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Pletzerstraat bijeenkomst 28 juni
Het begint al traditie te worden dat we tegen de zomer het
jaar voor de jeugd afsluiten met een bijeenkomst in de
Pletzerstraat waarbij iedereen die Harmonie een warm
hart toedraagt ook van harte welkom is. Dit jaar was het
een bijzonder jaar want voor het eerst zou het OpMaat
Orkest van Harmonie Wilhelmina een optreden gaan
verzorgen samen met de blokfluiters en ons jeugdorkest
Joonk Blauw.
De weergoden waren ons goed gezind en we hielden het
de hele dag droog. Het was een drukte van jewelste want
naast dat de ouders, broertjes en zusjes mee waren
gekomen hadden ook veel opa en oma‟s de weg naar de
plezterstraat gevonden om zodoende hun kleinkind de
eerste schreden op het concertpodia te zien zetten.
Als eerste kwam het Opmaat orkest aan de beurt en we
hebben Anne Eijssen en Devon Habets gevraagd hun
ervaring even op papier te zetten en die kunt hier onder
lezen.
Na 10x oefenen met juf Iris, konden wij eindelijk onze
muziek laten horen aan onze familie,
vrienden en kennissen. Wij moesten om 11 uur spelen in
de Pletzerstraat. Het was erg spannend
om voor zoveel mensen te moeten spelen. Juf Iris zorgde
dat ons optreden goed verliep.
Wij mochten zelfs 4 liedjes voordragen! Toen wij klaar
waren met spelen, kregen wij een groot
applaus. Na het concert hebben wij iets gedronken en
gegeten van de barbeque. Het was erg

gezellig en dit hadden wij niet willen missen. Wij willen
graag juf Iris en iedereen die meegeholpen
heeft bedanken. Hopelijk mogen wij volgend jaar weer
meedoen!
Groetjes van Anne Eijssen en Devon Habets.
Hierna was het de beurt aan het jeugorkest maar voordat
ze van start gingen onder leiding van Rob van der Zee
namen de blokfluiters de gelegenheid waar om ook van
zich te laten horen olv Iris Bannier. Nadat ze hun
uitvoering ten gehore hadden gebracht en het applaus in
ontvangst hadden genomen kregen ze van de voorzitter
hun instrument uitgereikt. Met dit instrument zullen ze
dan hun muzikale loopbaan verder gaan ontwikkelen.
De volgende instrumenten werden er uitgereikt;
Robin Schoonbrood dwarsfluit
Lars Daenen
klarinet
Lotte Alma
klarinet
Noortje Peters
klarinet
Sacha Muré
kleine trom
Justin Knubben
kleine trom
Neville Senten
trombone
Simon Verkijk
trompet
Thibaud Hamers
tuba
Bij ieder instrument dat werd uitgereikt maakten de
muzikanten van Joonk Blouw met het zelfde instrument
even aan de omstaanders duidelijk dat ze deze
nieuwkomers van harte welkom heten in hun muzikale
groep.
Hierna nam Rob het Muzikale stokje ter hand en Joonk
Blouw gaf een concert ten gehore dat in zeer goede
smaak viel bij de toehoorders. Na afloop van het

muzikale gedeelte vielen ook de drank en barbecue in
goede smaak.
Het mag gezegd worden het was een geslaagde
familiedag geworden en de meeste kijken alweer uit naar
volgende jaar.

Afscheidswoord van Lidy Buijs
Ondanks de fijne en gezellige jaren die ik met jullie
samen was, heb ik besloten te stoppen bij de harmonie.
Tijdens de repetities, concerten en niet in de laatste plaats
de deelname aan het WMC, was ik steeds zeer
gespannen. Het feit dat ook mijn gezondheid er steeds
meer onder te lijden had, heeft bij mij de doorslag
gegeven.
In het begin dacht ik nog, dat gaat wel over. maar het
werd steeds erger. Ik wil zelf steeds goed presteren. Ik
heb thuis vele uren geoefend en dan kon ik mijn deuntje
ook spelen, maar tijdens de repetities, door de spanning
en het tempo, lukte het niet altijd en was ik erg
teleurgesteld.
Maar ondanks dat, ben ik toch 10 jaar lid geweest. Want
ik vond het gezellig om bij jullie te zijn en dat maakte
weer veel goed. Ik heb jullie allen zeer gewaardeerd. Hoe
we met elkaar omgingen en de interesse voor elkaar die
er zeker was. Geweldig !
Ik blijf jullie toch volgen, waardoor we elkaar blijven
zien. Ik wens jullie dan ook nog vele fijne jaren samen,
tot ziens.
Lidy

WERELD MUZIEK CONCOURS 2009
17 JULI 2009
THEATER AAN HET VRIJTHOF

26 JULI 2009
RODAHAL KERKRADE
Twee belangrijke data voor het jaarverslag 2009 van de
Blouw van Wolder; 2009 stond immers in het teken van
de voorbereiding en de deelname aan het WMC in
Kerkrade.
Deelnemen aan het WMC-gebeuren vraagt een gedegen
voorbereiding en dus heel veel inspanning en tijd van de
muzikanten. Geen enkele vereniging wil met de
poedelprijs uit Kerkrade vertrekken en dus moet iedereen
gedurende de nodige weken vol aan de bak.
Gebruikelijk is ook dat in het kader van die voorbereiding
op diverse locaties uitvoeringen worden verzorgd;
nagenoeg iedere locatie heeft een andere akoestiek.
Op initiatief van het Bureau Amateurkunsten en de
Beleidssector Cultuur van de gemeente Maastricht
werden de beide Wolderse harmonieën in de gelegenheid
gesteld om in de voorbereiding van hun deelname aan het
WMC gebruik te maken van de accommodatie van het
Theater aan het Vrijthof voor het geven van een openbare
uitvoering. Zo‟n kans mag je niet voorbij laten gaan!
Deze uitvoering vond plaats op vrijdag 17 juli in een
bijzonder goed bezet Theater. Muziekminnend Maastricht
was uitgelopen om te luisteren naar de beide korpsen uit
Wolder.

Voor harmonie St. Petrus en Paulus gold dit optreden als
de generale repetitie voor haar deelname aan het WMC,
want zijn moest immers al op zondag 19 juli – dus twee
dagen later – in Kerkrade aantreden.
Beide korpsen kregen voor hun concert een geweldig
applaus van de toehoorders, een bewijs dat de
uitvoeringen bijzonder gewaardeerd werden.
Na ons optreden hadden we nog een week vooraleer we
op het podium in de Rodahal konden plaatsnemen.
Uiteraard werd er die week nog intensief gerepeteerd en
vond op vrijdag 24 juli de generale repetitie plaats in
onze eigen harmoniezaal. Op zondag 26 juli was het dan
zo ver. Met vier bussen trokken we richting Kerkrade.
In de sectie harmonie 1 divisie traden we die dag als
laatste voor het voetlicht. De jury waardeerde ons
optreden met 88.25 punten, een heel mooie eerste prijs.
Een bijzonder goed gevoel gaf ons het langdurig
ovationeel applaus van de toehoorders en dat waren
beslist niet allemaal Woldenaren.
Met die eerste prijs op zak keerden we vervolgens naar
Wolder terug, waar we aan de “gemeentegrens”
uitstapten om al musicerend - en onder klokgelui - naar
de harmoniezaal te trekken, waar we na toespraken van
de voorzitter en de dirigent onder het genot van een hapje
en drankje nog enkele uren in een ontspannen sfeer
doorbrachten.
Wolder, de volgende dag.
Rond de klok van 12 was het een drukte van jewelste bij
café de Pepel. Ron en Anjo hadden ons uitgenodigd om
spek met ei te komen eten en enkele consumpties te
komen drinken. Dat was niet aan dovemansoren gezegd.

De drukte van 12 uur groeide binnen een paar uur
zodanig aan dat rond 15.00 uur zo wat de hele harmonie
aanwezig was. Spek en ei alsmede de van de vorige
avond overgebleven broodjes verdwenen als sneeuw voor
zon en de tapkraan bleef nagenoeg constant lopen.
Alle spanning van de afgelopen tijd was verdwenen; het
was een bijzonder gezellige middag die niet alleen gold
als afsluiting van een periode van hard werken, maar ook
als het begin van een welverdiende vakantie. Dat alles
dankzij de bijzonder gewaardeerde geste van Anjo en
Ron, die we beiden vanaf deze plaats nog eens hartelijk
willen bedanken.

Jeugkamp 2009
Vrijdag 11 september organiseerden wij voor de tweede
keer in successie het jeugdkamp.
Zo‟n kleine 80 inschrijvingen werden er gedaan en dat
beloofde dus alweer een gezellig uitstapje te worden.
Op vrijdag avond werden de kinderen gedropt in “de
Woushoeve”in Zutendaal, waar ze werden ontvangen
door de kamp commissie. Eenmaal ingekwartierd
moesten de ouders het veld ruimen en kon het echte kamp
gaan beginnen.
Vrijdagavond werd gestart met een quiz.

Er werden geluid en video fragmenten getoond hetgeen
niet altijd voor iedereen even makkelijk was. Het was een
gezellig spel, waar aandacht was gegeven voor het feit
dat er zoveel leeftijden in een bepaalde groep zaten. De
kleintjes onder ons kregen namelijk heel andere vragen (
popgroepen, tekenfilms) dan de groten. Als jury waren
we een beetje bang dat er zou worden voorgezegd, maar
niets was minder waar…. De groten hadden namelijk nog

nooit gehoord van al die groepen dus konden zij op deze
vragen helemaal geen antwoord geven! Het ging gelijk
op, maar uiteindelijk kwam er dan toch een winnaar en
dat was de groep van Paul van Herpt.
Na de quiz gingen we “levend Stratego”, spelen.
De twee groepen hadden namelijk tijdens het spel twee
prachtige vlaggen gemaakt, welke de ene groep van de
andere moest zien te veroveren. Op de Woushoeve licht
een mooi stukje bos, dat helemaal is afgezet met een
mooi hoog hekwerk. Hier gingen de twee groepen op
pad, met de opdracht van elkaar de vlag te veroveren. De
duisternis maakt dit spel voor sommigen tot een
onmogelijke opdracht. Pijnlijke tenen en soms even een
gevoelige lip, als er tegen een boom was opgelopen,
waren duidelijk mindere ervaringen , maar dan betreft het
natuurlijk de aller kleinsten. De vlag was vrij snel
veroverd door de groep van Guy van den Boorn en dus
konden we dit spel na een half uurtje al weer sluiten.
Rekening houdende dat dit Stratego wel eens heel snel
afgelopen kon zijn, had de organisatie nog een derde
activiteit voor handen en wel “wedden dat”…

Zowel de kleintjes als de volwassenen moesten enkele
opdrachten uitvoeren, soms alleen en soms met z‟n
tweeën , de kids moesten dan kiezen wie zou winnen. Zo
moesten er diverse opdrachten worden uitgevoerd,
fittness opdrachten, sit up en opdrukken, touwtje
springen, ballon stuk blazen ballen gooien, ringen gooien
en SALSA dansen. Hiervoor werd er een
“Sisteract”gemaakt. De zusjes Sandra en Petra Pieters
tegen de zusjes Karin en Ingrid Bastiaens……tjonge ze
zijn nog bijna even soepel als 25 jaar geleden.

Na deze zusjes konden de kids zich uitleven op de
dansvloer, maar het zal u niet echt verbazen ( of toch!!!)
de meesten wilden naar bed. Het werd een redelijk rustige
nacht, maar dat gold niet voor iedereen.
Zaterdag.
Na het gezamenlijk ontbijt kwam Rob van der Zee en Iris
Bannier om repetitie te geven. De kleinsten van het “op
maat orkest”, werden met zijn allen naar de zaal in
Zutendaal vervoerd voor de repetitie met Iris Bannier, de

overige leerlingen bleven in de Woushoeve voor de
repetitie met Rob van der Zee. Er werd gedurende 2 uur
flink gerepeteerd voor de uitvoering van zondag. Er werd
met veel aandacht en plezier muziek gemaakt en Rob
bombardeerde weer een vijftal kids tot solist, hetgeen
deze dames en 1 heer deden alsof ze niks anders gewend
zijn. Schijnbaar heeft deze generatie geen zenuwen,
althans zo lijkt het…
Na de lunch was het tijd voor de 6 kamp.
Doordat het vorig jaar zo‟n mooi weer was, werd er dit
jaar gekozen om meer water in de 6 kamp te brengen. Dit
jaar was het toch een graad of twintig met af en toe wat
zon, dus dat water hoefde niet te worden geschrapt, door
alternatieve spellen.
Zo waren er dit jaar het oberspel, waar dienbladen met
bekers uit de handen moest worden gegooid door de
tegenstanders, het helmenspel, waarbij vier mensen met
een helm op aan elkaar vast zaten. Boven op de helm
constructie werd een bakje water gezet en die moest dan
over een parcours naar de andere kan worden gelopen, (
veel natte ruggetjes dus…)

en dan was er het geweldige Buikschuiven.
Dit kunnen we met recht de top attractie noemen, zo

ongeveer iedereen ( enkele volwassenen daargelaten)
schoven over de drijfnatte baan van 12 meter. Vincent
Sijben wil ik hier wel even noemen, want voor hem was
deze baan echt niet groot genoeg, hij schoof nog eens een
meter of drie door de modder!!

Als rode draad was er nog een trefbal competitie, deze

werd gewonnen door de groep van Eveline van Dam.

Na deze zeer sportieve middag, was het tijd om te
douchen.

De natte kleding van het buikschuiven wordt hier
gedroogd…..

De catering kon het eten gaan klaarmaken. Math van den
Boorn had al de hele middag vlees staan garen en nu
konden John en Harrie dit even opwarmen.

Een speciaal woord voor de Catering groep.
Viola van den Boorn, Karin, Ingrid en Wendy Bastiaens
en speciaal Cindy van Duurling,de dochter van Karin.
Dames de verzorging van eten en drinken was het hele
kamp geweldig, Chapeaux.

SPONSORS
Bastiaens, L.H.
- Maastricht
Hogenboom, P.
- Maastricht
KWH
- Wolder
Avus International Consulting
- Maastricht
Haasnoot, J.W.M.
- Maastricht
Engelshoven van, J.M.A.
- Maastricht
Muijs, J.E.L.
- Maastricht
en een aantal sponsors, dat anoniem wenst te blijven.
Tillie Beheer BV
Vebego International BV
Demmler-Hogenboom, mw. I

-

Schildersbedrijf Harry Driessens
J.P. Hogenboom BV
KPB Kieft Partners Bouwadvies
Theunissen Maastricht BV
Restaurant Mary Wong
Café Duivensport
Paul Block Optiek
Kruiveld BV, S
Verkeersschool Johan Mulkens
Marcel Thijssens
Café de Pepel
J. van de Staay, architecten
Brouwers Advocaten
Bouwbedrijf H Castermans
Fysiotherapie M. Smeets
Venja Pensioen BV

-

Maastricht
Maastricht
Mülheim a/d
Ruhr
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Vroenhoven
Wolder
Vroenhoven
Maastricht
Maastricht
Wolder
Wolder
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Wolder
Heerlen

Na de BBQ werd er druk gerepeteerd voor de diverse
uitvoeringen van de Playbackshow. U zou het zelf een
keer mee moeten maken om te zien over welk
uitzonderlijk talent deze deelnemers beschikken. John
Travolta, Olivia Newton John, Elton John en Kiki Dee en
nog zeer vele anderen kwamen ons vermaken. Een
compliment aan de vele dames, die lieten zien dat ze ook
heel goed kunnen dansen. Met stip genoteerd was toch
wel de neven groep van de heren, Harold en Raymond
Pauwels en hun neef Luc Bastiaens, in een woord
geweldig.

Na de playbackshow werd er buiten een gigantisch
kampvuur gemaakt. Na een half uurtje kwamen echter de
eerste kinderen vragen of ze naar bed mochten, ze hadden
slaap!!! De groten speelden nog een spelletje en rond
01.00 lag iedereen rustig te slapen.
Zondag
De keuken was al druk in de weer met het bakken van
spek en ei, toen iedereen nog lag te slapen. Om 08.30 is
de leiding naar boven gegaan om de jeugd wakker te

maken, hetgeen niet voor eenieder even gemakkelijk was.
De 6 kamp had duidelijk zijn sporen nagelaten, spierpijn
was een veel voorkomende klacht!
Na het ontbijt werd er wederom druk gerepeteerd.
De spellen commissie gebruikte deze tijd om de spellen
alvast terug naar huis te transporteren, zodat deze klus
alvast geklaart was voor het einde van het jeugdkamp.
De repetitie was om 12.00 uur afgelopen en de dames van
de catering hadden alweer alles klaar staan voor een
geweldige lunch. Er doemden echter dikke wolken en er
vielen zelfs enkele regendruppels. Hierdoor kon er niet
meer worden gespeeld op de speelweide, maar dat was na
het lunchen alweer voorbij. Af en toe kwam het zonnetje
en we konden dus toch weer afsluiten met een
buitenconcert. Door dit onstabiele weer was de opkomst
voor het concert duidelijk minder dan vorig jaar. Jammer
maar voor de velen, die wel kwamen luisteren was het
een zeer gezellige middag.

Ron Thimister deed zoals gebruikelijk de presentatie van
deze middag en Iris en Rob zorgden ervoor dat de
kinderen schitterende concerten gaven. Zoals u begrijpt,
kijken wij dus weer terug op een zeer geslaagd kamp

2009 en kunnen u alvast verklappen dat we volgend jaar
wederom op kamp zullen gaan.
U kunt het weekend van 3 t/m 5 september 2010 alvast in
uw agenda opnemen. (Dit is het laatste weekeinde van de
schoolvakantie). Wat ons als organisatie betreft, willen
wij graag iedereen bedanken die dit kamp weer tot een
groot succes hebben gemaakt. De sponsoren en bovenal
de deelnemers, welke op een voorbeeldige wijze hebben
hebben deelgenomen aan dit kamp.
De kinderen, met hun onbesproken gedrag en de ouderen
met hun ongekende behulpzaamheid. Dank daarvoor en
wat de organisatie betreft tot 3 september 2010
Harrie van den Boorn
Sponsors Kamp 2009:
 Destil Groothandel
 Franssen Francken Verhuur-verkoop
 City Mode
 Autotaalglas Maastricht
 Arnold Opreij Beatrixhaven
 Cafe de Pepel
 Dakwerken Daenen Box
 Cris Cruts

Op de webiste van de harmonie vindt u de links naar alle
foto‟s die gemaakt zijn op het jeugdkamp (±1100). Onder
het hoofdstuk Fotoalbum. (www.harmoniewilhelmina.nl

Jubilarissen 2009
Hadden we vorig jaar een “record”aantal jubilarissen, dit
jaar gaan we op 14 november a.s. vier mensen in de
schijnwerpers zetten. Traditiegetrouw doen we dat eerst
in ‟t Blouw Kallepingske om ze vervolgens tijdens de
jubilarissendag nog eens extra voor het voetlicht te halen.
Soms is het wel eens raadzaam om geheime correspondenten in te schakelen als je iets aan de weet wilt komen
over de feestelingen. Bij rechtstreekse benadering door
een redactie-lid zijn ze meestal zo bescheiden dat ze maar
weinig willen of durven te zeggen. Waartoe die
inschakeling geleid heeft, leest u in onderstaande
bijdragen. De jubilarissen 2009 zijn Jack Buijs die 40 jaar
lid is, Francien van Weert en Johan Groeneweg, beiden
25 jaar lid en Jean-Marie Willems, die 12½ jaar lid is van
de Blouw van Wolder.
Wij wensen onze jubilarissen van 2009, hun partners en
verdere familie van harte proficiat en zeggen de mensen
die voor deze keer als speciale correspondent fungeerden
van harte dank voor de verleende medewerking.
Jack Buijs 40 jarig Jubilaris
Wie tegenwoordig de
harmoniezaal van de Blouwe
betreedt, kan er bijna niet
omheen. Een levensgrote
poster met een breed
glimlachende, trotse
trompettist van harmonie
Wilhelmina! En het recht om
trots te zijn, dat heeft hij, want

„deej witte vaan Buijs‟ viert dit jaar zijn 40 jarig
jubileum! Maar niet alleen in harmoniezaal kun je niet
om zijn foto heen, ook in het stadskantoor waar onze
jubilaris werkzaam is kom je op diverse locaties een nog
grotere foto van hem tegen. Ze zullen het bij de gemeente
weten dat hij bij de Blouw van Wolder is!
Jack is begonnen bij de harmonie toen hij 14 jaar jong
was. Hij had in de beginperiode maar weinig zin in het
volgen van solfège en het oefenen, maar werd vanuit zijn
familie flink gestimuleerd om door te zetten. Zij wisten
toen al, wat Jack inmiddels ook maar al te goed weet.
Muziek maken is geweldig! Toen Jack namelijk op een
gegeven moment het trompet spelen beter onder de knie
begon te krijgen, kreeg hij er steeds meer plezier in. De
daadwerkelijke toetreding tot het harmonieorkest
versterkte dit enthousiasme alleen maar. Er ontstond een
leuke vriendengroep die niet alleen bij de harmonie, maar
ook erbuiten veel met elkaar optrok. Bij alle concerten,
processies, Pletzersstraatfeesten, uitstapjes en noem het
maar op, was Jack van de partij!
Zijn liefde voor de muziek ging zelfs zover, dat
familiefeestjes moesten worden verzet om met de
harmonie mee te kunnen doen! Ook kreeg hij het klaar
om de dag na zijn trouwerij alweer mee te blazen met de
altijd vrolijke kapelmuziek. Tsjah, want ook de kapel van
de harmonie, de Blauwen Jäger, kon op Jack zijn
medewerking rekenen. Hier was hij onder andere elk jaar
op TV Maastricht te bewonderen tijdens de
sleuteloverdracht in Maastricht tijdens carnaval.
Het feit dat Jack na 40 jaar nog altijd lid is van de Blouwe
van Wolder zegt genoeg over het verloop van alle daarop

volgende jaren. Hij geniet nog altijd van het musiceren en
oefent dan ook nagenoeg elke dag trouw aan zijn partijen.
Zijn enthousiasme voor trompet heeft hij overigens niet
alleen voor zichzelf kunnen bewaren, want ook zijn zoon
Eric is trompet gaan spelen. Daarnaast heeft Lidy, zijn
vrouw, de harmonie ook een kleine tien jaar versterkt als
klarinettiste.
Een ding is zeker, het waren 40 jaar die hij nooit had
willen missen!
Jack is voorlopig dan ook nog niet van plan om weg te
gaan. Zelf zegt hij hierover: „Zodra ik ga stuntelen is voor
mij de lol eraf‟. Maar we kunnen gerust zijn, want een
man met al 40 jaar ervaring in de muziek…..die gaat
voorlopig nog lang niet stuntelen!!
Jack, van harte proficiat met je 40 jarig jubileum en nu op
naar je gouden jubileum.
Francien van Weert
Francien komt uit een echte
“Blouwe familie”.
Ga maar na: Math (45 jaar lid),
Robert (26 jaar lid), Richard
(bijna 24 jaar lid geweest) en
tevens is Krista nog diverse
jaren lid van de harmonie
geweest.
Ook Ger van Weert (haar
schoonvader) is meer dan 60
jaar bij de Blouwe geweest.
Haar moeder kwam ook uit een “Blouwe familie”;
namelijk de familie Nicolaes uit de Pletzersstraat.

Ze heeft het niet direct van huis uit echt met de “paplepel
ingekregen”, maar is er als het ware later “ingerold”.
25 jaar geleden gingen de jongens van Francien en Math
ook bij de “Blouwe” en toen zat ze alleen thuis!
Maar niet lang, want ze wilde ook muziek maken bij de
“Blouwe”. Ze was van huis uit al erg muzikaal, ze heeft
in haar jeugd banjo en mondharmonica gespeeld en
destijds speelde ze zeer fanatiek elektronisch orgel.
Ze was zo goed op dat orgel, dat ze les aan verschillende
mensen heeft gegeven. Destijds wilde de toenmalige
dirigent Harry Dieteren eigenlijk wel een contrabas bij de
harmonie en dat leek Francien wel wat.
Ze heeft hier wel voor moeten knokken destijds, want
men had zo zijn twijfels met dat toen nog vreemde
instrument voor de harmonie. In eerste instantie heeft ze
zonder contrabas les genomen op de muziekschool bij
Jean Sassen. Ze ging dan vooraf oefenen op een
contrabas op de muziekschool om daarna les te hebben.
Uiteindelijk heeft ze een contrabas van de harmonie
gekregen en is ze niet meer weg te denken bij het orkest.
Ook heeft ze nog een tijdje, samen met Myo Close, op
straat de xylofoon bespeelt, maar vanwege rugklachten
heeft ze dit moeten staken. Francien beleeft veel plezier
aan het maken van muziek op haar strijkbas.
Buiten de muziek is Francien een “bezig bijtje”
Ze doet het huishouden, werkt bij een juwelier en let ook
graag op de kleinkinderen Jochem en Sebastiaan.
Tevens gaat ze graag met Math fietstochten maken (50
km is “normaal”!) en ook op vakantie gaan (met de
caravan) is een van haar favoriete bezigheden.
Daarnaast kookt ze heel lekker en vindt een glaasje wijn
ook wel erg lekker. Het lezen van een goed boek kan haar
ook zeer boeien. Francien vindt naast het maken van
muziek bij de “Blouwe” de sfeer heel belangrijk.

En dat die sfeer bij de “Blouwe” zeer goed is, dat staat als
een paal boven water. Kortom Francien is een echte
“levensgenietster” en hoopt nog heel wat jaartjes samen
met Math bij de “Blouwe” te kunnen spelen.
Francien, van harte proficiat met je zilveren jubileum!
Johan Groeneweg 25 jaar lid van de Blouw
In 1984 kreeg het bestuur van de
Blouw van Wolder versterking
van Johan Groeneweg, die dit jaar
tot de zilveren jubilarissen
behoort. Geboren en getogen in
Wolder en reeds jarenlang
woonachtig in de Pletzersstraat.
Een echte Blouwe.
Johan kreeg binnen het bestuur
diverse taken die vooral lagen op
het terrein van de organisatie van buiten-activiteiten van
de harmonie. Daarnaast werd hem de zorg voor de
majorettegroep toevertrouwd. Jarenlang was hij eerste
aanspreekpunt voor de majorettes en ere wie ere toekomt:
hij verzorgde “zien meidskes” op een voortreffelijke
manier. Ieder jaar organiseerde hij een pakjesavond – dat
was een heel leuke avond – en bij het uittrekken van de
jaarlijkse processie zorgde Johan dat er op een tweetal
rustpunten frisdrank voor de majorettes aanwezig was.
Zij – en natuurlijk ook de rest van de harmonie – hoefden
geen dorst te lijden. Vermeldenswaard is in dit verband
dat enkele muzikanten geprobeerd hebben Johan zo ver te
krijgen dat hij bij die rustpunten ook een verborgen
tappunt inrichtte. Die pogingen leden evenwel
schipbreuk. Hij was niet te vermurwen.

Agenda
Zie voor een actueel overzicht:
http://www.harmoniewilhelmina.nl/
onder het kopje activiteiten.

Nov
zo 01
za 14

16:00 u Allerzielen - Vespers, kerk Wolder
19:00 u Jubilarissenviering

Zo 22
15:00 u
do 26 t/m
zo 29
Zo 29
14:15 u

Concert Jeugdorkest Joonk Blouw in verzorgingshuis Campagne
Werkzaamheden JIM in het Mecc
Kienen Supportersvereniging in Harmoniezaal

Dec
vr 25

09:30 u Opluisteren Eucharistieviering 1e Kerstdag kerk Wolder

Jan 2010
zo 10
11:30 u

Nieuwjaarsconcert

Hij was – en is nog, maar nu in mindere mate – een
fervent sigarenroker. Hij kan echt van een sigaar
genieten. Binnen het bestuur vond hij destijds een medebestuurslid dat een sigaar ook niet versmaadde, wijlen
Eduard Klomp. Wanneer beiden aan het begin van een
vergadering hun sigaar opstaken was na ongeveer 20
minuten geen hand voor ogen meer te zien in de bestuurskamer. De toenmalige voorzitter maakte hier een eind aan
door te bepalen dat de eerste sigaar pas een half uur voor
het einde van de vergadering mocht worden opgestoken.
Resultaat: de vergaderduur werd ogenblikkelijk korter!
Vanuit de harmonie was hij vele jaren betrokken bij de
organisatie van het carnavalsgebeuren in Wolder.
In 2004 zette Johan een punt achter zijn actief
bestuurslidmaatschap; hij vond dat de tijd gekomen was
om zijn bestuursfunctie aan jongere krachten over te
laten. Hij werd vanwege zijn gedrevenheid en
betrokkenheid voor en bij de Blouw van Wolder
benoemd tot ere-bestuurslid
Johan probeert zo veel mogelijk van het leven te
genieten. Hij gaat graag van tijd tot tijd op vakantie.
Voorheen waren Spanje en de CanarischeEilanden
gewilde reisdoelen, tegenwoordig zoekt hij het iets
dichter bij huis, nl Oostenrijk.
Iedere donderdag heeft hij bij de Pepel zijn kaartavond
samen met Gerard, Paul, Jack en Loe en dat kaarten
gebeurt natuurlijk onder het genot van een goed glas bier.
Hij beleeft ook veel plezier aan tuinieren waarbij hij een
speciale voorkeur heeft voor bloemen en planten. Met
name daturas zijn zijn favoriete planten. Die mogen
gezien worden.

Men moet Johan niets vragen over plaatsen in Nederland.
Hij weet nagenoeg iedere plaats haarfijn te liggen want
hij is heel lang machinist bij de Nederlandse Spoorwegen
geweest. In al die jaren heeft hij nagenoeg heel
Nederland gezien.
Bij zijn afscheid bij de NS werd Johan Koninklijk
onderscheiden.
Johan, van harte proficiat met je jubileum!!

Jean-Marie Willems 12½ jaar lid van HW
U ziet hem niet te midden van
het korps, maar toch is hij binnen
het hele Wilhelmina-gebeuren
nadrukkelijk aanwezig. Hij
opereert niet in de schijnwerper,
maar op de achtergrond. Werkte
in het verleden mee bij de
organisatie van de
Pletzersstraatfeesten en was
geruime tijd redactielid van ‟t
Blouw Kallepingske. Momenteel
fotografeert hij graag bij activiteiten van onze harmonie
en die foto‟s zijn te zien op onze website
Jean-Marie is werkzaam bij de Universiteit Maastricht en
is betrokken bij de Stichting Heemkunde “Van Wilre tot
Wolder”. Zijn hobby is hockey. In het verleden heeft hij
deze sport zelf beoefend, daarna is hij gaan
scheidsrechteren en nu heeft hij de jeugd onder zijn
hoede. Hij is getrouwd met Mariëlle Eggen en is pa van
Etienne en Ignace. Die laatste speelt bij Joonk Blouw
saxofoon.
Jean-Marie, van harte proficiat en op naar de 25

Zondag 29 november
NOSTALGISCHE
SUPPORTERSCLUB

KIENMIDDAG
HARMONIE WILHELMINA

Vanaf

€ 5.per serie

Gratis een stuk vlaai bij een kopje koffie.
Voor wie ? Iedereen die het leuk vind mag meedoen, Dames en Heren!
Wanneer ? Zondag 29 November
Waar ?
Tongerseweg 400, 6215 AE Maastricht
Hoe laat ? Zaal gaat om 13.30 uur open, kienen begint om 14.15 uur

U kunt prijzen winnen van nostalgische aard;
Hoofdprijs.
2x Prachtig levensmiddelen pakket.

Kom dus ook en kien gezellig mee !!!
AANVANG KAARTVERKOOP 14.00 UUR
TONGERSEWEG 400,
6215 AE, MAASTRICHT

.

Wijnactie Harmonie Wilhelmina
De supportersvereniging van Harmonie Wilhelmina
houdt wederom in december een grandioze wijnactie.
December, de feestmaand bij uitstek, ligt in het verschiet.
In dat kader wil de Supportersvereniging deze wijnactie
starten. De opbrengst is uiteraard weer bestemd voor de
financiering van het instrumentarium van Harmonie
Wilhelmina.
Wijnactie
Via onze huisslijter, John Hogenboom, hebben we een
achttal wijnen voor u geselecteerd. Aan de hand van
opmerkingen van verleden jaar zijn deze wijnen in 2
prijsklassen ingedeeld. Meer informatie over deze wijnen
vindt u hieronder. De wijnen zijn ideaal te gebruiken bij
de feestdis met Kerstmis, maar ook heerlijk tijdens de
lange winteravonden. U kunt deze wijnen natuurlijk ook
gebruiken om cadeau te geven of als relatiegeschenk.
Onze aanbieding
Voor de komende feestdagen bieden wij u 6 flessen van
een bepaalde wijn in de prijsklasse 1 aan voor de prijs
van slechts € 31.50.
Per ½ doos voor een prijs van is € 16.In de prijsklasse 2 worden de volgende prijzen
gehanteerd:
Per doos voor een prijs van € 36.50
Per ½ doos voor een prijs van is € 18.50
U bent dus vrij om per doos of ½ doos van elke type wijn
te bestellen. De bestellingen dienen uiterlijk 12 december
bij ons binnen te zijn

Bestellen
Bestelt u bij ons een of meerdere pakketten, dan kunt u
erop rekenen dat wij zaterdag 19 december de pakketten
thuis bezorgen.
U kunt een bestelformulier via de mail aanvragen of bij
een van de leden van de supportsvereniging opvragen. U
kunt ook aan de hand van dit artikel uw bestelling via de
email naar ons toezenden.
supporterhw@gmail.com
Een korte beschrijving van onze wijnen;
Prijsklasse 1:Eeuwigheitsvlei Steen, Zuid - Afrika
Een frisse fruitige witte wijn met een aroma van appeltjes en
citrusfruit. De smaak is ongecompliceerd, met een soepele,
licht droge afdronk.
Prijsklasse 1:Eeuwigheitsvlei Cabernet/Cinsault, Zuid –
Afrika
Een heerlijke soepele rode wijn, met een vriendelijke
zondoorstoofd bouquet. De smaak is fruitig en
ongecompliceerd, met een vriendelijke volle afdronk.
Prijsklasse 1:Weingut Lorch Bergzaberner Kloster
Liebfrauenberg “kabinett”
Qualitätswein mit Prädikat, Rheinlandpfalz, Duitsland
Het wijnhuis H.Lorch is gelegen in een van de beroemdste
dorpen langs de wijnstraat, Bad Bergzaber. De kabinet is een
licht zoete wijn met een geraffineerd parfum en een zuivere
fruitige smaak.
Prijsklasse 1:Fleur de D’artagnan Rouge
Côtes de Saint-Mont, Frankrijk
De wijngaarden voor de soepele rode wijn liggen in het
zuidwesten van Frankrijk. Het is een Bordeauxachtige wijn met
een fruitig bouquet, en een zeer zachte fruitige smaak, met
een rijpe zwoele afdronk.
Prijsklasse 1:Fleur de D’artagnan Blanc,
Vin de Pays des Côtes de Gascogne, Frankrijk

De wijngaarden van de “Gascongne”, liggen in het zuidwesten
van Frankrijk. Fleur de D’Artagnan is een heerlijke frisse witte
wijn, in de neus zeer fruitig en bloemig. De smaak is droog,
met een soepele lange afdronk.
Prijsklasse 2:Marquis de Goulaine Chardonnay
Vin de pays du jardin de la France
Château de Goulaine is gelegen in de Loire-vallei, onderleiding
van de 11e Markies van Goulaine wordt hier een prachtige Vin
de Pays geproduceerd. De Chardonnay is een frisse,
plezierige droge witte wijn.In de smaak tonen van perzik,
meloen en citrusvruchten, de afdronk is fruitig, soepel en vol.
Prijsklasse 2:Domaine du Devoy
A.c.Côtes du Tricastrin, Rhône , Frankrijk
Tricastin is èèn van de oudste wijnbouwgebieden in het
Rhônedal, gelegen in het zuidelijk deel. Van het 10 ha. Grote
wijndomein komt een volle rode wijn, die vraagt om ontdekt te
worden. De wijn geeft een stevige structuur met een plezierige
afdronk met veel fruitige tonen en wat lichtgekruidheid.

Prijsklass 2:Domaine de la Ferrandiére Merlot
Vin de Pays dÓc, Frankrijk
Onder leiding van de derde generatie familie Gau, wordt in het
zonnige zuiden van Frankrijk een prachtige rode wijn
geproduceerd van de druivensoort Merlot. In de geur en
smaak, heerlijke aroma’s van kersen en rode bessen. De
afdronk is rond, zacht en lang.

U kunt de bestelformulieren ophalen en daarna weer
afgeven bij: Harrie van den Boorn, Marc Hogenboom en
John Koumans. U kunt natuurlijk ook deze gegevens via
de email naar ons toezenden, of zelfs telefonisch
doorgeven: 043-3648765
supporterhw@gmail.com
Voorzie uw bestelling van :
Naam
Adres
Telefoonnummer

OKTOBER
02.
03.
04.
05.
06.
11.
11.
12.
14.
16.
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
Arnaut Corsius
Francien van Weert
Victor Knubben

04.
06.
07.
07.
08.
09.
12.
17.
17.
19.
25.
28.

Marco Senten
Harold Pauwels
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.
26.
28.
28.

Harrie Beerts
Ignace Willems
Leo Meertens
Esther Smael
Jolanda Doms
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

