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Een jaar ging voorbij….. 
 
Op het moment dat u deze editie van ’t  Blouw Kallepingske 
onder ogen krijgt, schrijven we reeds 2010. 
Kerstmis 2009 en de jaarwisseling liggen achter ons. 
Voor zover ik u niet reeds eerder een Zalig Kerstfeest en een 
voorspoedig 2010 heb toegewenst, wil ik dat bij dezen alsnog 
zeer graag doen. Het gaat u allen bijzonder goed in het nieuwe 
jaar. 
Degenen die het afgelopen jaar binnen hun familie- of 
vriendenkring geconfronteerd werden met droevige 
omstandigheden wens ik van harte toe dat zij troost en kracht 
mogen vinden in de kostbare herinneringen die achterblijven en 
dat zij toch nog verwachting mogen en kunnen koesteren voor de 
toekomst. 
Zij die wegens ziekte tijdelijk aan de zijlijn moeten blijven wens 
ik graag een voorspoedig herstel toe. 
 
Stond 2008 voor de Blouw van Wolder in het teken van de 
feestelijkheden rond het 100-jarig bestaan, in 2009 lag het accent 
op de voorbereiding en deelname aan het WMC in Kerkrade. 
Vele uren werden gespendeerd aan repetities en voorbereidende 
concerten. 
Op 26 juli jl. werden de inspanningen, die onze muzikanten zich 
hadden getroost, beloond met een prachtige 1ste prijs. Op 27 juli 
werden in een bijzondere ambiance bij de Pepel de ervaringen 
van de voorbije repetities, concerten en de deelname onder het 
genot van een hapje en een drankje nog eens tegen het licht 
gehouden en vervolgens ging iedereen zich richten op een meer 
dan verdiende vakantie. 
In 2009 keerde een bekend gezicht terug bij de Blouw van 
Wolder, nl. Ad Triepels. Hij ging weer aan de slag als instructeur 
van onze drumband en vanaf deze plaats  
  



 
wensen we hem heel veel succes, want ook voor de drumband ligt 
concoursdeelname in het verschiet. 
Helaas, maar noodgedwongen moesten we afgelopen jaar 
afscheid nemen van onze majoretten. Studie, andere interessen, 
onvoldoende aanwas waren oorzaken de we geen representatieve 
groep meer op de been konden brengen. Voor het laatst traden ze 
op tijdens de processie van 2009.  
In januari 2009 ontviel ons ons ere-bestuurslid en nestor, de heer 
Polly van Weert. Hij overleed op 15 januari in de leeftijd van 95 
jaar. Met respect en dankbaarheid zal hij in onze herinnering 
blijven voortleven. 
 
Alhoewel het spreekwoord zegt dat het na gedane arbeid goed 
rusten is, gaan we beslist niet op onze lauweren rusten. Een 
nieuw programma is inmiddels opgestart en als speerpunt van 
beleid voor de komende jaren is gekozen voor de jeugdopleiding. 
Wij prijzen ons gelukkig met zoveel belangstelling van de jeugd, 
maar ook de medaille van het succes heeft een keerzijde. 
De jeugdleden in opleiding moeten voorzien worden van 
instrumenten en degenen. die op het punt staan toe te treden tot 
de hoofdmacht ook van een uniform. De jeugdopleiding kost heel 
veel geld, maar als bestuur – op een geweldige manier 
ondersteund door de commissie werving en opleiding - gaan we 
er voor. We streven er naar de jeugd een verantwoorde en 
educatieve vrijetijdsbesteding te bieden, die een doorvertaling 
krijgt naar het totale harmoniegebeuren. Dat vereist ook creëren 
van randvoorwaarden om de verbondenheid en de betrokkenheid 
van de jeugd en ouders bij de harmonie meer duurzaam te maken. 
Diezelfde jeugd is immers de Blouw van de toekomst 
  



De Blouw van de toekomst – bestaande uit de solfège-groep, het 
Opmaat-orkest en het jeugdorkest Joonk Blouw – staat onder de 
inspirerende en motiverende leiding van Iris Bannier en Rob van 
der Zee. Beiden weten de jeugd op een voortreffelijke manier te 
enthousiasmeren voor het maken van muziek bij de Blouw van 
Wolder en dat verdient een grote pluim!. 
 
Tenslotte wil ik iedereen. die zich het afgelopen jaar op welke 
manier dan ook heeft ingezet voor de onze harmonie, heel 
hartelijk danken voor die geleverde inspanning. Alleen met de 
belangeloze hulp van de vele personen, die de Bouw een warm 
hart toedragen, kunnen we onze rol binnen de Wolderse 
gemeenschap blijven vervullen. Daar zijn we trots op en ook in 
2010 gaan we samen verder. Nogmaals heel hartelijk dank! 
 
Giel Eijssen  
Voorzitter. 
 
Carnavalsbal cv de blouwe op zaterdag 
23 januari 
 
De carnavals vereniging is volop bezig met de voorbereiding op 
het nieuwe carnavals seizoen. 
Als belangrijkste dag is daar natuurlijk zaterdag 23 januari, waar 
wij onze prins Ed I gaan uitzwaaien. 
Om precies 20.11 Wordt onze “hoeglöstigheid Prins Ed l”, 
ontdaan van zijn versierselen en zal hij aftreden als Prins vaan de 
Blouwe. 
 
Wij kijken samen met Ed terug op een te gek carnaval 2009, en 
willen Ed,  zijn vrouw Ragnhild en zijn kinderen Dinah en Alain 
bedanken voor de zeer prettige samenwerking! 
 
Na dit aftreden trekt de harmonie erop uit om de nieuwe prins op 
te halen.  



Ook deze prins willen wij “’nne super sjoenen daag”, doen 
beleven, tijdens zijn uitroeping als Hoeglöstigheid vaan de 
Blouwe vaan Wolder. 
 
Deze zaterdag trekt de harmonie er dus op uit om de nieuwe prins 
af te halen op een van de bekende adressen. Er wordt getrakteerd 
op een lekker drankje dus kom gerust in uniform en neem vooral 
uw instrument mee.( wij rekenen op ieders aanwezigheid!) 
 
Verder rekenen wij op de aanwezigheid van iedereen die de 
Blouwe een warm hart toe draagt. 
 
Na de uitroeping is er gelegenheid de nieuwe prins uitvoerig te 
feliciteren.  Waarna er tot in de kleine uurtjes goed gefeest mag 
worden. 
 
Wij hopen u in grote getallen te mogen begroeten,  
 
Alaaf,  CV  Blouwe 
 
  

http://www.animaatjes.nl/kleurplaten/carnaval/carnaval-nar.gif�


Pepernotenconcert 
 
Op 29 november was het dan zover, ons tweede concert dat we 
met het jeugdorkest JOONK BLOUW zouden gaan geven in het 
verzorgingstehuis Campagne. Het zou een bijzonder concert 
worden daar we in de voorbereiding het zo hadden weten te 
organiseren dat we de sinterklaas liedjes samen met het 
OpmaatOrkest zouden gaan uitvoeren. Joonk Blouw wordt dan 
een orkest van rond de 50 personen en dat is iets waar onze 
vereniging bijzonder trots op mag zijn.  
  
Uit eerste hand weten we namelijk dat er bijvoorbeeld in de 
mijnstreek 3 verenigingen uit de superieure afdeling gezamenlijk 
een jeugdorkest hebben opgericht dat rond de 25 personen telt. 
Dit is natuurlijk ook een goed initiatief dat wanneer je als 
vereniging te weinig aanwas hebt de samenwerking zoekt bij 
verenigingen in de directe omgeving zodat je de jeugd toch iets 
kunt bieden dat hun enthousiast houdt. Want u moet weten dat het 
minstens 4 jaar duurt voordat iemand kan doorstromen naar het 
grote orkest en dan is het belangrijk dat je hun middels het 
opmaatorkest en jeugdorkest gemotiveerd weet te houden.  
 
Maar nu verder met ons Pepernotenconcert, dat logistiek ook al 
een uitdaging vormt daar het slagwerk van het jeugdorkest niet 
onderdoet voor dat van het grote orkest.  Hiervoor willen we de 
vrijwilligers, die samen met de jeugdige slagwerkers het slagwerk 
selecteren, dat nodig is, en  veilig op de plaats van bestemming 
afleveren en natuurlijk ook in omgekeerde volgorde, dan ook 
hartelijk voor bedanken. 
 
 
Het concert begon met alleen Joonk Blouw die de volgende 
werken olv van Rob van der Zee ten gehore brachten; Discovery 
March, Two Israeli Folksongs, Chinese Puppet Theatre, Those 
boots are made for walking, 2 delen van Bread and Games en tot 
slot  tropical Fantasy.  De oplettende lezer of toehoorder van het 



jeugdorkest zal weten dat we Chinese Puppet Theatre al geruime 
tijd op het programma hebben staan maar dit doen we omdat we 
de solistische passages iedere keer door andere jeugdleden laten 
uitvoeren. Deze keer was het de beurt aan Veerle Mom 
(saxofoon), Desiree Hulshof (klarinet) en Raymond Pauwels 
(klokkenspel) die dit uitstekend deden.  
 
Na deze werken werd het Jeugdorkest, zoals eerder vermeld, met 
de leden van het opmaatorkest uitgebreid waardoor het totale 
orkest nog ternauwernood paste op de plek die door het 
verzorgingstehuis was vrijgemaakt. 
 
Nadat we de eerste klanken van een sinterklaas liedje hadden 
ingezet kwam sinterklaas met 2 zwarte pieten de zaal binnen, die 
trouwens tot de nok toe was gevuld met bewoners van het 
verzorgingtehuis en aangevuld met wat opa en oma’s van diverse 
jeugdleden. 
 
  



Rob onderhield zich met Sinterklaas tussen de diverse sinterklaas 
liedjes die we ten gehore bracht en probeerde Sinterklaas nog 
over te halen om zelf de dirigeer stok ter hand te nemen wat 
Sinterklaas op een resolute maar toch zeer vriendelijke manier 
van de hand wees. Dat Sinterklaas toch al heel oud moest zijn 
bewees hij toch maar door te zeggen dat hij Gillis Willemsen, die 
ter ondersteuning bij het trompet register zat, al kende toen hij 
nog als kwajongen Sinterklaas liedjes voor de schoorsteen aan het 
zingen was. Nadat we alle Sinterklaas 
liedjes ten gehore  hadden gebracht name Sinterklaas en zijn 
Pieten weer afscheid van het verzorgingstehuis om naar de 
volgende locatie te gaan. 
 
 
Joonk Blouw en Opmaat orkest werden van harte bedankt door 
een van de bewoners die memoreerde dat ze hun vervlogen 
kindertijd van lang geleden weer eens hadden beleefd waarvoor 
ze ons zeer erkentelijk waren. Ze nodigden ons uit om volgend 
jaar wederom een concert te komen geven. Hierna kregen alle 
leden nog wat te drinken aangeboden en zijn we naar huis 
gegaan. 
 
 
Nieuws van de commissie werving en opleiding. 
 
Er is in de afgelopen maanden weer heel wat gewijzigd wat 
betreft leerlingen, waarvan we jullie toch op de hoogte willen 
houden. 
 
In september hebben we al weer twee nieuwe leerlingen mogen 
begroeten bij het OpMaat orkest. Daisy Muré en Cindy van 
Duurling hadden al enkele maanden les op klarinet en waren ver 
genoeg om in ons beginnersorkest te komen meedoen. Ze hebben 
ondertussen hun eerste concert (het Pepernotenconcert) al achter 
de rug en dat is hun goed afgegaan. 
 



In september zijn negen kinderen van Spelen Met Muziek 
begonnen met hun instrumentale lessen bij Kumulus. Maar er zijn 
niet alleen kinderen die graag bij de harmonie willen komen, ook 
volwassenen spreekt het steeds vaker aan om toch nog of weer op 
les te gaan. 
Wilfried Muré is begonnen met trompetles, Gijs Gerrits is 
begonnen met basles en Bert Koumans is op les gegaan om nog 
wat bij te leren op de euphonium.  
Uit navraag blijkt dat iedereen heel tevreden is over de lessen. 
We wensen hun allemaal veel succes. 
De kinderen en Wilfried hebben ondertussen al een uitnodiging 
gekregen om vanaf  
15 januari bij het OpMaat orkest te komen meespelen. 
 
Het OpMaat orkest is een orkest waarin kinderen de eerste 
beginselen leren van het samen muziek maken en is bedoeld als 
opstap naar Joonk Blouw. Dat ze hier een grote ontwikkeling 
doormaken blijkt wel uit het feit dat er al 4 leerlingen 
doorstromen naar Joonk Blouw orkest, namelijk Léonique 
Hamers (klarinet), Devon Habets (klarinet), Anne Eijsen (hobo) 
en Harold Pauwels (trompet). En slagwerker Jarmo Lamkin is 
ondertussen al mee gaan doen in Joonk Blouw drumband. 
Ook Annelies Knaapen en Ria Verstappen gaan meespelen in 
Joonk Blouw orkest. Zij spelen beiden klarinet. 
Ook hen wensen we natuurlijk allemaal veel succes. 
 
  



 
Open repetitie 
 
We willen jullie alvast attent maken op onze jaarlijkse open 
repetitie. Die zal plaatsvinden op zondag 17 januari aanstaande 
van 10.30 tot 12.00 uur in onze eigen harmoniezaal. 
Dit keer zal Joonk Blouw orkest de kinderen kennis laten maken 
met de harmonie en al haar instrumenten. Tevens kan iedereen er 
terecht met vragen over de opleidingen. 
In februari 2010 start een nieuwe cursus Spelen met Muziek voor 
kinderen van groep 3 t/m groep 6. Inschrijven kan nu al bij de 
commissie werving en opleiding! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jubilarissenfeest 2009 
 
Namens de jubilarissen, wil ik toch nog even terugkijken op de 
zaterdagavond van 14 november 2009. 
’s avonds om ± 18.45 uur vertrokken we vanaf de zaal naar de 
kerk. 
Het is altijd een mooi gezicht om “de Blauwe” in vol ornaat over 
straat te zien marcheren en zeker als in dit geval, wanneer het ter 
ere van de jubilarissen is. 
In de kerk werd prachtige muziek gemaakt door Eric, Harrie, 
Danny, Johan en Maurice. Het zal voor Jack Buijs als jubilaris 
toch wel speciaal zijn geweest dat zijn zoon deel uit maakte van 
dit Kwintet.  
 

 
 
Ook de huldiging en receptie zal de  jubilarissen een speciaal 
gevoel hebben gegeven omdat ze in het middelpunt van de 
belangstelling staan. 
Het is altijd leuk om te zien (en waarschijnlijk te voelen) hoe de 
mensen dan met de jubilarissen meeleven. 

 



Het is fijn om bij een harmonie als “de Blauwe vaan Wolder” 
zoveel jaren met plezier muziek te maken met andere mensen (dat 
zijn toch eigenlijk je vrienden!). 
. 
Ik denk, dat ik namens alle jubilarissen spreek (Jack Buijs, Johan 
Groeneweg,  Francien van Weert en Jean Marie Willems), als ik 
zeg dat het voor de jubilarissen een mooie en memorabele avond 
was. 
Iedereen, die er was: hartelijk dank voor jullie blijk van 
waardering, op welke manier dan ook! 
 
 

Marc Hogenboom 
 

Oproep voor nieuwe redactieleden 
kallepingske 
 
Wil jij ook voor het ’t Blouw Kallepingske  schrijven? Heb je iets 
met onze vereniging en kun je een beetje leuk schrijven? Zie je 
het zitten om altijd up-to-date te blijven over de nieuwste 
ontwikkelingen binnen de vereniging of leuke gadgets die met 
muziek te maken hebben,  zelf uit te proberen en daarna je 
bevindingen te delen met de lezers van ’t Blouw Kallepingske?  
 
Als je op al het bovenstaande volmondig “ja” kunt antwoorden 
meld je dan nu aan om redactielid te worden van ’t Blouw 
Kallepingske  bij een van de bestaande leden. Deze kan men 
vinden voorin deze uitgave. 
 
  



 
 

SPONSORS 
 

 
Bastiaens, L.H.   -     Maastricht 
Hogenboom, P.     -     Maastricht 
KWH     -     Wolder 
Haasnoot, J.W.M.   -     Maastricht 
Engelshoven van, J.M.A.  -     Maastricht 
Muijs, J.E.L.    -     Maastricht 
Henk Kluts    -     Wolder 
Vivian Snel & Danny Kluts  -     Geulle 
Marcel Thijssens   -     Wolder 
en een aantal sponsors, dat anoniem wenst te blijven. 
Tillie Beheer BV   -     Maastricht 
Vebego International BV  -     Voerendaal 
Demmler-Hogenboom, mw. I -     Mülheim a/d 

      Ruhr 
Dave van Dongen   -     Wolder 
Schildersbedrijf Harry Driessens -     Maastricht 
J.P. Hogenboom BV   -     Maastricht 
KPB Kieft Partners Bouwadvies -     Maastricht 
Theunissen Maastricht BV  -     Maastricht 
Restaurant Mary Wong  -     Vroenhoven 
Paul Block Optiek   -     Vroenhoven 
Kruiveld BV, S   -     Maastricht 
Verkeersschool Johan Mulkens -     Maastricht 
Café de Pepel   -     Wolder 
J. van de Staay, architecten  -     Maastricht 
Brouwers Advocaten   -     Maastricht 
Bouwbedrijf H Castermans  -     Maastricht 
Fysiotherapie M. Smeets  -     Wolder 
Venja Pensioen BV   -     Heerlen 
Heads Hairfashion   -     Meerssen 
Schiebroek Dakbedekkingen -     Maastricht 
Avus International Consulting -     Maastricht 
InBEV     -     Breda 
Janfré Uniformen   -     Maastricht  



 
. 
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Agenda 

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

Majoretten de laatste berichtgeving. 
Zoals iedereen waarschijnlijk wel vernomen heeft, is onze 
majorettegroep sinds afgelopen zomer helaas opgeheven. Omdat 

 

Jan 2010
zo 10 11:30 u Nieuwjaarsconcert
zo 17 10:30 u Open repetitie door Joonk Blouw en OpMaatorkest
za 23 20:00 u Carnavalsbal in onze zaal

Februari
ma 15 14:00 u Carnavalsoptocht in Wolder

Maart 
ma 21 11:00 u Voorspeeldag in onze zaal

April
vr 30 11:00 u Rondgang door Wolder tgv Koninginnedag

Mei
01 t/m 14 Meivakantie
28, 29 of 
30

Buffetwerkzaamheden Pinkpop

nnb Concert Harmonieorkest

http://www.harmoniewilhelmina.nl/�


enkele majorettes zouden stoppen i.v.m. werk, tijdgebrek e.d. en 
er te weinig aanwas van nieuwe leden was, bleven er te weinig 
majorettes over om als groep mee op straat te gaan. Hierdoor zag 
het bestuur zich genoodzaakt het besluit te nemen om niet verder 
te gaan met de majorettes. 
 
Helaas zijn wij in Maastricht niet de eerste en zeker niet de enige 
majorettegroep die is opgeheven, vele groepen gingen ons voor. 
Het “majoretteleven” in Maastricht kent op dit moment zijn 
dieptepunt. Waar vroeger bijna iedere wijk tenminste 1 groep 
had, zijn ze nu in heel Maastricht nog maar op 1 hand te tellen. 
Wolder was zelfs gezegend met 2 groepen.Vroeger was het 
meestal zo dat je als jong meisje bij de majorettes ging (vooral als 
je familie bij de harmonie was) en als je groter werd ging je dan 
soms een instrument bespelen. Nu begin je als kind vaak meteen 
met een instrument, en zonder nieuwe aanwas van jeugd houdt 
het dan al snel op. We zullen het moeten accepteren: de tijden 
zijn veranderd. 
 
Wat we vooral niet mogen vergeten zijn alle mooie en leuke 
dingen die we hebben mogen meemaken in het meer dan 40 jarig 
bestaan van ons majorettekorps. Vooral de mooie uitstapjes, 
reizen, en natuurlijk de wedstrijden. 
Daarom wil ik bij deze iedereen bedanken die in al die jaren op 
welke manier dan ook heeft geholpen de majorettes op de been te 
houden en hun een warm hart toe hebben gedragen. Het blijft 
natuurlijk vreselijk jammer dat Maastricht e.o. niet meer kan 
genieten van die groep majorettes met de mooiste pakjes van 
Maastricht!! 

Jolanda Doms   



 
  



 
Wijzigingen in de commissie werving en opleiding. 
 
Enkele maanden geleden heeft Evelyne van Dam aangegeven dat 
ze wilde gaan stoppen als lid van de commissie werving en 
opleiding. Dit was voor de rest van de commissie toch wel 
schrikken. Evelyne is degene die de commissie van begin af aan 
vorm heeft gegeven en eigenlijk toch ook het voortouw nam bij 
de diverse activiteiten die georganiseerd worden door de 
commissie.  
Samen hebben we gezocht naar aanvulling voor de commissie en 
die hebben we gelukkig gevonden in Lenie van Dam en Jan 
Daenen.  
 
Zodat de commissie nu bestaat uit: 
Ron Thimister, Wendy Lamkin, Lenie van Dam, Jan Daenen, en 
Petra Pauwels. 
 
We hebben tijdens een etentje afscheid genomen van Evelyne en 
gelukkig mogen we nog altijd voor advies bij haar terecht. 
Wij willen haar nogmaals van harte bedanken voor haar inzet 
voor de jeugd, al haar ideeën, haar tomeloze energie, haar 
gezelligheid, hulp en goede raad.  
 
Bedankt, bedankt.   



 
 

 

 JANUARI   FEBRUARI 
     

03. Anne Eijssen  01. Wendy Colson 
03. Nathalie Mulders  03. Dasima Schmitz 
04. Léonique Hamers  07. Willie Peeters 
06. Wim van Herpt  08. Jasmijn Knaapen 
11. Harrie Darding  08. Gillis Willemsen 
14. Louis Bastiaens  09. Wesley Senten 
14. Ingrid Koolen  11. Vivian Snel 
20. Koen van der Maat  12. Mariet Willemsen 
21. John Hogenboom  14. Quinten Senten 
23. Pierre Thijssens  19. John Darding 
24. Vincent Sijben  20. Willie Schmidt 
26. Herman Doms  26. Cindy van Duurling 
26. Sasha Muré  28. Natasja Hesemans 
30. Francesca van Eekeren  28. Bèr Hesemans 
30. Marc Hogenboom    
31. Jeroen Ernenst    
31. Lisa de Graaff    

     
     
  MAART   
     

01. Henk Kluts  12. Jo van Vlodrop 
05. Reng Bastiaens  13. Lotta Alma 
07. Harrie van den Boorn  17. Jack Buys 
07. Paul Thijssens  17. Kees Close 
08. Piet Hogenboom  17. Thibaud Hamers 
10. Ron Thimister  22. Céline Eggen 
10. Rob van der Zee  27. Nico Hogenboom 
12. Léon van Duurling  30. John Koumans 
12. Bas Pinxt    
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