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Nieuws van de commissie
werving en opleiding
Via deze weg willen we jullie op de hoogte houden van de
ontwikkelingen van onze leerlingen.
Leerling mee op straat
In het vorige Kallepingske stond vermeld dat Leo Quodbach
de harmonie zal gaan versterken tijdens de straatoptredens.
Maar ook Josée Bollen gaat mee lopen op straat en heeft
tijdens Koningsdag al ervaren dat saxofoon spelen en
marcheren tegelijk nog niet zo gemakkelijk is.
Afmelding leden
Helaas hebben Sten Schoonbrood (slagwerk) en
Bert Koumans (tuba) zich afgemeld als lid.
Voorspeeldag 2015
Een verslag van de jaarlijkse voorspeeldag op zondag 19 april staat
elders in dit Kallepingske.
Geslaagden Kumulus
De examens van Kumulus zijn nu achter de rug. Alle
examenkandidaten hebben hun uiterste best gedaan en zijn
geslaagd. Van harte proficiat.
Dewi Hesemans
Rubin Smal
Josée Bollen
Leo Quodbach
Luc Bastiaens
Lotte Alma

trompet
trompet
alt saxofoon
tuba
drums
klarinet

prelude
prelude
Hafa A
Hafa A
B
Hafa B

Petra Bollen
Claire Hermsen
Kiki Maes
Lars Daenen
Siobhán Kuster
Laurence Hamers

klarinet
dwarsfluit
klarinet
klarinet
alt saxofoon
klarinet

Hafa B
Hafa B
Hafa B
Hafa C
theorie A
theorie B

Wessel Thimister heeft wegens ziekte geen examen kunnen doen,
daarom wensen wij hem in de herkansingsperiode heel veel succes
met het Hafa C examen melodisch.
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:
Mathieu Bollen
Tim Gijselaers
Youri Herben
Tom van Dongen
Jochem Van Weert

tuba
trompet
altsaxofoon
kleine trom
klarinet

Wij wensen deze kinderen veel succes bij hun opleiding en veel
plezier bij de Blouwe.
Nieuwe cursus Spelen met Muziek
In september 2015 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!

hair by

043 - 3479644

www.hairbyroger.nl

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

Even voorstellen…
Hallo Musici!
Sinds een paar weken speel ik, Daniela Sommer, mee bij de
mooie groep van derde klarinetten bij de Blouw.
Ik ben 26 jaar en kom oorspronkelijk uit de prachtige regio
rond Stuttgart in Zuid-Duitsland. Voordat ik bijna 10 jaar
geleden begonnen ben met het spelen van klarinet, speelde ik
heel lang blokfluit. In mijn muziekvereniging in Duitsland heb
ik 7 jaar actief in de kapel meegespeeld. Toen ik in 2012 voor
mijn studies naar Amsterdam verhuisde, ben ik daar op zoek
gegaan naar een mooi orkest. Ik ben beginnen te spelen bij
het jeugdorkest “Jong Excelsior”. Gedurende de 2 jaren dat ik
lid was bij Jong Excelsior, heb ik prachtige mensen ontmoet en
heb ik super mooie en grappige ervaringen opgedaan.
Sinds september vorig jaar werk ik bij de Universiteit Hasselt
in België als doctoraatsbursaal in de biomedische
wetenschappen. Na bijna 7 maanden zonder orkestrepetitie
en zonder klarinet te spelen, was het heel duidelijk: zonder
muziek gaat het helemaal niet, ik moest op zoek gaan naar
een nieuw orkest! Dus na een beetje rondneuzen, heb ik de
Blouw ontdekt. Nadat ik een aantal foto’s gezien en rapporten
gelezen had, was ik zeker: daar wil ik meespelen!
Ik ben erg blij dat ik nu bij de Blouwe ben. Ik vind het super
leuk– het is een mooie en nieuwe ervaring voor mij om in zo’n
groot harmonieorkest met zo’n hoog niveau te mogen
meespelen. Ik ben blij verrast door de mooie bezetting van
het orkest en ik vind het super gezellig. Ik hoop nog lang bij dit
orkest te mogen spelen en een leuke tijd tegemoet te gaan.
Wij wensen Daniela heel veel mooie en gezellige muzikale
jaren toe bij harmonie Wilhelmina!

Coen & Rianne

Tongerseweg 390
6215 AD Maastricht
043 -3472487
www.cafedepepel.nl

Voorspeeldag 19 april 2015
Na weken van voorbereiding voor zowel de muzikanten als de
vele vrijwilligers was het op zondagochtend 19 april eindelijk
zo ver: de voorspeeldag, waarbij de jeugd van harmonie
Wilhelmina zijn vorderingen laat horen.
Met een spetterende opening op drums begon onze jaarlijkse
voorspeeldag. In een strak tempo volgden de andere
muzikanten uit de drumband. Na de mooie klanken op drums
konden vijf talentvolle blokfluiters hun nieuw verworven
muzikaliteit laten horen. Ze begonnen allemaal met een solo,
helemaal alleen op het podium en sloten af met een
spetterend miniconcert. Het plezier spatte van de gezichten
af!
De jonge talenten van het OpMaat orkest speelden allen eerst
een individueel stukje, gevolgd door een gezamenlijk
optreden, onder leiding van Iris Bannier. Ze speelden met
opperste concentratie enkele mooie muziekstukken.
Na een korte pauze was het de beurt aan de jeugdleden die
hun intrede in het “grote orkest” al hebben gedaan. Een
aantal muzikaal zeer mooie optredens volgden, met zelfs
enkele muzikanten die hun solo helemaal uit het hoofd
speelden.
Als laatste waren de leden van het Joonk Blouw orkest aan de
beurt. Ook deze leerlingen speelden ieder hun solo op de
bühne. De zaal was duidelijk onder de indruk van een aantal
van deze jonge muzikanten; dit bleek ook uit de hoge cijfers
die ze op het rapport hadden gekregen. Natuurlijk werden de
punten vol trots lieten ze de punten aan elkaar, hun ouders en
opa en oma getoond.

Als afsluiting van deze mooie, muzikale dag, mocht ook het
Joonk Blouw orkest nog een miniconcert verzorgen, voor het
eerst onder leiding van de nieuwe dirigent Alice Hendriks.
Alle muzikanten mogen, ondanks de zenuwen, trots
terugkijken op een geslaagd optreden en op een hele leuke en
gezellige dag bij harmonie Wilhelmina. Met maar liefst dertig
solo optredens, één saxofoontrio, vijf blokfluiters en de twee
orkesten zit het wel snor met de jeugd bij de Blouwe. Het is
prachtig om te zien dat er zo veel jonge, muzikale talenten
rondlopen bij ons!

DAK-ZINK en TIMMERWERKEN

Diependaalweg 11
3770 Vroenhoven Riemst
Tel: +32 (0)12/45.53.03
info@dakwerkenhaesen.be
www.dakwerkenhaesen.be

Brood en Banketbakkerij

Emmerix – Swennen
Ook op zondag leveren wij ovenvers!
Broodautomaat aanwezig!

Dinsdag rustdag
Ma tm za
08:00 tot 18:00
Zo
08:00 tot 14:30

Maastrichtersteenweg 232
Vroenhoven
Tel.
012 451672
Vanuit NL. 0032 12 451672

Uitstapje Tilburg 30 mei 2015
De dag begon om 10.30 uur bij de harmoniezaal in Wolder.
Nadat iedereen was gearriveerd en het slagwerk in de
aanhangwagen was geladen, konden we een plekje zoeken in
een van de twee bussen.
Bij het instappen werd iedereen van een overlevingspakket
voorzien. Dit was uiteraard goed verzorgd door onze
reisorganisatie. Een flesje water, twee broodjes, een
krentenbol, een appeltje voor de dorst en niet te vergeten,
heel toepasselijk en om alvast in een beestachtige stemming
te komen, een lion!
Toen iedereen een plekje had bemachtigd en we een kort
rondje Belsj hadden gemaakt om de bussen te draaien, kon de
reis beginnen. Al vrij snel werd duidelijk dat de buschauffeurs
zorgvuldig waren geselecteerd. In de bus zónder
aanhangwagen had chauffeur Rob de leiding. Hij slaagde er, na
een strenge toespraak over het dragen van gordels, in om ons
in een jolige stemming te brengen door zijn beste grapjes te
vertellen. Vooral zijn eigen uitbundige lach, die hij met plezier
door de bus liet galmen, zorgde voor een leuke sfeer. Ook
werden we toegesproken door de reisorganisatie. Zo werd het
programma toegelicht en mocht iedereen het
telefoonnummer van Wim noteren voor noodgevallen. Toen
we het zonnige Limburg verlieten (of net iets eerder) begon
het te regenen. Geen probleem, want toen we rond 12.30 uur
bij de Beekse Bergen aankwamen, scheen de zon weer voor
ons.
De organisatie deelde de entreetickets uit en we konden (met
zijn allen maar toch om de beurt) gebruik maken van de
toiletten. Eenmaal in het park, mochten we direct in de
volgende bussen plaatsnemen. Welke dieren we hebben
gezien?

Zebra's, jachtluipaarden, breedlipneushoorns, gnoes,
olifanten, kafferbuffels, giraffen, leeuwen enzovoorts. Het was
erg leuk dat we bij ieder dier een uitleg van de rangers kregen
over het leven van het dier. Welke dieren kunnen met elkaar
samen leven en welke niet? Welke dieren delen hun prooi met
de groep en welke zijn (in onze ogen) een beetje egoistisch?
Waar moet je op letten om mannetjes en vrouwtjes uit elkaar
te houden? Hoe lang doet een hert erover om een gewei te
creeeren waarmee hij de vrouwtjes kan verleiden? Toen
ranger Linda vertelde dat er bewust géén mannetjes van een
“tropisch soort hert” in het park aanwezig waren, zodat de
vrouwtjes konden overleven, schiep dit de nodige verwarring.
De heren in de bus uitten hun verbazing luidruchtig. Het
duurde dan ook even voordat ranger Linda de gelegenheid
kreeg om het uit te leggen. Nou, dat is omdat dit soort herten
een warmer klimaat gewend is en het de dieren dus al meer
energie kost om zich hier in Nederland warm te houden. Als
de dames dan ook nog eens kindjes moeten baren en voeden,
kost dat téveel energie. Daarom dus geen mannetjes in het
park. Begrijpelijk!

Ook was er genoeg ruimte voor ons om vragen te stellen.
Waarom bevinden de leeuwen zich achter een hek? Dat komt
doordat mensen die in het verleden zelf met de auto de
safariroute reden, niet in de auto bleven zitten maar
bijvoorbeeld de deur open deden, of even iets uit de kofferbak
gingen pakken. Kortom: erg leuk en leerzaam zo'n safari! Toen
deze voorbij was, mocht iedereen op eigen gelegenheid het
park gaan verkennen. Door onze organisatie werd de
roofvogelshow aanbevolen. Daar aangekomen werd ons
gevraagd om zoveel mogelijk te gaan zitten, zachtjes te praten
en vooral niet te eten.
Schijnbaar was deze boodschap niet bij al onze harmonieleden
doorgekomen. Óf ze waren te hard aan het kletsen en hadden
het niet gehoord, óf ze vonden het toch wel erg zonde van het
ijsje. Gelukkig hadden de vogels geen tijd om op ijsjes te azen.
Ze moesten zich namelijk goed concentreren om van de ene
“vogelaar” naar de andere “vogelaar” te vliegen. Het waaide
namelijk erg hard. Overigens zijn niet al onze leden bij de
vogelshow gespot. Er waren namelijk nog veel meer dieren te
bekijken en het park beschikte bovendien over terrasjes in de
zon.

Om 17.00 uur verzamelden we bij de uitgang van het park om
met de bussen richting het Likeur (en voor ons fris) museum in
Hilvarenbeek te rijden. Al snel bleek weer dat de chauffeurs
zorgvuldig waren geselecteerd. Zij reden namelijk zonder
aarzelen van het safaripark direct en via de snelste weg (!?)
naar het Likeurmuseum. Bij het museum aangekomen,
werden we hartelijk ontvangen door onze medemuzikanten
van hamonie L'Echo des Montagnes uit Tilburg. Zij hadden een
heerlijk broodbuffet voor ons verzorgd. Ook konden we een
kijkje nemen in het museum en was er gelegenheid tot
omkleden.

Het verzoek van onze dirigent (om 19.00 uur klaar zitten op de
concertlocatie om te repeteren) hebben we niet gered. Rond
19.15 uur zat wel iedereen klaar en konden we de
belangrijkste stukken nog even doorspelen.

Om 20.00 uur begon het concert. Juliën nam het publiek mee
op een wereldreis en het orkest speelde de bijbehorende
muziek. Zo zijn we in Spanje, Amerika en Frankrijk geweest.
Voor de eerste keer werden de concoursstukken op een
concert ten gehore gebracht.
–

Inspeelwerk Los Barbas - Ferrer Ferran

–

Verplicht werk Manhattan Symphony - Serge Lancen

–

Notturno uit Lieshout en zijn Molens - Henk Badings

–

Keuzewerk Microtopia - Bert Appermont

Het concertgedeelte van onze harmonie werd afgesloten met
Paris Montmarte van Toshio Mashima.
In de pauze konden onze orkestleden dan eindelijk een
biertje/wijntje drinken. Harmonie l'Echos des Montagnes had
ook hier de catering erg goed verzorgd.
Na de pauze ging het concert verder met een optreden van
onze gastheren en dames. Zij verzorgden een mooie tweede
helft.
–

The Temple of Artemis (1) - Alex Poelman

–

The Great Pyramid of Cheops (2) - Alex Poelman

–

Concerto de Aranjuez - J. Rodrio (arr. Geerd Doomen)

–

Hispaniola - J. de Haan

–

Story of Anne Frank - O.M. Schwarz

–

Puenteareas - R. Soutulli

Het was een zeer geslaagd en muzikaal concert op een mooie
locatie. Dirigent Rob ging dan ook met een voldaan gevoel
naar zijn hotelkamer in Best. Chauffeur Rob had echter nog
een ritje voor de boeg. Hij heeft ons veilig terug naar Wolder
gebracht.
Nogmaals hartelijk dank aan de reisorganisatie voor deze
gezellige en supergeslaagde dag!

Flessenactie jeugdkamp 2015
Ook dit jaar heeft de jeugd de handen uit de mouwen
gestoken om het jeugdkamp weer financieel mogelijk te
kunnen maken. De flessen-ophaal-actie blijkt een
succesformule.
Na 2 weken ervoor geflyerd te hebben zodat de inwoners van
Wolder wisten dat we flessen zouden komen ophalen, gingen
we zaterdag 13 juni rond 11uur van start. Gelukkig was het
net opgehouden met regenen en de rest van de dag was het
ook prachtig weer.
Met wat minder ‘oudere’ jeugd dan vorige jaren (Pinkpop)
was de opkomst van de échte jeugd niet minder: 17 kinderen
onder de 15 jaar waren aanwezig en hebben flink wat flessen
opgehaald.
Bij deze wil de jeugdkampcommissie Esther Smael bedanken
voor het verzorgen van de heerlijke lunch en het beschikbaar
stellen van haar tuin zodat we makkelijk alle flessen konden
sorteren en in grote zakken konden stoppen. Uiteraard mogen
we ook de inwoners van Wolder niet vergeten: ook dit jaar
hebben de kinderen weer een leuk bedrag kunnen ophalen
met deze actie. Iedereen bedankt!

MAES BOUW
Aannemers- en interieurbouwbedrijf

Maesbouw
Heugemerstraat 80
6229 AS Maastricht

Tel/Fax: 043- 361 76 99
Mobiel: 06-53 85 61 27

Herman & Anita
Weltens Bastiaens

Uw Slager Uw Traiteur
Sint Josephstraat 5 6231 EC Meerssen
Tel.043-3642723

Op zoek naar een mooi boeket bloemen, of een apart bloemstuk ??
Loop eens binnen bij Maravilha bloemsierkunst op het Mgr.
Vranckenplein in Wolder.
Een bloemenspeciaalzaak waar service en kwaliteit hoog in het
vaandel staat. Uiteraard kunt u ook bij ons terecht voor bloemwerk
voor speciale gelegenheden.

Mgr. Vranckenplein 8a

043-3440402 www.maravilha.nl

Pinkpop 2015
34.856 , 34.857, 34.858, 34.859, 34.860, consumptiebonnen
tellen... en die zak met Pinkpopbonnetjes is nog lang niet
leeg. Ja zo te zien hebben we weer flink wat geld verdiend
voor de harmonie op Pinkpop.
Een topteam was het weer, een groep van 35 vrijwilligers met
een groot hart voor de vereniging was zaterdag 13 juni te
vinden in de dranktent tegenover de 3FM-stage in Megaland,
Landgraaf. Meteen bij aankomst heb ik even gecheckt of ik
het podium goed kon zien vanaf mijn plekje achter het
tussenbuffet. Perfect uitzicht! Niet onbelangrijk natuurlijk,
want daar zullen later op de dag niemand minder dan
Jonathan Jeremiah, Selah Sue, Kensington en AVICII optreden.
We waren ruim vóór de openingstijd van het terrein al
aanwezig. Nadat we alles hadden klaargezet had ik al pauze!!
Er is een strak pauze-/werkschema waar iedereen zich aan
moet houden. Niet dat ik al veel gedaan had, maar vooruit.
Een rondje over het nog lege terrein dan maar. Toch een
vreemd idee dat het daar dan over 10 minuten vol staat met
ruim 60.000 toeschouwers. Maar ja, de pauze is maar een
kwartiertje dus snel terug naar de tent.
Om 12 uur stromen de bezoekers binnen. De eerste bonnetjes
worden wijselijk besteed aan een cola of Chaudfontaine. Maar
dat duurt niet lang, want nog geen kwartier later kunnen onze
tappers de bierkraan constant laten lopen.
De rest van de dag loopt gesmeerd. We hebben het goed druk
en alles verloopt vlekkeloos door de goede begeleiding en
organisatie van Wim van Herpt en Eddy Broux.
Na de show van AVICII mochten we de tent sluiten en
opruimen. Rond half 11 kwam Wim met de mededeling dat
we klaar waren voor vandaag en dat we naar de slotact van
die dag, Robbie Williams, mochten gaan kijken.

Dat heb ik me geen twee keer laten zeggen. Ik heb snel m'n
spullen gepakt, wat bonnen gehaald en nog lekker anderhalf
uurtje Pinkpop gevierd.
Jaja, "werken" op Pinkpop noemen ze dat. Nou ik heb
genoten, lekker gewerkt met gezellige mensen en goede
muziek. Volgend jaar weer!! Nu weer verder met die
bonnetjes... 34.860, 34.861, 34.862, 34.863….

WWW.TUININTERIEUR.BE
Ambachtelijke kwaliteitsprodukten om van te smullen!

Mgr. Vranckenplein 6a
6213 HL Maastricht
Tel. 043-3440480
slagerij@pinckaers.net

openingstijden
woensdag t/m vrijdag
8.30-12.30 &13.30-18.00
zaterdag 8.00-16.00

Ledenwervingsactie 26 juni
Op 26 juni vond onze open repetitie weer plaats met als doel
nieuwe leden te werven en een beeld te geven over de
(jeugd)repetities en de harmonie in het algemeen. De opzet
van deze open repetitie was anders dan andere jaren. Dit jaar
was bewust gekozen om geen reclame te maken via flyers in
de wijken maar meer via social media. Ook zijn in de laatste
week voorafgaande aan de open repetitie bij winkels, scholen
en Kumulus posters met onze uitnodiging opgehangen en is er
een uitnodigingsmail naar drie scholen gegaan met de vraag
deze te mailen naar alle leerlingen.
Omdat social media een steeds grotere rol speelt bij velen, is
hier op ingehaakt door de website en de Facebookpagina van
de harmonie een grote rol te laten spelen voorafgaande aan
de open repetitie. In een aantal opeenvolgende weken werd
er wekelijks een opdracht geplaatst op de site.
De oplossing van deze opdracht leverde een letter op. Alle
letters samen vormen de naam van een instrumentengroep.
Tijdens de open repetitie kwam één instrument van deze
groep op de voorgrond. Echter, niet op positieve wijze. Dit
instrument wilde de repetitie bewust dwarsbomen. Het was
aan de aanwezigen om op deze open repetitie via een aantal
laatste opdrachten er achter te komen welk instrument er
bedoeld werd.
De volgende opdrachten zijn wekelijks uitgebracht:
Opdracht 1:
Welke muziekstijl hoort bij Elvis Presley – Blue Suede Shoes?
Van deze muziekstijl hebben we de laatste letter nodig.

Opdracht 2:
“Hoe oud is uw zoon?” Vroeg de dirigent tijdens de open
repetitie aan een vader. De vader antwoordde hierop, mijn
zoon is 5 keer zo oud als mijn dochter en mijn vrouw is 5 keer
zo oud als mijn zoon. Ik ben 2 keer zo oud als mijn vrouw. Al
onze leeftijden samen zijn net zoveel als de leeftijd van mijn
moeder die vandaag haar 81ste verjaardag viert.
De leeftijd van de zoon is de plaats van de letter in het alfabet
die we nodig hebben.
Opdracht 3:
Lied: ‘Amazing Grace’.
Van deze titel hebben we de eerste letter nodig.
Opdracht 4:
Een dirigent verzamelt zoveel mogelijk partijen. Dit omdat hij
er een hobby van heeft gemaakt om van 4 partijen 1 nieuwe
partij te maken. Op een morgen heeft hij weer 32 partijen
verzamelt. Hoeveel nieuwe partijen kan hij nu maken?
Het aantal partijen is de plaats van de letter in het alfabet. De
letter die we nodig hebben staat voor de gevonden letter.
Deze week ook een letter zonder opdracht. Deze letter is de
‘t’.
Opdracht 5:
Welk instrument speelt de hoofdrol in het volgende
muziekstuk? “76 magic ……..?”
Van dit instrument hebben we de tweede letter nodig.
Opdracht 6:
Welke muziekstijl hoort bij de volgende omschrijving:
Deze stijl van muziek is in Noord-Amerika een genre van de
populaire muziek. Teksten en melodieën van traditionele
volksmuziek worden nieuw gearrangeerd en geïmiteerd.

Populaire instrumenten van deze muziek zijn de viool
en doedelzak.
Van deze muziekstijl hebben we de laatste letter nodig.
Omdat het gezochte instrument acht letters heeft nog een
letter zonder opdracht. Deze letter is de ‘n’.
Van de acht gevonden letters kon de naam van een
instrument gemaakt worden. Deze naam was nodig op de
open repetitie.
Na een welkomstwoord van Petra werd de open repetitie,
met als titel ‘Wie speelt de mol?’, geopend door onze dirigent
Alice van het jeugdorkest Joonk Blouw met het spelen van het
stuk Batman. Na de laatste klanken van Batman werden de
aanwezigen gevraagd de gevonden letters in de goede
volgorde te leggen zodat woord ‘klarinet’ gevormd werd.
Tijdens de open repetitie heeft één muzikant van de
klarinetgroep de repetitie proberen te dwarsbomen door
‘mollen’ te spelen waar deze niet moesten. De aanwezigen
probeerden aan de hand van vragen en opdrachten te
achterhalen wie de mollen speelde.

Dit was nog niet zo gemakkelijk. Vooral omdat de mol zijn
partij speelde alsof hij zich van geen kwaad bewust was.
Daarom werden de aanwezigen uitgenodigd om tussen de
muzikanten te gaan zitten om zo misschien de mol te kunnen
ontmaskeren. Na nog enkele aanwijzingen van onze dirigent
werd uiteindelijk Lars als de mol ontmaskerd.
De kinderen werd na het vinden van de mol gevraagd of om te
dirigeren. Dit leek voor Levi wel een uitdaging die hij met
twee handen heeft aangegrepen. Met wat hulp van de
dirigent heeft Levi het jeugdorkest goed kunnen leiden en met
een diepe buiging nam hij afscheid van het orkest en de
aanwezigen.

De opkomst tijdens de open repetitie was vergelijkbaar met
andere jaren. Voor de commissie werving en opleiding een
goede reden om dit nieuwe concept verder uit te werken.
We willen alle muzikanten van het jeugdorkest en Alice
bedanken voor de positieve inbreng. Als laatste willen we
Claire, Elsa, Lars, Neville, Petra en Yentl bedanken voor de
muzikale ondersteuning.
Commissie werving en opleiding

Koeriersdienst

Lebens
- Pakketten
- Documenten
- Goederen

- Benelux
- Europa

Bel voor vrijblijvende offerte

06-549 54624
Redemptielaan 11a
6213 JC Maastricht
www.koeriersdienstlebens.nl

Mgr. Willigersstraat 14
6247AZ Gronsveld
Tel: 043 - 4081655
Fax: 043 - 4087020

SPONSORS
Bastiaens - Corpeleijn, E.
- 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
Kruiveld BV, S
- Maastricht
Verkeersschool Johan Mulkens
- Maastricht
Café de Pepel
- Wolder
J. van de Staay, architecten
- Maastricht
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
Ivo van der Zee Belastingadviespraktijk - Maastricht
Reinders Assurantiegroep
- Maastricht
Vithebo B.V. Bouwservice
- Maastricht
Dakbedekkingen J. Hameleers en Zn. BV - Maastricht
Darmaas
- Maastricht

Leden club van honderd
P.J.C. Aarts
I. Alken - Bastiaens
E. Bastiaens - Corpeleijn
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.A.H. Borgignons
T.J.F.M. Bovens
H.M. Brandt
J. Bronswaar
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
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
P. Rondagh
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. van Weert - v. Neer
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

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

Fysio Smeets, Actief in Balans!

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

Wandeltocht 4 oktober
In de voorbereiding op het bondconcours repeteert ons
harmonieorkest op zondag 4 oktober van 10.00 – 12.30 uur in
de zaal van onze buren, de greune zaol.
De reden voor deze keuze is dat het prettig voor het orkest is
om in diverse zalen te repeteren om zodoende beter
ingespeeld te zijn op veranderde omstandigheden die we ook
in de Oranjerie in Roermond kunnen tegenkomen.
Op zich is dat niets nieuws, echter wel dat de repetitie ditmaal
in de zaal van de Greune gaat gebeuren.
Na de repetitie worden de leden en hun partners uitgenodigd
om deel te nemen aan de lunch, welke wordt gesponsord
door de supportersvereniging.
Na de lunch is er een wandeltocht voor iedereen. Niet alleen
voor de leden met partners, maar ook voor vrienden,
kennissen en familieleden!! Kortom, iedereen is welkom.
De supportersvereniging organiseert deze wandeling.
Inschrijven kan vooraf en geeft ons de gelegenheid om de
voorbereiding optimaal te kunnen doen. U kunt het
deelnameformulier op de volgende bladzijde invullen en
afgeven aan Harrie van den Boorn, Viola van den Boorn of
Marc Hogenboom
U kunt ook mailen naar: Harry@hvdboorn.nl of
marc@hogenboom.cc, waarbij u uw naam, aantal personen
dat deelneemt aan de lunch, aantal personen dat deelneemt
aan de wandeltocht en uw telefoonnummer noteert.

Deelnameformulier
wandeltocht 4 oktober:
Familie:_______________________________
Aantal deelnemers lunch:_________________
Aantal deelnemers wandeltocht:___________
Telefoonnummer:_______________________

heads hairfashion
St. Josephstraat 21

 043-3648765 6231 EC Meerssen

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

GUUS GRUISEN
REPARATIE TECHNIEK

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

KICHA
Tongerseweg 328

043 3477009
Behandeling volgens afspraak

CHRIS CRUTS
Rijwielen en Bromfietsen

Orleansstraat 1
6217 LD Maastricht
Tel: 043-3472438

AGENDA
Zie voor een actueel overzicht:
http://www.harmoniewilhelmina.nl/
onder het kopje info.
Hieronder volgende activiteiten tot zover bekend:
Concerten en uitvoeringen

26 juni 2015: optreden tijdens wervingsactie
19:00 – 20:00 uur (Harmoniezaal Wilhelmina)

27 september 2015: Concert met fanfare St. Wiro 't
Reutje 15:00 – 17:30 uur ('t Aad Raodhoes in Melick)

4 oktober: Lunch & wandeltocht vanaf 12:30 uur
(Wolder e.o.)

11 oktober 2015: Concert met harmonie Concordia
Margraten 15:30 – 18:00 uur (harmoniezaal
Gronsveld)

25 oktober 2015: Concours, de uitvoering
19:00 uur (Theaterhotel de Oranjerie, Roermond)

1 november 2015: Opluisteren
Allerzielenviering 14:30 – 15:30 uur (Kerk in Wolder)

7 november 2015: Percussion Wolder
19:00 – 23:00 uur (Harmoniezaal Wilhelmina)

Op straat en activiteiten

29 augustus 2015: Werkzaamheden Preuvenemint
(Preuvenemint Vrijthof)

18 september 2015: Jeugdkamp (Woushoeve)

26 september 2015: Grote Clubactie 17:00 – 18:30 uur
(Rondgang Wolder)

Bent u onze volgende
adverteerder?
Neem dan contact
op met de redactie!
kallepingske@harmoniewilhelmina.nl

Juli

Augustus

Leigh Mead
2
Frank Hamers
5
Pascal Aarts
11
Servé Tillie
11
Ruud Maes
13
Guy van den Boorn16
Youri Herben
17
Áron van der Meer 19
Max van Dongen 22
Denny Kluts
24
Siobhán Kuster
25
Raoul Snijders
29
Luc Bastiaens
30

Willie Beckers
Lucie Hameleers
Sam Berghof
Julien Daenen
Erik Rosier
Wendy Hul
Gijs Gerrits
Johan Groeneweg
Jacq Hul
Gerrie Hesemans
Tim Gijselaers
Lars Daenen
Robert van Weert

September
Peggy Bustin-Duijsinx
Coen van Thor
Jean-Paul van Dongen
Daphne Hogenboom
Laurent Paulissen
Annelies Knaapen
Jo Knipschild
Johan Noordijk
Willie Hertogen
Roel Close
Elza Feijs
Chantal Feijs
Sjef Thimister

1
8
9
17
17
20
21
22
23
25
27
30
30

2
2
5
5
7
9
12
17
17
18
23
24
24

Hogenboom
Installaties

Voor een betere:





Centrale verwarming
Sanitair
Gas- en waterfitter
Lood- en zinkwerken

Sandersweg 110
6219 NW Maastricht
Tel: 043-3210518
Fax: 043-3258066
Internet:
Email:

www.instal-hogenboom.nl
order@instal-hogenboom.nl

