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Harmonie Wilhelmina
Op reis in de ruimte!

Wil jij ook de sterren van de hemel spelen?
Spelen met Muziek
Harmonie Wilhelmina begint in februari 2007 met een nieuwe
groep ‘spelen met muziek’. Kinderen van groep 3 t/m groep 6
zal in ongeveer anderhalf jaar op een speelse manier de basis
van muziek worden bijgebracht.
De cursus zal zeker in het begin niet alleen het noten lezen
bevatten maar zal ook alle facetten van muziek en de harmonie
belichten en zal gegeven worden door een professionele
docente.
De groep komt elke woensdag van 16:30 tot 17:15 bij elkaar.
Deze opleiding kost 15,00 € per maand, maar dan ben je ook
meteen lid van de harmonie. Na afronding van de cursus kun je
in overleg met docente en dirigent of drumbandinstructeur
kiezen voor een opleiding op een instrument in harmonie of
drumband.

Open repetitie
Op vrijdag 12 januari as. zullen majorettes, drumband en
orkest van Harmonie Wilhelmina tijdens een open repetitie jou
meenemen de eindeloze ruimte in. Dus trek je ruimtepak aan en
ga als een echte astronaut mee op een muzikale ontdekkingsreis
naar sterren en planeten. Luister eens naar het geluid van
ruimteschepen en marsmannetjes!
De open repetitie begint om 19:30 en duurt tot 20:30, in onze
harmonie zaal (Tongerseweg 400) . Iedereen is welkom, maar
de uitleg die gegeven wordt zal speciaal gericht zijn op
kinderen, die zo op een leuke manier kennis kunnen maken met
de harmonie.

Overige opleidingen
Ben je ouder dan 9 of kun je al noten lezen? Dan kun je in
overleg met dirigent/instructeur meteen een instrument kiezen
dat je zou willen leren bespelen. Afhankelijk van je
instrumentkeuze maken we een leertraject ‘op maat’ en krijg je
les van een deskundig interne docent of van een docent bij
muziekschool Kumulus.

Majorettes
Opleiding tot majorette kan vanaf 6 jaar en loopt
naast de andere opleidingen. Na ongeveer een jaar
opleiding mag je dan al mee met de harmonie.
Ook kun je net als de andere majorettes
deelnemen aan bonds- en solistenconcoursen. De
beginnende majorettes trainen op woensdag van
18.30 tot 19.30 uur. De gevorderden doen mee
vanaf 19.00 uur en gaan door tot 21.00 uur. Met vragen over de
opleiding tot majorette kun je contact opnemen met Ron
Thimister.
Informatie
Voor meer info over opleidingen of harmonie:
Kom naar onze open repetitie op vrijdag 12 januari as, 19:3020:30, Tongerseweg 400.
Of bel Evelyne van Dam (040-2817659) of Ron Thimister
(043-3256655)

Auditie TROM-FACTOR
Beste mensen,
Op 3 november jl. moest ik helaas verstek laten gaan voor de
repetitie die avond. Dit was niet zomaar! Ik had die bewuste
avond een auditie voor TROM-FACTOR in Huizen vlakbij
Hilversum.
Die morgen vertrokken wij met een select gezelschap op weg
naar Huizen. Vooralsnog was er in de bus geen alcoholische
versnapering te verkrijgen. Alleen koffie en fris stonden er op
de menukaart. Dit was natuurlijk om onze geest helder te
houden.
Aangekomen in Huizen werden wij naar de locatie geloodst
waar de audities werden gehouden. Na een tijdje inslaan
mochten wij ons opmaken voor de auditie. Gelukkig hadden
wij inmiddels al wat glaasjes “inspiratie” genuttigd dat ons
ritme zeker ten goede zou komen.
Omdat mijn collega eveneens uit Limburg kwam hadden wij
onze voorkeur uit laten gaan voor een dikke trom met daarop de
elfde van de elfde. Dit was uiteraard voor het optreden een
week later. En uiteraard, als “Blauwe”, een blauwe dikke trom.
De uitvoering liep best naar onze zin totdat we een mars ten
gehore moesten brengen vanaf een partij welke ons werd
voorgeschoteld. Dit was een brug te ver voor ons. Waar wij het
moesten hebben van onze ritmische gaven welke wij op een
abstracte wijze interpreteren naar de muziek toe, betekende
deze hindernis het einde van ons optreden. De droombel voor
een carrière in de muziek spatte hierbij uit elkaar.

Ps. ik was dan wel te laat voor de repetitie maar niet voor het
kaarten. Bye the way. Dit werd die avond ook geen succes.
Mede dankzij Herman, John, Laurent en Pierre.
Groetjes,
Harrie

Dropping 4 november
Zaterdag 4 november organiseerde de supportersvereniging, in
het kader van hun 50 jarig bestaan, een dropping.
Maar liefst 105 personen schreven zich als deelnemer in.
Rond de klok van 19.00 uur vertrok de eerste groep en om
20.30 was het de beurt aan de laatste groep. Dit volgens een
strak schema want niet iedere groep paste in elke auto. We
willen de chauffeurs en de mensen die hun auto’s belangeloos
ter beschikking gesteld hebben dan ook hartelijk bedanken.
De deelnemers gingen via een gevarieerde route (berg op en
ook weer af) beginnen aan de terugtocht naar de Harmoniezaal.
Onderweg waren er de nodige vragen, maar dat was voor
sommige deelnemers helemaal geen probleem, want zij hadden
een internet verbinding en konden zo mooi alle antwoorden
opzoeken!!!
Onderweg werd men na het nuttigen van een versnapering
geconfronteerd met de spoken van het Albertkanaal, hetgeen
niet voor iedereen even plezierig bleek te zijn.
Zo waren er kids die een spokentocht bewust hadden laten
schieten om deel te nemen in Wolder, omdat zij de spoken Te
eng zouden vinden….later bleek dat ze toch goed hebben
geslapen!
Terug in de zaal moest men de laatste opdracht vervullen en dat
was een Karaoke liedje ten gehore brengen. De
Supportsvereniging had namelijk een professionele opstelling
gemaakt waar men een keuze kon maken uit wel 50
verschillende hits. Sommige groepen hadden wat drempelvrees
en er waren groepen die zich er niet aan waagden daar ze hun
zangkunsten alleen wilde beoefenen in de badkamer. Hadden
de groepen die het eerst in de harmoniezaal te “klagen” over te

weinig publiek, zodat hun performance niet door iedereen te
zien was. Enkele groepen die als laatste arriveerden hadden het
tegenovergestelde gewenst, zij vonden te veel aandacht te
beangstigend. U begrijpt dat sommige optredens de nodige
hilariteit met zich meebrachten en van de majorettes hadden we
niet verwacht dat ze zo verlegen zouden zijn. Zij lieten zich
namelijk assisteren door de kleinste majorettes die helemaal
geen plankenvrees kenden.

Ik wil iedereen bedanken die meewerkte aan deze avond, want
zonder de hulp van anderen kunnen we zo’n dropping nu
eenmaal niet organiseren.
Tot besluit wil ik u vast vertellen, dat we in het voorjaar een
wandeltocht gaan organiseren. We zullen de juiste datum zo
spoedig mogelijk communiceren via de diverse kanalen.
Wij hopen van harte u dan weer te mogen begroeten.

Het laatste optreden werd verzorgd door de organisatie die door
Guy van den Boorn naar voren werden geroepen om ook zelf
maar eens in de schijnwerpers te staan.
Zoals al tijdens de avond zelf aangekondigd werd was de opzet
van deze karaoke avond een verkapte auditie voor het
mannenkoor van Borgharen. Zo kon in het geval van een
griepepidemie in Borgharen toch het concert van 17 december
in de St. Jans kerk aan het Vrijthof altijd doorgaan. De mensen
die na afloop van deze avond werden geselecteerd hebben we
niet nodig gehad daar het mannenkoor volledig kon aantreden.
Uiteraard waren er ook nog winnaars deze avond;
1 prijs de groep van Vincent Sijben
2 prijs de groep van Lenie van Dam
3 prijs de groep van Anita Hogenboom
Vanaf deze plaats nogmaals een dik proficiat!!!
Alles terugkijkend, mogen we constateren dat het een zeer
geslaagde avond was, welke zeker nog een keer herhaald zal
worden. Voor diegene die zich willen voorbereiden op hun
volgende karaoke optreden kunnen zich melden bij Marc
Hogenboom. Hij zal dan zorgen dat talenten onder de aandacht
gebracht worden van Henk Jan Smit, zodat bij de volgende
serie van de X-factor ze mee kunnen dingen naar een finale
plaats.

Voorzitter Supportersclub, Harrie van den Boorn

JIM 2006
Dit jaar verleenden wij voor de tiende keer onze medewerking
aan het JIM.
Onze “Vutters”, die traditiegetrouw op maandag startten met
het aankleden van de piste hoefden dit jaar niet meer in actie te
komen. BCM, de organisator van het JIM, had gekozen voor
een totaaloplossing voor de pistebouw waarbij de aankleding
was inbegrepen. Een tegenvaller voor de konijnenhouders
onder deze mensen. Alhoewel er toch iemand op
maandagmorgen vroeg om 06.00 uur al in de buurt van de
container met hooi werd gesignaleerd, moeten hun beestjes het
dit jaar weer met brokjes doen.
Voor de pistebouwers was het ’t tweede jaar dat er met een
uitgedunde ploeg moest worden gewerkt (16 mensen in plaats
van 25).
Opnieuw mogen we stellen dat het goed gegaan is. De
verrassing van dit jaar was, dat de te gebruiken hindernissen
verdeeld over twee volle vrachtauto´s zodanig verpakt waren in
de noppenfolie, dat het een hele tour was om het spul uit te

pakken. Hier hadden we duidelijk niet op gerekend, maar
flexibel als we zijn, werd de klus toch geklaard.
Ook bleek dat we over verborgen talenten beschikken wat
betreft het besturen en bedienen van een heftruck al komt het
natuurlijk zeer slecht uit als blijkt dat de wielen te klein zijn om
in het rulle zand te rijden en je komt daardoor vast te zitten juist
voor de uitrit die op dat moment drukt gebruikt wordt.
Op het moment dat de toeschouwers naar een rubriek kijken,
wordt door onze mensen achter de schermen alweer gewerkt
aan het klaarzetten van de nieuw te plaatsen hindernissen. Dit
moet, zeker tijdens de dressuur, in alle stilte gebeuren.
Voor de chauffeurs was het dit jaar een feest. Normaal
gesproken zien ze dit soort auto´s (Audi Q7) alleen maar in de
showroom, maar nu mochten ze er zelf in rijden! Jammer voor
Marco die vanwege een blessure dit jaar verstek moest laten
gaan.
Voor de rest waren het de voor ons inmiddels bekende
werkzaamheden. Voordat de rode loper uitgelegd kon worden
zaten Jan en Evelyne op de knieën met de stofzuiger om de
“lèste vetskes” er nog vanaf te krijgen. Herman zegt geen
woord “vaan de zenuwe” omdat hij bang is de Belgische vlag te
hijsen in plaats van de Duitse en is blij dat hij Mariet bij zich
heeft om iets te kunnen vragen.
In die tussentijd eten de anderen de wafels van Theo op of
leggen een kaartje.
Ondanks dat er best ruimte tussen de werkzaamheden door is
om uit te rusten zijn het zéér lange dagen (wat dacht je
bijvoorbeeld van de vrijdag van 07.00 – 01.15 uur?).
Op zondag is er na afloop van de laatste rubriek een zgn.
pisteborrel. Voor alle medewerkers is er dan een drankje en een
hapje. Voor ons rest daarna echter nog het inruimen van de
vrachtauto’s met hindernissen, een hele klus voor leken op het
gebied van logistiek. Daarna wordt meestal nog een glaasje
gedronken in het Mecc-café. Door omstandigheden sloot

Maison van den Boer echter voortijdig de deuren waardoor we
voortijdig, moe maar voldaan naar huis moesten.
Voor mij is het fijn om te weten dat je met een goed
gemotiveerde ploeg de (niet altijd even logische) opgedragen
werkzaamheden kunt uitvoeren. Het zijn tenslotte allemaal
vrijwilligers die aan het einde van de werkzaamheden niet meer
krijgen dan een (welgemeend) schouderklopje.
Opnieuw zeg ik dat ik het ontzettend fijn vond om als
coördinator van deze groep te mogen fungeren en deze prestatie
te kunnen leveren.
De uitnodiging voor volgend jaar is al binnen.
Kees Close.

SPONSORS
NV Nutsbedrijven Maastricht
Tillie Beheer BV
Dolmans Service VOF
Vebego International B.V.
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John Hendrikx Dakdekkersbedrijf
L. H. Bastiaens
J.P. Hogenboom B.V.
Autobanden Gronsveld BV
KPB Kieft Partners Bouwadvies
Theunissen Maastricht BV
Restaurant Mary Wong
B.M. Haasen
Cafe Duivensport
Paul Block Optiek
Kruiveld BV, S
Verkeersschool Johan Mulkens
Marcel Thijssens
Moors Tuin & Teak

Maastricht
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Mulheim a/d Ruhr
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Gronsveld
Berg en Terblijt
Maastricht
Vroenhoven
Maastricht
Wolder
Vroenhoven
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Lafelt

Agenda
Januari 2007
vr 05 20.00 u
vr 12 19.30 u
za 27 20.00 u
Februari 2007
za 03 18.00 u
ma 19 14.30 u
Maart 2007
zo 25 11.00 u
April 2007
zo 22 nnb
Mei 2007
za 12 nnb

zo 20
zo 27 nnb

Verkorte repetitie orkest, daarna
Nieuwjaarstreffen. Iedereen is welkom!
Openbare repetitie
Carnavalsbal CV de Blouwe
Serenade t.g.v. 50 jarig huwelijksfeest
Willie en Marieke Hertogen
Carnavalsoptocht Wolder
Algemene Ledenvergadering
Stedelijk Muziekfeest (organisatie
Wieker Fanfare)
Concert i.s.m. Kon. Oude Harmonie
Eijsden en Harmonie St. Martinus
Opgrimbie (Locatie Paenhuys Riemst)
Pletzersstraatfeest
Buffetwerkzaamheden tijdens
Pinkpop (ovb)

Majorettewedstrijd 8 oktober j.l.
Zondag 8 oktober hebben de majorettes weer een wedstrijd
gehad. Deze keer was deze in Meijel. Na een flinker rit werd er
meteen begonnen met omkleden en de make-up, want de eerste
kandidaten waren al vrij snel aan de beurt.
Na met veel enthousiasme en concentratie de shows te hebben
uitgevoerd, en tussen de shows door natuurlijk ook veel lol te
hebben gehad, kwam om 19.00 uur dan eindelijk de uitslag.
Aangezien we al van 11.00 uur aanwezig waren, was het niet
gek dat de vermoeidheid een beetje begon toe te slaan.

Het duurde even voordat we het doorhadden, maar dat maakte
de blijheid nog groter, want ons kwartet had in de divisie jeugd
2 het hoogste puntenaantal behaald en daarmee de 1e prijs plus
medaille gewonnen! Dit was uiteraard een geweldige beloning
voor hun inzet.
De woensdag na de wedstrijd kregen wij van het bestuur
frisdrank en chips om deze uitslag te vieren en werden onze
instructrices beloond met een mooi boeket bloemen.
Jolanda Doms

Bericht van Spelen met Muziek

De punten
Kwartet:
Jeugd 2
Daisy Muré, Maud Lamkin
Daphne Hogenboom, Kim kuster

80,70

Individueel
Dymphy Deckers

Jeugd 3

81,20

Individueel
Tessa Snijckers

3e divisie

80,60

Trio:
3e divisie
Shyfrah van Helvert
Cindy van Duurling
Chiara van Duurling

79,90

Team:
3e divisie
80,30
Maartje Knaapen, Jolanda Doms
Cindy van Duurling, Chiara van Duurling
Shyfrah van Helvert, Dymphy Deckers,Tessa Snijckers

Zoals bekend is harmonie Wilhelmina in februari 2006
begonnen met een cursus “spelen met muziek”, speciaal voor
kinderen van 6 tot 10 jaar. Tot de zomer hebben 6 kinderen de
basis van noten lezen geleerd. Na de zomervakantie zijn 2
kinderen naar een instrument doorgestroomd en de andere 4
leren nu de muziekbeginselen op de blokfluit. Helaas moest juf
Inge na de herfstvakantie stoppen met de cursus, wegens
drukke werkzaamheden. Gelukkig hebben we Iris Bannier
bereid gevonden om de cursus over te nemen. We vonden het
leuk om juf Iris en de kinderen met eigen woorden te laten
zeggen, hoe het nu gaat en wat ze er van vinden.
Iris Bannier:
Spelen met muziek.
Deze cursus wordt gegeven aan jonge kinderen die hun eerste
stappen op het muzikale pad zetten en op een speelse manier
leren omgaan met muziek. Momenteel zijn er vier leerlingen
actief, variërend in de leeftijd van 6 tot 8 jaar op de
woensdagmiddag boven de harmoniezaal. De lessen duren 45
minuten per groepje.

Wat vooral belangrijk is, is het spelelement in de les waardoor
deze aantrekkelijk wordt en aansluit op de belevingswereld van
de jonge kinderen, zodanig dat de kinderen op een
ongedwongen manier bezig zijn met muziek maken en vooral
plezier eraan beleven.
Mijn naam is Iris Bannier-Schijlen en oorspronkelijk ha/fa
dirigente in de lagere afdeling en al vele jaren verzorg ik tevens
de opleiding bij verschillende muziekkorpsen. Woonachtig te
Veldwezelt (België) en met veel plezier lerend en spelend met
deze jonge kinderen.
Momenteel heeft iedere leerling een blokfluit en zijn we samen
en apart bezig met het spelen van eenvoudige melodieën, ritmes
klappen en sinds kort met begeleiding van een cd het samenspel
aan het oefenen. Het leukst vinden de kinderen de verrassingen
aan het einde van de les bijv. ( in afgelopen tijd) een
sinterklaasliedje dat ze mee naar huis mogen nemen. Ze zijn
dan echt niet naar huis te krijgen omdat ze het "even" willen
voorspelen en oefenen, waardoor de juf ze echt de deur moet
uitgooien.
Na de open dag op 12 januari start een nieuwe groep eveneens
op de woensdagmiddag. De eerste groep gaat door tot de
schoolvakantie waarna ze hun muzikale vaardigheden gaan
vervolgen op de muziekschool.
Maxime Hessels:
Ik vind het heel leuk bij de harmonie. Ook de juffrouw is heel
aardig.
Met sommige noten hebben we wel moeite. Ik kan al een liedje
uit mijn hoofd spelen van Sinterklaas. Na het blokfluiten denk
ik dat ik klarinet wil spelen.

Susan Bastiaens:
Ik vind het hier heel leuk in dit lokaal.
Ik heb al heel veel noten geleerd en de juf is heel lief.
En na de lessen dan ga ik klarinet spelen.
Wessel Thimister:
Ik vind het leuk omdat we noten leren.
Ik kan een liedje uit mijn kop op de blokfluit.
Als ik groot ben, ga ik klarinet spelen.
Desiree Hulshof vindt de cursus ook erg leuk, maar was helaas
niet aanwezig om dat ook op te schrijven.

Winterland Kerstconcert
“Kerstmis, kerk, de geboorte van Jezus, samen zijn, maar zeker
ook muziek (...) woorden die bij ons allen ongetwijfeld een
associatie hebben met deze mooie tijd van het jaar”
aldus Stan Hoen in zijn intro bij gelegenheid van het
Kerstconcert dat ons harmonieorkest op zondag 17 december jl.
verzorgde in samenwerking met Mannenkoor Borgharen in de
St. Janskerk aan het Vrijthof.
Hij typeerde hiermee op voortreffelijke wijze de sfeer die in de
St. Janskerk voelbaar was. Tegen de achtergrond van een
levensgrote kerstboom deden harmonie Wilhelmina en
Mannenkoor Borgharen er alles aan om ieders beeld over
Advent en Kerstmis verder muzikaal in te kleuren. En met
succes, want beide verenigingen wisten, ondersteund door de
solisten Els Bongers (sopraan) en Bèr Schellings (bas-bariton),
bij de talrijke toehoorders –de kerk was nagenoeg tot op de
laatste plaats bezet – een groot enthousiasme los te maken.

Het concert werd geopend door koor en orkest met Cantique de
Jean Racine van Gabriël Fauré, waarna het koor het Wiegenleid
der Hirten ten gehore bracht.
In “O Isis und Osiris” soleerde Bèr Schellings, begeleid door
koor en orkest.Bèr is vaste solist bij de Mastreechter Staar en
kan nu reeds roemen op een succesvolle muzikale carrière.
Hij trad op in het Concertgebouw te Amsterdam, de
Rotterdamse Doelen en stond op podia in Parijs, Wenen en
Boedapest. Zijn repertoire is veelomvattend. Voor harmonie

Wilhelmina is Bèr geen onbekende, want hij trad reeds eerder
op met ons orkest onder leiding van Harry Dieteren.
Onze soliste Els Bongers, sopraan, leverde haar eerste bijdrage
aan ons concert in de vertolking van “Voi lo sapete”uit
Cavalleria Rusticana.
Els studeerde aan het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam
en bekwaamde zich daar met name in het opera-repertoire. Zij
verleent veelvuldig medewerking aan oratoriumconcerten, waar
zij samenwerkt met nationale en internationale orkesten en
dirigenten. Sinds 1992 is zij verbonden aan “The Amsterdam
Baroque Orchestra”. Zij waardeert ook eigentijdse werken want
zij zong onder meer in Cats. West Side Story en The Phantom
of the Opera.
De bijdrage van onze solisten aan dit concert beperkte zich
evenwel niet tot de twee genoemde uitvoeringen. Integendeel.
Bèr Schellings schitterde in “Cantique de Noël” en datzelfde
deed Els Bongers in “Don’t cry for me Argentina”.
Ondersteund door koor en orkest brachten zij beiden het
prachtige “La Vergine degli Angeli” uit La Forza del Destino
van Giuseppe Verdi.
Het Koninklijk erkend Mannenkoor Borgharen bracht onder
leiding van Roger Moens “Three Christmas Carols”,
“Weihnachtsglocken”, “Stille Nacht” en “Da droben von
Berge” ten gehore. In dit laatste werk verleenden Etienne Caron
(accordeon) en Breur Croughs (mondharmonica) hun
gewaardeerde medewerking, daarmee een extra cachet aan die
vertolking gevend.
Onder leiding van Rob van der Zee bracht ons orkest tijdens dit
concert verder onder meer Chor der Priester (met koor),
Preludio from Cavalleria Rusticana en Russian Christmas
Music ten gehore.
Als toegift sloten koor, solisten en orkest af met het alom
bekende White Christmas.
Het oor na afloop op diverse plaatsen te luisteren leggend was
maar één conclusie mogelijk: iedereen had genoten van een

prachtig concert waarvoor alom bijzonder grote waardering
bestond.
De beide dirigenten hadden voor een bijzonder goed
programma gezorgd, zangers en muzikanten brachten een
uitvoering van hoog niveau en de bijdragen van de solisten
oogstten grote bewondering. En niet te vergeten ook Evelien
van Dam!De waardering werd door de toehoorders onderstreept
met een bijzonder warm applaus
We kunnen terugzien op een uitstekend geslaagd kerstconcert,
dat door zeer veel toehoorders als “absoluut voor herhaling
vatbaar” werd gekwalificeerd.
Vanaf deze plaats dank aan Mannenkoor Borgharen voor de
prettige samenwerking, aan de beide solisten voor hun
bereidheid medewerking te verlenen aan dit concert en aan
allen die zich hebben ingezet om dit concert te realiseren. Een
bijzonder woord van dank aan het adres van de heer P.
Hogenboom.

Kerstgedicht
Tijd van verhalen en mysteries
met diepere betekenis
Tijd van gevoelens
als geluk, warmte, maar ook gemis
Tijd van bezinning
misschien weer (even) in God geloven
Tijd van feesten,
kerstbestanden en kerstverloven
Tijd waarop alles even heel harmonieus is
Tijd waarop het in de wereld héél even vrede is.
Tijd van wachten op het nieuwe
jaar avond van knallen en zingen
Tijd van goede voornemens
hoop op goede dingen
Tijd voor een heel gelukkig Nieuwjaar
want dat is mijn wens voor het komende jaar

Kienen
Zaterdag 16 december heeft de supportersvereniging voor het
tweede jaar, een nostalgische kienavond georganiseerd.
De opkomst viel ons in elk geval erg mee, daar we van tevoren
wisten dat er van alles en nog wat te doen was.
Zo moest de harmonie tijdens deze avond werken op het
Wintercircus in het MECC en was er eerder in de week het
kienen van Leonidas.
Maar zoals gezegd was de opkomst prima en mochten wij
spreken van een succesvolle avond.
De dames en heren kieners, luisterden in volle aandacht naar de
spreekstalmeester, Ben Braeken die ook deze keer weer de
nummers afriep.
Het moge u duidelijk zijn dat de jarenlange ervaring van Ben,
ervoor zorgde dat ook deze editie alles er weer eerlijk aan toe
verliep.
Onder de controle van Sjef Thimister en John Darding werden
de nummers gecontroleerd en goedgekeurd, waarna Harrie
Darding de prijzen kon overhandigen.
Heren alvast hartelijke dank hiervoor.
Het is bij de “Blouwe “, natuurlijk een Wolderse gezellige
avond, maar wat schetste onze grootste verbazing?
Maar liefst 9% van de in de kienzaal aanwezigen, kwam uit
Geulle.
Raar maar waar, zij namen ook nog eens een groot deel van de
prijzen mee naar huis!
Zo ziet u maar, dat onze nostalgische kienavond alvast in de
verre omtrek zijn bekendheid krijgt.
Reserveert u alvast voor het volgend jaar de zaterdag 15
december, want dan kienen we weer.

Ook dan worden de kippen en konijnen weer bij u thuis
afgeleverd indien u prijs heeft.
Maar ook u komt dan natuurlijk voor de gezelligheid en wij
zullen er dan weer alles aan doen om het u naar de zin te
maken.
Wij zorgen ook dan weer voor koffie, vlaai en een hapje te
eten.
Ik wil het hier graag afsluiten met u allen te bedanken voor uw
bijdrage aan deze kienavond en u allen fijne kerstdagen en een
gezond en gelukkig 2007 te wensen.
Voorzitter supportersvereniging, Harrie van den Boorn

Drukke tijden voor CV De Blouwe,
Bij een temperatuur van 22 graden zit ik op 11 oktober de
voorbereidingen te treffen voor de komende carnavalstijd. Het
51e carnavalsjaar alweer voor CV De Blouwe.
Er dient natuurlijk ook dit jaar weer een hele boel goed
geregeld worden om alles tot een perfect resultaat te doen
leiden. Maar om dat te bereiken heeft ieder binnen CV De
Blouwe zijn eigen taken, want niet alles kan op enkele
schouders rusten. Er valt namelijk heel veel te regelen en te
organiseren. Alle taken worden verdeelt onder de leden van de
Carnavalsvereniging. En waar mogelijk helpen onze dames ook
nog geweldig mee om alles tot in de kleine puntjes te regelen.
Naast de geweldige inzet van onze Raad van Elf leden hebben
wij ook jullie inzet heel hard nodig.
Namelijk twee keer zouden wij graag jullie aanwezigheid erg
op prijs stellen. Als eerste op 27 januari, dan is namelijk ons,
niet meer weg te denken uit de Wolderse gemeenschap,
Carnavalsbal. Deze avond zullen wij natuurlijk allereerst
afscheid nemen van Prins Frank I (oftewel Prins Drank, Krank
of Prins Tie-Rap I) waarna wij vervolgens onze nieuwe prins of
prinses gaan afhalen bij één van de cafés in Wolder. Na een
korte rondgang door Wolder zal prins Frank I plaats moeten
maken voor de nieuwe heerser van de Blouwe. De nieuwe prins
of prinses is dan natuurlijk heel erg benieuwd hoe goed jullie
het met 3 verschillende ritmes Carnavalslied 2007 ‘Reube, Friet
en Beer’ kunnen spelen.
Voor de muziekpartijen kunnen jullie terecht op www.smv.nl!
Na het officiële gedeelte barst natuurlijk het feest los. Dit jaar
komen de dames van Duo X-Elle ons extra verstevigde podium
eens uitproberen en een groot aantal nummers van hun nieuwe
cd ten gehore brengen en zal er nog een artiest zijn opwachting
maken in onze gezellig versierde feestzaal.

Gezelligheid gegarandeerd dus in de Blouwe Hoftempel.
Op 19 februari doen wij wederom graag een beroep op jullie
om op deze carnavalsmaandag de prins(es) thuis op te halen
voor samen deel te nemen aan de internationale optocht!
Na afloop van de optocht is er natuurlijk ook weer het gezellige
carnavalsfeest in de Blouwe Hoftempel.
Vorig jaar hadden wij de prijsvraag voor de allereerste keer,
maar helaas niemand had een correct antwoord. Dit jaar gaan
wij het opnieuw proberen,…
Wie wordt de nieuwe prins of prinses van CV De
Blouwe?
Mail jullie antwoord naar riemst@home.nl en maak kans op
een schitterende camera!
Mocht er een gelukkige prijswinnaar zijn dan wordt deze
bekendgemaakt tijdens ons carnavalsbal en natuurlijk in het
Kallepingske. Bij meerdere goede inzendingen wordt er één
gelukkige getrokken. En jammer voor Jeroen D. leden van de
CV mogen uiteraard niet meedoen!
Voor alle activiteiten, reacties, foto’s en meer kunt u terecht op
www.cvdeblouwe.tk
Tot ziens op ons carnavalsbal en optochtmaandag!
Namens CV De Blouwe

Harold Kleijnen

Uitslag Loterij Supportsvereniging
Harmonie Wilhelmina
Cadeaubon

€

15,00

Nummer:

Cadeaubon

€

15,00

Nummer:

Cadeaubon

€

15,00

Nummer:

Cadeaubon

€

25,00

Nummer:

Cadeaubon

€

25,00

Nummer:

Cadeaubon

€

25,00

Nummer:

Geldprijs

€

75,00

Nummer:

Geldprijs

€

100,00

Nummer:

Geldprijs

€

150,00

Nummer:

Indien u een van de gelukkige bent kunt u contact opnemen met::
Harrie Darding
Tel. 043-3437409
E-mail: hwp.darding@hetnet.nl
Hij zal met u een afspraak maken om de prijs te overhandigen.
Tenslotte willen wij eenieder danken voor de steun aan onze
jubileumloterij.
Bestuur Supportersvereniging Harmonie Wilhelmina.

262
378
1432
1887
1786
408
1251
72
1395

JANUARI
03.
04.
06.
09.
11.
11.
14.
14.
16.
18.
21.
23.
24.
26.
30.
30.
31.
31.

FEBRUARI

Shyfrah van Helvert
Stan Hoen
Wim van Herpt
Paul Theunissen
Harrie Darding
Esther Dessart - Walthie
Louis Bastiaens
Ingrid Koolen
Evelien Willemsen
Giselle Willemsen
John Hogenboom
Pierre Thijssens
Vincent Sijben
Herman Doms
Francesca van Eekeren
Marc Hogenboom
Jeroen Ernenst
Lisa de Graaff

01.
03.
07.
08.
08.
08.
09.
11.
12.
14.
16.
18.
20.
25.
26.
28.
28.

Wendy Colson
Dasima Schmitz
Willie Peeters
Jasmijn Knaapen
Tessa Moens
Gillis Willemsen
Wesley Senten
Vivian Snel
Mariet Willemsen
Quintin Senten
Marijke Knöptels
Emile Dirix
Willie Schmidt
Lidy Buys
Cindy van Duurling
Natasja Hesemans
Bèr Hesemans

10.
12.
12.
17.
17.
22.
27.
27.
30.

Rob van der Zee
Léon van Duurling
Jo van Vlodrop
Jack Buys
Kees Close
Céline Eggen
Nico Hogenboom
Jean Rondags
John Koumans

MAART
01.
02.
03.
05.
07.
07.
08.
09.
10.

Henk Kluts
Richard Lamers
Caroline ter Maat
Reng Bastiaens
Harrie van den Boorn
Paul Thijssens
Piet Hogenboom
Ron van Hinsberg
Ron Thimister

