
 
 
 
 

 
  



  Patisserie – Chocolaterie 

 

Hub Essers 
 
 
St. Annalaan 5 - telefoon : 043-3219963 

Maastricht 
 
 
 

 
 
 
 

Openingstijden 
maandag gesloten 

dinsdag t/m zaterdag 8.30 - 18.00 uur 
zondag 10.00 - 14.00 uur 

 



                   ’T BLOUW KALLEPINGSKE 

 

Verenigingsblad van Harmonie Wilhelmina,  

Wolder Maastricht 

jaargang 30 2014 aflaflevering 1 

In dit nummer: 

Bij het begin van het jaar 

St. Caecilafeeest 2013  

Andy Warnier, nieuwe voorzitter van onze harmonie 

Commissie werving en opleiding 

Voorzitter af 

Carnavalsbal “CV de Blouwe” 

Dyon Vanderbroeck opvolger van Coen van Thor 

Witte berg  

Agenda 

Verjaardagen 

’t Blouw Kallepingske is een driemaandelijkse uitgave voor de leden van 

Harmonie Wilhelmina uit Wolder, Maastricht. De redactie bestaat uit: 

Harrie van den Boorn ,Julien Daenen, Dasima Schmitz, Jasmijn Knaapen, 

Harrie Darding,  Marc Hogenboom . Al uw reacties of suggesties op deze 

uitgave kunt u richten aan het redactieadres: ’t Blouw Kallepingske p.a. 

Redemptielaan 11 C, 6213 JC Maastricht of via E-mail: 

kallepingske@harmoniewilhelmina.nl  
Harmonie Wilhelmina op internet: http://www.harmoniewilhelmina.nl  

http://www.harmoniewilhelmina.nl/


  



BIJ HET BEGIN VAN 2014…. 
 

Binnen onze harmonie is het traditie dat bij het begin van 

een nieuw kalenderjaar ’t Blouw Kallepingske opent met 

een nieuwjaarswens van de voorzitter. Deze traditie wil ik 

als nieuwe voorzitter vanzelfsprekend graag voortzetten. 

Ik wens u en allen die u dierbaar zijn van harte een 

voorspoedig maar vooral gezond 2014. Degenen, die 

wegens ziekte of andere redenen even pas op de plaats 

dienen te maken, wens ik een voorspoedig herstel en 

hoop dat ook zij weer snel hun vertrouwde plek in ons 

midden kunnen innemen. Via deze weg wil ik ook een 

dankwoord uitspreken naar Giel, mijn voorganger, die 

met veel trots, volharding, geduld en energie zich sterk 

heeft ingezet om onze vereniging te brengen waar ze nu 

staat. Namens mezelf, maar ook namens de gehele 

vereniging: onze oprechte dank. 

Ik kan mij voorstellen dat u zich afvraagt wat ik als 

nieuwe voorzitter nog meer te vertellen heb. Om niet in 

herhaling te vallen, wil ik alvast verwijzen naar het 

vraaggesprek dat met mij heeft plaatsgevonden en in deze 

editie is opgenomen. Maar het hierbij laten, zou toch te 

kort door de bocht zijn. 

 

Na mijn benoeming op 4 oktober jl. heb ik ter 

voorbereiding op mijn voorzitterschap kunnen meekijken 

in de keuken van het Wilhelmina-gebeuren. Twee zaken 

waren mij onmiddellijk duidelijk: een bestuur kan alleen 

optimaal functioneren wanneer er sprake is van 

samenspel, gezamenlijk met een achterban die niet aan de 

zijlijn blijft toekijken maar bereid is om met vereende 

krachten steeds opnieuw de handen uit de mouwen te 

steken. Kortom, gezamenlijk inhoud geven aan onze 

lijfspreuk “Samen Wilhelmina zijn”. Het geeft mij nog 

steeds een warm gevoel wanneer ik zie met welke 



betrokkenheid alsook gedrevenheid die vele vrijwilligers 

vanuit die gedachte steeds opnieuw aan de slag gaan voor 

het belang van onze mooie vereniging. Een oprecht 

“Dank je wel” voor jullie allemaal. 

Bij mijn eerste contacten met de harmonie enkele jaren 

geleden was ik meteen verrast door het saamhorigheid- 

en familiegevoel dat bij velen onder ons te bespeuren 

was. Dit vormt de basis en is feitelijk de chemie om een 

vereniging in stand te houden, verder uit te bouwen maar 

ook om te wapenen voor de toekomst. Dit gevoel dienen 

we absoluut te koesteren daar binnen de Blouw van 

Wolder zich iedereen thuis hoort te voelen en is het de 

taak van het bestuur om deze voorwaarde te scheppen 

zolang dit binnen de visie en missie van onze vereniging 

past. Om deze reden dient het bestuur een continue 

afweging te maken tussen enerzijds het belang van het 

individuele lid en anderzijds het belang van de vereniging 

als geheel. 

 

Wanneer ik terugkijk naar het onlangs gehouden Sint 

Caeciliafeest met maar liefst 8 jubilarissen en het 

geweldige themaconcert Let’s Dance van 1 december jl. , 

dan wordt voor mij alleen maar bevestigd dat wij als 

vereniging heel veel aankunnen, maar vooral kunnen 

waarmaken hetgeen we ook in het concoursjaar 2015 en 

tijdens de weg er naartoe opnieuw dienen te bewijzen 

door aan te tonen dat we onze eerste divisiepositie meer 

dan waard zijn. En is dat niet het doel waar we allemaal 

samen voor gaan?.   

 

Met die insteek zie ik de toekomst van de Blouw van 

Wolder met sterk vertrouwen tegemoet en verheug ik mij 

op onze nauwe samenwerking. 

 

Uw voorzitter, Andy Warnier.  
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Sint Caecilafeest 2013: 

177½ jaar Blouwe van Wolder. 
Op zaterdag 16 november jl. vierde onze harmonie het 

jaarlijks Sint Caeciliafeest. Acht leden waren jubilaris, te 

weten Willie Beckers (40), Maurice Borgignons, Denny 

Kluts, Gerrie Moors, Vincent Sijben (allen 25), Arnaut 

Corsius, Annelies Knaapen en Wesley Senten (allen 

12½). En dan was er die dag nog iets heel bijzonders:  

 Coen van Thor droeg na 52 jaar excellente staat 

van dienst het tambour-maîtreschap over aan zijn 

opvolger Dyon Vanderbroeck 

 en voor 

 Laurent Paulissen was die dag de laatste in zijn 

actieve blouwe loopbaan; hij schonk zijn eigen 

bekkens aan de harmonie en Bèr Hesemans neemt 

de plaats van Laurent in. 

Traditiegetrouw begon de avond met een druk bezochte 

Eucharistieviering – die muzikaal werd opgeluisterd door 

een klarinetkwintet gevormd door Tom, Julien, Richard, 

Esther en Harry - in de parochiekerk voor de overleden 

en levende leden van onze harmonie. Na deze viering 

vond op het Mgr. Vranckenplein onder grote 

belangstelling en applaus de overdracht van het tambour-

maîtreschap plaats. In de harmoniezaal werden eerst onze 

ere-voorzitter Louis Bastiaens en zijn echtgenote Elly, 

Laurent Paulissen en Coen van Thor in het zonnetje 

gezet, werd Dyon Vanderbroeck veel succes toegewenst 

met de vervulling van de taak die nu op zijn schouders 

rust en vond de huldiging van de jubilarissen plaats. Na 

de huldiging begon een bijzonder geslaagde feestavond 

met optredens van BluEmotion en een aantal lokale 

topartiesten, die we hier allemaal heel hartelijk bedanken 



voor hun bijdrage om deze avond tot een succes te 

maken. 

De jubilarissen: 

12½ lid:  Arnaut Corsius, Annelies Knaapen en Wesley 

Senten 

ArnautCorsius 
Door zoon Remco, lid van de drumband, als het ware met 

de haren bij de harmonie gesleept. De drumband moest 

op concours en voorafgaand aan de deelname aan dat 

concours moest een aantal concerten buiten Wolder 

worden afgewerkt. Er was gebrek aan menskracht bij het 

vervoer van het instrumentarium en zoonlief had de 

oplossing: Pa moest mee of hij wilde of niet. En hij ging 

mee. Zijn inzet en belangstelling voor de drumband viel 

snel op met als gevolg dat hij de vraag kreeg of hij soms 

belangstelling had voor een bestuursfunctie met als 

aandachtsgebied de drumband. Na ruggespraak met Lucie 

kwam een positieve reactie en in de loop der jaren heeft 

hij de drumband van het straatgebeuren zien uitgroeien 

tot een op hoog niveau musicerende percussiegroep. 

In het kader van de verjonging van het bestuur heeft hij er een 

taak bij gekregen. Hij is inmiddels ook penningmeester. 

Als hobby’s heeft hij fietsen, wandelen, lezen, en 

vakantie houden met Lucie. Zij muzikaal talent brengt hij 

tot uiting bij de zaate herremenie Vreug en Neugter. Maar 

de grote vraag blijft: wat is “vreug” en wat is “neugter” 

bij een zaate herremenie.  

Annelies Knaapen. 

Binnen haar gezin loopt onze harmonie als een blauwe 

draad door het dagelijks gebeuren. Iedereen van haar 

gezin had of heeft nog te maken met de Blouw van 

Wolder. Twaalf en een half jaar geleden naar onze 

harmonie gekomen als bestuurslid kreeg zij samen met 

Greetchen Lamers als aandachtsgebied de majoretten.  

Beiden waren in de geschiedenis van onze harmonie de 



eerste vrouwelijke bestuursleden. De majoretten zijn er 

weliswaar niet meer, maar Annelies is nog steeds 

prominent aanwezig. Niet meer als bestuurslid, omdat 

haar daarvoor op enig moment de tijd ontbrak. Zij heeft 

de klarinet ter hand genomen en in feite werd daardoor 

ook een wens uit haar jeugd vervuld. Geboren en getogen 

in Eijsden was zij graag bij de Roej klarinet gaan spelen, 

maar die wilde op dat moment geen dames in haar 

midden opnemen. Zij speelt nu in de hoofdmacht van de 

Blouw van Wolder samen met haar echtgenoot Michel en 

dochter Jasmijn.  

Ze werkt bij het Ronald McDonalds huis waar ze steun en 

toeverlaat is van mensen die een moeilijke periode in hun 

leven doormaken.  

Wesley Senten. 

Wesley komt uit een gezin dat helemaal verknocht is aan 

de Blouw van Wolder. Pa,ma, zijn twee broers Quintin en 

Neville en niet te vergeten opa John zijn echte 

pleitbezorgers voor onze harmonie. Dat hij naar de 

Blouwe zou komen als hij aanleg voor muziek had, lag 

dus gewoon voor de hand. Geen ontkomen aan. 

Hij is lid van de jeugddrumband, de drumband en het 

slagwerk van het harmonieorkest. En dus op vele fronten 

inzetbaar. Hij is een graag geziene gast zowel bij de 

drumband als bij het harmonieorkest . Studeert 

momenteel aan de Hotelschool in Hasselt en hoopt dit 

studiejaar de opleiding af te ronden en gaat zich 

oriënteren over een vervolgopleiding. Hij gaat graag met 

mensen om en dat ligt ook in het verlengde van zijn 

opleiding. Gastheer zijn. Dat is wat hem aanspreekt. 

Heeft ook de kleuren van Leonidas verdedigd;  deed dat 

niet onverdienstelijk, maar vanwege studie moest hij het 

voetballen laten voor wat het was. 

Hij is iemand op wie nooit tevergeefs een beroep wordt 

gedaan.  Dat siert hem. 



  

 

 

 

 

 

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 

Is vriend van: 

Harmonie Wilhelmina 



Het zilveren kwartet 

Maurice Bogignons, Denny Kluts, Gerrie Moors en 

Vincent Sijben 

Een viertal dragende krachten van de Blouw van Wolder, 

maar ook vier fervente vastelaovendvierders die 

nadrukkelijk betrokken waren of nog zijn bij onze 

carnavalsvereniging. Dat geeft een goed gevoel, dat 

betekent betrokkenheid en gedrevenheid. 

Maurice Borgignons 

25 jaar geleden als klein menneke naar de repetities 

gekomen en gezeten op zijn stoel kwam hij met zijn 

voeten nauwelijks aan de grond. Zo kijkt hij aan tegen de 

beginperiode bij onze harmonie. Zijn vader had hem 

notenschrift geleerd en blokfluitles gegeven, Willie 

Beckers bezorgde hem een trompet van de harmonie en 

toen moest hij aan de slag. Binnen de trompetgroep heeft 

hij een succesvolle ontwikkeling doorgemaakt. Van 

kleine belhamel bij Harry Dieteren – meer dan eens 

maakte hij met Wouter Geijselaars, Reggy Stevens, Dave 

Braeken,en  Jean Paul van Dongen tijdens de repetitie de 

kachel aan met als gevolg een flinke uitbrander van de 

dirigent - nu sta hij samen met Eric  Buijs garant voor de 

solo partijen binnen de trompetgroep. 

In 2004 regeerde hij als prins carnaval over het rijk van 

CV de Blouwe en had toen een geweldige vastelaovend.  

Hij is lid van de Raad van XI en daar heeft hij een aantal 

niet onbelangrijke taken toebedeeld gekregen. Hij is pr 

man, hij beheert de website en samen met Vincent Sijben 

gaat hij jaarlijks op zoek naar een nieuwe prinscarnaval. 

Pinkpop en Preuvenemint zijn gelegenheden waar hij 

actief is om revenuen voor de harmonie te vergaren. Hij 

heeft een aantal van zijn vrienden buiten de harmonie zo 

warm voor Pinkpop weten te maken, dat ze als het ware 

een vaste ploeg vormen die jaarlijks in Landgraaf acte de 

presence geeft voor onze harmonie.  



ls  enorm thuis in de wereld van de architectuur.  

Het thuisfront wordt gevormd door Christianne en zijn 2 

boys Lennard en Aaron.  

Het doet goed te vernemen dat hij de harmonie ervaart als 

een fantastische muzikale familie en dat hij de blouwe 

kleur van Wolder even fanatiek verdedigt als de geboren 

en getogen blouwe Woldenaren. Hij voelt zich hier thuis 

en dat gevoel wil hij ook aan anderen overbrengen door 

die anderen te betrekken bij verenigingsactiviteiten. Zo 

hoopt hij ook dat zijn zoons in de toekomst eveneens de 

weg naar Wolder zullen vinden en dat de naam 

Borgignons op termijn ook een van de bekendere blouwe 

families wordt.  

Denny Kluts. 

Wat van iemand te vertellen van wie de roots in een echte 

blouw Wolderse familie liggen. Duidelijk is dat het dan 

een Blouwe pur sang betreft. En wat doet een jonge 

knaap wanneer zijn opa trombone heeft gespeeld bij de 

Blouw, wanneer zijn vader in diezelfde harmonie actief is 

als fanatiek trombonist, dan is er toch geen keus. Je gaat 

trombone spelen en je doet dat op de trombone van je 

opa. Zo ongeveer is de opstap van Denny naar onze 

harmonie verlopen. 

Denny heeft zich binnen de harmonie zeer breed 

georiënteerd. Tijdens zijn trombone-periode heeft hij met 

groot succes een opleiding tot slagwerker gevolgd. In 

2005 ging hij op vrijdag met de drumband naar het WMC 

en de volgende dag met het harmonieorkest. In beide 

gevallen heeft hij bijgedragen aan een groot succes. Een 

andere uitdaging die hij aanging was de overstap naar de 

basgroep en hij deed dat op vrij jonge leeftijd. Zijn brede 

inzetbaarheid heeft er ook toe geleid dat hij een graag 

geziene gastmuzikant is, getuige zijn druk bezette agenda 

voorafgaande aan het jaarlijks bondsconcours.  



Hij is aanspreekpunt wanneer een koperensemble een 

bijzondere gebeurtenis moet opluisteren en binnen 

BluEmotion is hij ook een van de kartrekkers. 

Huldigt de opvatting dat met name de jongere garde er de 

schouders onder moet gaan zetten om de harmonie 

gezond te houden en tradities voort te zetten. Dat is de 

mentaliteit die de Blouw van Wolder sterk maakt en 

houdt. Vanuit die mentaliteit anderen en dan met name 

jongeren inspireren en motiveren is de chemie die onze 

harmonie als baken in Wolderse samenleving nodig heeft. 

Hij staat daar voor. Heeft zich direct aangemeld voor het 

ophalen van oud papier en is ook reeds in het bezit van 

het door de gemeente vereiste certificaat.  

Niet onvermeld mag blijven zijn prominente rol binnen 

CV de Blouwe. Hij wringt zich in alle bochten om het 

hele blouwe carnavalsgebeuren ieder jaar goed te laten 

verlopen. Hij doet dat onder het motto van zijn lijfspreuk: 

Carpe diem, pluk de dag, maak er van wat je kunt.  

Op vrijdagavond rijdt zijn auto op de automatische piloot 

vanuit Geulle richting Wolder.  Binnen de harmonie staat 

er iemand om bekend dat hij die dezelfde route eveneens 

op de automatische piloot - maar dan in omgekeerde 

richting - vele malen per week rijdt en die daarbij 

opmerkt dat in Geulle bij zoon en dochter steeds wel iets 

te doen valt. Nadere uitleg overbodig. 

Gerrie Moors 

Van de 25 jaar die hij lid is van de Blouw van Wolder 

worden er 18 ingenomen door de drumband. Bij de 

drumband heeft hij glorietijden meegemaakt getuige de 

uitpuilende prijzenkast  in de harmoniezaal. Op ieder 

festival of concours haalden hij en je collega-muzikanten 

prijzen weg met als hoogtepunt het behalen van het 

Nationaal kampioenschap kort na het overlijden van zijn 

vader. Met respect vermelden wij hier de naam van zijn 

vader Sjerra , want diens blouw hart lag nadrukkelijk bij   
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de drumband. Sjerra was er destijds stellig van overtuigd 

dat de nationale kampioenswimpel mee naar Wolder zou 

komen – dat was ook zo – maar het was hem helaas niet 

gegeven dat excellente succes nog mee te maken. 

Na zijn drumband-periode is Gerrie toegetreden tot de 

slagwerkgroep van het harmonieorkest en daar vormen de 

pauken zijn  werkterrein. Hij doet dat met groot 

enthousiasme en grote inzet en dat siert hem. Wat hem 

ook siert is zijn bescheidenheid, hij laat zich nergens op 

voor staan, maar hij is er wanneer dat nodig is. Een 

helpende hand of zijn auto beschikbaar stellen voor 

vervoer van slagwerk, het kan allemaal. 

19 jaar bij de Raad van XI van onze carnavalsvereniging. 

Het was een voorrecht voor hem om jaarlijks de nieuwe 

prins uit te zoeken; hij heeft dat steeds naar eer en 

geweten gedaan en naar eigen zeggen kan hij er boeken 

overschrijven met veel hoogte punten maar ook met diepe 

dalen. Hij maakte geruime tijd op bestuurlijk niveau deel 

uit van de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen. 

Naast muziek maken heeft hij ook nog andere hobby’s en 

dan gaat het om mountaibiken en taxi-rijden. Nu moet u 

niet gaan denken dat hij voor zijn plezier een taxibedrijf 

exploiteert. Nee, bij hem thuis gaat het zoals het op veel 

plaatsen gaat: hij speelt taxichauffeur voor dochter Hellen 

en zoon Stan, die sinds kort begonnen zijn aan de 

muziekacademie in Bilsen waar Hellen zangopleiding 

doet en Stan - u mag 1x raden - ja natuurlijk, slagwerk. 

Hij is getrouwd met Brigitte van Nico van Monie en 

iedereen weet dat ook zij uit een warm blouw nest stamt. 

Nu weet ook iedereen in Wolder dat bij Nico aan de 

Heukelommerweg vanaf begin december kerstbomen te 

koop zijn. Eerst palmt hij daar Brigitte in en nu wijst er 

alles op dat hij ook met de kerstbomen aan de slag gaat. 



Vincent Sijben 

Je zult in groep 6 van de basisschool van de juf maar te 

horen krijgen dat je muzikaal talent hebt en dat je iets 

moet gaan doen met muziek. Dat is toch strelend als je als 

klein menneke zo iets te horen krijgt, maar de vraag voor 

dat kleine menneke was wel: hoe ga ik dat aanpakken. 

Maar als je familie tot de blouwe tak van Wolder behoort 

en met name oma een vurige supportster van de Blouw is, 

dan heb je geen keus, Dat moet de Blouw van Wolder 

worden. We hebben het dan over de man die in zijn 

onstuimige jeugdjaren er helemaal niet aan dacht dat er 

achter een kelderdeur normaliter ook een trap naar 

beneden gaat met als gevolg een duikvlucht en een aantal 

flink beschadigde tanden, nl onze Vincent Sijben. 

Vincent is destijds blokfluitles gaan nemen bij Paul 

Theunissen. In verband met de gevolgen van dat 

kelderverhaal werd hem ontraden om klarinet of saxofoon 

te gaan spelen. En wat deed hij met die raadgeving? Ja, 

gewoon niets. Hij ging voor de saxofoon. Hij zat al heel 

snel in het orkest en zijn grote voorbeelden Antony 

Beckers en Gerrie Nicolaes waren bereid hem zo nu en 

dan zelfs een solo te laten spelen. Dat vond hij prachtig. 

Zijn grote leermeester was Math Knubben en het deed 

hem bijzonder veel plezier toen hij hoorde dat Math onze 

saxofoongroep kwam versterken. Eerst dacht hij: prima, 

dan hoef ik tijdens een repetitie niet steeds aan de bak, 

kan zelfs een keertje overslaan, want Math is er toch; 

niets is minder waar, hij moet steeds vol aan de bak. Zijn 

leermeester teleurstellen, dat kan hij niet maken na al die 

moeite die Math voor hem gedaan heeft. En dat doet hij 

ook niet.  

Hij neemt super cool de saxofoon-solo’s voor zijn 

rekening en ook Swing Design mag van zijn muzikale 

talenten profiteren. 



In 2010 was hij prins carnaval van de Blouwe. Enkele 

uren na zijn inhuldiging als prins is  hij in de 

harmoniezaal op zijn knieën gevallen en heeft hij 

Adriënne ten huwelijk gevraagd. Nou dat was wel een 

doordacht plan, want wie zegt er nu nee tegen een prins 

en inmiddels is er ook een kleine prinses bijgekomen, nl. 

Aline. 

Ook zijn organisatie-talent is niet onopgemerkt gebleven, 

want sinds 2013 is hij gepromoveerd tot leider van het 

jaarlijks jeugdkamp en dat betekent toch een grote 

verantwoordelijkheid. 

Fotografie, film, wandelen met Aline vormen zijn 

voornaamste hobby’s.  

Willie Beckers, 

Onze meester, ja want in die functie heeft hij carrière 

gemaakt en nam zijn naam en faam in de 

onderwijswereld een grote vlucht. Hij heeft destijds 

nadrukkelijk gekozen voor speciaal onderwijs en dat 

vereist inlevingsvermogen, tact, nauwgezetheid, 

consequent zijn en nog meer vaardigheden. 

Hij tekent voor 40  jaar bestuurslidmaatschap van onze 

harmonie. 

Geboren en getogen in Heugem is hij destijds op 

zoektocht naar vrouwelijk schoon terecht gekomen in 

Wolder. Toen hij bij Lenie voet aan de grond kreeg, 

begon hij langzaam maar zeker ook belangstelling te 

krijgen voor het cultureel maatschappelijk leven in 

Wolder. Heugem was en is nog een hechte 

dorpsgemeenschap met een eigen cultuur en hij vond dat 

ook terug in Wolder. Die belangstelling bleef niet lang 

onopgemerkt, want op nieuwjaarsdag 1973 stond de heer 

van Weert bij Lenie thuis aan de deur met geen andere 

bedoeling dan Willie in te lijven bij het bestuur van de 

Blouw van Wolder. Hij ging over stag. 
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Als bestuurslid heeft hij zich beziggehouden met diverse  

terreinen van het harmoniegebeuren. Jarenlang heeft hij 

zich ingezet voor de aanwas van leden, met name 

jeugdige leden en dat is voor een harmonie van essentieel 

belang. Hij heeft dat al die tijd met veel enthousiasme 

gedaan. Hij organiseerde jaarlijks een jeugdmiddag, let 

wel middag - nu gaan ze een weekend op kamp - , hij 

onderhield frequent contact met de ouders, ging thuis het 

instrument uitreiken en in 1982 formeerde hij de eerste 

jeugdharmonie. 

Meer dan 25 jaar fungeerde hij als contactpersoon voor 

de harmonie bij de stedelijke muziekschool. 

Van 1973 tot rond de eeuwwisseling was hij lid van de 

contactcommissie om signalen uit het korps te analyseren 

en op bestuursniveau er zo nodig iets mee te doen. Hij 

was coördinator van het uniformenfonds, destijds in het 

leven geroepen om de harmonie begin jaren 1990 geheel 

in het nieuw te steken.  

Hij was voorzitter van de vertrouwenscommissie 

benoeming nieuwe dirigent in 2001 en 2005 alsmede 

voor een nieuwe instructeur van de drumband in 2009. 

2008 Honderd jaar Wilhelmina Wolder. Dat moest 

gevierd worden, dat moet zelfs een onvergetelijk feest 

worden. Er werd een voorbereidingscommissie 100 jaar 

Wilhelmina Wolder in het leven geroepen en hij werd tot 

voorzitter gebombardeerd. Hij kreeg als opdracht mee het 

eeuwfeest tot een grandioos succes te maken. Die 

opdracht heeft hij samen met anderen waar gemaakt. Als 

hoogtepunten mogen hier genoemd worden de 

jubileumstoet die vele duizenden toeschouwers naar 

Wolder trok en het galaconcert in een nagenoeg 

uitverkocht Theater aan het Vrijthof, waar onze harmonie 

de gouden stadsmedaille van Maastricht kreeg uitgereikt 

door toenmalig burgemeester Leers.   



Hij is ook vice-voorziter geweest, maar toen hij in 2011 

wegens gezondheidsproblemen een tijd aan de zijlijn 

moest, is hem op eigen verzoek de functie van 

bestuurslid-adviseur toebedeeld. 

 Wanneer alles liep zoals het moest lopen, was er niets 

aan de hand, maar bij conflictsituaties was hij de 

aangewezen persoon om de plooien glad te strijken en dat 

lukte nagenoeg altijd.  

Maar, geachte lezer, achter de persoon van Willie 

Beckers gaat ook iemand anders schuil dan een 

bestuurslid van de harmonie. 

Een stille kracht met enorme belangstelling voor het wel 

en wee van de medemens, die met persoonlijke 

problemen wordt geconfronteerd. Iemand die hiermee 

niet op de voorgrond treedt maar nadrukkelijk op de 

achtergrond blijvend, steeds helpt waar dat maar 

enigszins mogelijk is. Met volle overgave heeft hij heel 

veel mensen, die een beroep op hem deden, omdat zij 

geen raad of uitweg meer wisten, geholpen heeft om 

zaken op een bepaalde manier aan te pakken of te 

proberen  onvermijdbare situaties te aanvaarden en er van 

te maken wat er van te maken viel. Hij hoefde hiervoor 

geen bedankje; hij deed en doet dat  nog belangeloos voor 

die hulpzoekende medemens.  Ook dat is Wiel Beckers. 

Wat in dit artikel zeker niet mag ontbreken, zijn dank en 

erkentelijkheid aan het adres van de partners van onze 

jubilarissen voor hun steun. Want mede dankzij de 

belangstellingstelling voor en de betrokkenheid bij het 

reilen en zeilen van onze harmonie door het thuisfront 

konden wij dit jaar 8 leden in het zonnetje zetten. 

Daarvoor aan alle partners nogmaals heel, heel hartelijk 

dank!!  



  



Andy Warnier,  

de nieuwe voorzitter van onze harmonie. 
 

Met ingang van 1 januari jl. vervult Andy Warnier de 

functie voorzitter van de Blouw van Wolder. Hij volgde 

per genoemde datum Giel Eijssen op. 

De naam Warnier roept onmiddellijk associatie op met 

Eijsden. Wie “Warnier”zegt, noemt in één adem 

“Eijsden” en ja hoor daar liggen ook zijn roots. 

Maar wie is nu die man die een einde maakte aan de 

onverbiddelijke zoektocht naar een nieuwe voorzitter? 

Via de website van de harmonie en tijdens de 

ledenvergadering van 4 oktober jl. heeft u al kennis met 

hem kunnen maken. Onderstaand een kort vraaggesprek 

met de man die de Blouw van Wolder nu leidt. 

 

Eijsden – Wolder, beide dorpsgemeenschappen, beide 

hebben 2 harmonieën. 

 

“Inderdaad, bij “Eijsden” vallen meteen de namen van de 

Roei en Blouw op, twee uitstekende korpsen echter noch 

met de één, noch met de ander heb ik een directe band 

gehad omdat mijn ouders kort na hun huwelijk in Riemst 

(B) zijn gaan wonen . Uiteraard heb ik er verhalen over 

gehoord en kan ik mij nog heel goed herinneren dat mijn 

grootvader niet naar buiten kwam als de “concurrentie” 

door de straat trok maar daarentegen niet zijn tranen kon 

bedwingen als “zijn” harmonie acte de présence gaf. 

Desondanks ben ik niet echt opgegroeid met het 

fenomeen “Roei-Blouw” ”.  

 

Riemst?. 

 

“Ja, daar ben ik geboren en getogen en waarvan ik moet 

erkennen dat ik er een zeer prettige jeugdtijd heb 



doorgemaakt en met plezier aan terugdenk. Na de basisschool 

in Riemst heb ik vervolgens in het Onze-Lieve-Vrouw 

College te Tongeren mijn middelbare studies afgerond, een 

streng katholieke school die ik vaak met “Colditz” 

associeerde. In Riemst ben ik lid geweest van de Katholieke 

Studenten Actie, een lokale jeugdvereniging waar ik een 

aantal jaren leiding heb gegeven aan de jongste groepen”. 

 

En daarna? 

 

“Daarna ben ik een hogere opleiding in Hasselt gaan volgen 

in de richting Informatica-Systeemanalyse. Ik maakte daar al 

vroeg kennis met een totaal ander studentenleven dan ik 

gewend was vanuit Tongeren. Het gemis aldaar heb ik dubbel 

en dik ingehaald in Hasselt, kaarten en andere geneugten van 

het studentenleven gingen al snel meer tijd opeisen dan enkel 

aanwezig te zijn in de schoolbanken. Van streng katholiek 

ging het toen naar lang leve de vrijheid, dat was heel wat 

anders, maar ook hier een periode die ik niet gemist zou 

willen hebben”. 

 

Je maatschappelijke loopbaan? 

 

“Na afronding van mijn opleiding in Hasselt ben ik 3 jaar in 

het Belgisch leger geweest als beroepsmilitair, welke periode 

ik voornamelijk in Duitsland doorgebracht heb. Een absoluut 

interessante en uitdagende tijd gezien de intensieve 

samenwerking met diverse internationale beroepsdivisies 

waarbij toch vooral de Amerikanen door hun professionaliteit 

en gedrevenheid eruit bovenuit sprongen. Echter pas na deze 

periode ben ik serieus aan de opbouw van mijn 

maatschappelijke carrière begonnen, daar het besef ontstaan 

was dat het leven uit meer bestaat dan feestvieren en lol 

trappen, hoewel dat best op zijn tijd mag. 

  



  



  



Een korte opsomming; Bij Hörmann, een Duitse 

onderneming gespecialiseerd in de productie van onder 

meer garagepoorten, was ik verantwoordelijk voor de 

algehele Logistiek en Magazijnbeheer. Bij Swatch, 

producent van diverse bekende horlogemerken was ik 

verantwoordelijk voor ook de Logistiek en After Sales 

Service. Vervolgens via Dynafix, reparatiebedrijf van vaste 

en mobiele telefonie en alle aanverwante artikelen, geland 

bij mijn huidige werkgever Ericsson, waar ik momenteel de 

functie van Global Program Manager vervul. Die baan 

brengt met zich mee dat ik zo ongeveer de hele wereld 

afreis dus veel weg ben van mijn gezin en maatschappelijk 

leven maar in deze tijd van moderne communicatiemiddelen 

is het nauwelijks nog een uitdaging om continu contact te 

onderhouden”. 

 

Waarom de Blouw van Wolder? 

“Heel toevallig. Onze zoon Martin is op enig moment 

muziekles gaan volgen bij de Blouw en zodoende zijn wij in 

aanraking gekomen met de vereniging Wilhelmina. De 

eerste kennismakingen gaven mijn vrouw Sonja en mijzelf 

meteen een goed en warm gevoel, we voelden ons al snel 

opgenomen ondanks het feit wij beide geen achtergrond 

hebben met de harmonie. Een duidelijk familiegevoel dat 

ons omarmde alsook de samenhorigheid om er voor te gaan 

waren uitdrukkelijk aanwezig. Vanuit dat gevoel nam ik 

kennis van de collegialiteit binnen de harmonie en wilde ik 

ook zelf een direct steentje bijdragen aan het vele 

vrijwilligerswerk. Ik heb mij dan ook consequent 

onmiddellijk aangemeld wanneer er een verzoek kwam om 

hand- en spandiensten te verrichten. Feitelijk door dit 

vrijwilligerswerk ben ik in beeld gekomen bij het bestuur en 

dat resulteerde in de benadering voor de opvolging van 

Giel. Ik voelde mij hierdoor zeer vereerd en na ruggespraak 

met het thuisfront heb ik ja gezegd.Vooruitlopend op mijn 



bevestigende reactie hebben we thuis op veronderstellende 

wijze Martin gepolst hoe hij het zou vinden als zijn vader 

voorzitter zou worden. Zijn reactie was: “ Als je maar niet 

mee naar het jeugdkamp gaat, want dan ben ik al mijn 

vrijheid kwijt”! Los hiervan wil ik nog toevoegen dat ik 

mijn bezoek aan de tweewekelijkse repetitie van Martin bij 

Joonk Blouw nog steeds ervaar als het krijgen van een gratis 

concert en verbaast het mij nog steeds  dat zoveel 

verschillende soorten instrumenten samen zo harmonieus 

kunnen klinken. Geweldig!” 

 

Wat zijn je ambities bij onze harmonie?  
“De motivering van mijn besluit om de benoeming tot 

voorzitter te aanvaarden heb ik uiteengezet in de algemene 

ledenvergadering van 4 oktober jl. In mijn beleving wil ik 

gaan voor twee hoofd-elementen, namelijk: 

1. Handhaving van het familiale karakter binnen de 

harmonie alsmede minimale handhaving van de huidige 

muzikale kwaliteiten. 

2. In het kader van de eerder gecommuniceerde verjonging 

van het bestuur tevens een stukje zakelijkheid inbrengen die 

noodzakelijk is om ons te wapenen voor de uitdagingen die 

ons pad gaan kruisen. 

Verder mag het duidelijk zijn dat ik mij – en ik ben er reeds 

mee bezig – ga bezighouden met de achtergrond en kennis 

van de huidige vereniging. Ik wil mij inleven in de plaats 

van de harmonie binnen de Wolderse gemeenschap maar 

ook buiten deze dorpsgrenzen en op basis daarvan in 

samenspraak met de andere bestuursleden kijken hoe wij de 

continuïteit van de harmonie in deze voor alle verenigingen 

moeilijke tijd kunnen waarborgen voor de middellange 

termijn.   

Daar wil ik voor gaan”. 

 

Andy bedankt en heel veel succes! 
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Carnavalsbal 2014  

CV De Blouwe 
 

Het duurt niet meer zo heel lang of we kunnen weer 

'Gekleurd op stap'!  

Op zaterdag 8 maart roepen wij de nuije 

Hoeglöstigheid van CV De Blouwe uit!!  

Alle vastelaovendsvierders van Wolder zijn uitgenodigd 

voor een groot feest in onze eigen Blouwe Hoftempel.  

Om 19:30 uur worden de leden van de harmonie en 

drumband in uniform verwacht in de Hoftempel, waar we 

afscheid zullen nemen van onze te gekke prins Reggy I. 

Hij heeft samen met zijn prinses Ilse gezorgd voor een 

onvergetelijke Vastelaovend 2013. Ze hebben zich 

ontzettend d'r door gegoejd en wij als CV De Blouwe 

hopen hem ook na zijn aftreden nog vaak bij ons te zien! 

 

Wee weurt 't? 

Nadat we de Groete Oonbekinde zijn gaan ophalen bij 

één van de bekende adressen in Wolder,  zullen we na 

een korte rondgang door Wolder weer terugkomen in de 

Hoftempel.  

Rond 20.30 uur zal de nuije Hoeglöstigheid bekend 

worden gemaakt aan het Wolderse volk.  

 

Wat e fees! 

Tijdens en na de receptie, hebben we een fantastisch 

programma voor jullie in petto! We hebben de 

internationaal bekende DJ’s De Jefkes weer gestrikt 

voor de muzikale omlijsting en we zullen ook weer een 

tombola houden met mooie prijzen. Samen met alle 

zusterverenigingen, familie en vrienden wil CV De 

Blouwe graag met jullie weer een geweldig feest 

bouwen! 



Veer zien us op 8 maart! 

 

Voor alle nieuws over het bal, de vastelaovend, de CV en 

foto’s en filmpjes van afgelopen jaren verwijzen wij 

graag naar onze website: www.cvdeblouwe.nl 

 

Alaaf! CV De Blouwe 

 

P.s. Op deze plaats willen we iedereen in Wolder en 

daarbuiten bedanken, die de vereniging heeft ondersteund 

door het kopen van de wafels uit de Wafelactie van 

afgelopen december. 
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Nieuws van de commissie werving en 

opleiding. 

 
Via deze weg willen we jullie op de hoogte houden van 

de ontwikkelingen betreffende onze leerlingen. 

 

Nieuwe leden: 

We hebben weer 3 nieuwe leden mogen verwelkomen: 

Elsa Bollen is pas begonnen met les contrabas 

Josee Bollen heeft al enkele maanden saxofoonles 

Paco Carrillo speelt ondertussen met veel plezier tenorsax 

in het orkest. 

 

Wij wensen hen allemaal veel plezier bij de Blouwe en 

van sommige vinden elders in deze uitgave een meer 

uitgebreidere beschrijving van hun introductie binnen 

onze vereniging. 

 

Doorstroom naar OpMaat orkest: 
In januari 2014 zullen o.a. de leerlingen die in augustus 

zijn begonnen met muzieklessen bij Kumulus weer een 

stapje verder gaan in hun muzikale ontwikkeling. 

Onderstaande leerlingen zullen dan gaan deelnemen aan 

het OpMaat orkest: 

 

Max van Dongen trompet 

Dewi Hesemans trompet 

Elles Lenaerts  klarinet 

Zoë Koumans  klarinet 

Tim Lenaerts  saxofoon alt 

Josee Bollen  saxofoon alt 

Leo Quodbach  tuba 

Rik Lenaerts  kleine trom 

 



Hierdoor gaat de bezetting van het OpMaat orkest naar 11 

leden. 

 

Afmelding leden: 

Helaas heeft Quintin Senten besloten om niet verder te 

gaan met klarinetspelen. Maar net als Bas Pinxt, die al 

een tijdje geleden is gestopt bij de drumband, is hij lid 

geworden van de vaandelafdeling. Zo blijven ze toch 

Blouwe leden. 

Didier Meese, trompettist in Joonk Blouw orkest, heeft 

zich afgemeld als lid. 

 

Wijziging instrumentkeuze: 

Jean-Paul van Dongen heeft besloten om de overstap te 

maken van trompet naar hoorn. 

Om deze overstap voorspoedig te laten verlopen, zal hij 

voorlopig dan ook niet meespelen in het orkest. Wij 

wensen hem heel veel succes en veel plezier bij de 

hoorngroep. 

 
 

Let’s Dance concert was 

 helemaal uitverkocht 
  

 

Onze voorstelling Let’s Dance op 1 december jl was 

helemaal uitverkocht. 

 

Het was fantastisch dat onze show met muziek en dans 

helemaal was uitverkocht daar het al weer een tijdje 

geleden was dat we ons mochten verheugen op een zo’n 

grote belangstelling. Anderzijds is het ontzettend spijtig 

voor iedereen die er graag bij had willen zijn, maar dat nu 



niet kon omdat er geen kaarten en dus plaatsen meer 

beschikbaar waren. 

 

Na afloop van de voorstelling was het voor alle aanwezig 

duidelijk dat dit een geweldige performance van dansers 

en orkest was geweest.  

 

De reacties die dit onderbouwden waren onder andere: 

 “Ik had nog wel een uur willen blijven zitten om 

tegenieten van deze voorstelling” 

 “Wanneer kunnen we dezelfde voorstelling nog een 

keer zien” 

 “Had ik ook maar een VIP-tafel gehad” 

 “ Al met meerdere amateur harmonieorkesten gedanst 

maa zelden zo’n profesionele organisatie en dus 

uitvoering mee gemaakt”  

Zo kunnen we nog wel een tijdje doorgaan maar dan zou 

deze uitgave toch echt te groot worden. Op onze website 

en Facebook pagina zijn inmiddels voldoende beeld- en 

geluidsmateriaal verschenen om nog eens na te genieten 

en voor diegene die dit niet hebben op korte termijn zal er 

ook een DVD verschijnen. 

 

15 november volgend jaar hebben we op dezelfde locatie 

een concert met de 27 jarige Pearl Josefzoon, die in het 

eerste seizoen van “The Voice” 2e werd achter Ben 

Saunders.  

Ook dit concert belooft weer een spectakel te worden, dus 

houdt de mailing in de gaten voor de start van 

kaartverkoop indien u dit optreden niet wilt missen.  
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Voorzitter af. 

 
Zoals u ongetwijfeld reeds bekend is, heb ik met ingang 

van 1 januari jl. mijn functie als voorzitter van Harmonie 

Wilhelmina neergelegd en is het voorzitterschap 

overgenomen door Andy Warnier, die ik vanaf deze 

plaats graag bijzonder veel succes wens bij de invulling 

van de taak, die nu op zijn schouders rust. 

Mijn afscheid als voorzitter betekent ook dat ik per 

gelijke datum na 23 jaar ben teruggetreden als 

bestuurslid. Aanblijven als bestuurslid vind ik niet 

stroken met de ingezette verjonging van het bestuur. 

Graag wil ik u allen danken voor het in mij gestelde 

vertrouwen. Ik heb naar eer en geweten getracht vorm en 

inhoud te geven aan mijn bestuursfunctie. Soms lukte dat 

goed, een andere keer minder goed en kon ik niet aan de 

verwachting voldoen.  In die laatste situatie ontmoet je 

als voorzitter de ene keer begrip, een andere keer 

constateer je een duidelijk gevoel van teleurstelling. Ook 

dat is menselijk. 

Mijn terugtreden houdt geen afscheid van de harmonie in. 

Ik blijf lid van die prachtige blouwe harmonie van 

Wolder, waarvoor ik mij ook zonder deel uit te maken 

van het bestuur dienstbaar kan en wil maken. 

Nogmaals, iedereen heel hartelijk dank voor  het gestelde 

vertrouwen, de samenwerking en zeker niet te vergeten 

de ondervonden vriendschap! Die vriendschap blijft; ik 

hoop u nog vele malen binnen die blouwe familie te 

mogen ontmoeten. Samen Wilhelmina zijn!!  

 

Giel Eijssen.  



Dyon Vanderbroeck  

opvolger van Coen van Thor. 
 

Meer dan een halve eeuw was hij het boegbeeld van de 

Blouw van Wolder, Coen van Thor, onze onvolprezen 

tambour-maître. 

Op 16 november jl. is hij onze harmonie voor de laatste 

keer officieel voorgegaan in de begeleiding van onze 

jubilarissen richting de parochiekerk voor het bijwonen 

van de traditionele eucharistieviering bij gelegenheid van 

het Sint Caeciliafeest 2013. Na de deze viering kwam het 

moment dat hij het tambour-maîtreschap overdroeg aan 

zijn opvolger Dyon Vanderbroeck. 

Op de “loopbaan” van Coen bij de Blouw rust iets 

sacraals. Hij trad in 1951 voor het eerst met de Blouw aan 

tijdens de processie in Zwartberg. En iedereen die weet 

hoe Coen een processie ervaart en beleeft, kan geen 

andere conclusie trekken dan dat de deelname aan die 

processie destijds bijzonder stijlvol is verlopen. Het einde 

van carrière werd gemarkeerd door de eucharistieviering 

in de parochiekerk van Wolder, de dorpsgemeenschap 

waarbinnen hij een onuitwisbare plaats heeft verworven. 

Zoals reeds vermeld, Coen is als tambour-maître 

inmiddels opgevolgd door Dyon Vanderbroeck. Wie is de 

man, die voortaan de Blouw van Wolder tijdens 

buitenoptredens aanvoert? 

Onderstaand ter nadere kennismaking een kort 

vraaggesprek met hem. 

Je hebt in een zeer vroeg stadium je belangstelling 

voor opvolging van Coen bij Harmonie Wilhelmina 

kenbaar gemaakt. 

“Inderdaad. Via via kwam mij op enig moment ter ore dat 

Coen zou gaan stoppen bij de Blouw van  Wolder. Ik 

maakte onmiddellijk mijn belangstelling bij het bestuur  
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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 
Van Sebillen Auto’s BV  -     Maastricht 
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 
Lemmens    -     Bunde 
Koenen en Co   -     Maastricht 
Fysiotherapie M. Smeets  -     Wolder 
Café Zaal Aajd Vroenhove  -     Wolder 
Heads Hairfashion   -     Meerssen 
Van Melik    -     Heerlen 
Avus International Consulting -     Maastricht 
InBEV     -     Breda 
Janfré Uniformen   -     Maastricht 
Apotheek van Thoor   -     Maastricht 
Bemelmans  Fiscaal Adviesburo -     Maastricht 
USA     -     Maastricht 
R2M     -     Maastricht 

SPONS

ORS 



kenbaar, maar het bleek te vroeg; het gerucht was 

vooruitgesneld. Gelukkig werd mijn belangstellingsbrief 

niet naar de prullenbak verwezen, want toen het afscheid 

van Coen meer concreet werd, kreeg ik de vraag of de 

destijds kenbaar gemaakte belangstelling nog steeds van 

kracht was. Voor mij het bewijs dat ik toch nog in beeld 

was en op die vraag heb ik dan ook volmondig ja gezegd. Er 

volgden gesprekken met een vertrouwenscommissie en 

uiteindelijk mondde een en ander uit in een voorstel tot 

aanstelling als toekomstig tambour-maître van de Blouw 

van Wolder. Op de jaarlijkse “verlofdag” van Coen 

(Koninginnedag) heb ik een proeve van bekwaamheid in 

Wolder moeten afleggen en 16 november is het officieel 

geworden”. 

Waarom de Blouw van Wolder? 

“Dat kwam enerzijds door Coen. Ik heb altijd tegen Coen 

op gekeken. Daar verscheen steeds een tambour-maître pur 

sang, iemand die uitstraling had. Anderzijds ook vanwege 

de uitstraling van het  korps dat achter die tambour-maître 

liep. De verschijning van de Blouw met Coen voorop gaf 

mij een gevoel van warmte, van bij elkaar horen, een 

familiegevoel. Dat gaf mij als het ware een kick in de zin 

van: daar wil ik bij horen als tambour-maître. Die wens is 

nu vervuld en daar ben ik blij mee. Was het anders geweest 

dan had ik mijn verdere ambities als tambour-maître aan de 

kant geschoven. Nadrukkelijk wil ik hier aan toevoegen dat 

ik absoluut niet de pretentie heb om de evenknie van Coen 

te worden. Dat wil ik niet en dat is ook gewoonweg niet 

mogelijk. Er is maar één Coen van Thor  zoals heel 

Maastricht die kent en ik presenteer mij zoals ik ben, Dyon 

Vanderbroeck en niet als Coen”. 

 

Hoe ervaar je Wolder? 

“Een hechte dorpsgemeenschap met een rijk 

verenigingsleven. Het feit dat binnen Wolder twee 



geweldige harmonieën actief zijn, is een teken van grote 

gemeenschapszin, van de bereidheid om de eigen cultuur in 

stand te houden en dat kan alleen maar als je kunt 

terugvallen op heel veel vrijwilligers. Het doet mij goed 

wanneer ik zie hoeveel vrijwilligers zich bij grote 

evenementen op diverse fronten inzetten ten behoeve van de 

Wolderse verenigingen. Dat onderstreept die 

gemeenschapszin nog eens extra. Dat voelt goed”. 

Hoe kijk je tegen de functie van tambour-maître aan? 

“De naam zegt het al de “baas” van de tamboers, maar ook 

als de man die het totale korps bij buitenoptredens aanvoert. 

Het belangrijkste deel van de functie zit dus in het 

straatwerk. Een tambour-maître moet de vereiste signalen 

kunnen geven, bv. bij het signaal dat het muziekkorps een 

mars wil gaan inzetten. Dan moeten de tamboers als het  

ware de muzikale weg vrijmaken voor het korps. Dat moet 

allemaal heel soepel verlopen. Ook ligt er voor hem een 

taak bij de presentatie van het totale korps. Dat korps moet 

uitstraling hebben”. 

Je muzikaal verleden. 

“Dan moet ik dus terug in de tijd. In 1975 ben ik begonnen 

als tamboer bij de harmonie van Sint Pieter. Rond 1980 ben 

ik - ook als tamboer - overgestapt naar Kunst Door 

Oefening en daarna ben ik naar St. Joezep gegaan waar ik 

de mogelijkheid kreeg om de opleiding tot tambour-maître 

te volgen. Na die opleiding ben interim tambour-maître 

geweest bij de Gele Rijders en heb ik nog tijdelijk 

uitgeholpen bij Sint Pieter en Sint Hubertus”.  

Je gezin en je hobby´s. 

“Ik ben getrouwd met Mieke en heb een zoon en dochter. 

Met grote belangstelling volg ik de verrichtingen van us 

MVV-ke en bij de amateurs is RVU (Rothem) mijn 

favoriete club en dan meer speciaal het dameselftal. Maar 

dat komt omdat mijn dochter in dat elftal de Rothemse 

kleuren verdedigt. Support vanuit het thuisfront moedigt 



altijd aan, maar om misverstanden te voorkomen: ik sta 

geen aanwijzingen te geven langs de lijn of allerlei kreten te 

slaken. Nee, alleen al mijn aanwezigheid is voor mijn 

dochter reden om zo goed mogelijk voor de dag te komen. 

Verder luister ik in “stille momenten”, maar die zijn helaas 

spaarzaam, naar muziek”. 

Je werk. 

“Ik ben zelfstandig ondernemer en run een taxibedrijf. Ik 

zit dus heel veel op de weg. Ik zie het taxi-rijden niet zo 

zeer als werk  - uiteraard moet er brood op de plank 

komen - maar meer als ontspannen omgaan met mensen. 

Je komt altijd met mensen in gesprek. Tijdens korte ritten 

zijn die gesprekken uiteraard kort, maar als het om 

langere ritten gaat, kunnen er ook soms heel lange 

verhalen komen. En die verhalen gaan over de meest 

uiteenlopende onderwerpen. Je kunt het je gewoon niet 

voorstellen. Soms vragen de inzittenden “En wat is eur 

meining dao euver?”. Ja en dan moet je toch heel vaak 

met een zeer diplomatiek antwoord komen. Ik voel me 

heel vaak een soort vraagbaak, soms sociaal werker, dan 

weer eens adviseur of bemiddelaar. 

Ondanks mijn druk bestaan ben ik van oordeel dat je in je 

leven ook ruim tijd moet inruimen voor de sociale 

aspecten van dit aardse bestaan. Gezin, hobby’s, 

verenigingsleven moet je naast je werk niet uit het oog 

verliezen. Voor mezelf heb ik de afspraak gemaakt – en 

die heb ik richting het bestuur geventileerd – dat ik aan de 

buitenactiviteiten van de harmonie alle prioriteit geef, 

mits ik daar tijdig op de hoogte van ben. Dat moet bij 

goede en tijdige communicatie geen enkel probleem 

vormen. Ik ga er voor; ik beschouw het tambour-

maîtreschap van de Blouw van Wolder als een grote  eer 

en als een uitdaging”. 

Dyon,  bedankt voor dit vraaggesprek en heel veel 

succes en genoegdoening bij onze harmonie.  



 

 
  

Leden van de Club van Honderd 
P.J.C. Aarts G.M. Eijssen P.J.H. Nijsten

I. Alken - Bastiaens J. Eijssen L.J.J. Paulissen

L.H. Bastiaens M.W.M.W. Ernenst H.J.M. Paulissen

A.G. Bastiaens J.J.H. Ernenst P.H. Peeters

M.P.J. Bastiaens C. Ernenst - van Beek W.J. Peeters

P.A. Bastiaens W. Feijt C.C.J. Pepels

L.G. Bastiaens M.W. Feijt P.L. Raia

M. Bastiaens Felix van der Putten Verf L. Rammers

H. Bastiaens - Darding J. Groeneweg J. Sijben

T.W.C. Beckers M. Groeneweg M.E.J. Smeets

N.W.D. Beckers H. Habets A.F.M. Smits

L.A. Boon L.J.E. Hameleers J.A.S. Stevens

Timmerbedrijf van den Boorn Guy Hamers G.P.M. Theunissen

H.T.M. van den Boorn W.J.J. de la Haye L. Theunisz

M. Borgignons G.J. van der Heijden P.M.J.I. Thijssens

T.J.F.M. Bovens W.J.F. van Herpt P.M.J. Thijssens

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

J. Bronswaar W.T. Hertogen P.J. Thijssens

E.B.G. Broux G.M.N. Hesemans R.P.M.J. Thimister

M. Caubergh L.H.M. Hesemans C.C. van Thor

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

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

C.L.J.M. Close J.A.H. Hogenboom E. Niesten

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

L.M.A. van Dam T.G.A. Hogenboom J.L. van Vlodrop

H.W.P. Darding P. Hogenboom J.J.M. Vrancken

J.W.P. Darding J.P. Hogenboom G.P.J. van Weert

J. Dassen I.P.J. Huisman - Eijssen R.P.L. van Weert

J. Deen W.H.Y. Hul M.N.G. van Weert

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

H. Dieteren - Franssen J.P.M. van de Kamer H. Weltens

J.W.M. Dinjens A.E.M.L. Knaapen J. van Wensveen

H. Doms A.G.W. Koumans L.A.A. Willems

J. Dritty A. Warnier G.G.A. Willemsen

J.J.H.M. Duijsinx M. Meertens - Caberg D.E. Wiltschut

L.R. van Duurling F.M. Menten P.J.M. Wittelings

V.H.M. Eggen W.G.A. Moors R.J.J. van der Zee

M.G.H. Eggen - Nelissen M.P. Nicolaes - Hertogen L. van der Zee



  
 

  

Corpus Sana, the personal approach 
 

 Wilt u een strakker lichaam? 

 Weer goed voelen over uw body? 

 Heeft u geen tijd om drie keer per week 
uren te gaan sporten? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dan hebben wij de oplossing: 
Twee keer per week,  
20 minuten Power Plate per sessie,  
is voldoende om je weer helemaal fit te voelen! 

 

Corpus-Sana,  
Tongerseweg 330, 6215AC Maastricht.  
Marcel +31(0)652 283 282.  
Mariëlle +31(0)625 57 20 20 
www.corpus-sana.nl   

http://www.corpus-sana.nl/


 
 
  

Fysio Smeets, Actief in Balans! 

Fysiotherapie Mariëlle Smeets, 
Tongerseweg 330, 6215AC Maastricht.  
Mariëlle +31(0)625 57 20 20 

www.fysiosmeets.nl 

http://www.fysiosmeets.nl/


Introductie nieuwe Leden 

 Harmonieorkest 
 
 

 

Hallo allemaal, 

Mijn naam is Elsa Bollen, 42 jaar, en ik ben getrouwd 

met Math. Wij hebben 3 kinderen: Mathieu (6), Josée 

(11) en Petra (11). Deze laatste is jullie al bekend als 

klarinettiste in het jeugdorkest en voor de marsen. Wij 

wonen eigenlijk een beetje tussen Wolder en St. Pieter in. 

 

Ik ben werkzaam in het eigen bedrijf, samen met mijn 

man. Wij hebben landbouwactiviteiten (tarwe, mais, 

bieten, druiventeelt) en maken wijn. 

Als vak ben ik in het verleden administratief bezig 

geweest, met als specialiteit salarisadministratie. In mijn 

vrije tijd maak ik glas-in-lood en tiffany werkstukken. 

 

Ik ben op ongeveer 10-jarige leeftijd met muziek maken 

in aanraking gekomen. Ooit ben ik begonnen met piano, 

maar al snel vond ik gitaar leuker. Dit heb ik dan ook 

jaren gespeeld bij "The Strings" in Stein, waar ik ook ben 

opgegroeid. Eigenlijk heb ik dat gedaan totdat de 

tweeling ongeveer een half jaar was. Het was namelijk 

nogal veel: wekelijks concerten, met 2 baby's thuis, en 

een man in de landbouw...... Begin november ben ik op 

de contrabas begonnen (een beetje in het verlengde van 

gitaar), om jullie in de toekomst te mogen gaan 

begeleiden en om Maurice met die taak te helpen.  



 

Hallo, mijn naam is Paco, 25 

jaar en ik woon sinds februari 

in Maastricht.  

Voordat ik naar Nederland 

kwam, woonde ik in La 

Puebla del Rio, vlakbij 

Sevilla! 

Toen ik 10 jaar was, ben ik 

saxofoon gaan spelen en in 2002 werd ik lid van Banda 

Municipal de la Puebla del Río, een harmonie in Seville. 

Daar ben ik gestopt toen ik naar Nederland kwam.  

Ik werk hier als tandarts bij Dental Clinics in Scharn. 

Graag speel en luister ik naar muziek. Het liefst klassieke 

muziek, Zuid-Amerikaanse muzikanten als Compai 

Segundo of Bebo Valdés, klassiek rock en natuurlijk 

Spaanse muziek (flamenco, zarzuela, pasodobles). 

Verder houd ik van sporten (tennis, voetbal), lezen en 

reizen. 

 

Een aantal weken geleden zag ik op het Vrijthof 

veel harmonieën. Graag wilde ik lid worden, maar kende 

niemand in de stad. Ik besloot een mail te sturen naar een 

aantal harmonieën die ik op het internet tegenkwam. Ik 

kreeg veel reacties. Omdat Wim van Herpt zo vriendelijk 

was, besloot ik naar een repetitie van Harmonie 

Wilhelmina te komen. Nu weet ik dat ik een goede keuze 

heb gemaakt! 
 

  



 

Een stilleven na gedane arbeid op het preuvemint van 

2013. 

 

  



 

 
  

Voor professionele reparatie van TV, LCD, AUDIO en VIDEO apparatuur 

 heads hairfashion 

st. josephstraat 21  043-3648765      6231 ec 
meerssen 

 

GUUS GRUISEN  
REPARATIE TECHNIEK 

Naast reparatie  verkopen wij ook nieuwe apparatuur. 
Redemptielaan 9c 
6213 JC Wolder-Maastricht 
Tel.: 043-3437667 
 



 

.Agenda 

Zie voor een actueel overzicht: 

http://www.harmoniewilhelmina.nl/  

onder het kopje info. 

 
Concerten en uitvoeringen: 

 5 januari 2014: Nieuwjaarsconcert 11:00 – 13:00 

(Harmoniezaal Wilhelmina) 

 26 januari 2014: Jeugdorkest concerteert: thema filmmuziek 

15:00 (Harmoniezaal Wilhelmina) 

 17 mei 2014: Concert met Harmonie St. Agnes 19:30  

 15 november 2014: Concert 19:00 – 23:45 (Paenhuys 

Riemst) 

 

Op straat en activiteiten: 

 25 januari 2014: Inhalen nieuwe pastoor tijd niet bekend () 

 8 februari 2014: Inhalen Prins Carnaval CV de Blouwe 

20:11 – 23:45 (Harmoniezaal Wilhelmina) 

 3 maart 2014: Deelname carnavalsoptocht 13:30 (Rondgang 

Wolder) 

 19 april 2014: Opluisteren Paasactiviteit Wolder en 

Campagne 12:30 – 14:30 () 

 27 april 2014: Rondgang Koningsdag tijd niet bekend 

(Rondgang Wolder) 

 22 augustus 2014: Jeugdkamp tijd niet bekend (Woushoeve) 

  

 

http://www.harmoniewilhelmina.nl/


‘Witte Berg’ 
ergens in Frankrijk, tijdens de zomer, hoog boven de ‘bewoonde’ 

wereld 

 
Het eerste uur van de nacht is net begonnen en iedereen lijkt nog 

in een diepe rust te zijn. Toch ontwaken de eerste tekenen van 

leven zich her en der alweer. In mijn slaap lijken de eerste 

geluiden van ritssluitingen en plastic zakjes op de kamer nog 

heel ver weg. Langzaam word ik wakker in een stapelbed voor 

acht personen op een slaapkamer van ongeveer vijfentwintig 

man. Omdat er geen stromend water is en de hygiëne daardoor 

niet optimaal, ben ik met mijn lenzen in gaan slapen. Met droge 

ogen kijk ik al knipperend op het display van mijn horloge en 

zie “00:30” in een zacht geel/groene gloed staan. In het verleden 

een tijdstip waarop ik regelmatig heb zitten te genieten van de 

specialiteiten bij ‘Marmaris’. Alleen nu staat het ontbijt op me te 

wachten. 

 

Ik trek mijn kleren aan die bij me in de lakenzak overnacht 

hebben om droog en warm te blijven en raap alle slaapspullen 

bij elkaar. Gelukkig had ik mijn rugzak al ingepakt toen de 

aggregaat ons nog van licht voorzag. Om me heen kijkend en 

luisterend merk ik dat ik niet de enige ben die zich klaar aan het 

maken is voor het ‘grote avontuur’. Regelmatig word ik verblind 

door de lichtstraal van een hoofdlampje die als een discolamp 

door de slaapruimte danst. Op mijn ‘leen-Crocs’, schoenen zijn 

hierbinnen verboden, loop ik toch zo stil mogelijk richting de 

eetzaal aangezien er ook nog genoeg personen zijn die proberen 

te genieten van hun nachtrust. 

 

Met lange tanden zit ik, in tegenstelling tot gisteravond, in de 

rustige eetzaal te kauwen op een stukje droog brood met jam dat 

ik probeer weg te spoelen met wat lauwe koffie. Door de 

zenuwen krijg ik bijna geen hap door mijn keel. Echter de 

energie die het me oplevert zal ik nog hard nodig hebben de 



komende uren. De ‘mini-Mars’ als ‘toetje’ glijdt gelukkig wat 

makkelijker naar binnen. Helaas geen uitgebreid Engels ontbijtje 

omdat alle voorraad hier met een helikopter of de benenwagen 

geleverd moet worden. Ik pak mijn thermosfles die door de 

waard gevuld is met warme thee en loop nog een beetje stijf 

richting de toiletten voor mijn eerste ‘nervositeitsplasje’. 

Natuurlijk heb ik mijn hoofdlampje laten liggen in de eetzaal en 

ben ik genoodzaakt om op de tast en het lichtje van mijn horloge 

het urinoir te vinden. 

 

Ondertussen heeft de klok al enkele minuten geleden één uur 

geslagen en wordt het echt tijd om naar buiten te gaan. Bij mijn 

locker trek ik mijn zware en stijve schoenen aan en voorzie ik 

me van het nodig technisch materiaal. Als een olifant strompel 

ik de trappen af, weg van mijn verblijfplaats. “Tot vanmiddag” 

denk ik. Het frisse windje haalt me meteen uit mijn roes en zet 

alle radertjes op scherp. Voor de aller laatste keer controleer ik 

nog één keer alles: 

 

Klimgordel met karabiniers aan: ✓. 

Stijgijzers goed bevestigd onder mijn schoenen: ✓. 

Pickel en stokken bij me: ✓. 

Klimhelm op met daarop mijn camera en hoofdlamp: ✓. 

Rugzak met daarin voldoende extra kleding, drank, voeding en 

batterijen: ✓. 

Handschoenen aan: ✓. 

 

Ik bind het touw aan mijn klimgordel vast achter mijn 

touwgenoten. We staan in de startblokken om met ons drieën de 

duisternis in te verdwijnen! 

 

Het koudste punt van de nacht moet nog bereikt worden en de 

voorspelling is min tien graden Celsius. Dit is exclusief de wind 

die het nog wat kouder zal laten aanvoelen. Gisternacht heeft het 



nog behoorlijk gesneeuwd, maar er is geen ‘extreme’ wind of 

onweer op komst. Daarnaast hebben we door een goede 

voorbereiding alle drie geen symptomen van hoogteziekte. 

Ideale omstandigheden om te mogen vertrekken. Ik bevind me 

voor de deur van Refuge Tête de Rousse, een berghut op 3167 

meter hoogte. Doel van vandaag: de top van de Mont Blanc 

(4810 meter). 

 

Altijd op zoek naar nieuwe manieren om mijn grenzen te 

verleggen en verveling te voorkomen. Daarom geen zon, zee en 

strand tijdens de afgelopen zomervakantie maar een toppoging 

naar de Mont Blanc. Over mijn succesvolle beklimming kan ik 

nog wel uren schrijven en praten dus spreek me gerust aan 

indien je meer wilt weten. Voor nu nog een korte ‘wist je dat’ en 

voor mij de taak iets te verzinnen voor volgend jaar om die 

‘kick’ weer te krijgen… 

 

 
Pascal Aarts 

29 augustus 2013 – 08:10 – Top Mont Blanc (4810m.)  



 
 
  

CHRIS CRUTS 
Rijwielen en Bromfietsen 

Tel: 043-3472438     

Orleansstraat 1  
6217 LD  Maastricht 

 

KICHA 

Behandeling volgens afspraak 

Tongerseweg 328 

043 3477009 
 



 

  



‘ WIST JE DAT’ BIJ DE BEKLIMMING VAN DE 

MONT BLANC: 

 

o Hoogteziekte en het weer grote vijanden kunnen zijn en 

een poging naar de top kunnen voorkomen. 

o Beklimmers twee keer over het steenslaggevaarlijke Grand 

Couloir moeten ‘rennen’ via de ‘Normaal’ route. Dit een 

honderd meter lange oversteek tegen een rotswand is waar 

stenen van pingpong ballen tot koelkasten in een soort van 

‘half-pipe’ naar beneden kunnen vallen. 

o Je een rotswand van zeshonderd hoogtemeters moet 

beklimmen met behulp van handen, voeten en een 

staalkabel. 

o De lengte van het touw tussen jou en je touwgenootje 

tijdens het rotsklimmen zo klein is dat je hem/haar wel 

eens met je helm een helpend zetje geeft tegen hem/haar 

zijn achterste. Gelukkig stond de camera niet aan… 

o Heel veel laagjes kleding aangetrokken moet worden 

(thermoshirt, microvezelshirt, fleece-vest, windstopper en 

hardshell jas) om warm te blijven, zelfs ik die het zelden 

koud heeft. 

o Je over een gletsjer loopt met behulp van een pikhouweel 

die je bij zelfredding gebruikt indien je uitglijdt of in een 

gletsjerspleet valt. 

o Heel lang in het donker gelopen wordt en je ‘wereldje’ op 

dat moment alleen bestaat uit een lichtvlekje geproduceerd 

door je hoofdlamp. 

o Je veel ‘yellow snow’ tegenkomt en ook zelf produceert 

aangezien er geen toiletten op de Mont Blanc zijn. 

o Je voor iedere duizend meter stijgen één liter extra moet 

drinken om uitdroging en hoogteziekte te voorkomen. 

o ‘Brainfreece’ kunt krijgen door het drinken van water uit je 

‘SIGG’ flessen dat door de kou in ‘slush puppie’ veranderd 

is. 



o Zigzaggend omhoog gelopen moet worden omdat de 

hellingen zo steil zijn dat het niet mogelijk is om in een 

rechte weg de top te bereiken. 

o Om genoeg energie binnen te krijgen, door de kou 

bevroren sportrepen moet wegwerken.  

o Je een kleine zesenhalf uur onderweg bent vanaf de Refuge 

Tête de Rousse met alleen maar stijgen voordat je op de 

top van de Mont Blanc bent. 

o Er GSM bereik is op de top van de Mont Blanc en ik zo 

Silvy ’s morgens heb kunnen bellen om te laten weten dat 

ik op de top stond. 

o Als je na een inspannende tocht eindelijk op de top 

arriveert dan pas op de helft bent en weer dezelfde weg 

helemaal terug naar beneden moet. In afdalingen tachtig 

procent van de bergongevallen plaatsvinden. 

o Over sneeuwgraten gelopen wordt waar je mede-alpinisten 

moet inhalen en je eigenlijk verwacht dat dit niet mogelijk 

is. 

o Als je touwpartner naar een kant valt op een sneeuwgraat 

jij naar de andere kant moet ‘springen’ om niet allemaal 

omlaag te kukelen. 

o Je heel veel stomme mensen tegenkomt die nooit op de 

Mont Blanc hadden mogen zijn en waarvan je jezelf 

afvraagt of ze wel weer veilig beneden komen. 

o Je minimaal elf uur onderweg bent om van Refuge Tête de 

Rousse (3167 meter) naar de top van de Mont Blanc (4810 

meter) te stijgen en weer af te dalen naar Refuge Tête de 

Rousse. 

 

  



 

 
   JANUARI   FEBRUARI 

     
04. Léonique Hamers  01. Wendy Colson 

06. Wim van Herpt  03. Ans Braeken 

11. Harrie Darding  03. Dasima Schmitz 

14. Louis Bastiaens  04. Elles Lenaerts 

14. Ingrid Koolen  07. Willie Peeters 

20. Rubin Smal  08. Jasmijn Knaapen 

21. John Hogenboom  08. Gillis Willemsen 

23. Pierre Thijssens  09. Dewi Hesemans 

24. Vincent Sijben  09. Wesley Senten 

26. Herman Doms  11. Vivian Kluts 

30. Marc Hogenboom  12. Harrie Aarts 

31. Jeroen Ernenst  12. Mariet Willemsen 

   14. Math Knubben 

   14. Quintin Senten 

   19. John Darding 

   19. Andy Warnier 

   25. Lidy Buijs 

   26. Cindy van Duurling 

   28. Natasja Hesemans 

   28. Bèr Hesemans 

     

  MAART   

     

01. Henk Kluts  12. Bas Pinxt 

02. Richard Lamers  12. Jo van Vlodrop 

05. Laurent  Bastiaens  13. Lotte Alma 

07. Harrie van den Boorn  13. Krista van Weert 

07. Filippo Latilla  14. Anij Kuster 

07. Paul Thijssens  16. Mila Stevens 

08. Piet Hogenboom  17. Jack Buys 

10. Ron Thimister  17. Kees Close 

10. Rob van der Zee  17. Thibaud Hamers 

11. Jacques Severijns  27. Nico Hogenboom 

12. Léon van Duurling  30. John Koumans 

 



  



 

 

J.P. Hogenboom bv 
Voor een betere    

Centrale verwarming  
Sanitair     

Gas- en waterfitter  
Lood- en zinkwerken       

  

Sortieweg 46 
6219 NT Maasricht 
Tel:  043-3210518 
Fax: 043-3258066 


