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Nieuws van de commissie 
werving en opleiding 
 
Via deze weg willen we jullie op de hoogte houden van de 
ontwikkelingen betreffende onze leerlingen. 
 
Afmelding leden commissie Werving en Opleiding 
Wegens tijdgebrek hebben Wendy Bastiaens en Leo 
Quodbach zich helaas moeten afmelden als lid van de 
commissie Werving en Opleiding. Vanaf deze plaats willen we 
hen bedanken voor hun grote inzet voor de commissie en de 
jeugd. 
 
Doorstroom naar OpMaat orkest 
Vanaf 2 september zijn onderstaande 3 leerlingen 
ingestroomd in het OpMaat orkest. Wij wensen hen veel 
plezier en succes met het samenspelen. 
Tim Vrijhoeven trompet 
Babette Cox  klarinet 
Wendy Cox  altsaxofoon 
 
Wervingsactie 
Op woensdag 8 en 15 juni organiseerden wij 2 proeflessen 
voor de nieuwe cursus Speulentere, speciaal voor kinderen 
vanaf 5 jaar. Voor beide proeflessen was genoeg 
belangstelling en tijdens deze les hebben de kinderen kennis 
gemaakt met verschillende muziekinstrumentjes en ook al 
ritmes nagespeeld. Ze moesten ook aangeven of een toon 
hoger of lager was dan de vorige. Dit vonden ze zo leuk dat ze 
soms zelfs onder en boven op de tafels zaten om het verschil 
aan te geven.  
 



Op vrijdag 17 juni hielden we de open repetitie met opnieuw 
als thema: Wie speelt de mol? 
De kinderen moesten raden welk instrument de repetitie 
saboteerde door verkeerde noten te spelen. Na ingespannen 
luisteren bleek het een trombone te zijn, maar wie? Neville 
zat met een uitgestreken gezicht verkeerde noten te spelen, 
maar toch hadden de kinderen het ontdekt. 
 
Nieuwe cursussen 
Speulentere 
Dit is een nieuwe cursus speciaal voor kinderen vanaf 5 jaar. 
Tijdens de lessen zullen de kinderen spelenderwijs 
(Speulentere) kennis maken met muziek en vooral al zelf 
muziek gaan maken met behulp van kleine 
muziekinstrumenten. De cursus is in september gestart op 
woensdagmiddag, maar er zijn nog enkele plaatsen vrij. 
Instroom is doorlopend mogelijk. 
 
Muziek ABC 
Dit is de nieuwe naam voor de cursus Spelen met Muziek voor 
kinderen vanaf groep 4. 
Deze cursus is gestart in september met 4 nieuwe leerlingen: 
Sebastian Van Weert 
Jeremy Herben 
Cas Gijselaers 
Cathal Kuster 
 
Belangstellenden kunnen eventueel nog instromen. 
  
Voor informatie kun je contact opnemen met Petra Pauwels 
via opleiding@harmoniewilhelmina.nl of tel. 06-23005718.  
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Aanmelding nieuwe leden 
Ken je iemand die geïnteresseerd is in onze harmonie en 
eventueel lid wil worden neem dan contact op met Petra 
Pauwels. 
Geef het ook door als iemand eens wil komen luisteren tijdens 
een repetitie.  
Geïnteresseerde nieuwe leden kunnen altijd vrijblijvend 
contact opnemen via opleiding@harmoniewilhelmina.nl of 
met Petra. 
 
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.  
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Grote Clubactie 
    
Ook dit jaar doet Harmonie Wilhelmina Wolder weer mee aan 
de jaarlijkse Grote Clubactie. 
 
Elk jaar vindt in september of oktober de Grote Clubactie 
plaats. Van de opbrengst gaat een groot gedeelte naar de 
vereniging die de loten verkoopt. Voor de kopers zijn er 
fantastische prijzen te winnen. 
 
De verkoop is gestart op 1 oktober. Op deze dag hebben onze 
jeugdleden, deur aan deur, loten verkocht aan de inwoners 
van Wolder.  
 
Woont u niet in Wolder of was u niet thuis op zaterdag 1 
oktober en wilt u toch loten kopen? Neem dan gerust contact 
met ons op via groteclubactie@harmoniewilhelmina.nl. 
De loten kosten € 3,00 per stuk. De actie loopt nog tot de 
trekking van de Grote Clubactie 2016 op 8 december. 
U maakt kans op mooie prijzen en steunt tegelijkertijd het 
lokale “Blouwe” verenigingsleven. 
 
Alvast hartelijk voor uw bijdrage! 
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Oktoberfest 8 oktober  
 
Zaterdag 8 oktober organiseert de supportersvereniging 
(SSHW) het vierde ‘Oktoberfeest’ van Harmonie Wilhelmina.  
Dit feest zal worden opgeluisterd door DJ Roel Kochen. 
Roel Kochen is een entertainer die naast het draaien van heel 
goede muziek ook nog eens goed kan zingen. Hij zal zorgen 
voor een zeer gezellige feest stemming.  
De avond begint om 20.30 uur en de entree is natuurlijk 
gratis. 
Iedereen is welkom; komt u in de traditionele Duitse 
klederdracht of gewoon in het pak, wat dit betreft is het 
motto ‘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 Stehtisch 
staan; het kan allemaal! 
Om 21.15 uur zal ons orkest ‘Blue-Emotion’ beginnen met 
spelen. Twee weken later treden zij ook op op het Sittardse 
Oktoberfeest als begeleidingsband van Dieter Koblenz in zijn 
‘Schlager Magie show’. Indien u Sittard te ver vindt dan raden 
we u ten zeerste aan om ze op 8 oktober in ‘die Blaue 
Feststube’ te komen beluisteren. 
 
Tot ziens op 8 oktober! 
 
 



 



 



  

  

      

  

 
 
 
 
 
 
  

 

  

  

 

 

 

 

 

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 



Jeugdkamp 2016 
Verslag van Harrie van den Boorn  
 
Het jeugdkamp van Harmonie Wilhelmina begon op vrijdag 9 
september en op zondag 12 september kwam er alweer een 
einde aan een prachtig jeugdkamp wat trouwens inmiddels al 
weer het 9de  jeugdkamp in successie was! 
Veronique van den Boorn en Vincent Sijben hadden, als 
organisatoren van dit kamp, weer van alles in petto voor de 
jeugd. Geassisteerd door vele medewerkers werd er een 
mooi, leuk en enerverend programma gemaakt. 
Het Thema was dit maal ‘het Wilde Westen’. 
 
Zo werden de ‘kolonisten’ in 5 groepen gedropt in Lanaken 
om de tocht van ‘oost naar west’ te maken. Onderweg 
loerden er vele gevaren. Oorlogszuchtige Indianen, olv hun 
hoofdman Ruud 
Geronimo, hadden de 
strijdbijl opgegraven 
en waren in de 
bossen gesignaleerd.  
Dan waren er 
natuurlijk ook nog de 
struikrovers, welke de 
tocht extra gevaarlijk 
maakte. De meeste kolonisten volgden de route exact volgens 
de verkregen routekaarten, echter dat lukte niet alle 
groepen… Zij verdachten de leiding ervan dat deze hun een 
andere kaart had gegeven, maar dat was natuurlijk niet zo..      
(volgende keer tomtom). 
Terug in de Woushoeve wachtte iedereen een lekkere warme 
hap en natuurlijk snoep en drank. Het werd een HEEEEEL 
onrustige nacht, maar dat hadden we natuurlijk wel verwacht. 



Zaterdag ochtend werd er na een stevig ontbijt gerepeteerd 
olv Julio Dominquez, onze tweede dirigent van het grote 
orkest. Hij nam de honneurs waar voor de vaste dirigent van 
het jeugdorkest, Alice Hendriks, die verhinderd was. 
Ondanks de kleine taalbarrière werd het een fantastische 
repetitie, waarin de jeugd echt plezier had in het repeteren. 
’s Middags was het tijd voor de 6-kamp. Diverse schitterende 
spellen werden gedaan, met als hoogtepunt toch wel de 
Rodeostier. Tjonge wat viel deze in de smaak. Jong en oud 
probeerde de stier te bedwingen met als hoogte punt 
Mathieu Bollen. 
Hij wilde toch echt 
eerst even gaan 
omkleden alvorens de 
stier te gaan berijden. 
Iedereen keek ervan 
op, toen Mathieu even 
later als echte cowboy 
naar beneden kwam 
en op de rug van de 
stier plaatsnam. 
Met een heuse kreet, hoed in de hand (hoogte) werd er een 
‘hihaaa’ uitgeroepen en begon de stier van angst te springen.  
Hij ging helemaal op in zijn rol als rodeo cowboy en bracht het 
er wonder boven wonder ook nog heelhuids vanaf!! Na de 6-
kamp waren er frieten en snacks en werd het eventjes heel 
rustig op het kamp. 
De groepen konden met de spellen en de wandeltocht 
‘aanwijzingen’ winnen. Met deze aanwijzingen konden zij een 
raadsel oplossen. De vrouw van Geronimo, ‘Zilverslang’, was 
namelijk gekidnapt. Deze mevrouw was echter incognito op 
het kamp aanwezig en de kids moesten mbv deze 
aanwijzingen bedenken wie deze ‘Zilverslang’ was. 



Met een beetje raden ging het volgens de 5 groepen tussen 
Viola van Thor en Karen Maes. Deze laatste was het echter 
niet en zo waren er twee groepen die het goede antwoord 
hadden.  
De overall winnaar was de groep van Danique Dubislav. Zij 
hadden de meeste punten tijdens de 6-kamp en Viola als 
Zilverslang. 
Zij kregen uit handen van de kampleiding, de felbegeerde 
wisselbeker uitgereikt, waarna werd begonnen met het 
‘Muziek kienen’. Kinderen en kienen denkt u dan; nou ik 
verzeker u: het was geweldig! 
Van de allerkleinsten tot en met de allergrootsten werd er uit 
volle borst gekiend en gezongen. Het is goed om te zien hoe 
er hechte vriendschappen ontstaan bij de allerjongsten. 
Rond 23.00 uur was het gedaan met de spellen en kon 
iedereen zijn eigen weg gaan. De meeste kleintjes vertrokken 
naar boven en de grootsten verzamelden zich in de banken 
om nog even lekker te relaxen. 
Iedereen ging redelijk op tijd naar bed met een beetje 
zongebrande huid, aangezien het een schitterende 
zaterdagmiddag was geweest tijdens de zeskamp. Deze nacht 
was het dan ook aanmerkelijk rustiger…. 
Tja, maar dat gold natuurlijk niet voor iedereen. Er bleven 
twee ‘plakplaosters’ aan het buffet hangen en er waren er 
twee die gingen oefenen hoe het is om nachtdienst te 
draaien….zij gingen NIET naar bed en zullen de maandag wel 
heel erg fit zijn geweest. 
Zondag was er dan uiteraard het afsluitende concert. 
Dit werd echter verstoord door de ‘poetsploeg’. 
Het waren onze slagwerkers die uit alle hoeken van het 
gebouw kwamen om alles aan te vegen. Echter, toen ze bij 
elkaar kwamen, werd snel duidelijk dat zij een concert gaven 
met de straatborstels. 



Hartstikke leuk mannen, jullie weten ieder jaar het publiek 
weer te verassen met jullie optreden, schitterend (met dank 
aan Ad Triepels)! 
Daarna was het de beurt aan de jeugd van het opmaat orkest 
die allemaal een individueel stukje speelden en daarna nog 2 
nummers waarbij ze ondersteuning kregen van Petra Bollen 
en Elles Lenaerts op de klarinet. Iris kan er trots op zijn dat ze 
dit weer met de jeugd heeft weten klaar te spelen. 
Als afsluiting van de optredens op deze zonnige 
zondagmiddag was het de beurt aan ons jeugdorkest. 
O.l.v. Julio werd er prachtige muziek gebracht, waarna Julio 
een aandenken kreeg uit handen van de kampleiding. 
De kinderen hadden allemaal iets voor hem opgeschreven en 
dat werd vergezeld van de nodige foto’s. Julio nam het 
aangebodene, met zichtbare emoties, in ontvangst, want hij 
had zoiets zeker niet verwacht.  
Nadat onze voorzitter, Marc Hogenboom het kamp had 
beeindigd, trokken de kids langzaam huiswaarts maar niet 
zonder eerst nog wat lekkere suikerwafels aan de man te 
hebben gebracht die de dames Bastiaens gedurende het kamp 
hadden gebakken.  
Ik wil langs deze weg alle medewerkers nogmaals van harte 
bedanken voor hun tomeloze inzet. Zonder al deze 
vrijwilligers kan zo’n kamp niet slagen. Ook de kids wil ik 
bedanken voor hun enthousiasme en gezelligheid!! 
Wij hopen ook volgend jaar weer op kamp te kunnen gaan 
met zijn allen. 
 

 
 
 



Op kamp, door Rik Lenaerts 
 
In het begin gingen we meteen aan de slag met 6-kamp, 
daarna gingen we spelen op het springkussen met Tim, Aron, 
Rubin en ik. Na het eten kregen we de uitslag van de 6-kamp. 
Ik had net niet verloren, dus ik hoefde geen challenge te doen. 
Daarna gingen we kienen met muziek. Toen we gingen slapen 
zat Max ons de hele tijd wakker te houden met grappige 
zinnen, maar uiteindelijk viel iedereen in slaap. 
Zondag was iedereen moe en uitgeput maar na een goed 
ontbijtje konden we weer gaan repeteren met Julio.  
Daarna hadden we weer een uitvoering en toen gingen we 
allemaal weer naar huis. 
Dit was kamp met Harmonie Wilhelmina 2016 door  
Rik Lenaerts  
 
 
 
De ervaringen van Tim Lenaerts op het kamp 
 
Helaas kon ik er vrijdag niet bij zijn, want ja, er moest zaterdag 
gevoetbald worden. Uiteindelijk met 11-1 verloren maar ja, 
daar ga ik niet omheen draaien. Zaterdag eenmaal 
aangekomen op de Woushoeve ging ik een kijkje nemen of er 
een springkussen was en het eerste wat ik zag was EEN 
MECHANISCHE STIER! Natuurlijk aan een vriend vragen of je 
er zomaar op mag en hij zei NEE! Niet zonder begeleiding. 
Even later kwam er een volwassene aan en ik mocht op de 
stier.  Ik kwam in het begin niet verder dan standje 2 maar ja, 
daar ga ik ook maar niet om heen draaien.  
Nu begon de 6kamp. Mijn groepje werd 2de.Wij hadden een 
record bij het springkussenspel , 41 rondjes was onze score. Ik 
zeg dit omdat ik anders het verhaal niet vol krijg, maar goed. 
Natuurlijk was het avondeten net zo overheerlijk als altijd. 



Toen was het cowboy thema feest. Max had een typisch spel 
bedacht. Het spel was jongens pakken de meisjes en eigenlijk 
speelden we meisjes pakken de jongens. Nu kwam de uitslag 
van de 6-kamp. Zoals ik al zei waren wij 2de geworden en daar 
mogen we trots op zijn. En toen het moment waarop de 
verliezers van de 6kamp een straf kregen. Nou ja niet eentje, 
het waren er meer, maar de ergste was met een bitje 
verschillende dingen eten. Nou, Julio deed het perfect maar 
de rest ga ik maar niks over schrijven.  Neville deed het OK 
(trouwens ik weet niet hoe je Neville moet schrijven dus als 
het fout is sorry daarvoor). 
En nu komt het: ik ben samen met Rik voor het eerst blijven 
slapen op kamp! En ik heb het overleefd, dat is nog het gekste 
ervan. Zondag had ik mijn eerste repetitie en daarna het 
concert met overheerlijke wafels na afloop. In het begin van 
het concert heeft de drumband de boel schoongeveegd en 
daarna nog twee optredens en toen kwam het einde van het 
kamp en ook van mijn verhaal.  In ieder geval hoop ik dat ik 
jullie heb geamuseerd met dit verhaal en volgend jaar maak ik 
er gerust nog wel een. 
 
 
 
Dank jullie wel Rik en Tim voor het delen van jullie leuke 
ervaringen! Tot volgend jaar! 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Coen & Rianne 

Tongerseweg 390 

6215 AD Maastricht 

043 -3472487 

www.cafedepepel.nl 
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40 jaar universiteit en  
opening PAS+ 

voorproefje optreden met Beppie 

Donderdag 8 september heeft onze harmonie zich goed 
kunnen laten horen en zien tijdens de opening van de 
festiviteiten rondom het 40 jarig bestaan van de Universiteit 
Maastricht en het jaarlijks terugkerende Parcours of Art and 
Science (PAS+) in de stad. Om 20.00 uur verzamelden we op 
de Ezelmarkt. Allereerst werd Coen van Thor getrakteerd op 
de felicitatiemars voor zijn verjaardag. Daarna hebben we nog 
even een klein stukje “ingespeeld” onder leiding van onze 
dirigent Ghislain, om vervolgens richting het 
Universiteitsgebouw aan de Minderbroedersberg (het 
voormalig gerechtsgebouw) te marcheren. Langs de weg 
stonden een heleboel “ouderwetse” telefoons op de stoep, 
waardoor we ons direct 40 jaar terug in de tijd waanden.  
Bij het gebouw aan de Minderbroedersberg aangekomen, 
mochten we even wachten omdat de plechtigheid binnen nog 
bezig was. Inmiddels begon het te schemeren en haalden 
verschillende leden de bekende leeslampjes tevoorschijn. Niet 
zo charmant, maar wel heel praktisch!  
Toen de “beroemde” mensen (waaronder burgemeester 
Penn-te Strake en Beppie Kraft) naar buiten kwamen, zetten 
we een mars in en marcheerden gezamenlijk richting het 
Universiteitsgebouw aan de Bouillonstraat. In het donker, in 
de maat, speulentere over de kinderkopjes was best een 
uitdaging. Gelukkig kwam iedereen heelhuids aan bij de 
rechtenfaculteit. Hier was het even zoeken naar de juiste 
standplaats (beetje naar voren, naar achteren en opzij..).  



Vanaf het balkon werd in het Engels gespeecht door een 
afgevaardigde van de Universiteit en burgemeester Penn-te 
Strake. Mevrouw Penn was uiteraard weer even hartelijk en 
enthousiast als bij ons Maestro-concert in november 2015. 
Whoehoe! Het PAS+ was officieel geopend! Beppie Kraft 
begon haar optreden met een oproep voor het Alzheimer 
Fonds. Tijdens de 3 dagen van het parcours konden op 
verschillende plaatsen in de stad “vergeet-mij-nietjes” worden 
gekocht. De opbrengst hiervan wordt grotendeels ingezet 
voor de ontwikkeling van 'Mijn Breincoach' van het Alzheimer 
Centrum Limburg en de voorlichtingscampagne in Limburg om 
dementie te voorkomen. 

Onder leiding van onze dirigent Ghislain begeleidden we 
Beppie en brachten gezamenlijk haar bekende nummers “Ïn 
d’n Hiemel” en “Loat de zon in dien hart” ten gehore. Er was 
veel publiek om ons heen en er werd zelfs gewalst. Uiteraard 
werd de plechtigheid afgesloten met het “Mestreechs 
Volksleed”. We marcheerden terug naar de Ezelmarkt, waar 
we welkom waren op het feestje van de Universiteit in de tuin 
van het Student Services Centre. Sommige leden gingen al 
snel huiswaarts, maar er zijn er ook die zich nog tot laat 
hebben geamuseerd. Het was een geslaagde avond met 
lekker weer, een leuke sfeer en een geweldige opkomst.  

Harmonie Wilhelmina heeft zich van haar beste kant laten 
zien in de stad en het was tevens een goede voorloper op ons 
themaconcert ‘Oet Limburg kump de Meziek’! 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tandartsmatthijs@metsers.nl 
www.metsers.nl  

Openingstijden: 
Maandag:  08:30 -   17:00 uur 
Woensdag:  08:30 -   17:00 uur    en   19:30   -    21:00 
Donderdag:  08:30 -   17:00 uur 
Vrijdag:  08:30 -   17:00 uur 

Tongerseweg 402 
6215  AE Maastricht 
Tel: 0438 52 31 40 

mailto:tandartsmatthijs@metsers.nl
http://www.metsers.nl/


  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Themaconcert 
‘Oet Limburg kump de meziek’ 
 
Harmonie Wilhelmina organiseert dit jaar weer haar jaarlijkse 
themaconcert in 't Paenhuys. Na een spectaculair Maestro-
concert in december 2015, neemt harmonie Wilhelmina u dit 
maal mee op reis door Limburg.   
'Oet Limburg kump de meziek'!  
 
Als spectaculaire opening zal de percussiegroep van 
Wilhelmina twee werken voor u verzorgen waarbij de in 
Wolder woonachtige sopraan Laura Engel haar stem zal laten 
samenvloeien met de percussiegroep. De twee werken, ‘Silent 
Heroes’ en ‘St Rochus Fair’ zijn beiden gecomponeerd door de 
Limburgse componist Henk Martens. 
 
Het orkest van Wilhelmina neemt hierna plaats op het podium 
en neemt u in het eerste gedeelte van haar themaconcert 
mee naar de Scala van Milaan. 
Begeleid door dit prachtige orkest zal de 
Limburgse solist Martin Hurkens, 
winnaar van Hollands Got Talent 2010, 
het publiek trakteren op enkele 
prachtige melodieën. Daarnaast speelt 
Wilhelmina nog werk van Offenbach, 
Mascagni en Puccini. Als special guest zal 
Laura Engel samen met Martin een duet 
zingen. 
 
 
  
 



Na de pauze gaat het roer 
helemaal om en “kump de 
meziek ech oet Limburg”. 
Niemand minder dan Beppie 
Kraft, de koningin van het 
Limburgse lied, bouwt een 
feestje zoals alleen zij dat 
kan. Met nummers als “In 
d’n hiemel” en “Laot de zon 
in dien hart” weet zij de juiste toon te treffen. Heel bijzonder 
is dat zij samen met Harmonie Wilhelmina een geheel nieuw 
nummer zal presenteren. De nummers van Beppie worden 
afgewisseld met herkenbare Limburgse klanken. Kortom, een 
avond die bruist van de muziek en de Limburgse gezelligheid! 
 
Voorverkoop via themaconcert@harmoniewilhelmina.nl 
(€12,50) of aan de kassa in 't Paenhuys te Riemst (€15).                      

 
 
 
 
 

 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  



 

 

 

 

 

 

 

 
  



 
 

 
Bastiaens - Corpeleijn, E.  -     Maastricht 
Hogenboom, P.     -     Maastricht 
KWH     -     Wolder 
Henk Kluts    -     Wolder 
Marcel Thijssens   -     Wolder 
en een aantal sponsors, dat anoniem wenst te blijven  
Van Sebillen Auto’s BV   -     Maastricht 
Demmler-Hogenboom, mw. I                   -     Mülheim a/d Ruhr 
J.P. Hogenboom BV   -     Maastricht 
Restaurant Mary Wong   -     Vroenhoven 
Kruiveld BV    -     Maastricht 
Verkeersschool Johan Mulkens  -     Maastricht 
Café de Pepel    -     Wolder 
J. van de Staay, architecten  -     Maastricht 
Koenen en Co    -     Maastricht 
Fysiotherapie M. Smeets  -     Wolder 
Heads Hairfashion   -     Meerssen 
Van Melik Beheer BV   -     Heerlen 
Avus International Consulting  -     Maastricht 
InBEV     -     Breda 
Janfré Uniformen   -     Maastricht 
Apotheek van Thoor   -     Maastricht 
Bemelmans  Fiscaal Adviesburo  -     Maastricht 
USA     -     Maastricht 
R2M     -     Maastricht 
Reinders Assurantiegroep  -     Maastricht 
Vithebo B.V. Bouwservice  -     Maastricht 
Dakbedekkingen J. Hameleers & Zn BV  -     Maastricht 
Darmaas BV    -     Maastricht 
Theunissen Maastricht BV   -     Maastricht 
M.F. Bastiaens                                        -     Maastricht 
Felix van der Putten Verf BV                    -     Maastricht 
Maison Louis BV                                     -     Maastricht 
 
 

SPONSORS 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 Leden club van honderd 
P.J.C. Aarts W. Feijt L. Rammers

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

E. Bastiaens - Corpeleijn J. Groeneweg J. Sijben

A.G. Bastiaens M. Groeneweg M.E.J. Smeets

M.P.J. Bastiaens H. Habets C. Smits en R. Nabben

P.A. Bastiaens L.J.E. Hameleers J.A.S. Stevens

G. Bastiaens - Stevens W.J.J. de la Haye G.P.M. Theunissen

M. Bastiaens W.J.F. van Herpt L. Theunisz

H. Bastiaens - Darding F. Hertogen P.M.J.I. Thijssens

T.W.C. Beckers W.T. Hertogen P.M.J. Thijssens

N.W.D. Beckers G.M.N. Hesemans P.J. Thijssens

H.T.M. van den Boorn L.H.M. Hesemans J. Thimister

M.A.H. Borgignons W.S.M. Hesemans R.P.M.J. Thimister

T.J.F.M. Bovens M.C.P. Hogenboom C.C. van Thor

H.M. Brandt J.A.H. Hogenboom L.L. Til l ie

J. Bronswaar N.G.J. Hogenboom L. Vandenboorn

M. Caubergh T.G.A. Hogenboom H.H.A. van Veggel

A. Caubergh - Vandenboorn P. Hogenboom J.J.A. Vliegen

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

M.A.G. Corsius I.P.J. Huisman - Eijssen J.J.M. Vrancken

J. van Dam A.H. de Jong H. van Weert - v. Neer

H.W.P. Darding J.P.M. van de Kamer R.P.L. van Weert

J.W.P. Darding D.B.M.H. Kluts M.N.G. van Weert

H. Doms V.A.G. Kluts R.G.M. van Weert

J.J.H.M. Duijsinx A.E.M.L. Knaapen H. Weltens

L.R. van Duurling W.G.A. Moors J. van Wensveen

V.H.M. Eggen M.P. Nicolaes - Hertogen L.A.A. Willems

M.G.H. Eggen-Nelissen P.J.H. Nijsten G.G.A. Willemsen

G.M. Eijssen L.J.J. Paulissen D.E. Wiltschut

J. Eijssen H.J.M. Paulissen P.J.M. Wittelings

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

J.J.H. Ernenst C.C.J. Pepels R.J.J. van der Zee

C. Ernenst - van Beek



 



 
   

 

   

Corpus Sana, the personal approach 
 

 Wilt u een strakker lichaam? 

 Weer goed voelen over uw body? 

 Heeft u geen tijd om drie keer per week 
uren te gaan sporten? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dan hebben wij de oplossing: 
Twee keer per week,  
20 minuten Power Plate per sessie,  
is voldoende om je weer helemaal fit te voelen! 

 

Corpus-Sana,  
Tongerseweg 330, 6215AC Maastricht.  
Marcel +31(0)652 283 282.  
Mariëlle +31(0)625 57 20 20 
www.corpus-sana.nl   

http://www.corpus-sana.nl/


 
 
  

Fysio Smeets, Actief in Balans! 

Fysiotherapie Mariëlle Smeets 
Tongerseweg 330  

6215AC Maastricht 
Mariëlle +31(0)625 57 20 20 

www.fysiosmeets.nl 

http://www.fysiosmeets.nl/


Jubilarissen 2016 
Harmonie Wilhelmina Wolder kent dit jaar de volgende 
jubilarissen binnen haar vereniging 
 
Willie Hertogen – 70 jaar lid 
 
Op bezoek gaan bij Willie Hertogen is op 
bezoek gaan in 70 jaar historie van onze 
vereniging. In 1946 is Willie lid 
geworden van de drumband wat hij 14 
jaar met verve heeft gedaan. Door zijn 
gedreven- en betrokkenheid werd het 
hele gezin Hertogen verknocht aan 
harmonie Wilhelmina en dat leidde dat Willie in 1960  toetrad 
tot het bestuur met als aandachtsvelden drumband en 
vaandelafdeling.  Hij zorgde voor het instrumentarium dat een 
verandering onderging omdat er veel meer percussie bij 
kwam kijken en natuurlijk was hij onze steun en toeverlaat in 
het uitreiken en onderhouden van de uniformen van onze 
vereniging. Na 50 jaar actief lidmaatschap vond Willie het 
welletjes en werd hij benoemd tot erebestuurslid wat hij 
momenteel al 20 jaar is.  Andere hoogtepunten van Willie: in 
1972 werd hij benoemd tot prins van CV de Blouwe in 1972 en 
als kroon op zijn vele vrijwilligers werk bij de harmonie en 
voor de parochie ontving hij in 2006 een Koninklijke 
onderscheiding.  
Willie was altijd betrokken bij de organisatie van (buiten-) 
activiteiten om steeds een helpende hand te bieden of zelfs 
de kar te trekken van het evenement. Misschien zult u zich 
afvragen: heeft hij de laatste 20 jaar dan niets meer gedaan? 
Welnee, Willy is altijd in de weer voor de Blouw. Hij houdt als 
erebestuurslid zaken in de gaten die wel eens aan de 
aandacht van het bestuur zouden kunnen ontsnappen en hij is 



dan zo alert dat hij informeert naar en attendeert op zaken 
die absoluut niet vergeten mogen worden.  
Hij kent als geen ander de hartslag van de gemeenschap 
Wolder en is daardoor een bijzonder gewaardeerd raadgever 
en vraagbaak, kortom hij is nog altijd zeer nadrukkelijk 
betrokken bij de wel en wee van onze harmonie. Zelfs nu op 
z’n 84e zien we hem nog geregeld in de harmoniezaal  
verschijnen tijdens repetities. Dat siert hem.  
Hij was binnen de parochie Wolder bijzonder actief, niet 
alleen als koster maar ook anderszins b.v. bezorging van het 
parochieblad,  voormalig lid van processiecomité en 
optochtcomité carnaval en was hij lange tijd een bezorger van 
ons Kallepingske in het Wolderse. 
Willy, van harte proficiat met je 70 jarig jubileum. 
 
 
Marc Hertogen – 40 jaar lid 
 
Marc Hertogen komt uit een blauw gezin. 
Vader Willie is momenteel 70 jaar lid van 
zijn harmonie. Moeder Marieke heeft 
jarenlang de prijzen verzorgd voor de 
wekelijkse kienmiddag. Menig uurtje 
heeft ze doorgebracht  bij Geurts om de 
leukste prijzen te kunnen vinden. Een 
logisch gevolg was dat de 5 kinderen lid 
werden van de harmonie……..dus ook Marc. Op 10 jarige 
leeftijd is Marc begonnen met het volgen van solfège lessen. 
Vervolgens heeft Marc binnen de harmonie verschillende 
instrumenten bespeeld, zoals de alto (=kleine bariton), de 
hoorn en de trombone. Spelen in de grote harmonie beviel 
Marc niet zo. Thuis oefenen deed hij minder frequent. Onder 
het dirigeerschap van Harry Dieteren, in de jaren tachtig, 
stopte hij een tijdje met het bespelen van de instrumenten en 



stortte zich in de voetbalwereld. Rap als hij was vloog hij over 
het voetbalveld en kon daar zijn energie goed kwijt. Hij bleef 
nog wel betrokken bij de Blauwe….Ook hij heeft blauw bloed. 
Op Marc zijn hulp kon en kan je altijd rekenen. Hij zette zich 
actief in voor de Supportersvereniging. Jarenlang is hij  lid 
geweest van de Raad van Elf. Zijn vader en twee broers zijn 
prins geweest van CV de Blouwe maar Marc was hier niet voor 
te vinden. Marc staat niet graag in de belangstelling. Hij is 
liever bezig. Maar het blauwe bloed bleef toch kriebelen dus 
Marc besloot weer terug te gaan en koos ervoor om te gaan 
spelen bij de drumband. Of hij wilde een avond voor 
zichzelf…..immers nu had hij een vrouw en twee dochters  
thuis zitten. Eerst bespeelde hij de tenortrom. Door het 
wegvallen van een medespeler was de dikke trom niet meer 
bemand en aan Marc werd gevraagd of hij hier interesse in 
had. En sedert die tijd bespeelt Marc nog altijd de dikke trom. 
In een juryrapport  van een bondsconcours kreeg hij nog 
complimenten omdat hij zo soepel en energiek dit instrument 
bespeelde. Marc is een verenigingsmens in hart en nieren. 
Heel zelden zal hij de repetitieavond missen. Wordt hij 
gevraagd of hij mee wil helpen met het Preuvenemint, papier 
ophalen, nachtwaker spelen tijdens het jeugdkamp en noem 
maar op…Marc zal altijd JA zeggen. Dus ook op de vraag “Wil 
je in het bestuur komen en de zaken van de drumband 
regelen?” heeft hij inmiddels ook JA op gezegd. Op Marc kun 
je altijd rekenen. Wat hij zegt en belooft, daar houdt hij zich 
ook aan. Slechts op 1 vraag heeft hij Nee gezegd……”kom je 
op de dinsdagavond zingen bij het koor van je vrouw. We 
hebben te weinig mannenstemmen….”   
 
Marc, proficiat met je 40 jarig jubileum en we hopen dat je 
het jubileum van je vader kunt evenaren. 
 
 



Theo Bastiaens – 40 jaar lid  
 
Theo, getrouwd met Sandra (orkest - 
trompet) en zijn 2 kinderen Luc 
(drumband - slagwerker) en Susan 
(orkest - klarinet) is een van de vaste 
steunpilaren van onze vereniging en hij 
probeert dat ook bij de kinderen er in te 
houden. Hij is ooit samen begonnen 
met Ron Thimister, Harrie van de Boorn 
en Bennie Kusters bij de drumband toen het in die tijd nog 
heel normaal was dat iedereen van de familie bij de harmonie 
ging. Daarnaast is hij ook de nestor van onze slagwerkgroep in 
het harmonieorkest en natuurlijk de steun en toeverlaat van 
de muzikanten van Blu-E-Motion. In het verleden was hij ook 
lid van “De Blauwe Jäger”. 
Naast zijn muzikale verdiensten voor de vereniging staat hij 
ook altijd paraat bij de diverse evenementen om achter de bar 
te staan zoals Pinkpop, Preuvenemint, het Oktoberfeest en is 
hij een van de vaste krachten bij het ophalen van het oud 
papier. Als hij nog tijd over heeft dan kun je Theo vinden op 
het badmintonveld of is hij een van de vakanties aan het 
voorbereiden met zijn gezin. 
Theo is daarnaast ook nog vele jaren lid geweest van CV de 
Blouwe met als hoogtepunt zijn benoeming in 2008 tot Prins 
van CV de Blouwe waar hij enorm van heeft genoten. 
 
Theo, proficiat met je 40 jarig  jubileum en we hopen ook in 
de toekomst nog veel van je diensten gebruik te mogen  
maken.  
 
 
 
 



Jean‐Paul van Dongen – 25 jaar lid   
 
Jean-Paul is begonnen binnen onze 
harmonie als trompettist, maar enkele 
jaren geleden overgestapt naar hoorn. 
Daarnaast is hij ook nog actief bezig in de 
evenementencommissie van onze 
vereniging. Jean-Paul heeft buiten de 
harmonie nog een aantal hobby’s; hij doet 
aan zaalvoetballen en is medetrainer van 
het  elftal van zijn jongste zoon Tom 
(speelt trommel bij het OpMaatorkest) bij voetbalclub 
Leonidas. Als het even toelaat is hij te vinden op zijn motor. 
Eén keer per jaar gaat hij op toertocht met Rockwool en is hij 
een heel weekend te vinden in het mooie Duitse land en als 
hij dan nog tijd overhoudt rent hij twee keer per week een 
flink stuk (10km). Nu zul je denken: heeft dan nog wel tijd 
over om te werken maar ja dat doet hij ook nog bij Rockwool 
in Roermond. Hij maakt daar programma's voor 
fabrieksmachines. Daar is hij 36 uur in de week te vinden. 
Samen met Nicole (zijn vrouw) en hun vrienden zijn ze altijd 
fanatiek aanwezig met de carnaval in Maastricht. Ze lopen 
sinds 2012 mee in de grote optocht op zondag met hun mooie 
kar "de gouwe ingelebak". Met natuurlijk als hoogtepunt van 
carnaval dat Jean-Paul in 2015 prins mocht worden van CV De 
Blouwe bij "zijn" harmonie Wilhelmina, een ervaring die het 
hele gezin fantastisch heeft gevonden! Naast het feit dat Tom 
op slagwerk is begonnen bij de harmonie  is zijn andere zoon 
Max in zijn voetsporen getreden en ook op trompet 
begonnen.  
 
Jean Paul, proficiat met je 25 jarig  jubileum. 
 
 



Krista van Weert – 12 ½  jaar lid 
 
Krista is geboren in Leiden en heeft tot 
haar 18e levensjaar in Noordwijk aan Zee 
gewoond. Toen is ze naar Maastricht 
gekomen om te studeren en sindsdien is 
ze alleen nog maar “Holland” gegaan 
voor familiebezoek.  Ze is getrouwd met 
Robert Van Weert en hebben samen 3 
zonen: Jochem (10), Sebastian (8) en 
Floris (6). Krista werkt bij Liof als investmentmanager en 
studeert tevens aan de Open Universiteit 
bedrijfswetenschappen (bedrijfskunde) en richt zich nu op 
behavioural finance. Ze is bezig met haar afstudeeronderzoek 
welke in de zomer van 2017 wordt afgerond.  Het liefst zou 
het hele jaar willen skiën maar aangezien dat niet mogelijk is  
doet ze ook nog aan zwemmen en aerobics wat ze probeert te 
combineren met lekker (uit) eten gaan,  te reizen en op 
vakantie gaan. Naast dit drukke programma  in haar dagelijkse 
leven speelt ze ook nog fanatieke de klarinet binnen ons 
harmonieorkest.  
Krista proficiat met je 12 ½  jarig jubileum en succes met het 
afronden van je universitaire studie. 
  
 
Daphne Hogenboom – 12 ½  jaar lid 
Daphne is als 6-jarige begonnen bij de 
majoretten maar heeft na verloop van tijd 
de overstap naar het harmonieorkest 
gemaakt, alwaar ze inmiddels heel wat 
jaartjes de klarinet met verve bespeelt. 
Daphne volgt in het dagelijks leven de 
opleiding voor verpleegkundige- niveau 4  
en is momenteel verbonden aan het 



ziekenhuis van Roermond om daar haar laatste jaar in te 
vullen. Door de verschillende diensten die zij in het ziekenhuis 
draait kan het zijn dat jullie haar wat minder zien op repetities 
of bij activiteiten. Naast de harmonie is ze een vervend 
bezoeker van allerlei festivals en gaat ze graag op stap met 
vrienden en vriendinnen in Maastricht of Sittard.   
Daphne proficiat met je 12  ½  jarig jubileum en veel succes dit 
jaar met het afronden van je studie verpleegkundige. 
 
 Ad Triepels – 12 ½  jaar lid 
Ad is onze instructeur van de 
drumband en zorgt voor dát 
enthousiasme waardoor de jeugd en 
oudere drumbandleden zich geroepen 
voelen hun beste “slagvaardigheid”  
ten toon te spreiden.   
Ad Triepels is 55 jaar, getrouwd met 
Sandra en heeft 2 kinderen Janno (21) 
en Dion (16). Ad heeft slagwerk en 
HaFa-directie gestudeerd aan het Conservatorium te 
Maastricht en heeft zelfs 4 jaar als allround slagwerker 
gespeeld in het orkest van André Rieu.  
Daarnaast is Ad ook Instructeur van TKK Sainte Cécile (De 
Roej) uit Eijsden en heeft hij zijn eigen winkel ‘Triepels 
Slagwerk’ aan de Rijksweg Centrum in Geleen.   
Ad zijn 12,5 jarig jubileum is opgebouwd uit de huidige 
periode (vanaf 2009) die hij als instructeur verbonden is aan 
onze percussiegroep en de voorgaande  jaren van 1995 tot 
2000.   
Ad ook voor jou een welgemeende  proficiat met je  12 ½ jarig 
jubileum. 
 
Al onze jubilarissen worden gehuldigd tijdens het Caeciliafeest 
op zaterdag 26 november. U bent van harte welkom! 



 



 



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

Concerten en uitvoeringen 

 5 november 2016: Themaconcert ‘Oet Limburg kump 
de meziek’ - 19:30 uur (’t Paenhuys - Riemst) 

 24 december 2016: Opluisteren Nachtmis 23:00 uur  
(Kerk in Wolder) 

 26 december 2016: Opluisteren viering 2e Kerstdag   
10:30 uur (Kerk in Wolder) 

 4 februari 2017: Vastelaovendskonzèr 20:11 uur 
(Harmoniezaal Wilhelmina) 

 
Op straat en activiteiten 

 8 oktober 2016: Oktoberfest 20:00 uur  
(Harmoniezaal Wilhelmina) 

 26 november 2016: St. Caeciliafeest 18:30 uur 
(Harmoniezaal Wilhelmina) 

 6 januari 2017: Nieuwjaarsborrel (ovb) 21:00 uur –
 23:00 uur (Harmoniezaal Wilhelmina) 

 27 februari 2017: Deelname Carnavalsoptocht  
14:00 uur(Wolder) 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
  



  



 

 
 
 
 

 
Oktober  
Theo Bovens  1 
Neville Senten  2 
Yentl Prop   3 
Michel Knaapen  4 
Mathieu Bollen  5 
Evelyne Janssen-van Dam 5 
Maurice Borgignons 6 
Pierre Bastiaens  11 
Giel Eijssen   11 
Bram Hogenboom  12 
Chris Smael   14 
Wim Hesemans  16 
Arnaut Corsius  19 
Daniek Hesemans  20 
Leo Quadbach  22 
Wendy Bastiaens  24 
 

November 
Dyon Vanderbroeck 2

 Rik Lenaerts  3 
Tim Lenaerts  3 
Marco Senten  4 
Marco Ernenst 7 
Danique Dubislav 8 
Jeroen Duijsinx 9 
Math Paulissen 17 
Nico Beckers  19 
Lenie van Dam 25 
Wessel Thimister 28 

 
 
 
 

 

 
December 

 John Duijsinx  4 
 Mauro Lexis  5 
 Iris Bannier  7 
 Math van Weert  9 

Remco Corsius 9 
Harrie Beerts  13 
Esther Smael  18 
Jan Haasnoot  28 

  



 

       



 


