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IN MEMORIAM LEO MEERTENS  
 
Met grote verbijstering en diepe verslagenheid heeft onze 
harmonie donderdag 19  mei jl. kennis genomen van het 
overlijden van Leo Meertens. De behandeling in het 
ziekenhuis ging aanvankelijk in de goede richting, maar 
door complicaties werd zijn situatie plotseling 
levensbedreigend. Hij heeft zich niet bij de feiten 
neergelegd, hij bleef strijden voor herstel, maar hij kon 
die strijd niet winnen. 
 

Binnen onze harmonie is die dag een leegte ontstaan. Leo 
zal niet meer lijfelijk aanwezig zijn te midden van zijn 
Blouwe van Wolder. Een aimabele en enthousiaste 
Blouwe, maar bovenal goede vriend - een allemans vriend 
- is ons ontvallen. 

Door heel zijn levensverhaal loopt een rode draad, 
symbool voor zijn verbondenheid met - en betrokkenheid 
bij - de hechte en vitale gemeenschap Wolder. Naast die 
rode draad loopt onlosmakelijk een blauwe, symbool voor 
zijn verknochtheid aan harmonie Wilhelmina. Wolder en 
de Blouw, waarmee hij uit familietraditie nauw verbonden 
was, lagen hem na aan het hart. 

Leo groeide op aan de Vroenhovenweg en verhuisde rond 
1960 naar de Pletzersstraat. 

Hij verkeerde graag in de natuur en buitenlucht en zijn 
werk in de groenvoorziening bij de Enci was daar dan ook 
niet vreemd aan. Hetzelfde gold voor zijn jarenlange inzet 
op de boerderij van de familie Castermans in Kanne, waar 
hij kind aan huis was. De natuur en alles wat zich op een 
boerderij afspeelde, hadden zijn intense belangstelling. 
Daar lagen zijn werk en zijn hobby. 

 



Maar hij had ook een brede interesse voor alles wat in 
Wolder gebeurde en dat hij in Wolder een bijdrage ging 
leveren aan het verenigingsleven lag voor de hand. 

 

In 1958 werd hij lid van de Blouw van Wolder, waar hij 
de drumband ging versterken. Meer dan 45 jaar is hij de 
drumband trouw gebleven. Noodzakelijke aanvullingen 
binnen geledingen van het harmonie-orkest waren een 
jaar of acht geleden de reden van zijn overstap naar het 
orkest. Dat was niet alles. Vanaf de oprichting was hij een 
constante en bindende factor binnen de Jeugdkapel, de 
latere Blaue Jäger die onder leiding van Paul Thijssens 
jarenlang naam en faam maakten in Wolder, stad, regio en 
daarbuiten. Met hart en ziel was hij bij de Blaue Jäger 
betrokken.  

 
In vroeger jaren was hij een van de voortrekkers bij de 
jaarlijkse  tentfeesten en het bekende Pletzersstraatfeest 
van onze harmonie in Wolder. 
Nog nadrukkelijker was zijn rol bij het team dat zich 
bezig houdt met  het verkrijgen van extra inkomsten voor 
de harmonie door het ophalen van oud papier in de wijken 
Campagne en Biesland. Vol overgave heeft hij zich een 
jaar of vier geleden gestort op de zorg voor het  
ophalen van oud papier. Binnen dat gebeuren fungeerde 
hij als de spil. Hij vervulde  een soort  regie-functie en 
regelde de hele logistiek. Hij was de team-coach in de  
ware zin des woords.  
Leo was een bescheiden mens, hij trad niet op de 
voorgrond – dat hoefde ook niet, want iedereen wist dat 
hij er was wanneer een beroep op hem gedaan werd voor 
de harmonie. Hij was zonder ophef alom aanwezig en 
men kon op hem bouwen. Dat sierde hem.  



Onder het motto: “De Blouwe goon veur” schoof hij alle 
andere zaken naar het tweede plan als het belang van onze 
harmonie in het geding was. Zelfs Leike had dan niets 
meer te zeggen. Spontaan, enthousiast en met volle inzet 
en overgave heeft hij ruim 53 jaar meegewerkt aan de 
prominente rol, die de Blouw binnen de Wolderse 
gemeenschap al meer dan 100 jaar vervult. Met grote 
voldoening mochten we in 2008, het jaar van ons 
eeuwfeest, vernemen dat zijn verdiensten voor de 
harmonie en Wolder gehonoreerd werden met een 
benoeming tot lid in de orde van Oranje Nassau. 

Een koninklijke waardering. Hij verdiende het. 

 
Leo laat ons heel mooie herinneringen achter en die 
zullen we vanuit vriendschap, respect en dankbaarheid 
koesteren.Voor Leike en de familie zijn die herinneringen 
bijzonder kostbaar en we wensen hen toe dat zij juist in 
die kostbare herinneringen en in zijn voorbeeldfunctie,  
een bron van inspiratie voor de toekomst mogen vinden 
en daarnaast heel veel kracht en troost om dit zware 
verlies te dragen. 
 
Tijdens de crematieplechtigheid, die op woensdag 25 mei 
in Eijsden werd gehouden, hebben we in grote getale 
afscheid genomen van een aimabele persoon die 
gedurende heel zijn actief en werkzaam leven gereed 
stond voor de Blouw van Wolder. Hij was een echte 
steunpilaar, die we heel erg zullen missen. Leo, bedankt 
voor alles wat je voor de harmonie hebt gedaan! 

’t geit dich good!! 
 

       
      GE 



Mars wedstrijden. 
Op vrijdag 3 juni was het dan zover we zouden weer 
meedoen aan de traditionele jaarlijkse marswedstrijden. 
Het weer was uitstekend op deze vrijdagavond en onze 
Harmonie mocht als laatste van de aanwezige 
verenigingen vertrekken vanaf de Graanmarkt. 
 
Voor enkele leden was het de eerste keer dat ze zouden 
meegaan op straat en voor de meeste van hun was het dan 
ook een spannende aangelegenheid waar ze naar 
uitgekeken hadden. Lars Daenen, Leonique Hamers, 
Devon Habets, Anne Eijssen, Yentl Prop en  Annelies 
Knaapen waren deze leden die door hun vorderingen op 
de muziekschool zijn toegetreden tot het 
muziekgezelschap dat uittrekt op straat. Het zijn 5 
klarinettisten en 1 hoboïste. 
 
Onderweg werd onze vereniging op de markt al 
verwelkomt met een warm applaus van de mensen die op 
terras zaten en bewonderend keken naar zo’n grote 
muziekgezelschap. Dit werd ook nog eens onderstreept 
door de mensen die op het terras op het vrijthof zaten en 
natuurlijk bij de mensen die zich hadden opgesteld op het 
vrijthof waar de jurering plaatsvond.   
 
Na enkele counters te hebben uitgevoerd en enige rondjes 
te hebben gedraaid voor de jury waren we alweer klaar.  
Direct na afloop speelde we voor Marijke van Herpt en 
Chrit Hameleers  de felicitatiemars ivm hun verjaardag en 
die namen ze in ontvangst op het bordes van het Theater 
aan het Vrijthof.  Hierna moest Coen van Thor zich nog 
haasten  om net op tijd op zijn plaats te staan om de 
uitslag in ontvangst te nemen; zeergoed tot uitmuntend. 
Een hartelijk dankjewel voor iedereen die aan dit 
prachtige resultaat heeft bijgedragen.  



29 mei 2011 

BLUE HARMONY  
In het Theater aan het Vrijthof 
 
Nauwelijks bekomen van het concert een week voordien 
te Riemst, wachtte ons een nog grotere uitdaging op 
zondagavond 29 mei. Optreden in het grote Theater aan 
het Vrijthof is niet alleen grote luxe voor een amateur-
vereniging, het is tegelijk een flinke oefening om je 
podiumvastheid te testen.  
De sponsoren die deze prachtige locatie voor ons konden 
realiseren verdienen hier allereerst lof, met name Laumen 
rolluiken & zonwering bv (Heerlen); DWL 
Assurantiegroep (Kerkrade), Top Shelf Parket 
(Meerssen), en niet in het minst ons aller Piet 
Hogenboom. 
 
Voor wie het als muzikant de eerste keer mag meemaken 
voelt het een beetje aan alsof je je eerste maanwandeling 
doet. Voor die ervaring zorgen de enorme podiumruimte, 
het gekraak van het parket onder je voeten en vooral een 
andere akoestiek, die de communicatie tussen de 
verschillende delen van het orkest op de proef stelt. Zelf 
krijg je vrij weinig mee van je onmiddellijke collega’s, je 
hebt het idee dat je soms proef voor jezelf aan het spelen 
bent. Tegelijk zijn door de werking van de ‘toneel’ 
akoestiek groepen op afstand heel helder herkenbaar. Wie 
zijn plankenkoorts onder controle heeft, kan zich daarom 
maar best concentreren op het samenspel met zijn ‘verre’ 
buren. Gelukkig kunnen we wat dit betreft geheel en al 
vertrouwen op de voortvarende en altijd inspirerende 
leiding van Rob van der Zee. 
 

  



 
Mede op het podium verwachtten we die avond de blauwe 
Sint-Ceciliaharmonie uit Simpelveld, een collega uit de 
1ste divisie van de Nederlandse harmoniewereld en meer 
dan eens een mededeelnemer in dezelfde afdeling op het 
WMC. Dat deed prestaties verwachten die aan mekaar 
gewaagd zouden zijn, en zo was het ook. Voor het eigen 
programma verwijzen we naar de bijdrage over de week 
voordien. Simpelveld wist het publiek aangenaam te 
verwennen met een programma, dat afwisseling bood van 
werken van klassieke componisten en originele 
harmoniewerken.  De toon werd gezet met een fraaie 
uitvoering van de Processie van de Edelen (Nikolai 
Rimsky-Korsakov).  Daarna volgde het sfeervolle Valley 
of the Pinios (Kevin Houben), waarbij onze gedachten 
muzikaal op het spoor werden gezet om een bezoek te 
brengen aan de Griekse kloosters van Meteora; hoog in de 
bergen met in de lucht rond cirkelende arenden en de 
geluiden van de wind in je oren, je kon het allemaal voor 
je ‘zien’.   
 
Na al die rust werden we terug geactiveerd door het 
ritmische Godspeed! (Stephen Melilo). Dat was echter 
een opwarmer voor de opzwepende Three Dance 
Episodes (uit ‘On the Town’) van Leonard Bernstein. 
Deze drie stukken zijn dan wel vrij kort, maar ze zijn een 
uitdaging voor elk orkest (best Ritaline vooraf nemen) en 
een genoegen voor het publiek. Deze Amerikaanse 
Stravinsky weet je altijd mee te slepen in zijn ritmische 
speelsheid, zijn opzwepende tempo’s en muzikale 
vindingrijkheid. Zondermeer het beste werk van 
Simpelveld.  
 
Na al die adrenaline konden we verder genieten met een 
solo voor trombone-trio (Blades of Toledo – Trevor 



Sharpe), pittig, geheel Spaans van temperament en zo ook 
de geslaagde uitvoering van de solisten. Alsof er aan de 
energie van het korps geen einde kwam, volgde als slot de 
befaamde Dance Bacchanale van Saint-Saëns, een hels 
tempo, een spetterende afsluiting !  
 
Zo vond ook Piet Hogenboom. Terwijl ik langs hem zat 
konden we onze appreciaties uitwisselen voor de 
kwaliteiten van het orkest en zijn solisten. Piet had het 
vooral begrepen voor de talenten van de solo-hoboïste, 
haar blonde lokken waren even lang als haar instrument.  
En ik kreeg zo’n vaag idee dat het visuele element het 
auditieve nogal versterkte. Anders gezegd, d’r viel 
evenveel te zien als te horen. Zelf zou ik eerder een prijs 
geven aan de 1ste tuba voor zijn feilloze stemming en 
toonkwaliteit. Maar ja zoals de Romeinen zeiden de 
gustibus et coloribus non disputandum est. En als je van 
een concert een ‘totaal’ervaring kan maken , mij niet 
gelaten…  

JD 
 

Gratis Wijn Proeverij 
In navolging van vorig jaar organiseert de 
Supportersvereniging in Oktober weer een wijnproeverij. 
De datum ligt nog niet vast echter zullen we die u zo 
spoedig mogelijk laten weten. 
Dit jaar hebben we voor een ander opzet gekozen en 
zodoende kan de wijnproeverij u geheel gratis worden 
aangeboden mede dankzij de sponsoring van onze 
huisslijter HANOS. Er zullen meer wijnen  beschikbaar 
zijn waar u een keuze uit kunt maken wat ook inhoudt dat 
het niet mogelijk is dat u ze allemaal kunt proeven. 
Hou u mailbox en brievenbus in de gaten zodat u de 
uitnodiging voor deze proeverij niet mist.  

Marc Hogenboom 



Nieuws van de commissie  
werving en opleiding. 

 
Via deze weg willen we jullie op de hoogte houden van de 
ontwikkelingen betreffende onze leerlingen. 
 
Naar aanleiding van de voorspeeldag en de examens bij 
Kumulus hebben er weer enkele wijzigingen plaats gevonden 
binnen de geledingen van de harmonie. 
 
OpMaat orkest: 
Lotte Alma (klarinet) 
Elza Feijs (klarinet) 
Noortje Peters (klarinet)  
Neville Senten (trombone)  
Simon Verkijk (trompet)  
hadden tijdens de voorspeeldag zo goed hun best gedaan dat zij 
mochten doorstromen naar Joonk Blouw orkest. 
Ook Robin Schoonbrood (dwarsfluit) had het prima gedaan 
tijdens de voorspeeldag maar blijft toch nog even in het 
OpMaat orkest, om straks samen met Claire Hermsen 
(dwarsfluit) het muzikale traject te vervolgen.  
 
En toen had het OpMaat orkest nog maar 5 leden, maar 
gelukkig is Martin Warnier aangeschoven bij de trompetten, 
zodat het OpMaat orkest momenteel bestaat uit 4 trompetten en 
2 dwarsfluiten. 
 
Joonk Blouw orkest: 
is dus aangevuld met bovenstaande 5 muzikanten en ook 
Wilfried Muré (trompet) zal, indien zijn werk het toelaat, mee 
spelen in Joonk Blouw orkest. 
 
Examens: 
De praktijkexamens van Kumulus zijn nu ook achter de rug en 
daarom toch nog even alle geslaagden op een rijtje voor een 
oprechte proficiat: 



Lotte Alma  klarinet prelude 
Lars Daenen  klarinet Hafa A 
Anne Eijssen   hobo Hafa A 
Devon Habets  klarinet Hafa A 
Léonique Hamers klarinet Hafa A 
Thibaud Hamers bariton prelude 
Annelies Knaapen klarinet Hafa A 
Mo Menten  trompet prelude 
Sterre Mom  klarinet Hafa A 
Daisy Muré  klarinet prelude 
Maurice Pauwels contrabas Hafa A 
Noortje Peeters klarinet Hafa A 
Yentl Prop  klarinet Hafa A 
Neville Senten trombone prelude 
Quintin Senten klarinet Hafa B 
Simon Verkijk trompet prelude 
 
 
 
In verband met ziekte van hun leraar zullen in juni examen 
doen: 
Luc Bastiaens  kleine trom drumband B 
Bas Pinxt  kleine trom drumband A 
Wessel Thimister kleine trom Hafa B 
Deze drie leerlingen wensen we heel veel succes met hun 
examen. 
 
Naar aanleiding van de examens mogen de leerlingen die hun 
A diploma hebben gehaald met de harmonie mee op straat 
lopen. Dit zijn vanaf mei 2011: 
Lars Daenen  klarinet 
Anne Eijssen  hobo 
Devon Habets  klarinet 
Léonique Hamers klarinet 
Annelies Knaapen klarinet 
Yentl Prop  klarinet 
Zij hebben hun eerste optreden ondertussen al gehad tijdens de 
marswedstrijden, zoals jullie elders kunnen lezen in dit boekje. 



 
Instroom in het “groot” orkest:  
Vanaf 10 juni spelen mee in het orkest: 
Sandra Bastiaens trompet 
Giscard Hamers trombone 
 
Instrumentkeuze: 
De cursus Spelen met Muziek loopt weer bijna ten einde en dus 
was het weer tijd voor een aantal leerlingen om een instrument 
te gaan kiezen. Onderstaand het resultaat: 
Tim Berghof   kleine trom 
Petra Bollen   klarinet 
Gina van Eindhoven  klarinet 
Indy van Eindhoven  klarinet 
Laurence Hamers  klarinet 
Natan Kamperman Sanders kleine trom 
Filippo Latilla   trombone 
Wij wensen deze kinderen veel succes bij hun opleiding en 
veel plezier bij de Blouwe. 
 
 
Commissie Werving en Opleiding. 
 

 
 
 
Theo Bovens wordt nieuwe gouverneur 
 
De 51-jarige Theo Bovens, tevens ook lid van het comité 
de patronage van Harmonie. Wilhelmina wordt de 
nieuwe Gourverneur van Limburg. 
De benoeming geldt voor 6 jaar en zal ingaan per 1 
september 2011.  Wij wensen Theo van harte proficiat 
met deze benoeming.  



Supporters vereniging. 
Zoals u weet, organiseert de supportersvereniging diverse 
activiteiten, met als doel, onze Harmonie Wilhelmina, af 
en toe financieel te kunnen ondersteunen. 
Denkt u maar eens aan de grote wijnactie, ( wordt 
overigens ook dit jaar weer georganiseerd), de fiets en 
wandeltochten en natuurlijk onze jaarlijkse kienmiddag. 
Door aan deze activiteiten deel te nemen, stelt u ons in de 
gelegenheid om onze vereniging financieel te steunen.  
Meestal doen we dat, door het aanbieden van geld, maar 
het kan ook zomaar een keer gebeuren dat wij een 
instrument aanbieden. 
 
Dit voorjaar hebben wij twee instrumenten aangeschaft. 
Wij schonken als het ware van “van mug tot olifant”....                    
Een picolo, welke is uitgereikt aan Dasima Schmitz en 
een Sousafoon, welke is uitgereikt aan Nico Hogenboom. 
Dacima en Nico wensen wij uiteraard heel veel 
speelplezier toe, met hun nieuwe instrument. 
Wij zijn bijzonder trots, dat wij met onze bescheiden 
middelen toch weer in staat waren om de harmonie 
hiermee een dienst te doen. Wij willen graag alle mensen 
bedanken, die deelnemen aan onze activiteiten en willen u 
tevens oproepen om dit alstublieft te blijven doen. Hierbij 
leg ik vooral nog maar een keer de nadruk op onze wijn 
actie en  traditionele Kienmiidag. 
 
Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om vooral 
ook onze eigen leden van de supportersclub bedanken 
voor de vele hand en span diensten. Zonder hun 
medewerking zouden wij ( bestuur SSHW)geen 
activiteiten kunnen organiseren. 
Binnen ons bestuur heeft Harrie Darding aangegeven de 
werkzaamheden als penningmeester niet  meer te kunnen 



combineren met zijn dagelijkse werkzaamheden. Harrie 
wij willen je graag bedanken voor de vele jaren inzet als 
penningmeester en hopen nog lang op jou terug te mogen 
vallen bij onze activiteiten.  
Harrie heeft, m.i.v. 1 juni,  zijn bestuursfunctie 
overgedragen aan Vivian Snel. 
Vivian is de partner van Denny Kluts en speelt in onze 
harmonie dwarsfluit. Vivian, hierbij willen wij je van 
harte welkom heten in ons bestuur en wensen je een leuke 
tijd toe binnen de supportersvereniging. 
 
Voorzitter Stichting Supporters Harmonie Wilhelmina,  
                                                                                                

Harrie van den Boorn 
  



Jeugdkamp 2011 
 

Beste lezers de organisatie is alweer bijna klaar  met de 
voorbereidingen van  de 4e editie van het jeugdkamp van 
Harmonie Wilhelmina dat zal plaatsvinden in het 
weekeinde van vrijdag 2 september t/m zondag 4 
september 2011. 
  
Iedereen heeft inmiddels het inschrijfformulier mogen 
ontvangen  en dient dit uiterlijk op 8 juli hebben ingeleverd 
omdat dit de afsluiting van het seizoen is en we ons daarna 
niet meer zullen zien totdat het jeugdkamp zal plaatsvinden. 
Dus voor diegene die zich nog niet hebben opgegeven. Doe 
dit zo snel mogelijk. 
 
Denk ook aan dat je, indien je daartoe geroepen voelt, je 
opgeeft voor een optreden op zaterdagavond. 
 
Voor de lezers is er een mogelijkheid om nog iets mee te 
maken van het kampgevoel door het bijwonen van het 
afsluitende optreden  van de deelnemers op zondagmiddag. 
 
Het adres is: 

Lieve Moenssenslaan 1 
B3650 Dilsen Stokkem 

Concert begint om 15:00 uur maar u bent welkom vanaf 
14:30 om de sfeer nog even mee te maken. 
 
Laten we er met onze grote familie weer een gezellig 
weekeinde van maken. 

 
 
 
 



 
 

 
Bastiaens, L.H.   -     Maastricht 
Hogenboom, P.     -     Maastricht 
KWH     -     Wolder 
Haasnoot, J.W.M.   -     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 
Schildersbedrijf Harry Driessens -     Maastricht 
J.P. Hogenboom BV   -     Maastricht 
Restaurant Mary Wong  -     Vroenhoven 
Paul Block Optiek   -     Vroenhoven 
Kruiveld BV, S   -     Maastricht 
Verkeersschool Johan Mulkens -     Maastricht 
Café de Pepel   -     Wolder 
J. van de Staay, architecten  -     Maastricht 
Brouwers Advocaten   -     Maastricht 
Bouwbedrijf H Castermans  -     Maastricht 
Fysiotherapie M. Smeets  -     Wolder 
Café Zaal Aajd Vroenhove  -     Wolder 
Heads Hairfashion   -     Meerssen 
Schiebroek Dakbedekkingen -     Maastricht 
Avus International Consulting -     Maastricht 
InBEV     -     Breda 
Janfré Uniformen   -     Maastricht 
Apotheek van Thoor   -     Maastricht 
 
 



 
Leden van de Club van Honderd 

  P.J.C. Aarts J.J.H. Ernenst H.J.M. Paulissen

Administratiekantoor Addas M.W.M.W. Ernenst L.J.J. Paulissen

I. Alken - Bastiaens C. Ernenst - van Beek P.H. Peeters

A.G. Bastiaens M.W. Feijt W.J. Peeters

L. Bastiaens W. Feijt C.C.J. Pepels

L.H. Bastiaens J.E.P. Frederiks P.L. Raia

H. Bastiaens - Darding Felix van der Putten Verf L. Rammers

M. Bastiaens V. Gebhardt J. Sijben

M.P.J. Bastiaens J. Groeneweg M.E.J. Smeets

P.A. Bastiaens M. Groeneweg P.P.W.J. Snijders - Kluts

N.W.D. Beckers H. Habets A.S.F. Spronck - Vroemen

T.W.C. Beckers L.J.E. Hameleers J.A.S. Stevens

A.P.M.G. Beerts W.J.J. de la Haye G.P.M. Theunissen

H. van den Boorn W.J.F. van Herpt P.J. Thijssens

M. Borgignons F. Hertogen P.M.J. Thijssens

H.M. Brandt W.T. Hertogen P.M.J.I. Thijssens

J. Bronswaar G.M.N. Hesemans R.P.M.J. Thimister

E.B.G. Broux L.H.M. Hesemans C.C. van Thor

A. Cauberg - Vandenboorn W.S.M. Hesemans L.L. Tillie

M. Caubergh J.A.H. Hogenboom Tripels Advocaten

C.L.J.M. Close J.P. Hogenboom L. Vandenboorn

R.J.E. Close M.C.P. Hogenboom M. Vievermans

M.A.G. Corsius N.G.J. Hogenboom J.J.A. Vliegen

J. van Dam P. Hogenboom A. van Vlodrop - Mares

H.W.P. Darding T.G.A. Hogenboom J.J.M. Vrancken

J.W.P. Darding I.P.J. Huisman - Eijssen G.P.J. van Weert

Depondt Fiberworld BV W.H.Y. Hul M.N.G. van Weert

H. Dieteren - Franssen J.P.M. van de Kamer R.G.M. van Weert

H. Doms A.E.M.L. Knaapen R.P.L. van Weert

J.P. van Dongen A.G.W. Koumans H. Weltens

J. Dritty M. Meertens - Caberg J. van Wensveen

J.J.H.M. Duijsinx F.M. Menten L.A.A. Willems

L.R. van Duurling W.G.A. Moors G.G.A. Willemsen

V.H.M. Eggen M.P. Nicolaes - Hertogen P.J.M. Wittelings

M.G.H. Eggen - Nelissen E. Niesten L. van der Zee

G. Eijssen P.J.H. Nijsten R.J.J. van der Zee

J. Eijssen



Voorspeeldag 10 april 2011  
 
Op Zondag 10 april werd er wederom een voorspeeldag 
georganiseerd door de commissie werving  en opleiding. 
Net zoals vorige edities werd van alle leerlingen gevraagd 
hieraan een bijdrage te leveren, zodat de directie zo een 
goed beeld heeft van de vorderingen van de 
desbetreffende leerlingen. 
E werden 50 individuele optredens verzorgd die 
beoordeeld werden door Rob van der Zee en Ad Triepels 
afhankelijk van instrument dat werd gespeeld. 
 
Door de vele optredens die afgewisseld werden met 
optredens van Joonk Blouw Drumband, het opmaat 
orkest, blokfluiters en ter afsluiting het jeugdorkest was 
de dag al om 11:00 begonnen. 
De Organisatie had het tijdschema goed in de hand want 
we liepen op een gegeven moment zelfs voor op schema.  
Hieronder vindt u nog een overzicht van alle deelnemers 
aan deze dag waarbij opgemerkt mag worden dat er een 
bijzonder mooi optreden van Devon Habets en Daphne 
Hogenboom was, zonder de andere geweldige optredens 
tekort te doen. 

Maxime Hessels alt saxofoon 

Chris Smael slagwerk 

Thibaud Hamers bariton 

Raf Feijs slagwerk 

Maurice Pauwels contra bas 

Bram  Hogenboom slagwerk 

Claire Hermsen dwars fluit 

Yves Koumans slagwerk 



Anne Eijssen hobo 

Sten Schoonbrood slagwerk 

Lotte Alma Klarinet 

Susan Bastiaens Klarinet 

Jarmo Lamkin slagwerk 

Simon Verkijk trompet 

Sasha  Muré slagwerk 

Giscard Hamers trombone 

Wessel Thimister slagwerk 

Robin Schoonbvrood dwars fluit 

Luc Bastiaens slagwerk 

Lars Daenen Klarinet 

Wesley Senten slagwerk 

Veerle Mom alt saxofoon 

Raymond Pauwels mel. slagwerk 

Elza Feijs Klarinet 

Daisy Muré Klarinet 

Leonique Hamers Klarinet 

Devon Habets Klarinet 

Neville Senten trombone 

Maud Lamkin trompet 

Noortje Peeters Klarinet 

Yentl Prop Klarinet 

Sandra Bastiaens trompet 

Daphne Hogenboom Klarinet 

Quintin Senten Klarinet 

Melissa Lardenoye trompet 

Desiree  Hulshof Klarinet 

Didier Meese trompet 

Victor Knubben Klarinet 

Mo Menten trompet 

Michel Knaapen tuba 

Sterre Mom Klarinet 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Al met al een zeer geslaagde dag want de Harmoniezaal 
heeft continue vol gezeten met belangstellenden die naar 
de diverse optredens kwamen luisteren. Een woord van 
dank aan iedereen die deze dag tot een succes heeft 
gemaakt is zeker op zijn plaats en we kijken weer uit naar 
de volgende editie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onze blokfluiters in opleiding  op de voorspeeldag 
  

Wilfried Muré trompet 

Savanna Verhoef trompet 

Michelle Aben blokfluit 

Tim Berghof blokfluit 

Petra Bollen blokfluit 

Laurence Hamers blokfluit 

Natan Kamperman blokfluit 

Filippo Latilla blokfluit 

Livia Lillus blokfluit 



.Agenda 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

jul/11
za  02 10:00-

16:00 Autowasdag
zo 03 hele dag Werkzaamheden Wielerronde Wolder
wo 06 19:30 u Laatste repetitie voor de vakantie drumband
vr 08 20:00 u Laatste repetitie voor de vakantie orkest
zo 10 13:00 u Deelname aan de Heiligdomsvaart

aug/11
za  27 en 
Zo 28 

hele dag
Werkzaamheden Preuvenemint

sep/11
vr 02 tm 
zo 04 3 daags jeugdkamp
zo 11 nnb Serenade ter gelegenheid van 40 jarig professie zuster 

Johanna
vr 23 nnb Serenade ter gelegenheid van huwelijksfeest van Vivian 

Snel en Denny Kluts

okt/11
zo 16 20:00 u Concert drumband in Spaubeek
zo 30 nnb Opluisteren Allerzielenviering in Wolder

nov/11
zo 06 09:00 u Jubilarissenviering
za 12 nnb Optreden drumband in Eijsden
zo 13 nnb Concert in het Mecc met Gé Reinders ten bate van de 

Zonnebloem
vr 18 20:00 u Generale repetitie drumband (zaal HW)
zo 20 nnb Deelname drumband aan Bondsconcours in Venray
zo 27 14:15 u Kienmiddag georganisserd door suuportsvereniging

dec/11
zo 25 09:00 u Opluisteren Kerstviering door Joonk Blouw orkest

jan/12
zo 08 11:30 u Nieuwjaarsconcert



 Voorjaarsconcert met Wilhelmina Posterholt 
 

Op 21 mei had ons eerst ‘serieuze’ concert van 2011 
plaats. Dat had lang op zich laten wachten  nadat het 
Kerstconcert in december letterlijk en figuurlijk in de 
sneeuw was blijven steken.  De voorbereidingstijd was al 
bij al vrij kort: een viertal maanden.  De eerste maanden 
gingen de voorbereidingen nogal schoorvoetend vooruit, 
maar de laatste weken kwamen we –net op tijd- in een 
tempoversnelling, flink aangepord door het temperament 
en doorzetting van onze dirigent. 
Voor enkele nieuwe versterkingen in het concert zal het 
flink wennen zijn geweest.  Voor hen wachtte de 
vuurdoop op die 21ste mei in het Paenhuys te Riemst, voor 
insiders geen vreemde plek want min of meer onze 
favoriete uitvalsbasis. Je eerste optreden met Wilhelmina 
en dan meteen in het buitenland, dat lukt menig groot 
artiest niet ☺ 
 
Riemst was ook de buitenlandse bestemming van onze 
naamgenoot Harmonie Wilhelmina uit Posterholt. Die had 
ons 2 jaar geleden al thuis op bezoek gehad in de aanloop 
naar het WMC. Het contact was in tussentijd blijven 
bestaan, niet in het minst door de werkzaamheden van ons 
aller Peggy (gelieve werkzaamheden hier breed te 
interpreteren). 
 
Het schitterende weer van die zaterdag zette de zinnen in 
de juiste richting. Eindelijk weer eens een mooie prestatie 
kunnen neerzetten in een leuke locatie. Wat dat betreft 
waren beide korpsen aan mekaar gewaagd. Zelfs de 
programmatie van beide korpsen had zo zijn 
gelijkenissen. Beiden hadden we een zeer genietbare mars 
(Castel Coch  en Semper Fidelis van Sousa) op de pupiter 
staan. Beiden brachten we Alfred Reed voor het publiek, 



Wolder met ‘The Music-Makers’, Posterholt bracht het 
romantische gedicht ‘Rosalind in het Forest of Arden’ 
(naar Shakespeare volgens de speaker) als intermezzo.   
Daarnaast was er nogal wat filmische inspiratie in het spel 
te herkennen. Posterholt bracht muzikaal het verhaal en 
vooral het macabere levenseinde van de graaf van 
Egmont, martelaar in de groeiende opstand in de 
Nederlanden tegen de Spaanse overheersing in de 16de 
eeuw, onthoofd op de Grote Markt van Brussel. Een werk 
bovendien van streekcomponist Bert Appermont. Wolder 
liet dan weer de slavenkinderen aan het woord (Parade of 
the slave children), fragment uit een van de Indiana 
Jones-successen, getoonzet door de geniale John 
Williams. Niet minder overtuigend bracht Posterholt de 
muziek van diens landgenoot Leonard Bernstein (Slava).   
Daarnaast lag het accent die avond op onze premiere van  
‘The Year of the Dragon’, een even ritmische als 
muzikale driedelige suite van Philip Sparke. Daarna 
konden zowel het publiek als de muzikanten genieten van 
dolle fratsen in ‘Cartoon’ (Paul Hart), zeg maar een Tom 
& Jerryaflevering in muzikale klanken.  Posterholt van 
haar kant wist ons een warm hart bij te brengen voor de 
klanken van Danzon (Marquez). 
 
 
Alom tevredenheid na afloop van het concert, zeker nadat 
de speaker van Posterholt op het einde publiek maakte dat 
één van hun prinsen zou uitgehuwelijkt worden aan een 
Wolderse prinses. Kijk zo deden ze dat vroeger ook in de 
politiek ! Blijft nog één vraag: boe goon de kinder loater 
metspeule ?? 
 
 
  



  



 

 

 JULI   AUGUSTUS 
     

04. Maurice Verbong  02. Willie Beckers 
11. Servé Tillie  02. Lucie Hameleers 
16. Guy van den Boorn  04. Tim Berghof 
16. Eddy Broux  05. Sam Berghof 
20. Ria Verstappen  05. Julien Daenen 
24. Denny Kluts  06. Desiree Hulshof 
25. Siabhán Kuster  07. Erik Rosier 
30. Luc Bastiaens  09. Wendy Hul 

   09. Justin Knubben 
   12. Gijs Gerrits 
   13. Marcel Mourmans 
   17. Johan Groeneweg 
   18. Gerrie Hesemans 
   18. Yves Koumans 
   21. Robin Schoonbrood 
   23. Gina van Eindhoven 
   24. Lars Daenen 
   24. Robert van Weert 
  SEPTEMBER   

     

01. Peggy Duijsinx  22. Didier Meese 
08. Coen van Thor  22. Johan Noordijk 
11. Bert Koumans  23. Willie Hertogen 
13. Indy van Eindhoven  24. Jarmo Lamkin 
17. Daphne Hogenboom  25. Savanna Verhoef 
17. Laurent Paulissen  27. Elza Feijs 
20. Annelies Knaapen  30. Chantal Feijs 
21. Jo Knipschild  30. Sjef Thimister 

  



 


