

Zoals gewoonlijk werd het kamp weer afgesloten met een 

geweldig Concert. Komplimenten voor onze jeugd, het 

was opnieuw weer een heel plezierig kamp, waar 

werkelijk alles heel gesmeerd liep. 

Rob en Wendy waren van de partij, Rob als dirigent 

natuurlijk en Wendy als Fluitiste. Wendy wist zich 

gesteund van haar kleine Tom, die volgens ons zorgde 

voor de nodige ademsteun.  

Het was natuurlijk niet helemaal zeker dat Rob en Wendy 

er zouden zijn, daar hun baby elk moment geboren kon 

worden. Gelukkig voor ons, heeft dat nog even op zich 

laten wachten. 

 

Vanaf deze plaats wil ik graag een ieder bedanken, die 

het mogelijk maakte om dit kamp weer te doen slagen. 

Dirigenten,Catering, beveiliging en leiding. 

Organisatoren van spellen en begeleiders hiervan, kortom 

iedereen!! 

 

Wat ons betreft...tot volgend jaar 18 september. 

 

  

 



 

 

 

 
Bastiaens, L.H.   -     Maastricht 
Hogenboom, P.     -     Maastricht 
KWH     -     Wolder 
Haasnoot, J.W.M.   -     Maastricht 
Henk Kluts    -     Wolder 
Denny en Vivian  Kluts  -     Geulle 
Marcel Thijssens   -     Wolder 
en een aantal sponsors, dat anoniem wenst te blijven.  
Tillie Beheer BV   -     Maastricht 
Van Sebillen Auto’s BV  -     Maastricht 
Demmler-Hogenboom, mw. I -     Mülheim a/d 

      Ruhr 
J.P. Hogenboom BV   -     Maastricht 
Restaurant Mary Wong  -     Vroenhoven 
Paul Block Optiek   -     Vroenhoven 
Kruiveld BV, S   -     Maastricht 
Verkeersschool Johan Mulkens -     Maastricht 
Café de Pepel   -     Wolder 
J. van de Staay, architecten  -     Maastricht 
Lemmens    -     Bunde 
Koenen en Co   -     Maastricht 
Fysiotherapie M. Smeets  -     Wolder 
Café Zaal Aajd Vroenhove  -     Wolder 
Heads Hairfashion   -     Meerssen 
Van Melik    -     Heerlen 
Avus International Consulting -     Maastricht 
InBEV     -     Breda 
Janfré Uniformen   -     Maastricht 
Apotheek van Thoor   -     Maastricht 
Bemelmans  Fiscaal Adviesburo -     Maastricht 
USA     -     Maastricht 
R2M     -     Maastricht 

SPONSORS 



 
  

Leden van de Club van Honderd 
P.J.C. Aarts M.W.M.W. Ernenst C.C.J. Pepels

I. Alken - Bastiaens J.J.H. Ernenst L. Rammers

L.H. Bastiaens C. Ernenst - van Beek J. Sijben

A.G. Bastiaens W. Feijt M.E.J. Smeets

M.P.J. Bastiaens M.W. Feijt C. Smits en R. Nabben

P.A. Bastiaens J. Groeneweg J.A.S. Stevens

L.G. Bastiaens M. Groeneweg G.P.M. Theunissen

M. Bastiaens H. Habets L. Theunisz

H. Bastiaens - Darding L.J.E. Hameleers P.M.J.I. Thijssens

T.W.C. Beckers Guy Hamers P.M.J. Thijssens

N.W.D. Beckers W.J.J. de la Haye P.J. Thijssens

Timmerbedrijf van den Boorn W.J.F. van Herpt R.P.M.J. Thimister

H.T.M. van den Boorn F. Hertogen C.C. van Thor

M. Borgignons W.T. Hertogen L.L. Til l ie

T.J.F.M. Bovens G.M.N. Hesemans L. Vandenboorn

H.M. Brandt L.H.M. Hesemans H.H.A. van Veggel

J. Bronswaar W.S.M. Hesemans J.J.A. Vliegen

M.C.P. Hogenboom J.L. van Vlodrop

M. Caubergh J.A.H. Hogenboom J.J.M. Vrancken

A. Caubergh - Vandenboorn N.G.J. Hogenboom H.T. Warnier

R.J.E. Close T.G.A. Hogenboom H. van Weert

C.L.J.M. Close P. Hogenboom R.P.L. van Weert

M.A.G. Corsius J.P. Hogenboom M.N.G. van Weert

J. van Dam I.P.J. Huisman - Eijssen R.G.M. van Weert

H.W.P. Darding W.H.Y. Hul H. Weltens

J.W.P. Darding A.H. de Jong J. van Wensveen

J. Deen J.P.M. van de Kamer L.A.A. Willems

H. Dieteren - Franssen A.E.M.L. Knaapen G.G.A. Willemsen

J.W.M. Dinjens D.E. Wiltschut

H. Doms W.G.A. Moors P.J.M. Wittelings

J. Dritty M.P. Nicolaes - Hertogen L. van der Zee

J.J.H.M. Duijsinx P.J.H. Nijsten R.J.J. van der Zee

L.R. van Duurling L.J.J. Paulissen

V.H.M. Eggen H.J.M. Paulissen

G.M. Eijssen P.H. Peeters

J. Eijssen W.J. Peeters



 

.Agenda 

Zie voor een actueel overzicht: 

http://www.harmoniewilhelmina.nl/  

onder het kopje info. Hieronder volgende activiteiten tot zover 

bekend: 

 
Concerten en uitvoeringen: 

 1 november 2014: Percussie Wolder 19:00 (Harmoniezaal 

Petrus en Paulus) 

 15 november 2014: Concert met Pearl Jozefzoon 20:00 – 

23:45 (Paenhuys Riemst) 

 24 december 2014: Opluisteren vigilieviering 23:00  

 26 december 2014: Opluisteren Eucharistie 2e Kerstdag 

09:30 – 10:30  

 31 januari 2015:  Carnavalsconcert 20:11-

21:33  (Harmoniezaal Wilhelmina) 

 

 

Op straat en activiteiten: 

 25 oktober 2014: Oktoberfest  20:00 (Harmoniezaal 

Wilhelmina) 

 22 november 2014: St. Caeciliafeest 18:30 (Harmoniezaal 

Wilhelmina) 

 30 November 2014;  Kienen 14:15 (Harmoniezaal) 

  

 

http://www.harmoniewilhelmina.nl/


 
 

Zaterdag 15 november 2014 zal Harmonie Wilhelmina 

een concert gaan geven met Pearl Jozefzoon. 

Pearl deed mee aan het eerste seizoen van The Voice of 

Holland. In deze tv competitie wist zij net de titel niet te 

behalen, dit in tegen stelling van het programma, van 

Popster tot Opera Show waar zij glansrijk eerste werd. 

Tegenwoordig reist Pearl veel door het land om concerten 

te geven.  

 

Zij geeft graag concert met grote harmonie orkesten 

vanwege de diversiteit van mogelijkheden. Zo zal zij bij 

ons nummers van, Coldplay,   Caro Emerald, Stevie 

Wonder, Trijntje Oosterhuis, Adele en andere nummers 

ten gehore brengen.( uiteraard begeleid  door Harmonie 

Wilhelmina) 

 

De harmonie zelf zal u een  repertoire brengen met 

nummers als;       Music van John Miles, Cry me a River 

van Michael Bubblé, Sing sing sing van Benny 

Harmonie 
Wilhelmina 
In concert met 

Pearl 
Jozefzoon 



Goodman, Caravanvan Duke Ellington, Brand New 

Dayvan L.Vandross. 

Kortom een concert om naar uit te kijken! 

Het concert zal plaatsvinden op 15 november in het 

“Paenhuys”te Riemst. 

De voorverkoop van de kaarten zal starten op 6 

september. Kaarten kosten € 12.50 per persoon Tevens 

bestaat er de mogelijkheid om VIP arrangementen te 

kopen.  

Deze VIP arrangementen kosten € 75.- per tafel. Hiervoor 

krijgt u entree voor  4  personen, zitting eerste rang aan 

een tafel. Geserveerd wordt er voor dit arrangement 1 fles 

rode wijn, 1 fles witte wijn en een fles spa.( bij dit 

arrangement bestaat de mogelijkheid om eventueel, tegen 

betaling van € 15.-, een vijfde persoon aan de tafel te 

laten plaatsnemen.) 

 

 

Kaarten zijn verkrijgbaar bij:                                                                    

Bloemenzaak Maravilha; Mgr Vranckenplein  Wolder 

 

Te bestellen bij: 

Harrie van den Boorn ; harrie@hvdboorn.nl                                              

Vivian Kluts- Snel  ; viviansnel@home.nl 
 

  

mailto:harrie@hvdboorn.nl
mailto:viviansnel@home.nl


   

 
         S A   S               A  

 AANVANG KAARTVERKOOP 14.00 UUR 

 TONGERSEWEG 400,  

 6215 AE, MAASTRICHT 

 

Zondag 30 november 

Kom  us ook en kien  e elli  mee     

    
  

                                  
 
                                          . 

 

Voor wie   

Wanneer   

Waar   

 oe laat   

 
 

Iedereen die het leuk vind mag meedoen,                 
 ondag     ovember 

 ongerseweg    ,  215    Maastricht 

 aal gaat om 1 .   uur open,  kienen begint om 1 .15 uur 

  n        - 
 per serie 

   S U P P O R T E R S C L U B      H A R M O N I E   W I L H E L M I N A  

 

             

                                   

U kunt  i erse  ri  en  innen   n nost l is  e   r   

 o s  



 

 

 OKTOBER   NOVEMBER 

     
02. Neville Senten  02. Dyon Vanderbroeck 
03. Yentl Prop  03. Rik Lenaerts 
04. Michel Knaapen  03. Tim Lenaerts 
05. Evelyne Janssen  04. Marco Senten 
06. Maurice Borgignons  07. Marco Ernenst 
11. Pierre Bastiaens  08. Danique Dubislav 
11. Giel Eijssen  08. Jean-Marie Willems 
12. Bram Hogenboom  09. Jeroen Duijsinx 
14. Chris Smael  12. Martin Warnier 
16. Wim Hesemans  17. Giscard Hamers 
19. Arnaut Corsius  17. Math Paulissen 
20. Daniek Hesemans  19. Nico Beckers 
22. Leo Quodbach  25. Lenie van Dam 
24. Wendy Lamkin  28. Wessel Thimister 

     
     

  DECEMBER   

     
04. John Duijsinx  13. Harrie Beerts 
05. Mauro Lexis  16. Ignace Willems 
07. Iris Bannier  18. Esther Smael 
09. Remco Corsius  28. Jan Dinjens 
09. Mat van Weert  28. Jan Haasnoot 

   31. Elsa Bollen 
     
     

 



 


