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Is vriend van:

Harmonie Wilhelmina
Samen Winnen, samen iets goeds doen!
De VriendenLoterij is de leukste loterij om in te winnen. Want als jij wint, winnen je vrienden ook.
En jij bepaalt wie! Nog mooier is dat je met z’n allen vriend kunt worden van onze stichting.
Want 50% van je inleg gaat direct naar onze Stichting Supportersvereniging Harmonie Wilhelmina !
Winnen is leuker met de VriendenLoterij.
Voor jou, je vrienden, voor iedereen. Ga naar vriendenloterij.nl en speel vandaag nog mee.
Deze actie komt tot stand door de stichting supportersvereniging Harmonie Wilhelmina.
Gebruik sponsorcode 9605 als je loten gaat kopen zodat je aangemeld bent bij de stichting.

Meer dan één miljoen prijzen!
Als jij wint, winnen je vrienden ook!
Speel mee met je vrienden, familie of buren!
50% van je inleg gaat direct naar onze stichting!
Ga snel naar www.vriendenloterij.nl

Winnen is nóg leuker als je het kan delen met je muziek vrienden

Op zaterdag 16 november aanstaande zal ons Sint
Caecilafeest 2013 plaatsvinden.
Traditiegetrouw beginnen we het feest met een
Eucharistieviering in de parochiekerk en vervolgens
worden in de harmoniezaal de jubilarissen 2013 in het
zonnetje gezet.
Dit jaar viert Willie Beckers zijn 40 jarig jubileum. In de
rij van de zilveren jubilarissen staan Maurice Borgignons,
Denny Kluts, Gerrie Moors en Vincent Sijben. Bij de
koperen feestelingen ontmoeten we Arnaut Corsius,
Annelies Knaapen en Wesley Senten.

Op de verdiensten van iedere jubilaris voor de harmonie
komen we in de volgende editie van 't Blouw
Kallepingske terug. Nu alvast een foto van iedere
jubilaris.
Maar het Sint Caeliafeest 2013 gaat ook nog met iets
anders gepaard. Die dag trekken we voor het laatst naar
buiten onder leiding van onze onvolprezen TamboerMaître Coen van Thor. Op 8 september jl is Coen met
zijn Blouwe voor het laatst door de stad en over "zijn"
Vrijthof getrokken en heeft hij op zijn 75ste verjaardag
een overgetelijke dag beleefd. Enthousiaste toeschouwers
deelden Coen een warm applaus toe. Op het Vrijthof was
voor hem dankzij de inzet van Eddy Broux (mag ook wel
eens gezegd worden) een prominente rol bij de
festiviteiten weggelegd. Vervolgens samen naar de
Tribunal waar we met allen het glas konden heffen op
Coen en Lieske.

Op 16 november is ook het laatste officieel optreden van
Laurent Paulissen, die zijn "dèkselle" na een 55 jarige
actieve loopbaan bij de harmonie gaat overdragen aan
zijn opvolger.
Onnodig te vermelden dat Coen en Laurent lid van de
Blouw van Wolder blijven.
Iedereen is van harte welkom op het Sint Caeciliafeest
2013!!!

Nieuws van de commissie werving en
opleiding.
Via deze weg willen we jullie op de hoogte houden van
de ontwikkelingen betreffende onze leerlingen.
Workshop in combinatie met afsluitend concert:
Op zaterdag 22 juni organiseerden wij een workshop
o.l.v. onze drumbandinstructeur, Ad Triepels. Alle
aanwezigen werden hierbij betrokken. Jong en oud kreeg
een boomwhacker in zijn handen. Dankzij Ad werd er
een heel leuk stukje uitgevoerd. Er zaten zelfs
onverwachte talenten tussen de deelnemers.
Maar de opzet van deze workshop was natuurlijk om
nieuwe leden te werven voor onze harmonie en gelukkig
zijn we hier in geslaagd.
Nieuwe cursus Spelen met Muziek:
De nieuwe cursus Spelen met Muziek die in augustus is
gestart telt ondertussen 5 nieuwe leerlingen:
Daniek Hesemans
Anij Kuster
Mauro Lexis
Mila Stevens
Áron van der Meer
Nieuwe leden:
Bovendien hebben we nog 3 nieuwe leden mogen
verwelkomen:
Leo Quodbach die met veel enthousiasme de tuba leert
bespelen
Ruud Maes speelt ondertussen al trompet in het orkest
Kiki Maes speelt klarinet in Joonk Blouw orkest en zal
ook mee op straat gaan lopen.

Wij wensen hen allemaal veel plezier bij de Blouwe

Afmelding lid:
Helaas heeft onze hoboïste, Anne Eijssen, zich afgemeld
als lid.
Aanmelding nieuwe leden:
Ken je iemand die geïnteresseerd is in onze harmonie en
eventueel lid wil worden neem dan contact op met Wim
van Herpt, Petra Pauwels of Kees Close.
Vertel het hen ook als iemand eens wil komen luisteren
tijdens een repetitie.
Zij kennen de procedure voor nieuwe leden en weten
precies wat er allemaal geregeld moet worden.
Geïnteresseerde nieuwe leden kunnen altijd vrijblijvend
contact opnemen via opleiding@harmoniewilhelmina.nl
of met Wim, Petra of Kees.

Ruilbeurs witte hemden en zwarte schoenen:
Jonge leden van Harmonie Wilhelmina die thuis nog een
wit hemd en zwarte schoenen hebben, die niet meer
passen en/of die op zoek zijn naar een passend wit hemd
of zwarte schoenen kunnen gebruik maken van onze
ruilbeurs. Hiervoor kun je contact opnemen met Sandra
Bastiaens 06-27547778.

Papierophalers
Hierbij enkele foto's genomen door John Steevens tijdens
het papier ophalen voor de harmonie bij een temperatuur
van plus 30 gr.
Coen: nieuwe instructeur van de papierophalers tot
Maastrichtse straatvegers. Eerste leerling: Pierre
Bastiaans

Pierre: eerste les straatvegen, maar wat een rare borstel!!

Overige papierophalers kijken toe hoe Pierre zijn eerste
les volbrengt!

Pierre test de stevigheid van de
steel van die rare borstel.

Vanaf 1 januari 2014 zal het team
van papierophalers versterkt gaan
worden met nieuwe krachten daar
dan het ophaalschema van de
donderdag naar de zaterdag zal
gaan veranderen.

Es v’r mèr lol hobbè
Ik ben de tel kwijt geraakt! Van wat? Van het aantal uren
dat ik samen met de andere filmacteurs (Guy, Eric,
Harrie, Marc) en filmcrew (Danique, Veronique) heb
doorgebracht om de “Blouwe Hangover” te kunnen
maken. Om wat ‘making-of’ materiaal te zien, kun je
deze internetpagina eens bekijken:
harmoniewilhelmina.nl/jeugdkamp-2013/making-of.
Bloed (curry), zweet (melk) en tranen (van het lachen)
heeft het gekost…

We zouden haast vergeten dat we ook nog een heel kamp
moesten organiseren. Gelukkig kregen we versterking
van een aantal andere personen binnen de kampleiding:
Vivian, Dasima en Raymond. Een echt jeugdige
kampleiding dus!

We waren al vroeg aanwezig op vrijdag, maar konden
nog niet alles voorbereiden omdat we moesten wachten
op de groep vóór ons zodat die alles netjes gepoetst
achter kon laten. Stress! We hadden nogal wat op te
bouwen: slingers, posters, kartonnen borden (van klein tot
heel groot) en zelfs zeilen. En dat was dan alleen nog
maar de entourage van de Woushoeve, met nog zoveel
andere dingen te doen!
De kinderen arriveerden en werden buiten nog even bezig
gehouden, terwijl de organisatie alles op alles zette om op
tijd klaar te zijn.
Veronique nam het woord en vroeg de nieuwe
kampleider Vincent naar voren. Vincent kwam niet
opdagen en ook Guy, Eric, Marc en Harrie waren er niet.
Gelukkig kon Gillis vertellen dat hij ze wel had gezien,
diezelfde middag nog, slapend op het kerkplein… Dat
kon niet veel goeds betekenen.

Dit was het begin van de grote opdracht van het
jeugdkamp: een verhaal/ script bedenken over wat er nou
echt gebeurd was met deze 3 slaapkoppen. De
verschillende groepen konden foto’s winnen bij alle
activiteiten en daarmee scènes achter elkaar zetten.
Toen ook Neville te horen had gekregen dat hij bij
calamiteiten terecht kon bij stewardess Guy, werd
iedereen ingedeeld in een groep en werd gestart met de
avondwandeling.

Die duurde voor mijn gevoel erg lang, maar ik zat dan
ook warm en veilig in de Woushoeve en het was wachten
op de eerste zaklamp-lichten uit het bos. Toen na de
wandeling ook Harrie en Marc terecht waren (ze waren in
slaap gevallen in de Blouwe aanhangwagen, zie
harmoniewilhelmina.nl/jeugdkamp-2013/aanhangwagen),
ging iedereen uiteindelijk naar de slaapzalen. Laten we
zeggen dat de nacht “rustig” verliep, met 2 hele grote
aanhalingstekens…
Zaterdagochtend was het tijd voor ochtendgymnastiek, al
dacht de meerderheid daar anders over. 4 of 5 bikkels,
waaronder ondergetekende, hebben rek-, stretch- en
renoefeningen gedaan onder leiding van Raymond
Pauwels. Het ontbijt was natuurlijk weer voortreffelijk
geregeld zodat de dag alsnog goed kon beginnen voor de
uitslapers.

Na de repetitie begon de zeskamp met o.a. de favoriet van
iedereen: het touwtrekken. Wat een enthousiasme van
iedere groep wanneer ze dit rode draadspel weer mochten
spelen. Geweldig! :)
Toen ook de frietjes in sporttempo op waren gegeten was
het tijd om te douchen, op te maken, haren te stijlen, en
vooral: sjieke gala kleding aan te trekken.
En wat werden we getrakteerd: vet chill en coole jongens
met zonnebrillen tot classy ladies met parapluutjes, wow
wat een plaatjes!

Daarna mochten alle groepen hun verhalen voordragen.
Het ene verhaal nog exotischer dan het andere. De jury
trok zich even terug om na te denken welk verhaal het
beste was. Nog geen half uur later stormde iedereen naar
buiten aangezien er was aangekondigd dat er heuse
filmsterren zouden arriveren. Het ontbrak nergens aan:
een rode loper met kaarslichten, cocktails, een menigte
van jewelste en toen kwam ie… een mega limousine!!!

Er stapten 2 bodyguards uit die het duidelijk druk hadden
met hun onderlinge communicatie en het weghouden van
gillende jongeren. Toen de menigte enigszins onder
controle was, konden de filmsterren uitstappen en hun
fans begroeten. Ga naar
harmoniewilhelmina.nl/jeugdkamp-2013/filmsterren voor
meer foto’s! Het applaus en gejoel van de jeugd en
begeleiding was oorverdovend, zo ontzettend hard!
Eenmaal binnen werd de winnende groep bekend
gemaakt: de groep van Guy met hun onovertroffen bizar
verhaal:
“Op vrijdagavond na de reguliere repetitie gingen Marc,
Harrie, Vincent, Guy en Eric naar Marmaris. Daar was
een groepje vreemdelingen die vroegen of ze wilden
pokeren. Natuurlijk wilden ze dit wel. De vreemdelingen
bleken drugsdealers te zijn en gaven hun drugs om zo de
hele nacht door te kunnen pokeren. Het ging niet goed en
iedereen raakte zijn geld allemaal kwijt. Marc en Harrie
wilden niet stoppen en hebben toen hun huissleutels

ingezet. Jullie raden het wel al, deze hebben ze ook
verloren.
Door alle drugs en drank die ze gehad hadden tijdens het
pokeren gingen ze hallucineren. Op weg terug naar
Wolder vonden ze een graffiti spuitbus. Hiermee hebben
ze op de deur van de zaal van de Greune gespoten. De
Greune werden natuurlijk kwaad en er kwamen
vervolgens bodyguards naar buiten. Er brak een flinke
vechtpartij uit en het blouw vriendenclubje werd op straat
gegooid. Eric had vervolgens pijn in zijn arm en daarop
besloot men om naar het ziekenhuis te gaan. In het
ziekenhuis hebben ze röntgen foto`s van Eric zijn arm
gemaakt en het bleek dat deze gebroken was.
Vervolgens werd besloten om weer terug naar Wolder te
gaan. Ze wilden nieuwe drugs hebben om hun ellende te
vergeten. Eenmaal terug in Wolder bleek dat hun benzine
van de auto op was. Ze hadden geen geld meer voor
nieuwe benzine. Ze hebben geprobeerd de auto een stukje
te duwen, maar dat was tevergeefs. Marc en Harrie waren
moe van alle ellende en wilden gaan slapen, maar naar
huis gaan kon niet meer. Ze hadden immers hun
huissleutels verloren met pokeren.
Toen zagen ze bij Leon op de oprit een aanhanger staan.
Teneinde raad zijn ze maar daarin gekropen om te gaan
slapen. De andere drie waren onder invloed van de drugs
nogal lollig en hebben met een bus scheerschuim de
gezichten van Marc en Harrie vol gespoten met schuim.
Daarna zijn ze naar het kerkplein vertrokken en daar zijn
ze in slaap gevallen. Intussen is Leon niets vermoedend
met de aanhanger naar het kamp gekomen.

Toen Eric, Vincent en Guy wakker werden zagen ze hoe
laat het was en dat ze al te laat waren voor het kamp. Ze
zijn snel te voet naar de Woushoeve gekomen.”
Het mag duidelijk zijn dat dit verhaal bulkt van de
fantasie en dat kan ook niet anders; deze groep was niet
bijster sportief aangelegd en had daardoor niet geweldig
goed gescoord op de zeskamp. Met andere woorden, er
waren vrij weinig foto’s verdiend en het was dus lastig
om hier een goed kloppend verhaal bij te verzinnen. Al
met al is dit aardig gelukt zoals je kunt lezen. Er was
echter één foto die overbleef en niet werd gebruikt in het
verhaal:

Enkele slimmeriken verklaarden in ABW (algemeen
beschaaf Wolders) bij deze foto: “als ze dan toch aan de
drank en aan de drugs waren, dan moeten ze ook bij de ho-e-r-e-n zijn geweest…..”
Nadat de winnende groep op de foto was geweest met de
filmsterren, iedereen popcorn had gekregen en het licht
gedimd was, begon de première. 45 minuten die toch best
lang konden duren voor de allerkleinsten, maar gelukkig
zaten er de nodige lach-scènes in de film… Vooral de
dansjes van de kampleiding aan het einde van de film
deden het goed bij de jeugd.

Na de fotoshoot met een echt green-screen (zie foto’s op
harmoniewilhelmina.nl/jeugdkamp-2013/greenscreen) en
de disco, waren veel kinderen toch wel echt moe en
vertrokken de eersten al naar dromenland. Laten we ook
nu zeggen dat de 2e nacht “rustig” verliep.
Zondagochtend kon er weer goed worden ontbeten en na
een laatste repetitie moesten alle spullen alweer worden
ingepakt. Iedereen was klaar voor het concert en ik kan
echt zeggen dat het publiek genoten heeft. Kijk hier voor
een paar korte filmpjes van de concerten:
harmoniewilhelmina.nl/jeugdkamp-2013/concerten.
Wist je dat:
 Neville de zeskamp geweldig vond?
 Quinten en Daphne de film met gala-dresscode
het leukste vonden?
 Rik en Tim al tijdens de zeskamp door hadden dat
een teamlid vrouwen aan het versieren was voor
het gala?



Het record “samen tandenpoetsen” flink
verbroken is? Er was zelfs een polonaise vanaf de
slaapzalen!



Ook het record aantal geblesseerde-naast-elkaarzittende-en-meespelende jeugdleden is verbroken?
3 stuks:



Een niet nader te noemen vrouwelijk lid van de
kampleiding wel erg veel streepjes op de
drankenlijst had staan? We twijfelen nog steeds of
haar partner er iets mee te maken had!

SPONSORS
Bastiaens, L.H.
Hogenboom, P.
KWH
Haasnoot, J.W.M.
Henk Kluts
Denny en Vivian Kluts
Marcel Thijssens

-

Maastricht
Maastricht
Wolder
Maastricht
Wolder
Geulle
Wolder

en een aantal sponsors, dat anoniem wenst te blijven.

Tillie Beheer BV
Van Sebillen Auto’s BV
Demmler-Hogenboom, mw. I

-

J.P. Hogenboom BV
Restaurant Mary Wong
Paul Block Optiek
Kruiveld BV, S
Verkeersschool Johan Mulkens
Café de Pepel
J. van de Staay, architecten
Lemmens
Koenen en Co
Fysiotherapie M. Smeets
Café Zaal Aajd Vroenhove
Heads Hairfashion
Van Melik
Avus International Consulting
InBEV
Janfré Uniformen
Apotheek van Thoor
Bemelmans Fiscaal Adviesburo
USA
R2M

-

Maastricht
Maastricht
Mülheim a/d
Ruhr
Maastricht
Vroenhoven
Vroenhoven
Maastricht
Maastricht
Wolder
Maastricht
Bunde
Maastricht
Wolder
Wolder
Meerssen
Heerlen
Maastricht
Breda
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Maastricht

Leden van de Club van Honderd
P.J.C. Aarts
I. Alken - Bastiaens
L.H. Bastiaens
A.G. Bastiaens
M.P.J. Bastiaens
P.A. Bastiaens
L.G. Bastiaens
M. Bastiaens
H. Bastiaens - Darding
T.W.C. Beckers
N.W.D. Beckers
L.A. Boon
Timmerbedrijf van den Boorn
H.T.M. van den Boorn
M. Borgignons
T.J.F.M. Bovens
H.M. Brandt
J. Bronswaar
E.B.G. Broux
M. Caubergh
A. Caubergh - Vandenboorn
R.J.E. Close
C.L.J.M. Close
M.A.G. Corsius
L.M.A. van Dam
H.W.P. Darding
J.W.P. Darding
J. Dassen
J. Deen
Depondt Fiberworld BV
H. Dieteren - Franssen
J.W.M. Dinjens
H. Doms
J. Dritty
J.J.H.M. Duijsinx
L.R. van Duurling
V.H.M. Eggen
M.G.H. Eggen - Nelissen

G.M. Eijssen
J. Eijssen
M.W.M.W. Ernenst
J.J.H. Ernenst
C. Ernenst - van Beek
W. Feijt
M.W. Feijt
Felix van der Putten Verf
J. Groeneweg
M. Groeneweg
H. Habets
L.J.E. Hameleers
Guy Hamers
W.J.J. de la Haye
G.J. van der Heijden
W.J.F. van Herpt
F. Hertogen
W.T. Hertogen
G.M.N. Hesemans
L.H.M. Hesemans
W.S.M. Hesemans
M.C.P. Hogenboom
J.A.H. Hogenboom
N.G.J. Hogenboom
T.G.A. Hogenboom
P. Hogenboom
J.P. Hogenboom
I.P.J. Huisman - Eijssen
W.H.Y. Hul
A.H. de Jong
J.P.M. van de Kamer
A.E.M.L. Knaapen
A.G.W. Koumans
H.W.A. ter Linden
M. Meertens - Caberg
F.M. Menten
W.G.A. Moors
M.P. Nicolaes - Hertogen

P.J.H. Nijsten
L.J.J. Paulissen
H.J.M. Paulissen
P.H. Peeters
W.J. Peeters
C.C.J. Pepels
P.L. Raia
L. Rammers
J. Sijben
M.E.J. Smeets
A.F.M. Smits
J.A.S. Stevens
G.P.M. Theunissen
L. Theunisz
P.M.J.I. Thijssens
P.M.J. Thijssens
P.M.J. Thijssens
P.J. Thijssens
R.P.M.J. Thimister
C.C. van Thor
L.L. Tillie
L. Vandenboorn
E. Niesten
J.J.A. Vliegen
J.L. van Vlodrop
J.J.M. Vrancken
G.P.J. van Weert
R.P.L. van Weert
M.N.G. van Weert
R.G.M. van Weert
H. Weltens
J. van Wensveen
L.A.A. Willems
G.G.A. Willemsen
D.E. Wiltschut
P.J.M. Wittelings
R.J.J. van der Zee
L. van der Zee

In januari 2014 zal de jeugdharmonie nog een te gek
filmconcert gaan geven in de Blouwe Zaol. Na dit concert
is er een gezellige avond voor jeugd, familie en vrienden
en we willen van die gelegenheid gebruik maken om de
“Blouwe Hangover” (waar veel kinderen het over
hebben thuis) ook eens aan de ouders te kunnen laten
zien. Komt dus allen naar het jeugdharmonie concert in
januari en blijf gezellig meefeesten! Hier krijgen jullie
nog apart bericht over.
Alle gemaakte foto’s en filmpjes zullen samen met de
“Blouwe Hangover” en nog wat extra behind-the-scenes
materiaal op een DVD verschijnen, die tegen een
vriendelijk prijsje na het concert in januari te koop is. De
opbrengst ervan gebruiken we om het jeugdkamp in 2014
net zo onvergetelijk te maken! Om toch alvast wat
materiaal te kunnen zien kun je surfen naar
harmoniewilhelmina.nl/jeugdkamp-2013/sneakpreview.
Bij deze wil ik alle leden en vrienden bedanken die van
dit jeugdkamp een onvergetelijk jeugdkamp hebben
gemaakt:
 Euroscoop Maasmechelen, Minerva Maastricht en
C1000 voor de sponsoring in welke vorm dan
ook…


Nellie, voor het verzorgen van kampleider Vinnie



De lege-flessen-ophalers die een heel mooi bedrag
hebben weten op te halen



De mensen van de ‘veiligheid’ die toch weer ieder
jaar ervoor zorgen dat alles tiptop in orde is



De nachtwakers die ‘s nachts een oogje in het zeil
hielden (al waren het echt maar een paar uur dat
het écht rustig was boven :p )



De BHV-ers, EHBO-ers en plastisch chirurgen,
die altijd genoeg pleisters, gips en naald en draad
bij zich hadden om ieder letsel aan te kunnen

Agenda

.

Zie voor een actueel overzicht:
http://www.harmoniewilhelmina.nl/
onder het kopje info.
Concerten en uitvoeringen:
 2 november 2013: Percussion Wolder 2013 19:00 – 22:00
(Harmoniezaal)
 3 november 2013: Opluisteren Allerzielenviering 15:00 –
17:00
 1 december 2013: Thema-concert "Dans" in Paenhuys in
Riemst 14:30 leden (Paenhuys Riemst) aanvang concert
19:00
 25 december 2013: Opluisteren Eucharistieviering Eerste
Kerstdag 09:30 – 11:00 (Kerk in Wolder)

Op straat en activiteiten:
 26 oktober 2013: Oktoberfest 20:00 (HarmoniezaalWilhelmina)
 16 november 2013: St. Caeciliafeest 18:30 (Harmoniezaal)
 14 december Kienen supportersvereniging 19:00 uur









De spelbegeleiders en wandelaars die hun taken
perfect hebben volbracht
De ‘oude’ kampleiding, die ons continu op de
haringen vingers tikten als we weer eens wat
vergeten waren

De nieuwe kampleiding die erg goed haar best
heeft gedaan
De dirigenten die de jeugdige leden hebben
aangespoord goed te oefenen en op zondag mooie
concerten hebben gegeven
De ouders, die hun kinderen toch 1 of 2 nachten
hebben moeten missen
Alle overige personen die ik vergeten ben (het
doet wat met je, zo’n jeugdkamp)



En als laatste maar zeker niet het minste, alle
jeugdige leden die hebben gezorgd voor een
muzikaal en vooral gezellig jeugdkamp.

Reacties op facebook (kids die zondag thuis niet meer
wakker waren te krijgen) en e-mails van ouders die ons
wilden bedanken omdat de kinderen het maar bleven
hebben over het leuke jeugdkamp, maken dat we ieder
jaar weer enthousiast aan de slag zullen gaan om er een
geslaagd jeugdkamp van te maken.
Voordat ik het vergeet, noteer alvast deze data in je
agenda en zorg ervoor dat je dan niet op vakantie gaat: 22
t/m 24 augustus 2014 is het volgende jeugdkamp!

Laat ik afsluiten met de woorden van een wijs man: “Es
v’r mèr lol höbbe!
Vincent Sijben
Jeugdkampleider 2013

Oktoberfest SSHW
Zaterdag 26 Oktober 20:30

Gratis Entree

Cafe-Zaal Aajd Vroenhoven
Tongerseweg 400
6215 AE Maastricht

De supportersvereniging (SSHW) van Harmonie Wilhelmina organiseert voor de
eerste keer een ”Oktoberfest”. De zaal wordt veranderd in Duitse sfeer waar ook de
traditionele Bierfest spelen, Bratwurst en Dirndls niet zullen ontbreken. Vrijblijvende
dresscode; een beetje Tirol, helemaal mag ook.
Met medewerking van:

DJ Roel Kochen.
Orkest Blu-E-motion
Stichting Supportersvereniging Harmonie Wilhelmina
e: supportersvereniging@harmoniewilhelmina.nl
w: www.harmoniewilhelmina.nl
f: www.facebook.com/harmoniewilhelmina

OKTOBER
02.
03.
04.
05.
06.
11.
11.
12.
14.
16.
19.
19.
22.
24.

NOVEMBER

Neville Senten
Yentl Prop
Michel Knaapen
Evelyne Janssen
Maurice Borgignons
Pierre Bastiaens
Giel Eijssen
Bram Hogenboom
Chris Smael
Wim Hesemans
Arnaut Corsius
Francien van Weert
Leo Quodbach
Wendy Lamkin

02.
03.
03.
03.
04.
07.
08.
08.
09.
12.
17.
17.
19.
25.
28.

Dyon Vanderbroeck
Rik Lenaerts
Tim Lenaerts
Celeste Latilla
Marco Senten
Marco Ernenst
Danique Dubislav
Jean-Marie Willems
Jeroen Duijsinx
Martin Warnier
Giscard Hamers
Math Paulissen
Nico Beckers
Lenie van Dam
Wessel Thimister

13.
16.
18.
28.
28.

Harrie Beerts
Ignace Willems
Esther Smael
Jan Dinjens
Jan Haasnoot

DECEMBER
01.
04.
07.
09.
09.

Laura Hogenboom
John Duijsinx
Iris Bannier
Remco Corsius
Mat van Weert

