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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.
Aanmelding leden
Wij zijn erg blij als zich spontaan mensen bij onze harmonie
aanmelden om bij ons mee te komen spelen.
In dit geval betreft het moeder en 2 zoons uit een hele
muzikale familie.
Anastasia Goldberg is concertpianiste en zij gaat nu
bastrombone leren spelen.
David van der Zanden gaat op tubales en zijn tweelingbroer
Hans gaat hoorn spelen (net als zijn vader).
Wij wensen hen heel veel succes en plezier bij de Blouwe.
Afmelding leden
Helaas heeft Elsa Bollen (contrabas) zich afgemeld als lid.
Geslaagden Kumulus
Wessel Thimister is met heel goede cijfers voor zijn examen
Hafa C geslaagd. Proficiat.
Uitreiken instrumenten
Op 30 augustus zijn na afloop van de 1e repetitie van het
orkest de instrumenten uitgereikt aan de nieuwe leerlingen.
Hoewel uitgereikt, de kinderen moesten zelf hun instrument
gaan ophalen bij de groep muzikanten die datzelfde
instrument bespelen.

De één kon zijn nieuwe instrument wat gemakkelijker vinden
dan de ander.
Gelukkig hebben ze allemaal hun instrument gevonden en
ondertussen hebben ze ook al enkele lessen gehad op dat
instrument. Wij hopen dat zij daar veel plezier bij hebben en
in januari 2016 zullen zij al gaan instromen in het OpMaat
orkest.
Mathieu Bollen
Tim Gijselaers
Youri Herben
Tom van Dongen
Jochem Van Weert

tuba
trompet
altsaxofoon
kleine trom
klarinet

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

Grote Clubactie 2015
Omdat de Grote Clubactie in de afgelopen jaren een groot
succes was doen wij dit jaar natuurlijk ook weer mee.
De verkoop is gestart op 19 september.
Op zaterdag 26 september hebben onze jeugdleden, deur aan
deur, loten verkocht aan de inwoners van Wolder.
De actie loopt nog tot de trekking van de Grote Clubactie 2015
op 10 december.
Wilt u nog loten bestellen?
Neem dan contact op met Petra Pauwels via
groteclubactie@harmoniewilhelmina.nl of 06-23005718.
Alvast hartelijk voor uw bijdrage!

Coen & Rianne

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

Global Exploration
Reisverslag Bram Hogenboom
Hallo allemaal,
Ik ben al weer 3 en halve week terug van mijn onvergetelijke
reis naar Thailand en Cambodja, en hier wil ik wat over
vertellen voor de mensen die mij in dit project ondersteund
hebben.
Mijn reis begon op maandag 13 juli, met het verzamelen van
iedereen van Xplore in het Graaf Huyn College. We kregen
nog wat spullen aangereikt die nog mee moesten op reis
waar bij sommige geen plek meer voor was in andere tassen.
Na dit allemaal geregeld te hebben was het tijd om familie en
vrienden gedag te zeggen. Ik gaf pap en mam een knuffel en
zei: ‘tot over 3 weken he’, en ik stapte met heel veel zin in de
bus. Na 10 minuten was iedereen in de bus en maakten we
ons klaar om naar Schiphol te gaan.
Rond tien over 7 ’s avonds kwamen we aan op Schiphol. Hier
ging ons avontuur pas echt beginnen. We hebben 1 keer over
moeten stappen en
na 31 uur reizen
waren we eindelijk
aangekomen bij ons
eerste resort. Hier
hebben we onze
buddy’s leren
kennen en hebben
met hen een hele
week allemaal leuke
dingen gedaan zoals
tempels bezoeken,
samen bidden,

samen dansen, op hun middelbare school les gegeven en
gesport en nog veel meer.
Na de eerste week gingen wij naar Cambodja waar we ook
een week zijn gebleven. De eerste 3 nachten sliepen we in een
hotel heel dicht in de buurt van SOID, een school voor de
allerarmste kinderen van het dorp in de leeftijd van 7 tot 14
jaar. Hier hebben we het dan ook heel erg leuk gehad, omdat
deze kinderen heel goed Engels konden en sommige konden
het nog beter dan hun eigen leraar. Uiteindelijk zijn we 4
dagen bij SOID geweest en hier hebben we samen met de
kinderen gesport, muren en tafels opnieuw geschilderd en
ook een beetje laten zien hoe het in Nederland eruit ziet.

Na deze 4 leuke dagen stond op de planning dat we zouden
gaan overnachten bij Pastor Abraham. Dit hebben we dan ook
gedaan. Pastor Abraham is een man die al zijn geld in een
school heeft gestoken voor kinderen die uit de sloppenwijken
komen, omdat ook zij recht hebben op onderwijs. Het enige
nadeel was dat de kinderen op deze school wat agressief
waren, maar dat konden we ook wel begrijpen, omdat ze toch
wel redelijk hard zijn opgevoed. Maar voor de rest hebben wij
het super leuk hier gehad, we hebben heel veel met ze
gesport, liedjes gezongen en met de jongste kinderen tikkertje
gespeeld. Voor dat ik het wist was de week al weer om en was

het weer tijd om terug te gaan naar Thailand voor alweer de
laatste week van deze onvergetelijke reis.
Toen we terug in Thailand waren gingen we logeren bij House
Of Grace voor 4 nachten. House Of Grace is een kinderverblijf
voor kinderen waarvan de ouders aids of HIV hebben. De
kinderen in House Of Grace waren in de leeftijd van 0 tot 18
jaar. Hier werden
we meteen
hartelijk ontvangen
door alle kinderen.
En omdat het de
laatste week was,
zouden we wat
rustiger aan doen,
en dit hebben we
dan ook gedaan, want we zijn naar het strand geweest
(genaamd: golf van Bengalen), we zijn naar een mangrove bos
geweest waar we zagen hoe de boompjes die wij hadden
geplant eruit kwamen te zien over 10 tot 15 jaar. En in dit
mangrove bos hebben we echte slangen gezien die wel 2
meter lang waren. Op dag 20 vertrokken we naar Bangkok,
want we gingen daar voor de laatste nacht in een Hostel gaan
slapen. Toen we in Bangkok aankwamen was het even
chaotisch omdat de buschauffeurs onze tassen uit de bus
haalden, en wij stonden langs de kant van de weg dus wij
moesten goed op auto’s en zakkenrollers letten. Na enige tijd
had iedereen zijn tas gevonden en moesten we naar het
Hostel lopen. Gelukkig had de buschauffeur ons de straat voor
het Hostel afgezet, dus wij hoefden gelukkig niet zo ver te
lopen. In het Hostel kregen we te horen dat alle jongens weer
bij elkaar moesten slapen omdat het kamers waren voor 10
personen. Eenmaal in de kamer aangekomen samen met alle
jongens hebben we onze spullen een beetje uitgepakt, maar
niet teveel want we zouden de dag erna toch alweer

vertrekken. Maar toen we uiteindelijk alles gereed hadden
moesten we weer naar beneden, want we gingen met de skytrain naar het centrum van Bangkok waar we naar Royal
Palace en Chinatown gingen kijken. Toen we in het centrum
aankwamen zagen we Royal Palace al liggen, maar helaas
mochten wij niet naar binnen, omdat dat vrij duur was en
zoveel tijd hadden wij niet. Na de hele dag gelopen te hadden
gingen we met de sky-train weer terug naar het Hostel. Toen
we bij het Hostel aankwamen wilde iedereen zich douchen,
maar het groepje waar ik bij zat nog niet want wij wilden nog
naar het winkelcentrum dat om de hoek lag. Dit was geen
probleem en wij liepen naar het winkelcentrum. Toen we daar
aankwamen zagen we iets waar we allemaal heel erg blij van
werden, namelijk een McDonalds en Kentucky Fried Chicken.
Wij natuurlijk daar als eerste heen. Maar toen hebben we zo
lang bij de McDonalds gezeten dat het winkelcentrum dicht
was gegaan. Dus nadat we goed gegeten hadden gingen we
maar terug richting het Hostel, hebben we ons gedouched en
zijn we gaan slapen. De volgende en helaas alweer de laatste
dag zijn we een stukje door Bangkok gaan fietsen en hebben
we eigen gemaakte zakdoeken geschilderd met speciale verf.
Na de middag moesten we alweer terug en moesten we onze
spullen pakken, want we zouden met bagage in de sky-train
naar het vliegveld worden gebracht. Eenmaal aangekomen
hebben we onze spullen afgegeven en was het tijd voor onze
lange reis in het vliegtuig terug naar Nederland. Aangekomen
in Nederland zijn we toen met de bus van Schiphol naar
Geleen gereden waar onze ouders ons na 3 weken stonden op
te wachten. Jullie zullen begrijpen dat er heel wat, van de
ouders en voornamelijk de meisjes, traantjes werden gelaten
bij het weerzien.

Ik kon toen mijn ervaringen met mijn familie gaan delen en
mijn opa zei al dat ik niet meer zover weg moest gaan want
dat vond hij toch maar niets. Na een week thuis te zijn was
het toch wel schrikken toen er melding werd gedaan van een
bomaanslag in Bangkok op de plek waar ikzelf nog gestaan
had.
Nu de reis is afgelopen is het project van Global Exploration
nog niet gedaan. We hebben nog diverse bijeenkomsten en
moeten de organisatie en projecten onder de aandacht van
het grote publiek brengen zodat ze ook in de toekomst
financiële steun blijven ontvangen. Ik wil iedereen aanraden
die iemand kent die met Global Exploration een reis gaat
maken te ondersteunen op welke manier dan ook want we
hebben het geld dat we hebben opgehaald door sponsoring
daar ter plekke ook uitgegeven door voedsel te kopen voor de
“rubish people” en door de diverse scholen te ondersteunen
in lesmateriaal en onderhoud van de gebouwen en interieur.
Ik heb het voornemen om zeker nog een keer terug te gaan.

Bram Hogenboom

Jeugdkamp 2015
Wist je dat:
- Thibaud de ultieme “Bean Boozled” kampioen is?
- Daphne zich voor het eerst volwassen voelde
afgelopen jeugdkamp? De dag ervoor werd ze 18!
- We 4 zieken hadden die daarom niet het hele kamp
aanwezig konden zijn?
- We 3 profsporters hadden die daarom niet het hele
kamp aanwezig konden zijn?
- Kiki tijdens de kidnapping kon rekenen op 4 kerels die
zich vrijwillig lieten ontvoeren? 3 op de achterbank en
1 in de kofferbak!
- Leon geen appels meer zien kan?
- 60 pallets een redelijk vuurtje geven?
- Ruud 2x op de drankenlijst stond?
- De ketel en lepels van Johnny ‘s ochtends écht niet
gemist werden?
- De ‘ummer vaan Denny’ niet voor overlast gezorgd
heeft?

Vrijdagochtend 07:00 ging de wekker. Laatste officiële dag van
mijn vakantie, maar niet getreurd: gelukkig kon ik nog even
genieten van 3 dagen rust, het jeugdkamp stond namelijk nog
voor de deur! Nog een paar laatste dingetjes moesten
geregeld worden en dan waren Veronique en ik er helemaal
klaar voor. Bring it on!
De jeugd arriveerde netjes op tijd in de Woushoeve en wist
meteen al de weg te vinden naar de slaapzalen. Toen
iedereen zijn of haar plekje gevonden had konden we
beginnen met de avondactiviteit. Een avond vol griezel, maar
onze jeugd bleek goed bestand te zijn tegen de geschminkte
verstopte Blouwe acteurs en attributen...
Onze inmiddels vaste verhalen-verteller Gijs kwam naar voren
en vertelde over Klaos Annink, een struikrover die precies 250
jaar geleden is overleden. Hij roofde alles wat los en vast zat,
kidnapte de bruid van de veldwachter en stak de kerk in
brand. Het overvallen van de staatskoets van koning
Swentibold leverde hem vele zilverlingen op die hij verstopt
had in het bos net achter de Woushoeve.
Reden genoeg om het bos in te gaan op zoek naar rijkdom!
Na een eerste griezeltocht werd Kiki ontvoerd door 4 mannen
in legeruitrusting die opeens uit het maïsveld sprongen. Het
schrikeffect was alleen wat minder, omdat die 4 mannen zo
snugger waren om té ver op het pad te gaan wachten op de
groep. Ze zagen in de verte zaklampen schijnen en verstopten
zich snel in het maïs. Het duurde echter wel érg lang voordat
het groepje langs liep en het bleek dat ze 100 meter te ver
verstopt zaten :) Toen groep 4 aankwam bij de Woushoeve
werden ze teruggestuurd onder het motto “jullie zijn een post
vergeten”. Kiki werd alsnog ontvoerd en weggebracht (naar
het café tegenover de Woushoeve).

Op een paar allerkleinsten na is alle jeugd vervolgens Kiki gaan
zoeken in het bos in een 2e griezeltocht. Eenmaal terug in de
Woushoeve lagen er hamburgers te wachten. Die bleken
nogal te smaken, hé Guy?
Gehoorzaam ging toen iedereen netjes op tijd slapen!
………………………… (mijn toetsenbord blijft hangen).............
Een goede nachtrust konden ze wel gebruiken, want de dag
erna was weer een zeskamp gepland.
Zaterdagochtend werd er omgeroepen dat de repetitie die
ochtend niet zou doorgaan. Iedereen vond dat erg jammer en
we zullen dat volgend jaar weer gewoon door laten gaan ;-) Er
stond een wandeling in het blote voetenpad gepland. Alle
kinderen onder de 16 gingen op blote voeten bos en land
verkennen en de rest kon meehelpen om de sportdag voor te
bereiden.
Als kampleiding heb je het voorrecht om de spellen voor de
sportdag te mogen bedenken en ze dan vooral niet zelf uit te
testen. Sorry voor de buik-spierpijn op zondag jongens en
meisjes! Maar ‘planken’ is toch echt goed voor je :)

Er werd beroep gedaan op hun reken-skills als ook de arm-,
been- en buikspieren. Dat het springkussen wat later werd
geleverd en het ook af en toe regende mocht de pret niet

drukken. Iedereen deed zijn of haar uiterste best om zoveel
mogelijk punten te scoren.

De foto’s worden nog verzameld en op een verborgen link op
internet gezet. De link hiervan ontvangt de jeugd nog per mail!
Na de zeskamp moesten de groepen nog een verhaal
bedenken dat ging over Caesar, een blinde, diarree en
iemand een kopje kleiner maken. Nog altijd wordt er
gediscussieerd of ‘druiven’ ook erin voor moesten komen
haha!
Neville kreeg een dubbelrol en vervuldde die prachtig. Zijn
lievelingsbroer, maar in het verhaal zijn slaaf Quinten voerde
hem maar al te graag druiven, nét iets te ruw.
De foto’s spreken boekdelen, iedereen moest zijn witte laken
zó vouwen en vastmaken dat er een tunica van kon worden
gemaakt. Het was een waar Romeins spektakel die avond!

Het meest creatieve en ludieke verhaal
zou de meeste punten verdienen en
samen met de punten van de zeskamp
konden we zo een winnaar uitroepen.
De jury, aangevuld met de broer van de
special guest van vorig jaar, je weet wel, riep de groep van
Guy uit als winnaar van het kamp en de wisseltrofee werd in
ontvangst genomen.
Toen was het tijd om de 90s kleren aan te trekken. Ook hier
zagen we weer mooie creaties voorbij komen. Wellicht van
paps en mams geweest uit die tijd! Na te hebben gedanst op
de bekende nummers voor jong en oud zijn we begonnen aan
het jongens tegen de meisjes spel. Steeds moesten er 4
jongens of 4 meisjes naar voren komen die ieder op de buik
en rug een letter kregen. We stelden hen vragen en ze
moesten in 90 seconden zoveel mogelijk vragen goed
beantwoorden en het antwoorden tonen door in de juiste
volgorde te gaan staan en de voor of achterzijde te tonen,
zodat het publiek het antwoord kon lezen. Hi-la-risch! Het
klonk in beurten aan weerszijden van “het is stil aan de
overkant”.
Zo’n dag heeft eigenlijk te weinig uren. Het werd al laat en
wilden toch nog de creatie van Marc Hogenboom zien. ‘t
Funkele is heer toch neet verlierd! 60+ afgekeurde euro
pallets waren netjes in pyramide vorm op de open plek
geplaatst en ondanks de regen was het voor doorgewinterde

pyromaan Marc geen enkel probleem dit vuurtje aan te
wakkeren:

De 2e nacht weten we direct of de zeskamp zwaar genoeg
was geweest. De tijd dat het licht ook écht uit gaat is vele
malen eerder dan de nacht ervoor. Mission accomplished!

Zondag werd er wel gerepeteerd en door wat improvisatie
werk (er waren een paar zieken) is er ‘s middags weer een
prima mini-concert gegeven voor alle bezoekers. Van de 3000
gemaakte appelflappen zijn er nog maar een paar over!
Vergeet ik nog bijna de catering! Het voelt al zó als
vanzelfsprekend dat er ‘s ochtends spek met ei klaar staat en
‘s avonds friet of pasta gemaakt wordt, dat we bijna het vaste

team vergeten. Dames en Leon, chapeau! Het was weer
super geregeld!
Bij deze wil ik alle leden en vrienden bedanken die van dit
jeugdkamp wederom een geslaagd kamp hebben gemaakt:
- Quinten voor het regelen van het gesponsorde snoep
- Max en Sophian, voor het scherp houden van Vincent (het af
en toe stellen van vragen)
- De lege-flessen-ophalers die een heel mooi bedrag hebben
weten op te halen
- De mensen van de ‘veiligheid’ die toch weer ieder jaar ervoor
zorgen dat alles tiptop in orde is
- De nachtwakers die ‘s nachts een oogje in het zeil hielden
- De BHV-ers, EHBO-ers en plastisch chirurgen, die altijd
genoeg pleisters, gips en naald en garen bij zich hebben om
ieder letsel aan te kunnen
- De catering!
- Marmaris
- Alice en Iris voor hun muzikale inbreng
- Guy voor de leuke samenvatting in zijn toespraak, we
boeken je nu al voor volgend jaar!
- De ouders, die hun kinderen toch 1 of 2 nachten hebben
moeten missen
- Alle overige personen die ik vergeten ben (het doet wat met
je, zo’n jeugdkamp)
- En als laatste maar zeker niet het minste, alle jeugdige leden
die hebben gezorgd voor een muzikaal en gezellig
jeugdkamp.
Bedaank!
PS. We krijgen altijd graag feedback van de jeugd en zeker
ook suggesties voor een thema voor het kamp van volgend
jaar. Stuur je opmerkingen naar info@vincentsijben.nl!
Vincent Sijben, Jeugdkampleiding 2015

Wandeltocht 4 oktober
In de voorbereiding op het bondconcours, repeteert ons
harmonie-orkest op zondag 4 oktober a.s. van 10:00u –
12:30u in de zaal van onze buren. Voor het harmonieorkest is
het prettig om in verschillende zalen te repeteren. Hoewel al
vaker in andere zalen is gerepeteerd, is dit de eerste keer dat
de Blouwe in de Greune Zaol repeteert.
Piet Hogenboom heeft in samenwerking met de
supportersvereniging het initiatief genomen om alle leden van
de vereniging na deze repetitie een lunch aan te bieden. U
wordt uitgenodigd om samen met uw partner hieraan deel te
nemen. De lunch wordt rond 12:45u aangeboden in de
harmoniezaal van harmonie Wilhelmina (enkel de repetitie is
in de Greune Zaol).
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 dient door alle leden vooraf te gebeuren zodat we
weten op hoeveel deelnemers we kunnen rekenen voor de
lunch en wandeltocht.
U kunt mailen naar harrie@hvdboorn.nl of bellen naar
043-3645372, waarbij u uw naam, aantal personen dat
deelneemt aan de lunch, aantal personen dat deelneemt aan
de wandeltocht en uw telefoonnummer noteert of doorgeeft.

Club Spaaractie Jan Linders
Jan Linders draagt verenigingen, clubs en stichtingen een
warm hart toe en heeft daarom de Club Spaar Actie in het
leven geroepen. Na het overweldigende succes van vorig jaar,
pakt Jan Linders ook in 2015 weer groots uit! Maar liefst 232
clubs strijden dit jaar om de gunst van onze klanten. En in
Maastricht is harmonie Wilhelmina ook van de partij.
Hoe werkt het?
Van 14 september t/m 11 oktober krijg je bij elke 10 euro aan
boodschappen én bij speciale acties een sponsor munt. Deze
munten doneer je aan een van de deelnemende clubs van de
Jan Linders aan de Tongerseweg, uiteraard kies je dan voor
harmonie Wilhelmina.
Hoe meer munten we verzamelen, hoe meer geld voor de
clubkas! De verzamelde munten worden aan het einde van de
actie namelijk naar verhouding omgezet in euro’s. De
uiteindelijke opbrengst komt ten goede aan de leden van onze
vereniging.
Doe je wel boodschappen bij Jan Linders maar niet aan de
Tongerseweg in Maastricht? Geen probleem. Bewaar de
munten en geef ze aan van onze leden en die zorgen ervoor
dat ze op de juiste plek terechtkomen.
Hartelijk bedankt voor jullie bijdrage!

LBM Concertconcours 2015
In de voorbereiding naar het LBM concertconcours op zondag
25 oktober zal het orkest van harmonie Wilhelmina enkele
concerten geven om alle werken ten gehore te brengen.
Zondag 27 september heeft het orkest een mooi concert
gegeven in Melick. De concertpartner was fanfare St. Wiro uit
’t Reutje onder leiding van dirigent Bart Deckers.
Speciaal voor ons concert heeft dirigent Alex Schillings
plaatsgenomen in de zaal. Hij heeft onze dirigent Rob van der
Zee voorzien van vele nuttige commentaren.
Het was een prachtige muzikale zondagmiddag op hoog
niveau, voor herhaling vatbaar!
Op zondag 11 oktober zal Wilhelmina samen met harmonie
Concordia uit Margraten een concert verzorgen in de
harmoniezaal van Gronsveld. Harmonie Concordia neemt ook
deel aan het concertconcours in de eerste divisie en wel net
vóór ons orkest. Het orkest staat onder leiding van Jos
Dobbelstein. U bent van harte welkom in Gronsveld op de
Stationsstraat 23 vanaf 15.30 uur.
Vrijdag 23 oktober zal ons orkest de allerlaatste puntjes op de
‘i’ zetten tijdens de generale repetitie. Wij nodigen u allen van
harte uit om hierbij aanwezig te zijn. Harmonie Wilhelmina
start om 20 uur in het Conservatorium Maastricht aan de
Bonnefantenstraat.
Het LBM concertconcours, het ‘moment suprème’ voor de
Blouwe, vindt plaats op zondag 25 oktober. Om 18.10uur start
het laatste blok met orkesten uit de eerste divisie en
concertafdeling. Ons orkest is als tweede aan de beurt na

harmonie Concordia uit Margraten. Na ons volgen nog twee
orkesten, waarna de uitslag zal volgen.
Er wordt gezamenlijk busvervoer geregeld naar de Oranjerie
in Roermond. Meer informatie hierover zal volgen via de
gebruikelijke kanalen.

Bent u als luisteraar ook geïnteresseerd in de achtergrond
van de concourswerken? Dan is de volgende uitleg van de
werken de moeite waard om te lezen!

Inspeelwerk
Los Barbas - Componist: Ferrer Ferran (2012)
Fernando Ferrer Martínez, beter bekend onder het
pseudoniem Ferrer Ferrán, is een hedendaags Spaans
componist, muziekpedagoog, dirigent, pianist en slagwerker.
Deze concertpasodoble droeg hij op aan het restaurant met
deze naam in Ayora (Valencia) en zijn kok Pablo Martínez
Rodenas omdat hij vond dat diens geweldige keuken ook de
gepaste muziek verdiende.

Verplicht werk
Manhattan Symphony - Componist: Serge Lancen
De Manhattan Symphonie schreef Serge Lancen in 1962. Het
vijfdelig werk beschrijft de indrukken die de componist
opdeed bij een bezoek aan New York City. De première had
plaats op 29 april 1962 door de Musique des Gardiens de la
Paix te Parijs, onder leiding van Desire Dondeyne die het stuk
ook arrangeerde. De compositie werd tijdens het Wereld

Muziek Concours te Kerkrade in 1966 verplicht gesteld in de
sectie harmonieorkesten - 1e divisie.
Vier van deze aspecten zijn door de componist aanschouwd,
één aspect is aan de fantasie van de componist ontsproten.
In het eerste deel, Arrivée à Manhattan (aankomst in
Manhattan), wordt muzikaal beschreven hoe de oceaanreus
langzaam in de haven van New York binnen vaart.
Het tweede deel, Central Park, beschrijft een luchtige
uitgelaten wandeling door het grote park in het midden van
de stad.
In het derde deel, beleven we de klanken van Harlem in een
dialoog tussen solisten en groep.
Deel vier gaat over in het bruisende en toeterende straatleven
van Broadway.
De componist eindigt in het vijfde deel bij The Rockefeller
Building, waar hij onder de indruk geraakt van wat toen het
grootste gebouw ter wereld was, voor hem een slothymne
waardig.

Tussenwerk
Notturno uit Lieshout en zijn molens
Componist: Henk Badings
In het voorjaar van 1976 werd de componist Badings
opgebeld door de burgemeester van het Brabantse dorpje
Lieshout, met het verzoek om ter gelegenheid van het 100jarig bestaan van de plaatselijke harmonie Sint- Caecilia een
werk te schrijven. Toen Badings, in eerste instantie ietwat
terughoudend reageerde, werd hem enige tijd later door het
complete harmonieorkest voor zijn huis in de bossen van
Maarheeze een serenade gebracht.

Lieshout en zijn molens is het eerste werk dat Badings schreef
voor een Nederlands harmonieorkest. In dit werk geeft
Badings op eigen harmonische wijze een suggestieve sfeer- en
natuurschildering van het Brabants landschap en het dorpje
Lieshout.

Keuzewerk
Microtopia – Componist: Bert Appermont
Microtopia (2006) is geïnspireerd op de natuurfilm
Microcosmos, waarin de insectenwereld wordt uitvergroot tot
levensgrote taferelen. De titel van het werk is een
samenvoeging van de woorden microscopisch (micro) en
biotoop (topia), verwijzend naar deze boeiende en bijzondere
wereld.
Het werk bestaat uit vier delen:
-Habitat: korte introductie in de mysterieuze leefwereld van
de insecten (eindigt met een spanningsakkoord dat overgaat
in deel 2)
-Coleoptera: de kevers
-Papilionoidea: de vlinders
-Hymenoptera: de wespen
De muziek werkt suggestief en door de kleurrijke orkestratie
en harmonie kan de luisteraar verschillende taferelen en
sferen visualiseren bij het beluisteren van de vier delen;
tegelijk maakt hij een knipoog naar klassieke voorgangers als
Dukas (de leerling-tovenaar) en Rimsky-Korsakov (de vlucht
van de hommel).

Oktoberfest 31 oktober
Een beetje Tirol, helemaal mag ook!
Na het succes van de afgelopen jaren, waar deze slogan tot
gevolg had dat 75% van de aanwezigen in klederdracht kwam,
organiseert de supportersvereniging van Harmonie
Wilhelmina voor de derde keer een "Oktoberfest".
De alom bekende "Blouwe" zaal wordt wederom veranderd in
Duitse sfeer, waar ook de Bratwurst en Dirndls niet zullen
ontbreken.
De avond begint op 31 oktober om 20.30 uur.
Entree is natuurlijk gratis.
Iedereen is welkom, komt u in de traditionele Duitse
klederdracht of gewoon in het pak, wat dit betreft is het
motto: “alles mag, niets moet”.

Drinkt u uit een gewoon glas of kiest u voor de traditionele
bierpul, gaat u lekker zitten op de “Münchener Banken”, of
gewoon gezellig aan een Stehtisch staan, het kan allemaal.
De muziek zal worden verzorgd door DJ-Kenny.
Ons huisorkest is het alom bekende Blue-E-motion.
Uiteraard volgt er ook nog een leuke muzikale verrassing!
De Tiroleravond valt precies in het weekend na het
bondsconcours. Een mooie gelegenheid om de zeer drukke
concours periode af te sluiten.
Reden temeer om eens even alle remmen los te gooien!!
Wij hopen u allemaal, dus met of zonder Tiroler pakje, te
mogen begroeten op 31 oktober.

SPONSORS
Bastiaens - Corpeleijn, E.
- Maastricht
Hogenboom, P.
- Maastricht
KWH
- Wolder
Haasnoot, J.W.M.
- Maastricht
Henk Kluts
- Wolder
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
Reinders Assurantiegroep
- Maastricht
Vithebo B.V. Bouwservice
- Maastricht
Dakbedekkingen J. Hameleers en Zn. BV - Maastricht
Darmaas BV
- Maastricht
Theunissen Maastricht BV
- Maastricht
M.F. Bastiaens
- Maastricht
Felix van der Putten Verf BV
- Maastricht
Maison Louis BV
- Maastricht

1e Lustrum Percussion Wolder
Op zaterdag 14 november wordt u in de ‘Blouwe zaol’ in
Wolder getrakteerd op fantastische percussie. Deze percussie
avond is inmiddels een jaarlijks terugkerend evenement
geworden. Deze avond kunt u genieten van top percussie.
De laatste tijd hebben de drumbands van vroeger zich
ontwikkeld tot volwaardige percussiegroepen. Niet langer zijn
ze de begeleiding van de harmonie orkesten, maar in staat om
zelfstandig zeer mooie melodische werken ten gehore te
brengen.
De percussiegroepen van de Greune en de Blouwe zullen u
deze avond mooie en verrassende stukken laten horen. De
percussiegroep van Petrus en Paulus staat onder leiding van
Paul Schrader. Die van Wilhelmina staat onder leiding van Ad
Triepels.
Er zal ook weer een drumband als gast een uitvoering geven,
maar dat houden we nog even geheim!
De aanvang is om 19:00 uur en de toegang is gratis.
Adres: Harmoniezaal Wilhelmina aan de Tongerseweg 400 in
Wolder-Maastricht.
Voor het volledige programma verwijzen we graag naar de
websites van de harmonieën.
Het belooft een zeer mooie avond te worden en we hopen u
met velen te mogen verwelkomen.

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

St. Caeciliafeest
Zaterdag 21 november vieren we ons jaarlijks st. Caeciliafeest.
Dit jaar huldigt harmonie Wilhelmina twee jubilarissen,
Giel Eijssen en John Duijsinx.

Giel Eijssen – 25 jaar
In 1990, precies 25 jaar geleden, werd Giel door de
toenmalige voorzitter, dhr. Louis Bastiaens, benaderd om toe
te treden tot het bestuur van Harmonie Wilhelmina. Giel
werkte bij dhr. Bastiaens op de afdeling Algemene Zaken van
de Gemeente Maastricht en volgens hem “hadden we aan
Giel een goeie, iemand met een gouden pen”.
Giel (afkomstig uit Schinnen) is getrouwd met Mia (afkomstig
uit Puth) en aangezien Mia aanhangster was van de fanfare
van Puth was Giel al vroegtijdig bekend met het fenomeen
van twee concurrerende verenigingen in één gemeenschap.
Een andere verbindende factor met de Blouwe van Wolder

was de vriendschap met onze toenmalige dirigent Harrie
Dieteren met wie Giel samen op het Sint Bernardinuscollege
heeft gestudeerd.
Beginnend als algemeen bestuurslid, werd Giel in 1993
verkozen tot vice-voorzitter, als steun en toeverlaat voor dhr
Louis Bastiaens en later dhr Vincent Eggen. Deze rol was hem
op het lijf geschreven. Vanaf het begin heeft Giel zich namelijk
ontwikkeld als een geliefd persoon, die altijd voor iedereen
klaarstond. Een zeer bescheiden en aimabel persoon waarop
je kon vertrouwen en bouwen, iemand die zowel met woord
als daad altijd klaar stond, iemand die zeer bekend was met
de Wolderse samenleving en iemand die de persoonlijke
geschiedenis van bijna alle leden kende. Naast het bieden van
een luisterend en oplossend oor voor privéproblemen bij
leden was hij ook een goed bestuurder waarbij hij altijd
probeerde het iedereen naar de zin te maken. Toen dhr
Vincent Eggen in 2006 afscheid nam als voorzitter van de
vereniging nam Giel de voorzittershamer over. Het was de
bedoeling dat dit slechts voor een korte periode zou zijn, maar
uiteindelijk heeft Giel de rol van voorzitter ruim 7 jaar met
grote betrokkenheid en gedrevenheid op zich genomen. Hij
was naast het besturen van de vereniging ook nauw
betrokken bij het eeuwfeest van de vereniging. Hij was
namelijk voorzitter en grote trekker van het comité 100 jaar
Harmonie Wilhelmina.
Giel heeft in de afgelopen 25 jaar bewezen inderdaad over
een gouden pen te beschikken, zoals dhr Louis Bastiaens in
het begin al aankondigde. Vele gevoelige brieven,
condoleances, verslagen, speeches (kort en lang), kaarten en
aanvragen voor Koninklijke Onderscheidingen werden door
hem ogenschijnlijk gemakkelijk en met de juiste woordkeuze
geschreven. Vanuit zijn functie bij de gemeente was hij altijd

als een van de eersten op de hoogte van alle toegewezen
onderscheidingen, behalve dan die ene keer dat hij zelf een
welverdiend Lintje in ontvangst mocht nemen vanwege zijn
vele verdiensten voor de samenleving.
Hoewel Giel in 2014 is terug getreden als voorzitter is hij nog
steeds zeer betrokken bij het wel en wee van de vereniging.
Niet alleen als coördinator van het ophalen van oud papier
(samen met onze andere jubilaris), maar vooral ook als een
klankbord voor leden en bestuur. Met name voor dit laatste
zijn we hem zeer dankbaar.
Giel, van harte gefeliciteerd met dit zilveren jubileum binnen
onze vereniging en we hopen nog vele jaren ‘Samen
Wilhelmina’ te mogen zijn!

John Duijsinx – 12,5 jaar
Het is alweer 12,5 jaar geleden dat John werd gevraagd om
toe te treden tot het bestuur van onze vereniging. Sinds die
tijd heeft John, die getrouwd was met Trees van Weert en
wiens 2 kinderen Peggy en Jeroen eveneens lid zijn van de
vereniging, een grote bijdrage geleverd aan de saamhorigheid
binnen de vereniging. Hij is als algemeen bestuurslid
verantwoordelijk voor een groot aantal ondersteunende
taken zoals: presentielijst, draaiboeken, uniformen,
bemensing bij evenementen, plaatsvervangend coördinator
bij de club van papierophalers, etc. Er kan gerust gezegd
worden dat John erg betrokken is bij het culturele en
maatschappelijk leven in Wolder en daarbuiten, want naast
zijn bestuursfunctie binnen onze vereniging kan ook niet
onbenoemd blijven: zijn voormalige rol als penningmeester
van de Mosasaurussen in St. Pieter, zijn betrokkenheid bij de
St. Vincentiusvereniging Maastricht (armenzorg), zijn

werkzaamheden op het Parochiesecretariaat, zijn hulp bij het
onderhouden van het kerkhof en niet te vergeten zijn grote
inbreng binnen de personeelsvereniging van de gemeente.
Aangezien hij nu met pensioen is doet hij het bij deze laatste
vereniging inmiddels iets rustiger aan.
In 2014 mocht John vanwege bovenstaande verdiensten een
welverdiend Lintje in ontvangst nemen en daarop reageerde
hij verbaasd met de vraag waaraan hij dat verdiend had
aangezien anderen volgens hem daar meer recht op hadden.
Wij en alle andere leden van genoemde verenigingen weten
waarom, het werd kort maar krachtig door een bestuurslid
samengevat met “omdat je altijd vindt dat anderen het meer
verdienen”.
John, van harte gefeliciteerd met dit koperen jubileum binnen
onze vereniging en we gaan er van uit dat er nog vele
verenigingsjaren zullen volgen!

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

Maestro Maastricht
Zoals u inmiddels van ons gewend bent, zal het
harmonieorkest van harmonie Wilhelmina ook dit jaar weer
een themaconcert voor u verzorgen.
In navolging van het succesvolle programma “Maestro’, dat in
2012 en in 2014 op de Nederlandse televisie is uitgezonden,
organiseert harmonie Wilhelmina Wolder-Maastricht ook een
Maestro-concert!
Wie dirigeert het best en wordt de winnaar van Maestro
Maastricht?
Tijdens deze avond strijden 7 prominenten uit Maastricht en
omstreken, met smaak voor klassieke muziek, om de titel
‘Maestro Maastricht’. Ze gaan de uitdaging aan om zich te
ontwikkelen tot dirigent van de Blouw van Wolder.
De kandidaten zijn:
Gerd Leers, oud burgemeester van Maastricht;
Mark Vos, burgemeester van Riemst;
Mieke Damsma, wethouder van cultuur Maastricht;
Jack Honings, pastoor van Wolder;
Norbert Frijns, ceremoniemeester van de Tempeleers;
Odin Wijnhoven, oud stadsprins van Maastricht;
Ron Pepels, bekende Woldenaar.
In een prachtig aangeklede zaal, ’t Paenhuys te Riemst, vindt
op zaterdag 19 december de ultieme uitdaging plaats.
In 3 rondes wordt door een publieksjury en een vakjury
bepaald wie met de titel naar huis mag gaan.
De publieksjury stemt anoniem en de vakjury bestaat uit drie
personen die actief zijn in de muziekwereld.

De presentatie van deze avond is in handen van Eric Jaspers, u
wel bekend van typetjes als Fred Lloret en Dieter Koblenz.
Harmonie Wilhelmina zal de dirigenten op een
gedisciplineerde en kundige wijze begeleiden, met solisten uit
eigen orkest. Het publiek zal worden getrakteerd op mooie,
herkenbare muziek.
Noteer alvast in uw agenda zaterdag 19 december om 20.00
uur in ’t Paenhuys te Riemst.
De kaartverkoop start eind oktober. Hou onze site,
www.harmoniewilhelmina.nl, in de gaten, want daar wordt
bekend gemaakt waar u de kaarten kunt kopen.

AGENDA
Zie voor een actueel overzicht: www.harmoniewilhelmina.nl
Hieronder volgende activiteiten tot zover bekend:
Concerten en uitvoeringen

4 oktober: Lunch & wandeltocht va 12:30 uur
(Wolder eo)

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

23 oktober 2015: Generale repetitie concours
20.00 uur – 22.30 uur (Conservatorium Maastricht)

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)

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

19 december 2015: Maestro Maastricht 20.00 uur
(’t Paenhuys Riemst)
Op straat en activiteiten

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

31 oktober 2015: Oktoberfest 20:00 uur (Harmoniezaal
Wilhelmina)

21 november 2015: St. Caeciliafeest
19.00 – 23.45 uur (Harmoniezaal Wilhelmina)

8 januari 2016: Nieuwjaarsborrel 20:00 – 23:30 uur
(Harmoniezaal Wilhelmina)

16 januari 2016: Carnavalsconcert en prins uitroepen
CV de Blouwe 19.30 uur (Harmoniezaal Wilhelmina)

Oktober
November
Theo Bovens
Neville Senten
Yentl Prop
Mathieu Bollen
Evelyne Janssen-van Dam
Maurice Borgignons
Pierre Bastiaens
Giel Eijssen
Bram Hogenboom
Chris Smael
Wim Hesemans
Arnaut Corsius
Daniek Hesemans
Leo Quadbach
Wendy Bastiaens

1
2
3
5
5
6
11
11
12
14
16
19
20
22
24

Dyon Vanderbroeck
Rik Lenaerts
Tim Lenaerts
Marco Senten
Marco Ernenst
Danique Dubislav
Jeroen Duijsinx
Giscard Hamers
Math Paulissen
Nico Beckers
Lenie van Dam
Wessel Thimister

December
John Duijsinx
Mauro Lexis
Iris Bannier
Math van Weert
Remco Corsius
Harrie Beerts
Esther Smael
Jan Haasnoot

4
5
7
9
9
13
18
28

2
3
3
4
7
8
9
17
17
19
25
28

