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Jaarlijkse voorspeeldag 6 april
Het was zondag 6 april, erg mooi weer en zo was de
commissie werving en opleiding erg benieuwd naar de
opkomst op deze voorspeeldag.
De dag werd begonnen met de optredens van de
slagwerkers. Deze varieerden van nogal heftige
drumsolo’s tot melodische klanken en natuurlijk de basis
van het slagwerk: de kleine trom. De solo optredens
werden afgesloten met een erg leuk optreden van Joonk
Blouw drumband.
Na een korte pauze was het de beurt aan de muzikanten
van het OpMaat orkest. Elk jaar opnieuw weer een genot
om te zien hoe deze beginners heel fanatiek bezig zijn.
Het OpMaat orkest speelt vanaf 10 januari in een nieuwe
bezetting. Ondanks deze zeer korte studeertijd, konden zij
al vijf werkjes uitvoeren o.l.v. Iris Bannier. Chapeaux, dat
is echt hartstikke goed.
Daarna waren de blokfluiters aan
de beurt. Ze waren alle 5 erg
zenuwachtig, maar dat was aan
hun optredens niet te horen. Die
waren super. Mauro speelde zelfs
nog een extra stukje ter ere van
zijn opa.
Na de pauze was het de beurt aan de leerlingen met de
blaas instrumenten, hoewel moet worden opgemerkt, dat
ook hier nog mensen speelden die pas enkele maanden
bezig waren en dat was eigenlijk niet eens meer te horen.

Vol overgave werd er gespeeld, de ene muzikant maakte
gebruik van onze pianiste (Christianne Steegmans) en de
andere had weer liever een CD. Hoewel ik moet
opmerken dat het gebruik maken van de pianiste voor
sommigen toch moet worden aanbevolen, daar zij op
spannende momenten het tempo even kan aanpassen. Dat
doet de CD natuurlijk niet, die gaat in hetzelfde strakke
tempo door en dat viel nog al eens tegen...
Na de solo optredens, volgde het optreden van Joonk
Blouw orkest o.l.v. Rob van der Zee.
Ook dit ensemble speelt pas heel kort in deze bezetting,
sinds 7 februari. Het orkest is heel erg uitgedund, daar de
collega’s die al bij het orkest zitten zijn uitgestapt.

Men vond de belasting op de repetitie avond te groot voor
deze nog jonge leden. Zij repeteerden eerst met Joonk
Blouw en dan volgde nog eens de repetitie van het groot
orkest tot half elf. Dat was echt te lang. Ondanks de zeer
korte tijd van repeteren ( 1 x per twee weken) werd er een
bijzonder leuk programma gepresenteerd. Hartstikke
goed van jullie allemaal!!!

Toch vind ik dat ondanks het prachtige weer, er meer
leden aanwezig zouden moeten zijn. Op deze zondag
presenteren onze “collega’s” zich aan het publiek en
vooral aan de jury ( Rob van der Zee, instrumentaal en
Ad Triepels, slagwerk )Het is leuk voor de kids, als
de”groten”, zich dan ook eens laten zien en hun komen

aanmoedigen. Een schouderklopje van zo iemand, maakt
grote vrienden..ehh ik bedoel kleine vrienden.
Laten we afspreken dat we volgend jaar dus meer leden
mogen begroeten om hun collega’s aan te moedigen.
Graag wil ik de commissie werving en opleiding
bedanken voor het organiseren van deze geweldige
voorspeeldag. Wij weten natuurlijk hoeveel werk het is
om zo’n dag succesvol te organiseren.
Complimenten hiervoor.

R.EMONS
Voor al uw verse vis, gebakken vis
of complete visbuffetten.



Openingstijden: Ma
Di +Wo + Do
Vr:
Za:

gesloten
9:00-18:00
9:00-18:30
9:00-16:00
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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.
Voorspeeldag:
Een van de vaste activiteiten van de commissie is het
organiseren van de jaarlijkse voorspeeldag, Een verslag
hierover kunt u vinden elders in deze uitgave.
Geslaagden Kumulus:
De examens van Kumulus zijn nu achter de rug. Alle
examenkandidaten hebben hun uiterste best gedaan en
zijn geslaagd. Van harte proficiat.
Sam Berghof
Josée Bollen
Max van Dongen
Devon Habets
Giscard Hamers
Laurence Hamers
Léonique Hamers
Siobhán Kuster
Filippo Latilla
Maurice Pauwels
Robin Schoonbrood
Wessel Thimister

klarinet prelude
altsaxofoon prelude
trompet prelude
klarinet B
trombone B
klarinet A
klarinet B
altsaxofoon A
trombone A
contrabas B
dwarsfluit B
kleine trom C

Elza Feijs heeft door een blessure nog geen examen
kunnen doen, maar zij zal tijdens de herexamens zeker
slagen voor haar klarinet A examen.

Instrumentkeuze:
De cursus Spelen met Muziek loopt weer bijna ten einde
en dus was het weer tijd voor een aantal leerlingen om
een instrument te gaan kiezen. Onderstaand het resultaat:
Daniek Hesemans
Anij Kuster
Mauro Lexis
Áron van der Meer
Mila Stevens

altsaxofoon
dwarsfluit
trombone
hoorn
altsaxofoon

Wij wensen deze kinderen veel succes bij hun opleiding
en veel plezier bij de Blouwe.
Nieuwe cursus Spelen met Muziek:
In augustus 2014 start een nieuwe cursus “Spelen met
Muziek” voor kinderen van groep 4 t/m groep 6.
Inschrijven kan nu al bij de commissie werving en
opleiding!
Samenstelling Commissie Werving en Opleiding:
Wij hebben Leo Quodbach bereid gevonden om de
commissie Werving en Opleiding te komen versterken.
Leo speelt tuba in Joonk Blouw orkest.
Wij wensen Leo veel succes en vooral veel plezier in de
commissie.

Paris Montmartre.

Op 17 mei vond in onze harmoniezaal het concert Paris

Montmartre plaats.
In een mooi aangeklede zaal werden de bezoekers
onthaalt met een heerlijk gals Brut Rose en voor wie dit
te “zwaar”was, was er Jus d’orange.
Het was voor de meeste bezoekers een grote verrassing.
Binnenkomend kon men meteen de prachtige Eiffeltoren
zien, welke achter in de zaal stond.

De concertcommissie had kosten noch moeite gespaard
om te zorgen voor een heerlijke ambiance.
Ernaar informerend, hoorde ik dat dit niet elk concert
hetzelfde zal zijn, maar dat men toch vaker van dit soort
verrassingen voor u in petto heeft. Zeker als het concert
in de eigen zaal zal worden gegeven.

Het concert was mooi,
Heerlijke werken om naar te lusiteren en allemaal met
een frans tintje.
De luisteraars hadden wel duidelijk hun voorkeur voor
het lichtere repertoire. Het “concours stuk”, Poème du
Feu, kreeg van het publiek minder waardering als de
overige stukken.
Maar zoals u allen natuurlijk zult weten, komt voor ons
een concours steeds dichterbij, vandaar dat ook wij deze
stukken steeds meer in ons programma zullen moeten
opnemen.
Julien Daenen had voor de uitleg van de stukken, het
publiek aan zijn lippen hangen.
“Dee Belsj wèt ’t wel leuk te bringe”, hoorden we veel
mensen vertellen!
Chapeaux Julien.
Na het concert was het tijd voor de “after party”.
Met op de achtergrond heerlijke franse chansons, kon
men onder het genot van een lekker frans kaasje, nog een
paar uurtjes lang genieten van een gezellige avond. Daar
kon de welriekende franse kaas, niets aan veranderen.
Wij hopen van harte dat u zich heeft geamuseerd en zien
u graag terug op 15 november in ’t Paenhuys, in Riemst,
voor het Gala-concert met Pearl Jozefzoon.

Blu-E-Motion on tour.
Sinds de oprichting van de kapel op 1 juni 2012 hebben
we al diverse keren acte de presence gegeven bij
gelegenheden die georganiseerd worden door onze
vereniging zoals;
 Ons eigen St.Caeciliafeest
 Oktoberfeest van de supportersvereniging
Maar we hadden ook al 2 keer een optreden bij de
Maestrichtse dienstdoende stadschutterij 1815 bij het
ontvangen van de stadsprins.
Dit jaar kregen we echter ook al uitnodigingen om op
ander locaties op te treden en de wolderse blauwe kleur te
vertegenwoordigen.
Ter gelegenheid van het het Jubileum van de
Watersportvereniging de Maasvogels.

Waar we gedurende 2 uurtjes de aanwezige leden een
gezellig stukje muziek hebben gebracht. Het weer was

uitstekend om aan de waterkant te vertoeven en de
muzikanten van Blu-E-Motion hadden dan ook niet te
klagen.

Het andere optreden van Blu-E-Motion was in Waterval
(Ulestraten) bij een kapellentreffen dat georganiseerd was
door de plaatselijke Kuutekapel.

Ook deze organisatie had geluk met het weer en Blu-EMotion werd na afloop herhaalde malen aangesproken
door de aanwezige toehoorders dat ze onder de indruk
waren van de gebrachte muziek en muziek keuze.
Een leuke bijkomstigheid was dat de pas geïnstalleerde
nieuwe wethouder van Meerssen “Jan Gulikkers”
aanwezig was en dat is degene die onze huismars van
wolderse tekst heeft voorzien.
Op de wei hebben sommige muzikanten van Blu-EMotion nog een gezellige nazit gehad en geluisterd wat
de “concurrerende” kapellen ten gehore brachten.
Indien u op de hoogte wenst te blijven van de activiteiten
van Blu-E-Motion moet u maar eens een kijkje nemen op
de facebook pagina van de kapel;
https://www.facebook.com/BluEmotionWolder
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-
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Lemmens
Koenen en Co
Fysiotherapie M. Smeets
Café Zaal Aajd Vroenhove
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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

Concert plein 1992
Zaterdag 14 juni om 15.30 heeft het Harmonieorkest een
openlucht concert op Plein 1992 verzorgd.

De harmonie had afwisselende muziekstijlen op het
programma staan, zo hebben de toch in grote getalen
toegestroomde toeschouwers kunnen genieten van onder
andere:
 Pink Panther
H.Mancini
 Gangnam Style
PSY
 Frenesi
A.Dominquez
 Cortege de Bacchus L.Delibes
 Paris Montmartre
 L'Arlesienne
G.Bizet
 Les Miserables
C.M.Schönberg
 A Brand New Day
L.Vandross
 Cry me a River
Michael Bublé
 Music
J.Miles
 Gonna Fly Now
B.Conti
 Whenever Wherever Shakira

In veel werken was er plaats voor diverse eigen solisten
die met hun optreden veel bewondering en applaus
oogsten van het aanwezige publiek. We hadden
toeschouwers
vanaf eigen
balkons maar ook
toevallige
voorbijgangers
die zich op de
trappen bij
Coffeelovers
gemakkelijk
maakten en de
rest van het
concert bleven
luisteren.
Verder was
noemenswaardig
dat enkele
nieuwe nummers
zoals Brand new
Day, cry me a

river, GonnaFly me Now en Music pas enkele weken
opde lessenaar lagen en eigenlijk bedoeld zijn voor het
Concert op 15 november in het Paenhuys in Riemst met
Pearl Josefzoon.
Dus indien u deze leuke nummers ook een keer wilt zien
worden uitgevoerd door ons orkest dan moet u zeker het
concert in Riemst niet missen.
Vanaf nu gaat het orkest zich dan ook verder
voorbereiden op dit Galaconcert met;

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
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
J. van Dam
H.W.P. Darding
J.W.P. Darding
J. Deen
H. Dieteren - Franssen
J.W.M. Dinjens
H. Doms
J. Dritty
J.J.H.M. Duijsinx
L.R. van Duurling
V.H.M. Eggen
G.M. Eijssen
J. Eijssen

M.W.M.W. Ernenst
J.J.H. Ernenst
C. Ernenst - van Beek
W. Feijt
M.W. Feijt
J. Groeneweg
M. Groeneweg
H. Habets
L.J.E. Hameleers
Guy Hamers
W.J.J. de la Haye
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
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
L. Rammers
J. Sijben
M.E.J. Smeets
C. Smits en R. Nabben
J.A.S. Stevens
G.P.M. Theunissen
L. Theunisz
P.M.J.I. Thijssens
P.M.J. Thijssens
P.J. Thijssens
R.P.M.J. Thimister
C.C. van Thor
L.L. Tillie
L. Vandenboorn
H.H.A. van Veggel
J.J.A. Vliegen
J.L. van Vlodrop
J.J.M. Vrancken
H.T. Warnier
H. 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
L. van der Zee
R.J.J. van der Zee

Agenda

.

Zie voor een actueel overzicht:
http://www.harmoniewilhelmina.nl/
onder het kopje info. Hieronder volgende activiteiten tot zover
bekend:
Concerten en uitvoeringen:
 1 november 2014: Percussie Wolder 19:00 (Harmoniezaal
Petrus en Paulus)
 15 november 2014: Concert met Pearl Jozefzoon 20:00 –
23:45 (Paenhuys Riemst)
 30 november 2014: Adventsconcert 15:00 – 16:00
 24 december 2014: Opluisteren vigilieviering 23:00
 26 december 2014: Opluisteren Eucharistie 2e Kerstdag
09:30 – 10:30

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

Op straat en activiteiten:
 6 juli 2014: Werkzaamheden Ronde van Wolder
 22 augustus 2014: Jeugdkamp (Woushoeve)
 28 augustus 2014: Werkzaamheden Preuvenemint
 13 september 2014: Grote Clubactie rondgang Wolder 17:00
– 18:30
 25 oktober 2014: Oktoberfest 20:00 (Harmoniezaal
Wilhelmina)
 22 november 2014: St. Caeciliafeest 18:30 (Harmoniezaal
Wilhelmina)

Flessenactie
Om ook dit jaar een onvergetelijk jeugdkamp te kunnen
organiseren zijn onze jeugdleden op zaterdag 7 juni weer
door Wolder getrokken om statiegeldflessen te
verzamelen. Om 11 uur kwamen we bij elkaar op het
kerkplein om van daaruit in drie groepjes door de wijk te
trekken. Nou ja, groepjes… Deze "groepen" waren toch
wat groter dan verwacht. De opkomst van de jeugd was
tot ons genoegen verrassend groot. Uiteindelijk waren de
kofferbakken en achterbanken van de 3 auto's die elk per
groepje meereed dus te klein. Nee nee, geen kinderen in
de kofferbak, maar flessen. Heel veel flessen die zij zelf
thuis al opgespaard hadden.

Maar met een beetje (uiteraard verantwoord) duwen en
proppen ging alles en iedereen erin en konden we
vertrekken. Met genoeg verkoeling, een zwaailicht op het
dak en een routeplanner hebben deze kids de hitte
getrotseerd, tot grote hoogtes geklommen (sorry Robin),
maar vooral heeeeeeel veel flessen opgehaald!!

Toen alle flessen waren opgehaald was het tijd om uit- en
in te laden. De begeleiders konden de flessen bij Esther
en Jeroen Smael thuis uitladen en sorteren. Dat "inladen"
was voor de hardwerkende jeugd, want voor hen had
Esther een uitgebreide lunch verzorgd. Het harde werk zit
erop, voor de meesten dan… Want de begeleiders
moesten alle flessen nog sorteren en inleveren. Dit zorgde
af en toe voor merkwaardige taferelen en lange files in de
supermarkten.

Maar om af te sluiten, de jeugdleden hebben weer
ontzettend hun best gedaan en veel flessen opgehaald.

Een geweldig jeugdkamp wordt dus gegarandeerd!! In het
bijzonder wil ik Esther en Jeroen Smael bedanken voor
hun gastvrijheid en de aangeboden lunch.
Het aftellen naar het jeugdkamp kan beginnen!
- - Raymond Pauwels - PS 

JULI
01.
05.
11.
11.
16.
16.
19.
22.
24.
25.
30.

AUGUSTUS

Leigh Mead
Frank Hamers
Pascal Aarts
Servé Tillie
Guy van den Boorn
Eddy Broux
Áron van der Meer
Max van Dongen
Denny Kluts
Siabhán Kuster
Luc Bastiaens

02.
02.
05.
05.
07.
09.
12.
13.
17.
18.
18.
21.
24.
24.

Willie Beckers
Lucie Hameleers
Sam Berghof
Julien Daenen
Erik Rosier
Wendy Hul
Gijs Gerrits
Marcel Mourmans
Johan Groeneweg
Gerrie Hesemans
Yves Koumans
Robin Schoonbrood
Lars Daenen
Robert van Weert

21.
22.
23.
27.
30.
30.

Jo Knipschild
Johan Noordijk
Willie Hertogen
Elza Feijs
Chantal Feijs
Sjef Thimister

SEPTEMBER
01.
08.
09.
11.
17.
17.
20.

Peggy Bustin - Duijsinx
Coen van Thor
Jean-Paul van Dongen
Bert Koumans
Daphne Hogenboom
Laurent Paulissen
Annelies Knaapen

