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IN MEMORIAM WILLY SCHMIDT 
 

 

Met grote verbijstering en diepe verslagenheid hebben we 
dinsdag 3 januari jl. kennis genomen van het plotseling overlijden 
van Willy Schmidt. Binnen onze harmonie ontstond die dag een 
leegte. Willy zal zijn vertrouwde plek te midden van zijn Blouwe 
van Wolder niet meer innemen. Een aimabele, enthousiaste en 
uiterst betrokken Blouwe is ons ontvallen.  
 
Die dag zette Willy zijn laatste schreden op zijn aards levenspad. 
Naar menselijke maatstaven gemeten, moest hij te vroeg afscheid 
nemen van dit aardse leven, want hij had o zo graag nog heel wat 
jaren samen met Marleen en de familie willen genieten van zijn 
pensioen en van zijn passie, het maken van en luisteren naar 
muziek. 
Helaas, het was hem niet gegeven. 
 
Willy was vanuit familietraditie verbonden met de muziek. In zijn 
jeugd maakte hij deel uit van de Koninklijke Harmonie van 
Maastricht, een vereniging die destijds haar stempel drukte op het 
binnenstedelijk culturele leven. Na het vervullen van zijn 
militaire dienst is hij even een zijstraat ingeslagen en is hij zich 
gaan bezig houden met krachtsport. Dat duurde evenwel niet 
lang, want de drang om opnieuw de klarinet op te pakken werd 
groter en groter. Hij nam het besluit zijn muzikale talenten verder 
uit te bouwen en ging op zoektocht bij de prominente harmonieën 
van Groot-Maastricht. Uiteindelijk viel zijn keus op de Blouw 
van Wolder. Maar dat ging via een omweg. Op zijn zoektocht 
ontmoette hij kennissen die deel uitmaakten van de toenmalige 
Blaue Jäger. Die haalden hem over om tot de kapel toe te treden 
en na een bezoek aan een tentfeest van de Blouwe was er geen 
twijfel meer mogelijk. Het werd de Blouw. Hij vond er wat hij 



had gezocht: de mogelijkheid om zijn muzikale talenten verder te 
verdiepen - Nic Dieteren, de toenmalige dirigent, had 
onmiddellijk in de gaten dat Willy een uitstekende aanwinst was 
voor het korps -, hij vond er vriendschap, geborgenheid, hij 
voelde zich opgenomen in de groep, kortom het deed hem plezier 
om temidden van de Blouwen van Wolder te verkeren. We 
schreven toen 1981. 
 
Hij toonde ambitie, was iedere week aanwezig bij de repetitie. 
Vele jaren stond wijlen Ben Haesen iedere vrijdagavond voor zijn 
deur om hem mee naar Wolder te nemen. Hij kende zijn partijen, 
want thuis partijen instuderen was voor hem een must. Hij 
vervulde een voorbeeldfunctie voor anderen. Eind 2004 kwam hij 
bij het Centre Ceramique ongelukkig ten val met als gevolg een 
aantal breuken. We zaten op dat moment al volop in de 
voorbereiding op de deelname aan het WMC 2005 en daar wilde 
hij bij zijn. Gedwongen door de situatie moest hij naar de zijlijn. 
Alle hoop was gericht op een snel herstel, maar toen een tweede 
operatie noodzakelijk bleek, moest hij deelname aan het WMC 
laten schieten. Na het grandioos succes van 1989 had hij o zo 
graag opnieuw bijgedragen aan een nieuw WMC succes. Het 
bleek niet mogelijk en dat deed hem pijn. Nadat hij zijn 
vertrouwde plaats binnen het orkest weer ingenomen had, 
ondervond hij toch lichamelijk ongemak als gevolg van de val. 
Dat frustreerde hem, maar hij zette door. 
 
Willy heeft ook deel uitgemaakt van het symfonieorkest van 
wijlen Harry Dieteren dat optrad met het eveneens door Harry 
gedirigeerde operakoor. Muziek was zijn grootste hobby, maar hij 
had ook een enorme belangstelling voor en kennis van auto’s. Hij 
had zich die kennis eigen gemaakt door het lezen van tal van 
boeken, tijdschriften en artikelen en de laatste jaren door gebruik 
te maken van de mogelijkheden via de digitale snelweg. 
 



Op zaterdag 7 januari jl. hebben we in het crematorium te Geleen 
afscheid genomen van Willy. Met respect en dankbaarheid 
memoreren we zijn grote verbondenheid met en betrokkenheid bij 
de Blouw van Wolder.  
De crematieplechtigheid werd muzikaal opgeluisterd door een 
klarinet-quartet, bestaande uit Esther, Harry,Tòmmes en Richard, 
als eerbetoon aan de man die ruim 30 jaar deel uitmaakte van 
onze hout-groep. Willie was de stille kracht van het orkest, 
Nimmer op de voorgrond tredend, maar wel steeds nadrukkelijk 
ambitieus aanwezig, daarbij een uitstekende muzikale inbreng 
leverend. Hij laat ons heel mooie herinneringen achter en die 
zullen we koesteren. Hij zal in de harten van de Blouwen van 
Wolder een aparte plaats blijven innemen. Wij zijn hem dankbaar 
voor alles wat hij voor de Blouw van Wolder gedaan en betekend 
heeft. Hij was een steunpilaar voor het korps en we zullen hem 
erg missen. 
 

Voor Marleen en de familie zijn die mooie 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 vinden en daarnaast heel veel kracht 
en troost om dit zware verlies te dragen. 

 
        

  GE 



Wis geer dat.. 
..G van de trombones een erg leuke vriendin aan de haak 

geslagen heeft, en dat zijn D klarinet speelt! Wanneer ze haar 
muzikaal talent met ons komt delen is nog onbekend.. 

 
..B van de tubies iedere zaterdag met veel plezier de oudjes van A 

naar B brengt.. 
..de gemiddelde chauffeur 15.250 keer toetert in zijn leven. 

 
Er soms best wat stemverheffing plaats vindt tijdens repetities.. 
..als je gedurende 8 jaar, 7 maanden en 6 dagen schreeuwt, je 

genoeg geluidsgolven produceert om één kop koffie op te 
warmen.  

 
M en A over een aantal maanden opa en oma worden… 

..dochter J dan tante wordt. 
 

E van het bestuur heel veel houdt van zijn FC Barcelona.. 
..R de la mer helemaal NIET van carnaval houdt. 

 
D van de bassen ontzettend vaak de woorden “niks mis mit” en 

“iech zegk mer zoe” gebruikt.. 
..achja, we zeggen maar zo: niets mis mee! 

 
De naam "Wendy" werd verzonnen door het boek "Peter Pan"? 

 
Sommige jongedames (en heren?) regelmatig met hun telefoon 

bezig zijn tijdens de repetitie.. 



..meer dan 50 procent van de wereldbevolking nog nooit heeft 
getelefoneerd! 

 
Klarinettiste P carnavalsmaandag zo goed verkleed was dat zij 

door sommigen niet direct herkend werd! 
 

G de trompetter de laatste tijd last had van zijn oren.. 
..een trompet net zo veel decibel produceert als een stereotoren op 

volle toeren?!  
 

Er erg veel gelachen wordt op de eerste rij klarinetten, vooral na 
de pauze.. 

..Coca-cola vroeger cocaïne bevatte?? 
 

M, vriendin van W, in haar superblauwe carnavalspak (speciaal 
gemaakt voor cv de blouwe!) in de optocht mee liep bij de 

greune..  
 

Koeien meer melk geven wanneer ze naar muziek luisteren? 
 

 V en zijn vrouw A in verwachting zijn..  
..vrouwen slimmer worden door een zwangerschap! 

 
Uiteraard krijgen wij niet alles mee, dus heb je een leuk “weetje” 

over jezelf of een ander, laat het ons dan weten via  
kallepingske@harmoniewilhelmina.nl  

  



Concert!!!  
Op Zaterdag 12 mei 20.00 uur in de concertzaal van het 
Conservatorium geven wij met een nog onbekend orkest weer een 
concert. Een concert met vlammende stukken, geschikt voor 
iedereen die van muziek houdt! We spelen onder andere Danse 
Folâtre door Claude T. Smith en symphonic dances from west 
side story door Leonard Bernstein! Hieronder een korte 
beschrijving van een van de mooiste en bekendste stukken uit de 
Amerikaanse Musical historie.  
Symphonic Dances from west side story door Leonard Bernstein.  

De west side story is een Amerikaanse musical  die later ook 
verfilmd is.  Het is gebaseerd op het maar al te bekende Romeo 
and Juliet.  Deze keer speelt het af tussen de Pools/Amerikaanse 
en Puerto Ricaanse straatbendes van New York. Tony en Maria 
worden verliefd op elkaar, hoewel ze bij de verschillende bendes 
horen. Tony hoorde bij de 'Jets', en de Puerto Ricaanse Maria 
hoort bij de 'Sharks'. Beide straatbendes vechten voor de straten 
van New York, waardoor ze eigenlijk rivalen zijn. Toch is hun 
liefde voor elkaar te sterk en kunnen ze elkaar niet los laten.  

De situatie onder de jeugdbendes van New York wordt in de 
musical sterk geromantiseerd. De jongens spreken af met de blote 
vuist te vechten. Als er toch messen worden getrokken zijn ze 
radeloos als dat verkeerd afloopt. In werkelijkheid zijn de New-
Yorkse jeugdbendes meedogenloos. 

 



 

Een jaar geleden werd de originele broadway versie nog 
uitgevoerd in het parkstad theater in Heerlen. Nu gaan wij, de 
harmonie, ons aan de muziek begeven die wereldwijd bekend is! 
In de symphonic dances worden enkele liedjes gespeeld uit de 
west side story. Beginnend met de prologue wordt er een mooie 
introductie gegeven aan wat er allemaal gaat gebeuren. In de 
Mambo zien we beide groepen clashen in een grote dans tijdens 
een dansfeest! Dan komt het moment dat Maria en Tony elkaar 
ontmoeten in de chacha. In the rumble komt het grote gevecht 
tussen de jets en de sharks waarbij een van de vrienden van Tony 
wordt neer gestoken. Daarna eindigt het in de finale waarbij 
duidelijk wordt wat voor een drama zich heeft afgespeeld.  
  



Op stap mèt Blouw en Bezope.. 
 
Zoeals veurgaonde jaore, kwaom Blouw en Bezope ouch dit jaor 
weer beijein op vastelaovundsdinsdagmiddag, um met völ kabaal 
’t Mestreechs vollik te laote genete vaan uzze sjoene meziek. 
Mèt ’n klein zestig aonwezige begôs de repetitie, beij Coen en 
Lieske veur de deur. Kinnelik maakt ‘t ‘nne gooje indrögk, want 
veur veer ’t in de gate hadde, stoond uzze stadsprins in us midde 
te danse op de meziek vaan , Vandaag, vaan Wdreej. 
 

 
 
 
Beij het standbeeld vaan d’n Ezel höbbe veer vervolgens uzze 
ierste film laote opnumme. Geer kint dee film bekieke en us 
beluuster op Youtube: 
http://www.youtube.com/watch?v=J6JhN2_BCRQ 
Nao de opnames zien veer de seniore op de Molenhof goon 
tractere, op ’n stökske meziek. De lui voonte ’t hartsikke leuk. 
Vaandoa zien veer weer ’n ganse runde goon make door de stad 



en iech kin uuch vertèlle dat veer us geweldig höbbe 
geammezeerd. 
Dat veer nog effekes ’n flinke versterreking hadde deen daag 
vaan ’n ganse battereij vrouwelijke klarinettiste waors good te 
hure. ’t Is dat veer neet mèt doen aon d’n officele concours vaan 
de Tempeleers, aanders hadde veer ‘m gegarandeerd gewonne....    
 

 
 
Ein probleem hadde veer dit jaor echter wel... 
Chrit Hameleers, uzze fanstastische dikke sjiem, kreeg vaan ziene 
baas gein vreij en môs goon wèrreke. Acherrem, doed kraank 
waors heer devaan, mer veer hadde dus geine dikke sjiem. Jan 
vaan Dam, Harrie Darding, en zoe af en touw nog ‘nne aandere 
höbbe Chrit vervaange, mèr Chrit, veer höbbe diech toch gemis 
kerel..  
Dames en Hiere vaan Blouw en Bezope, bedaank en tot volgend 
jaor.  



De Vriendenloterij  
 
Beste Blouwe Supporter 
Als voorzitter van de Stichting Supportersvereniging Harmonie 
Wilhelmina wil ik een beroep op u doen om Harmonie 
Wilhelmina te steunen. Onze vereniging is altijd bezig om het 
instrumentarium op peil te houden en de jeugd van een gedegen 
muziekopleiding te voorzien. Hierbij kunnen we uw steun hard 
gebruiken en daar hebben wij als SSHW wat leuks voor 
gevonden. 
 
Vroeger organiseerde wij als SSHW een wekelijks kienavond 
waar leuke prijzen te winnen waren waarbij de goedkoopste 
kienkaarten €5,- kosten. Dit was bij een gemiddelde deelname 
van 2 keer per maand al gauw €10,-.   Nu heeft de 
VriendenLoterij ons aangeboden om ons  financieel te 
ondersteunen. Dit kan op een hele simpele manier. Men kan 
meespelen voor Harmonie Wilhelmina en men maakt dan iedere 
week kans op € 1.000.000,-, auto’s, verre reizen of een van de 
duizenden andere prijzen. En niet alleen voor uzelf: bij de 
VriendenLoterij winnen drie vrienden met u mee. Maar ook onze 
Harmonie wint elke week, gegarandeerd. Want 50% van de 
lotprijs is voor onze club! Geld, dat wij heel goed kunnen 
gebruiken voor ons instrumentarium. 
 
Nu willen wij als SSHW beginnen met een oproep aan alle leden 
en supporters van de vereniging om in hun kennissenkring 
navraag te doen wie al meespeelt met de vriendenloterij. Degene 
die namelijk al meespeelt kan door middel van een simpel 
telefoontje op 0900-300 1400 (20cpm), hun goed doel laten 
veranderen. Standaard staat dit goede doel namelijk op de 
landelijke goede doelen die de vriendenloterij ondersteund.  Bij 



dit telefoongesprek dient u de sponsorcode van de Stichting 
Supporters Harmonie Wilhelmina te vermelden.. 
 

SPONSOR CODE  9605 
 
Heeft u na het lezen van dit artikel nog vragen over de 
vriendenloterij dan kunt u terecht op de website van de 
vriendenloterij of bij een van de bestuurleden van de stichting 
Supportersvereniging Harmonie Wilhelmina; 

• www.vriendenloterij.nl  
• Vivian Snel 

• Marc Hogenboom 
• Harrie van den  Boorn 

Er zijn wellicht ook lezers onder u die gewoon willen meespelen met 
de vriendenloterij om zodoende de vereniging te ondersteunen en een 
kans te maken op de mooie prijzen. U kunt daarvoor onderstaand 
adres gebruiken. Het adres linkt gelijk naar de verkooppagina van de 
VriendenLoterij en zorgt er voor dat het lot direct gekoppeld wordt 
aan onze stichting.  U kunt ook een inschrijvingsformulier bij een van 
de bestuurleden van de stichting opvragen. 
 
https://www.vriendenloterij.nl/Meespelen.htm?beni=9605  
 
Belangrijk om te weten is dat u op elk gewenst moment uw deelname 
aan de vriendenloterij kunt opzeggen.  De vriendenloterij is een initiatief 
van  SSHW en staat los van de grote clubactie die door het bestuur van 
de Harmonie is georganiseerd. Beide acties hebben een 
gemeenschappelijk doel namelijk de financiële positie van onze 
verenging te ondersteunen. 
 

Harrie van den Boorn (Voorzitter SSHW)  



Mijn verhaal uit Oeganda     
  
Ik zal me even voorstellen. Ik ben Jasmijn Knaapen. Ik ben al  
ongeveer 14 jaar lid van de harmonie en ik speel nu alweer een 
behoorlijk aantal jaar fagot. Anderhalf jaar geleden ben ik er even 
tussenuit geweest. Ik ben toen voor een coschap drie maanden 
naar Oeganda vertrokken.  Daar heb ik in een zeer armoedig 
ziekenhuis gewerkt en woonde ik in een van de “sloppen”wijken 
van Kampala, de hoofdstad. In deze wijk ben ik in aanraking 
gekomen met een vrijwilligersorganisatie die daar zeer goed werk 
doet voor alle kinderen in de wijk. Ik was zo 
onder de indruk van wat ik daar zag, dat ik 
besloot om vanuit Nederland mee te werken 
voor deze organisatie. Via deze weg wil ik 
KICVOP graag onder jullie aandacht 
brengen. 
Kazo international community volunteering 
programme (KICVOP) is een kleine 
organisatie, gevestigd in een van de buitenwijken (Kazo) van 
Kampala, hoofdstad van Oeganda.  Het programma is ontwikkeld 
door de gemeenschap, samen met hulp van Israëliërs en Zweden.  
Wij hebben als doel  het verbeteren van de levens van de mensen 
in deze zelfde gemeenschap met behulp van educatie, 
gezondheidszorg en HIV/aids projecten.   
In Kazo wonen 81.476 wezen. Dit is 17 % van het totaal aantal 
kinderen in de wijk. Er zijn 1256 scholen, maar deze scholen 

bieden geen adequaat programma 
voor HIV/AIDS wezen of kinderen 
met HIV/AIDS. HIV geïnfecteerde 
en kwetsbare kinderen moeten leven 
met sociale en culturele barrières. 
De kinderen leven vaak bij hun 
grootouders, die meestal ook een 
slechte gezondheid hebben, weinig 



geld en kracht hebben om voor deze kinderen te zorgen. Door de 
stijgende kosten voor eten en educatie worden bijvoorbeeld 
steeds meer kinderen gedwongen te stoppen met school.  
Samen met vrijwilligers van over de hele wereld, maar ook uit 
Kazo zelf doen we verschillende projecten om vooral deze 
kinderen te helpen, maar ook de ouders die vaak net zo goed 
moeten vechten om hun hoofd en dat van hun kinderen boven 
water te houden. Enkele projecten die wij hebben zijn. 
- Jongeren project:  hierbij geven jongeren uit de wijk de 

kinderen les over HIV/aids, malaria en andere ziekten.  Zo 
worden ze zelf ook gestimuleerd om verantwoord om te gaan 
met hun gezondheid. 

- HIV care project: kinderen met HIV/AIDS uit de wijk 
worden geholpen met behulp van reguliere check-ups en 
verbetering van hun leef omgeving. 

- Sponsor programma: geselecteerde kwetsbare kinderen uit de 
gemeenschap worden gekoppeld aan sponsor ouders van over 
de hele wereld. Zo wordt gezorgd dat ze naar school kunnen  
en een beter leven kunnen opbouwen. 

- School project: Ons nieuwste project. Wij willen graag een 
school opzetten speciaal voor de minder bedeelde kinderen in 
de wijk. Deze school willen we zo veel mogelijk laten draaien 
op donaties. Niet alleen de kinderen zullen ervan profiteren 
maar ook de ouders, want er zullen ook cursussen gegeven 
worden om de ouderen een vak aan te leren om zo meer geld 
te verdienen!  

Wij kunnen uw hulp zeer goed gebruiken! 
Hoe kunt u ons helpen?  
- Doe een eenmalige Donatie! Alle kleine beetjes kunnen 

helpen om de organisatie draaiende te houden. Zo zijn we 



bezig met het opzetten van een stichting in Nederland om het 
nog gemakkelijker te maken. Donaties kunnen nu nog gedaan 
worden op rekeningnummer 576066656 t.a.v. JHF Knaapen. 

- Doneer spullen voor ons kantoor, het bouwen van de school 
en het meest belangrijke: de kinderen natuurlijk! Wij kunnen 
alles gebruiken!  
(stuur een e-mail naar: jhfknaapen@live.nl) 

- Wordt sponsor : Voor 40 euro per maand kunt u een kind 
naar school sturen, wij betalen de school en alle spullen voor 
de school van dit geld. Ook wordt er gezorgd dat het kind 
thuis op een matras kan slapen en een muskietennet heeft.   

- Help mee!We zijn nog op zoek naar volwassenen en kinderen 
die graag mee willen helpen in Nederland met acties 
organiseren en ook 
informatie verstrekken bij 
derden.  

 
Voor meer informatie mail dan 
naar jhfknaapen@live.nl of 
kijk op www.kicvop.org. 
Hartelijk dank!  
Jasmijn Knaapen 
 
  



 

 
Bastiaens, L.H.   -     Maastricht 
Hogenboom, P.     -     Maastricht 
KWH     -     Wolder 
Haasnoot, J.W.M.   -     Maastricht 
Henk Kluts    -     Wolder 
Denny en Vivian  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 
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 L.J.J. Paulissen

Administratiekantoor Addas M.W.M.W. Ernenst P.H. Peeters

I. Alken - Bastiaens C. Ernenst - van Beek W.J. Peeters

A.G. Bastiaens M.W. Feijt C.C.J. Pepels

L. Bastiaens W. Feijt P.L. Raia

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

H. Bastiaens - Darding Felix van der Putten Verf J. Si jben

M. Bastiaens V. Gebhardt M.E.J. Smeets

M.P.J. Bastiaens J. Groeneweg A.S.F. Spronck - Vroemen

P.A. Bastiaens M. Groeneweg J.A.S. Stevens

N.W.D. Beckers H. Habets G.P.M. Theunissen

T.W.C. Beckers L.J.E. Hameleers L. Theunisz

H. van den Boorn W.J.J. de la Haye P.J. Thijssens

M. Borgignons W.J.F. van Herpt P.M.J. Thijssens

H.M. Brandt F. Hertogen P.M.J.I. Thijssens

J. Bronswaar W.T. Hertogen R.P.M.J. Thimister

E.B.G. Broux G.M.N. Hesemans C.C. van Thor

A. Cauberg - Vandenboorn L.H.M. Hesemans L.L. Ti ll ie

M. Caubergh W.S.M. Hesemans Timmerbedr. E. van den Boorn

C.L.J.M. Close J.A.H. Hogenboom Tripels Advocaten

R.J.E. Close J.P. Hogenboom L. Vandenboorn

M.A.G. Corsius M.C.P. Hogenboom H.H.A. van Veggel

J. van Dam N.G.J. Hogenboom J.J.A. Vliegen

H.W.P. Darding P. Hogenboom A. van Vlodrop - Mares

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

Depondt Fiberworld BV I.P.J. Huisman - Eijssen G.P.J. van Weert

H. Dieteren - Franssen W.H.Y. Hul M.N.G. van Weert

H. Doms A.H. de Jong R.G.M. van Weert

J.P. van Dongen J.P.M. van de Kamer R.P.L. van Weert

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

J.J.H.M. Duijsinx A.G.W. Koumans J. van Wensveen

L.R. van Duurling M. Meertens - Caberg L.A.A. Willems

V.H.M. Eggen W.G.A. Moors G.G.A. Willemsen

M.G.H. Eggen - Nelissen M.P. Nicolaes - Hertogen D.E. Wiltschut

G. Eijssen E. Niesten P.J.M. Wittelings

J. Eijssen P.J.H. Nijsten L. van der Zee

H.J.M. Paulissen R.J.J. van der Zee



Prins Léon І 
 
Unne jongens druim is 
op miene awwe daag 
oetgekoume. Veer waore 
zoe verras toen Vincent 
en Maurice veur de deur 
stoonte. Meh höbbe us 
gein momint hove te 
bedinke um jao te zegge 
op het prinssjap. Toen 
die twie weg waore 
begoste veer us al 
vanalles te bedinke. Ut zwiege woord nog ut aller lestigste, veural 
bij us in de femilie. Boe veer altied alles zegge en gein geheime 
veur elkaar höbbe. Die zelfde week woorte al kemissies gedoon 
en begonne veer met de veurbereidinge: geverf, geplak, geneijd, 
gezoonge, snópzekskes gemaak en gaank mer wijer. Veer kriege 
gein rös mie in de kop ‘slaope slech’ en vraoge us soms aof “boe 
zien veer aon begos”. Mer ouch unne leuke tied dat stiekeme 
gedeuns. De slippejas en prinse muts weure gepas (dee jas maag 
gerös get ope haange), en un nui humme weurd gekoch. 
 
Zaoterdag 28 januari, 
D’n hiele daag op vaan de zenuwen, iech neet allein meh ouch 
mien dochter Chiara, die ’s aovens oonder ‘t masker zou kroepe. 
Iech ging gewoen met de hermenie mèt en ginge de prins bei de 
pepel aofhole. Wat gek este wets wee oonder dat masker zit. ’t 
Woord dit jaor un prinses of toch neet. 
Veurtot zie ontmaskerd woord en zie allein met häöre kop moch 
knikke op vraoge zoe es: speult heer in ’t orkes, of bei de 
drumband, is heer vaan de veendel aofdeiling? Iech waor zoe blij 
wie eindelek miene naom Prins Léon І woord gerope en iech naor 



väöre moch koume. Iech woord gekleid en alle verseerselen kreeg 
iech umgehaange. Iech woord gefeliciteerd, gepuund door alle 
blouwe en neet blouwnere, mien femilie mer ouch door de lui die 
gein femilie zien, buren, bekinde en iech weit neet wee nog mie. 
Iech kreeg de nudige oondersjeiinge vaan alle vereiniginge die 
bei us op bezeuk wäöre. Ouch de Tempeleers hadde eve tied 
gemaak um miech te koume feliciteren. Iech stoond in ’t 
middelpunt en woord in de watte gelach door eederein um miech 
heen. Unne aovend um noets te vergete 
 
Dun daag daonao koum de raod vaan èlf met hunne aonhaank bei 
us versere. Wat unne daag, iech voond ut geweldig, lui wat binne 
koume um met miech eine te drinke. Ut hoes woord zoe sjoen 
versierd, dat eederein kon zien dat heij unne prins woent. Veule 
reacties zoe es: smsjes, mailtjes, kaarte, blomme, beerpakkètjes, 
wien en iech weit neet wat nog mier allemaol, doen miech zoe 
good, dat iech hei jaore op kin tere. 
 
Zaoterdag 4 februari, 
Veer ginge met z’n alle naor de smokkeleire in Vroenhoven. De 
sfeer zit der al metein in. Der woord gezonge, gesproonge en 
achter mekaar gegaange. De oondersjeiinge vlogen heen en weer. 
In de vreuge mörge woorte veer thoes aofgezat en had iech nog 
un paar eurkes ietot de hierezitting begint. 
 
Zoaterdag 11 februari, 
’s mörgens woord iech opgehaold veur ’t make vaan de prinse 
foto in de stadsbieb, dao boe stadsprins Han І in het midde zit en 
veer met hiel veul prinse drum heen zitte.  
’s Aovens goon veer naor de greune boe iech hartelek ontvaange 
woord. ’t Waor veur miech geine bekinde prins collega meh dat 
maag de pret neet drökke. Rudy “de awwe moeljaan” vaan de 
greune kreeg naomes de Blouwe un sjoen T-shirt. Wie veer 
oetgedans waore zien veer nog eve nao de pepel gewees en höbbe 



dao de boel op ziene kop gezat totdat ’t tied woord um nao hoes 
te goon, boe veer nog get höbbe gegete. Wat unne sjoene tied, en 
wie ze zegge moot ut nog goon beginne…… 

 
 
vriedag 17 februari 
’s middags um twie oor stoonte veer weer klaor um nao de 
blouwe zaol te goon, boe alle keender vaan de sjaol in Wolder 
carnaval vierde. Mien prinsesssen (iech had der hiel väöl), hadde 
die daog te veure waffels gebakke veur eeder keend, zoen 250 



stuks, die good in de smaak vele. Wie de keender meuj woorte, 
kos iech miech goon veurbereie op de daog die ginge koume. 
 
Zoaterdag 18 februari, 
Tege zès oor ’s aovends zien veer miene sjoenpap Theo un 
bezeuk goon bringe in de campagne. Wat waor heer verras en wat 
voond heer het prachteg. Ouch Jan Bastiaens zaot der bij en waor 
zoe blij wie heer un onderscheijing vaan de Blouwe kreeg. Nao 
get gedroonke te höbbe mote veer us klaor make veur de 
carnavalsmis. Dit jaor woord dees mis gehawwe in Daalhof, dao 
ze uzze kerk zien aon ’t opknappe. Leonidas had gezörg veur de 
lezingen, preek en veurbede, al ging de volghorde neet zoe es het 
moos, ’t waor un sjoen mis met accordeon meziek en ’t 
carnavalsleedsje es lètste. 
Later op de aovend vertrokke veer nao de pumpeleire in Kanne. 
Hei zaot de stumming d’r metein al in. Doordat uzze Willy dao 
un geweldig optrejje had verzörg (trouwens ouch in Vroenhove), 
krege veer sjotele beer en de nudige munte touw bedeild.  
Meh, dao waor ins eine prins en dee had hiel lang veere aon zien 
muts……. 
Um ut verhaol kort te hawwe, dee prins waor neet blij met us, 
boerum……… 
Dat is ut geheim vaan miech 
en miene raod vaan èlf. 
Veur dat veer alle 
consumpties op hadde, waor 
de nach al wied um. Mer 
unne aovend um noets te 
vergete.  
De zoondag höbbe veer al get 
veurbereiinge getroffe en 
höbbe ut rustig aon gedoon in 
Mestreech.  
Maondag 20 februari,  



Vaan slaope kaom toch niks mie want d’r spookte hiel get door 
miene kop: 
• Zouw de wagel neet te groet zien, zoetot iech vas koum te 

haange in de straote vaan Wolder. 
• Zouw de wagel neet te hoeg zien want iech, mer ouch Karin, 

höbbe las vaan hoegtewrees. 
• Zouw iech genoog beer höbbe? 
• Zouwe veer genoog höbbe veur de inwendige mins. 
• Zow ge toet de buurt komme, want veer hadde de ganse straot 

oetgenudig. 
• Zow het good weer weure 
• Zowwe veer op tied zien veur de optoch, want aander jaore 

waor dat wel uns un probleem. 
Meh wat vloog dee mörge um. Wie Coen met zien gevolg kaom 
en iech de wagel had gezeen waore mien zenuwe weg. Al mien 
winse vaan hei bove zien oetgekoume. Iech höb allein mer genote 
vaan dee aondach dee iech kreeg. 
En daan d’n optoch hè, eeder jaor had iech de ier um deze stoet 
met te organisere, meh dit jaor hub iech um vaan unne aandere 
kant mage beleve. Wat waor iech gruuts, um zoe, bove al dat volk 
te maage oetsteke. Wat un massa lui. Keender die blieve rape, 
allemaol blij geziechte, wat un fees. 
Nao d’n optoch höbbe veer us tösse ’t volk gegoeid en spronge, 
danste en feeste met hun met tot in de klein eurkes. 
Toes höbbe veer met ederein dee mèt wèlde nog nao genoten en 
toen ederein weg waor kaome veer neet in slaop, want al die daog 
kaome nog uns es unne film langs. Ut waor un prachtig sprookje 
dat iech daankzij miene raod vaan èlf en de blouwe höb mage 
beleve. 
 
de dinsdag 
um ein oor vertrokke veer weer nao de stad, meh wat had iech het 
al gaw gehad. Iech voond het jaomer dat ut um waor, iech zow 



wel kinne jenke en kos miech neet mie zoe ammesere, veer höbbe 
d’n hiele tied euver de vastelaovend gepraot. Vaan de aandere 
kant bin iech blij tot iech ut volgend jaor nog un paar kier maag 
aontreije veer verhäöge us dao noe al op. 
 
Ederein bedaank ouch naomens, 
Karin, Cindy en Chiara 
Eure prins Léon І  



.Agenda 

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

 

apr/12
za 07 12:30 u Muzikale rondgang van kerkplein Wolder naar 

verzorgingshuis Campagne ivm Paasactiviteit 
buurtplatform

zo 15 11:00 u Algemene Ledenvergadering

ma 30 11:00 u Muzikale rondgang door Wolder t.g.v. 
Koninginnedag

mei/12
za 12 20:00 u Concert in het Conservatorium Maastricht 

samen met het Koninklijk erkend Mannenkoor 
Borgharen 

za 26 hele dag Buffetwerkzaamheden tijdens Pinkpop

jun/12
vr 01 19:00 u Deelname aan culturele manifestatie op het 

Vrijthof tgv de opening van het Museum aan het 
Vrijthof

zo 03 09:00 u
Inhalen communiekinderen Wolder

zo 10 nnb Zomerconcert Jeugdharmonie in Stadspark 
(onder voorbehoud)

zo 17 09:30 u Deelname aan Processie Wolder

zo 24 11:00 u Seizoensafsluiting met uitreiking instrumenten 
aan leerlingen speelleergroep

wo 27 20:00 u
Laatste repetitie drumband voor vakantie

vr 29 20:00 u Laatste repetitie orkest voor vakantie

jul/12
zo 01 hele dag Werkzaamheden Wielerronde Wolder

aug/12
do 23 en Werkzaamheden Preuvenemint
vr 24

sep/12
vr 14 t/m 16 hele dag Jeugdkamp met op zondag afsluitend concert 

door alle jeugdleden
okt/12
zo 14 19:00 u Najaarsconcert in de Sint Annakerk Maastricht 

met fanfare Sint Martinus Urmond

nov/12
za 17 19:00 u Jublilarissenviering



De vaandelafdeling. 
 
Een geleding, die niet bij ieder optreden van de harmonie voor 
het voetlicht treedt, is onze vaandelafdeling. 
Bij buiten-optredens zijn de mensen van deze afdeling 
nadrukkelijk aanwezig, maar bij een binnen-gebeuren is die 
afdeling minder zichtbaar. Vandaar dat we in deze editie van ’t 
Kallepingske aandacht willen schenken aan deze geleding en de 
mensen die daar bij horen. 
 
De vaandelafdeling vormt een 
essentieel onderdeel van onze 
harmonie. 
Het vaandel - ook wel drapeau 
genoemd – vormt het 
herkenningsteken van en voor de 
harmonie. Wanneer het korps uittrekt, 
wordt het vaandel omgeven door 
twee schellenbomen en drie of vier 
vlaggen, afhankelijk van de 
menskracht op dat moment. 
Onze vaandelafdeling wordt gevormd 
door de heren John Stevens, Léon 
van Duurling, Jeroen Ernenst, Maurice 
Pauwels, Jacques Severijns, Marco 
Senten, Willie Muré, Chrit 
Hameleers en Herman Doms. 
Deze mensen maken zich - samen met anderen die nauw 
betrokken zijn bij de Blouw van Wolder - ook op andere terreinen 
verdienstelijk voor onze harmonie. Zij hebben ook een logistieke 
taak en zelfs meer dan één. 
Neemt onze harmonie elders deel aan een buiten-optreden dan 
zorgen de mensen van de vaandelafdeling voor het vervoer van 



drapeau, schellenbomen en vlaggen naar de plaats van optreden. 
Voor dit vervoer is onlangs de aanhanger van Marco Ernenst 
omgebouwd door John Stevens,  Pierre Bastiaens – onze meester-
lasser en rots in de branding waar het reparaties betreft – en 
uiteraard door Marco zelf. Om beschadigingen tijdens het vervoer 
te voorkomen zijn zelfs aparte voorzieningen getroffen en mag 
niet iedereen zo maar even in- en uitladen.  
Zuster Thérèse – onze buurvrouw – heeft onlangs op een 
fantastische manier het vaandel - een geschenk van de heer en 
mevrouw W. Peeters-Ketelslegers - gerestaureerd en dus is 
voorzichtigheid bij vervoer geboden.  
De schellenbomen, die uit 1951 dateren en destijds door het 
toenmalig Damescomité aan de harmonie zijn aangeboden, zijn 
recent van een nieuwe chroomlaag voorzien. Dat betekende dat 
heel wat belletjes moesten worden verwijderd en naderhand weer 
opnieuw aangebracht moesten worden. Een hels karwei, maar 
John Stevens heeft de klus geklaard, ook al betekende dat voor 
hem een aanslag op zijn vingers en nagels. 
 
Overigens zit achter die aanbieding van de schellenbomen door het 
Damescomité een apart verhaal. Het comité had het geld niet voor 
het oprapen en dus werd een actie op touw gezet om aan het 
benodigde bedrag te komen. In de periode 1950-1951 werd elke 
zondag na de Hoogmis bij iedere Blouwe in Wolder -  wel of geen 
lid van de harmonie en weer of geen weer (maakte niets uit) – 
aangeklopt om een kleine bijdrage voor de schellenbomen. Het geld 
werd met dubbeltjes en kwartjes bij elkaar “gesjraveld”. De 
opbrengst van elke zondag moest afgedragen worden in de 
harmoniezaal en de dames kregen dan een glas limonade 
aangeboden voor hun inzet. En zo ging het week in week uit totdat 
de feestelijke aanbieding kon plaatsvinden. Een geweldig voorbeeld 
van betrokkenheid! 
Wanneer het gaat om het geven van concerten door de harmonie 
of drumband buiten onze eigen accommodatie of deelname aan 



een concours, komt het vervoer van het slagwerk om de hoek 
kijken. Ook dan komt de vaandelafdeling in actie en zij weet zich 
dan verzekerd van hulp van anderen zoals Frans Hertogen en 
John Darding. Tegenwoordig moet immers zoveel slagwerk mee 
dat je het inzetten van een busje of aanhanger wel kunt vergeten. 
Er komt een vrachtwagen aan te pas met als gevolg dat je ook 
moet beschikken over mensen die met zo’n vrachtwagen mogen 
rijden. U moet niet te licht denken over dit taakonderdeel, want 
het inladen en uitladen is intensieve arbeid en alles dient met de 
nodige voorzichtigheid te gebeuren. En wat dacht u na afloop van 
het optreden: wie laadt weer in en brengt het instrumentarium 
naar de harmoniezaal in Wolder? Juist, diezelfde mensen. 
 
Kortom, de mensen van de vaandelafdeling vormen samen met 
andere Blouwen een onmisbare schakel in het totale 
harmoniegebeuren en het is beslist op zijn plaats om ook aan die 
geleding samen met de anderen die in dit kader steeds paraat 
staan, eens aandacht te besteden. 
Zij vormen een flexibel en multifunctioneel team en voor hun 
inzet past grote waardering en erkentelijkheid. Heren, vanaf deze 
plaats een hartelijk dank-je-wel en we hopen dat onze harmonie 
nog vele jaren van jullie inzet en diensten gebruik mag blijven 
maken. 
  



 

 APRIL   MEI 
     

01. Daisy Muré  01. Ben Braeken 
03. Vincent Eggen  06. Devon Habets 
03. Tom Lamers  07. Zoë Koumans 
06. Paul van Herpt  09. Maxime Hessels 
07. Marc Hertogen  14. Petra Pauwels 
08. Maurice Pauwels  15. Wilfried Muré 
12. Noortje Peeters  17. Raymond Pauwels 
14. John Stevens  17. Emiel van Wieringen 
19. Veerle Mom  23. Jan Daenen 
19. Sten Schoonbrood  27. Theo Bastiaens 
21. Monique Hamers    
25. Theo Hogenboom    

     
     
     
     

  JUNI   

 
 

    

02. Alain Broux  17. Ad Triepels 
02. Marijke van Herpt  18. Jos van Engelshoven 
03. Chrit Hameleers  19. Claire Hermsen 
04. Patricia Snijders  20. Petra Bollen 
06. Gerrie Moors  20. Jan van de Water 
08. Sandra Bastiaens  23. Susan Bastiaens 
12. Laurence Hamers  24. Viola van den Boorn 
15. Nancy Pepels  25. Melissa Lardenoye 
16. Jean-Marie Feijs  26. Esther Paulussen 
16. Brigitte Moors  28. Eric Buys 

     

 


