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Welkomstwoord van onze
nieuwe voorzitter
Op de dag dat de FIFA de Zwitser Giovanni Infantino koos als
hun nieuwe voorzitter werd ‘s avonds in Wolder mijn
benoeming tot voorzitter van Harmonie Wilhelmina
bekrachtigd tijdens de algemene ledenvergadering.
Na afloop kreeg ik meteen de vraag van de redactie van het
Kallepingske of ik even een stukje over mezelf wilde schrijven
voor de lezers van ons verenigingsblad wat mij eigenlijk voor
een moeilijke opgave plaatste want ja, ik loop al sinds 1987
binnen de vereniging rond dus wat nieuws zou ik de lezers
kunnen vertellen.
Maar laat ik eerst kort met mijn biografie beginnen voor
diegene die me nog niet zo goed kennen.
Geboren in Belfort op 30 januari 1967 in een “Blouw” gezin
waar het de standaard was dat je lid werd van Harmonie op
jeugdige leeftijd, mijn beide broers, allebei trompettist, zijn
dan ook lid geweest van de vereniging maar inmiddels nemen
ze al geruime tijd niet meer actief deel, echter dragen ze de
vereniging natuurlijk nog een warm hart toe. Mijn vader, Theo
Hogenboom, de huidige nestor van de stamboom Hogenboom
zal iedereen binnen de Wolderse gemeenschap als oud
bestuurslid en archivaris binnen de vereniging wel kennen.
Ikzelf speel al 38 jaar klarinet en ben onder Nic Diederen
begonnen en langzaam de rijen opgeklommen tot eerste
klarinetist onder Harrie Diederen echter dat is al weer heel
wat jaartjes geleden, tegenwoordig speel ik derde klarinet
omdat ik het vele oefenen niet kon combineren met mijn
werkzaamheden.

Daarnaast ben ik sinds de oprichting van Blu-E-motion ook
onderdeel van de klarinetsectie van dit orkest en secretaris
van de stichting supportersvereniging Harmonie Wilhelmina.
Mijn werkzaamheden als eindredacteur van ’t Blouw
Kallepingske heb ik overgedragen aan Peggy Duijsinx.
Ik ben getrouwd met Anita en heb 2 kinderen Daphne en
Bram die beide lid zijn van de vereniging waar Daphne dit jaar
al haar 12,5 jarig jubileum zal vieren. We wonen sinds 2001 in
Geulle vlak bij de huidige Prins van “CV de Blouwe” en in de
buurt van nog meer “BLOUWEN” die in de gemeente
Meerssen hun huis hebben staan.
Ik ben mijn werkzame leven begonnen bij het Nutsbedrijf
Regio Eindhoven na mijn studie Energietechniek aan de HTS in
Heerlen. Daar ik ook in de storingsdienst meedraaide hebben
we daar 8 jaar gewoond in ons huis aan het sprookjesbosch,
wat altijd leuke momenten opleverden als we ons adres
ergens moesten noemen. In die tijd kwam ik iedere week
vanuit Eindhoven naar de repetitie als ik geen storingsdienst
had. Na 10 jaar NRE ben ik de consultancy wereld ingestapt en
begonnen bij CMG, wat later opging in LogicaCMG en
tegenwoordig onderdeel is van CGI. In juni 2012 ben ik
begonnen bij mijn huidige werkgever “ INFOSYS” wat een
wereldspeler is op het gebied IT in alle verschillende markten.
Ik ben een van de 160.000 medewerkers die wereldwijd
actief zijn. Als principal consultant in de Utility wereld reis ik af
en toe de wereld over om deel te nemen in workshops bij
energiebedrijven of klanten te begeleiden naar onze
hoofdvestiging in India. Daarnaast ben ik momenteel in een
interim management positie ingezet bij Essent in Den Bosch.

Naast mijn werk en harmonie heb ik nog tijd voor mijn andere
hobby’s, te weten lezen en wandelen met onze hond Bruno.
Zoals ik tijdens de jaarvergadering al heb aangeven is het mijn
bedoeling als jullie voorzitter de vereniging de komende jaren
in een stabiele vorm voort te zetten samen met het huidige
bestuur en de vele vrijwilligers die we hebben.
Onze slogan “ Samen Wilhelmina zijn ” staat bij mij voorop om
een succesvolle vereniging te zijn en om de uitdagingen die
we als vereniging zullen krijgen het hoofd te bieden.
Indien mensen na het lezen van bovenstaande nog vragen
hebben dan kunnen ze me natuurlijk altijd nog aanspreken.
Jullie nieuwe voorzitter
Marc Hogenboom

Nieuws van de commissie
werving en opleiding
Via deze weg willen we jullie op de hoogte houden van de
ontwikkelingen van onze leerlingen.
Nieuwe leden
In de afgelopen periode hebben zich 3 personen aangemeld,
die graag bij onze harmonie een instrument willen komen
spelen. Zij beginnen eerst met hun opleiding op het
instrument en zullen na de zomer instromen in het OpMaat
orkest:
Tim Vrijhoeven
trompet
Babette Cox
klarinet
Wendy Cox
altsaxofoon
Wij wensen hen veel succes maar vooral veel plezier bij de
Blouwe.
Voorspeeldag 2016
De jaarlijkse voorspeeldag zal plaatsvinden op zondag 17 april
2016. Vanaf 12.00 uur zullen onze leerlingen weer hun
uiterste best doen om te laten horen hoe goed ze al op hun
instrument kunnen spelen. Wij verwachten weer ongeveer 25
optredens.
Vanaf deze plaats alvast heel veel succes voor deze solisten.
Wij hopen dat de andere leden van harmonie Wilhelmina ook
komen luisteren naar deze aanstormende talenten, die op
termijn in onze drumband of orkest gaan meespelen.

Examens Kumulus 2016
Veel van onze leerlingen hebben in de afgelopen periode
theorie-examen gedaan bij Kumulus.
Ze zijn allemaal geslaagd. Proficiat!
Als dit Kallepingske verschijnt, hebben de onderstaande
leerlingen net hun praktijkexamen achter de rug of doen bijna
examen. Dus veel succes en proficiat.
Arón van der Meer
Mauro Lexis
Daniek Hesemans
Mila Stevens
Tim Lenaerts
Dewi Hesemans
Max van Dongen
Elles Lenaerts
Rik Lenaerts
Leo Quodbach
Filippo Latilla
Neville Senten
Siobhán Kuster
Léonique Hamers
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Is vriend van:

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

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

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

De Störm Prins
‘t Mot gezag weure, de kanselarijroad wis ‘t good aon te
pakke veur dit jaor. Want wie geiste Denny vraoge of heer
prins wél weure? Perceis, mètlokke nao un fieske, boe ‘n
zeker iemes miech al jaore prebeert mèt te kriege, geef häöm
e gleeske beer, en nog eint, en nog eint. Wach tot de
stumming dao good in zit en daan touw sloon. En zoe
gebäörde ‘t tot iech op de 90’s Party, ‘t waor volges miech
roond de klok vaan haaf veer ’s mörges en iech zworf al
hakkend euver de vloer vaan ‘t Mecc, gevraog woort um de
Blouwe veur te goon es prins vaan 2016. ‘t Antwoord wèt geer
al, en iech mot zègke, oondaanks ‘ t feit tot iech liechtelek
beneveld waor, iech wis ‘t op dat momint ouch ech zeker: iech
mos dat gewoen doen. En netuurlek, die kans kreigste ouch
mer eine kier, dus dao moste get mèt doen. Euvereges waor
de kanselarijroad wel zoe netjes um de daag daonao toch nog
effekes via de app te informere of iech ‘t überhaupt nog wis
en of iech ‘t ouch nog zeker wis…. Hallow, iech zal dee aovend
noets vergete, en jao iech bin op zoen momint netuurlek
mekelijk euver te hole, mèr had mèt volle verstand jao gezag!
En zoe braok ‘n periood aon vaan zwiege, observere,
manipulere en netuurlek inwendige spanning veur mien
vruiwke en miech zelf. De ierste testcase waor al bij de
jubilarissen boe al de ierste geluide kaome vaan, ‘wee geit ‘t
dit jaor weure’ en iech stoont dao netuurlek midde drin.
Zoe waor dao iemes (iech neum gein naome) en zie beweerde
tot zie ‘t al 4 jaor achterein good geraoje had. Mèt väöl
zellefvertrouwe wis zie wel effekes te zegke wee ‘t dit jaor
ging weure. Netuurlek had zie ‘t neet good, mèr höb op mien
tong motte biete um te zegke vaan “diech zits d’r ram neve,
helaas”. Nein, iech höb vaan die gelegenheid gebruuk gemaak

um miene dekmantel te creëre en iech mot zegke, iech wis
neet tot iech zoen gooi pokerface had.
Ouch nao de rippetities woort dèks ‘t benkelik oonderwerp
aongesnooje en meistal ging iech daan nao de WC met mien
tijdelek zwakke blaos of ging bij Hendrie get te drinke bestelle
en wachtte daan gedöldeg tot ‘t gesprek in de kiem waor
gesmoord. Dat lökde neet altied, mèr zoe gewieks es iech bin,
wis iech ouch wel weer ‘t gespreksoonderwerp ongemerk te
verandere.
En ‘t waor esof de duvel dao mèt späölde want ouch bij de
raod woort dèkser es aander jaore ‘n belke opgegoejd vaan,
“wee geit de nuie hoeglöstegheid weure”? Iech kin uuch
verklappe, este zoe kort bij de raod steis es miech, daan is ‘t
toch lesteg um niks te laote merke. De mieste stress höb iech
gehad mèt ut rippetere aon ‘t meziekstök ‘Staking der
Werkmanszonen’. En jao, de interim dirizjent zaot ouch in ‘t
complot, mèr heer had dao dudelek neet zoe väöl ervaring in.
Gelökkeg höbbe veer dat mèr eine kier gerippeteerd, want
daonao waor dao al eine slummerik en dee wis miech op get
zweitdröppelkes te attendere en heer had miech door; iech
num weer gein naome.
En nao ‘n aontal kier mèt de raod al op pad te zien gewees
waor daan toch ‘t momint aongebroke tot iech zouw weure
oetgerope. En iech had ouch nog wel ‘ne primeur, naomelek
de ierste kier tot ‘t vastelaoveskonzèr gecombineerd woort
mèt ‘t carnavalsbal vaan de raod. En iech kin uuch zègke, dat
waor geweldeg! Wat spannend en sjiek um tösse de ganse
hermenie dee aovend te beleve en muzikaal te werke naor ‘t
oetrope van miech es prins vaan de Blouwe.

De Knöppele hadde de stumming al good drin gebrach
en netuurlek wèlt geer ouch wete of iech stress had.

Netuurlek neet, ahum bitteke daan, mèr iech weit dao un
good medicijn veur en dat begint mèt un b… Vaan dat
medicijn höb iech oonder ‘t konzèr stiekem gebruuk kinne
make en iech kin uuch verklappe: bij miech zaot de stumming
dao al good in. ‘t Waor geweldeg um es lèste te blieve zitte bij
de ‘Staking der Werkmanszonen’ en veural die geziechte te
zien vaan ederein.

De mieste hadde
‘t neet vaan miech
verwach, dat waor
dudelek!

De res vaan de aovend geit wie ‘ne fèlm veurbij, al höb iech
dat netuurlek ouch al dèks mètgemaak es lid vaan de raod. En
toch veulde ‘t hiel speciaol; iech höb miech dit jaor hiel
aanders geveuld es aander jaore en dao wèl iech de raod
vaanaof dees plaots hiel erg veur bedaanke! Iech woort ech
wie ‘ne prins behandeld.
‘t Versere vaan de prinselikke brak waor ouch erg gezèlleg
gewees en iech kraog zelfs nog bezeuk vaan gooi vrun vaan
boete de raod. ‘t Waor ’n drökde vaan jewelste mèr d’r is
ouch good gewerk, want iech höb vaanoet de straot
compliminte gekrege euver ‘t werk dat is geleverd. En ierlek is
ierlek: ‘t zaog dao gewoen good oet. En de buren waore ouch
blij tot zie de prins in de straot hadde.
Netuurlek had iech miech ‘ne maondag vrij gepland mèr
dinsdag op ‘t werk kraog iech ouch nog ‘n surpries. Zoe waor
dao ‘n collega die via Facebook had vernome wat miech
gebäörd waor en die waor zoe vruntelek gewees um mien
kamer vol te haange mèt prinselikke foto’s vaan miech en zie
waor ouch zoe collegiaal gewees um alle perforaters leeg te
make op miene stool en mien toetsenbord. De dinsdag begos
dus mèt stofzuige. De euverege collega’s begrepe ‘t ouch
good en höbbe belaankrieke vergaderinge mèr oetgestèld tot
nao de Vastelaovend.

Tot ‘t dit jaor ‘ne zwoere Vastelaovend zouw weure, dat
stoont vas. ‘t Bal bij de Greune mèt bekans aonsletend ‘n
bezeuk aon ‘n hierezitting (dat waor euvereges gein
prinselikke activiteit, mèr georganiseerd door mien vrun)
waor ‘n hiel zwoer weekend. Dat weekend waor ‘n
opwermerke veur de echte Vastelaovend. Veur de ierste kier
höb iech op de vriedag veur de Vastelaovend de middag op de
sjaol uns mètgemaak en dat ouch nog mèt ‘n speciaol
veersgemaakde gelimiteerde oplaog vaan medaajes. De echte
reie dao vaan haw iech binne de raod . Aonsletend höbbe
veer Leon en ziene harem ‘n kraankebezeuk gebrach en wat
zien veer dao weer in de watte gelag. ‘s Aoves zien veer
netuurlek nao de tent vaan de Smokkeleire gegaange. ‘ne
Zwoere en lange ierste daag, dat maag dudelek zien.

Op zaoterdag iers netuurlek de carnavalsmès en daonao
evaluere in de Pepel en us veurbereie op de Peumpeleire. Bij
de Peumpeleire is ‘t altied super en zeker umtot iech ouch
nog effekes zaate hermenie ‘Haw mèr pin’ muzikaol höb mage
oondersteune bij hun optreie.

Zoondag höb iech efkes mage bijkaome en höb iech miech
rösteg gehawwe (geer kint miech hè, zoe bin iech) en höb iech
op weeg nao mien logeeradres geveuld boe veer allemaol
bang veur waore. Jao, de wind waor zoondagnach al good te
veule en maondagmörge kaom al vrij gaw de mededeling tot
de optoch neet zouw doorgoon. Jao inderdaod, dat waor toch
een klein teleurstelling. Mèr dao waor wel ein dink dat miech
en mien prinseske bezunder geraak heet en dat waor toch wel
de zier groete opkoms vaan de herremenie en de
supergezellige tied die veer same in ‘t Patronaat höbbe
beleef. Hiel erg bedaank dao veur!

De alternatieve optoch mèt de Wolderse vereiniginge waor
sjoen en ‘t waor good tot veer op tied in de good gevölde
gezellige Blouwe zaol waore, want de lèste rije vaan de
hermenie waore toch nog un bitteke naat gewore. In de zaol
höb iech nog sjoen (muzikale) mominte mètgemaak en vaan
de taofelscène höb iech mie es 15GB beeldmateriaol gekrege.
Zoe es eder jaor zien veer alle kaffees langsgegaange en
oeteindelek gesneuveld in de Greune zaol, boe iech ouch nog
effekes ‘n prinselek muzikaol intermezzo höb gehad mèt de
prins vaan de Greune.

En iech haw woord: iech höb in de Greune zaol letterlek ‘t
leech oetgedoon. Op dat momint waore dao ouch mie Blouwe
es Greune in de zaol.
Iech wèl vaanaof dees plaots ederein hartstikke bedaanke
veur de sjoene tied, de aondach, kaarte, blomme, kedobonne,
digitaole beriechskes mèr veural veur de gezèllegheid. Mien
prinseske en iech zelf höbbe ‘ne geweldege tied gehad en
loere trök op ‘ne onvergetelikke Vastelaovend!
BEDAANK!
Mèt de prinselikke kompleminte,
Prins Denny I en prinses Vivian
Aoh jao, moch geer dao nog euver
twiefele: dat zwart brèlke waor
netuurlek neet ech hè, iech höb
vreuger genog wörtelkes gegete 

Coen & Rianne

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

Bedrijfshulpverlening (BHV)
Onze vereniging is sinds enige tijd verplicht om tijdens
evenementen, die wij organiseren zowel binnen als buiten
onze harmoniezaal, BHV’ers (Bedrijfs-Hulp-Verleners) in te
zetten. Dit om de veiligheid van onze leden maar ook zeker
voor onze supporters en toehoorders te waarborgen.
Toen wij een oproep deden tijdens onze algemene
ledenvergadering in 2015, meldden zich spontaan een aantal
mensen aan om, als BHV’er, deze taak op zich te nemen.
Zoals jullie aan de foto’s kunnen zien is er voor het vervullen
van deze taak ook hard geoefend.

Onze BHV'ers zijn al bij diverse evenementen ingezet zoals het
St. Caeciliafeest, Maestro concert, Oktoberfeest,
carnavalsconcert etc. Zij zijn altijd onopvallend aanwezig,
behalve als ze in actie moet komen.
Wij willen dan ook onze waardering uitspreken voor deze
mensen, die altijd als eerste aanwezig zijn en als laatste het
evenement verlaten, dit om de veiligheid te garanderen voor
alle aanwezigen.
Onze BHV’ers zijn Patricia Snijders, Raymond Pauwels, Jasmijn
Knapen, Chantal Feijs, Harrie Darding, Veronique van de
Boorn, Viola van de Boorn, Leo Quodbach, Jolanda Doms,
Peggy Bustin-Duijsinx, Elsa Bollen, Math Bollen en coördinator
van deze groep Herman Doms.
Al deze BHV’ers zijn onder de zeer deskundige leiding van de
heer Fred Hardy, EHBO- en BHV trainer, getraind en
gecertificeerd. Graag willen wij dhr. Fred Hardy danken voor
het geven van deze opleiding en de BHV’ers voor hun inzet en
kostbare vrije tijd tijdens deze opleiding maar zeker ook voor
hun inzet tijdens alle evenementen.

00-32-(0)12 457347

Nieuw bestuurslid
Marc Hertogen
Ik ben Marc Hertogen en zal wel bij de meesten van jullie
bekend zijn als de dikke tromspeler van de drumband. Ik ben
56 jaar en getrouwd met Nicole. Samen hebben we twee
dochters: Loes en Anouk.
Het “Blouwe “ zijn is me met de paplepel ingegoten want mijn
vader Willy is een fervente “Blouwe”, die dit jaar zelfs zijn
zeventig jarig jubileum viert, waarvan vele jaren als
bestuurslid van de drumband. Met mijn veertig jaar als lid ben
ik daar nog ver van af. In deze veertig jaar heb ik verschillende
instrumenten bespeeld zoals alt, hoorn en trombone.
Verder ben ik ook een paar jaar lid geweest van de
supportersvereniging en dan moet je denken aan de tijd dat
er nog iedere week werd gekiend. Moest je invallen wanneer
de dames hoognodig naar het toilet moesten. Het was echt
zweten om de fiches allemaal op de nummers van 3 of 4
series te leggen.
Ik ben nu ongeveer twintig jaar lid van de drumband alwaar ik
meestal de grote trom sla en waarvan ik momenteel de
oudste en “verstandigste” ben. Met deze drumband heb ik
vele hoogtepunten (Limburgs- en Nederlands kampioen)
maar ook dieptepunten (overlijden van Sjerra Moors, toen
bestuurslid van de drumband, en het aantal afnemende
leden) meegemaakt.
Ongeveer een jaar geleden kwamen Wim en Arnaut naar me
toe met het verzoek om eens te willen nadenken om opvolger
te worden van John Hogenboom, die tot dan toe bestuurslid

voor de drumband was. Na overleg met Nicole en alles op een
rijtje gezet hebbende, heb ik toegestemd om lid te worden
van het bestuur met de portefeuille drumband. Mits natuurlijk
de Algemene Ledenvergadering akkoord ging met deze
benoeming en daar heeft de vergadering op 26 februari j.l.
mee ingestemd. Hiervoor wil ik jullie nog bedanken!
Eén van mijn taken is de leden van de drumband op de hoogte
houden van het reilen en zeilen binnen de harmonie en ze
enthousiasmeren om toch naar de repetities te komen.
Verder zal ik Arnaut wat meer werk uit handen gaan nemen
zodat deze zich meer kan bezig houden met zijn nieuwe
functie (penningmeester).
En natuurlijk blijf ik ook medewerker voor diverse activiteiten
waar leden voor nodig zijn. Zo zullen jullie me zien achter de
drekkaar om oud papier op te halen en op ‘t Preuvenemint
om de mensen “ein in te sjödde”.
Marc Hertogen

Benoeming ereleden
TIjdens de algemene ledenvergadering van 4 maart 2016 zijn
Willie Peeters, Henk Kluts en Nico Hogenboom door de leden
van onze vereniging benoemd tot erelid van Harmonie
Wilhelmina.
Willie Peeters heeft na 49 jaar bestuurslid te zijn geweest
(waarvan vele jaren als penningmeester), besloten te stoppen
als bestuurslid. Tijdens de algemene ledenvergadering werd
hij door de leden verkozen tot erebestuurslid. Willie zelf was
afwezig bij de algemene ledenvergadering in verband met
vakantie, maar we zullen hem nog in het zonnetje zetten
tijdens het komende Sint Caeciliafeest.
Henk Kluts heeft al enige tijd geleden besloten definitief een
punt te zetten achter zijn muzikale carrière bij het
harmonieorkest. Ook Nico Hogenboom heeft als nestor van
het harmonieorkest besloten dat na vele jaren meegespeeld
te hebben, het tijd was een punt te zetten achter zijn muzikale
carriere.
Henk en Nico zien we gelukkig nog steeds geregeld bij de
repetities, concerten of overige activiteiten van onze
vereniging.
Het bestuur en de leden zijn er trots op deze personen als
erelid van hun vereniging te hebben!

Ghislain Bellefroid
De zoektocht naar een nieuwe
dirigent voor het
harmonieorkest van
Wilhelmina is geslaagd!
Na proefrepetities met 3
verschillende dirigenten is de
keuze gevallen op
Ghislain Bellefroid.
Hij gaat met zijn enthousiasme
de Blouwe voor, vol
vakkundigheid, kennis van
zaken en een prettige &
aangename werkwijze.
Een kleine introductie over
Ghislain mag hier natuurlijk
niet ontbreken.
Ghislain werd geboren in Wijnansrade en groeide daar ook
op. Hij was zeven jaar toen hij een saxofoon in handen kreeg.
Vijf jaar later maakte hij de overstap naar klarinet. “Een mooi
instrument waar je heel je ziel en zaligheid in kunt leggen.
Bovendien ook een instrument waarmee ik later meer kans
zou kunnen maken op een baan. Klarinettisten maken altijd
deel uit van een orkest, voor saxofonisten geldt dat in
mindere mate.”
Na de havo vertrok de jonge muzikant naar Tilburg om daar
klarinet te studeren op het conservatorium. “Je selecteert met
name een docent en je kiest eigenlijk niet voor een bepaalde

stad.” Toen zijn docent verhuisde naar Rotterdam, ging
Bellefroid dan ook mee die kant op.
Bellefroid was inmiddels afgestudeerd toen hij zijn vrouw
leerde kennen die voor haar broodwinning ook klarinet speelt
en tegenwoordig muziekles op scholen geeft.
Bellefroid maakt al 23 jaar deel uit van de Marinierskapel.
Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan en de
leergierige muzikant besluit op een gegeven moment om
naast zijn werk een studie voor dirigent te gaan volgen.
Ghislain studeerde orkestdirectie bij de Engelse dirigent Kerry
Woodward en hafadirectie bij Jan Cober en Gert Buitenhuis.
“Er ging echt een wereld voor me open. Ik had tot dan toe
vooral te maken gehad met blaasmuziek. Bij een
symfonieorkest bepalen strijkers de melodielijn. Ik houd veel
van muzikaal inkleuren en had het gevoel alsof ik een
compleet kleurenpalet voor mijn neus kreeg.”
Naast Wilhelmina is hij dirigent van het Symfonie Orkest
Midden Holland en Symfonie Orkest NOVA te Arnhem.
Ghislain dirigeerde meerdere beroepsorkesten en ensembles
in binnen-en buitenland waaronder:
Sofia Festival Orchestra, Het Orkest van het Oosten, het
Residentie Orkest, het Metropole Orkest, KMKJWF-kapel,
Marinierskapel, Nieuw Trombone Collectief en het
Promenade Orkest. Hij deed dit met repertoire van: Brahms,
Beethoven, Wagner, Verdi, Sweelinck, Berio, Richard Strauss
en Mozart.
Masterclasses en lessen volgde hij bij Roberto Benzi, Arie van
Beek, Ed Spanjaard, Jaap van Zweden, Jacques van Steen,
Jorma Panula en Edo de Waard.
Van 2010 tot 2012 was Ghislain assistent-dirigent van Jan
Willem de Vriend bij het Orkest van het Oosten.

Ghislain heeft diverse blaasorkesten gedirigeerd uit de Eerste
divisie en Concertafdeling.
Hij verzorgde de wereldpremière van “Virtual Visions” van de
Nederlandse componist Hans Kox en dirigeerde
“De Vuurvogel” van Igor Strawinsky. Ook de 3e en 4e symfonie
van Johan de Meij heeft hij uitgevoerd.
Naast deze werkzaamheden is Ghislain een graag geziene
gastdirigent bij zowel blaas- als symfonie-orkesten.
Ghislain is woonachtig in Nieuwerkerk aan de Ijssel, samen
met zijn vrouw en twee kinderen. De afstand vormt voor hem
geen enkele belemerring om voor de volle 100 procent de
uitdaging aan te gaan in Wolder!
Namens alle leden van de Blouwe heten wij Ghislain van harte
welkom bij harmonie Wilhelmina. Wij wensen hem een
aangename, prettige en muzikale tijd toe in Wolder!
Bent u benieuwd naar de muzikale kunsten van Ghislain? Kom
dan eens kijken op een repetitie op vrijdagavond in de Blouwe
zaal of bij een eerstvolgend concert!

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 & 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

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. 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
D.B.M.H. Kluts
V.A.G. Kluts
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
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
J. Thimister
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

Paasactiviteit 26 maart
Buurtplatform Campagne
Het is inmiddels een traditie geworden dat harmonie
Wilhelmina op paaszaterdag in optocht van Wolder naar het
verzorgingstehuis in Campagne trekt, met een hele stoet
kinderen en enkele paashazen achter hen aan. De traditie
werd alleen vorig jaar onderbroken door het slechte weer. In
een mooi zonnetje met een aangename temperatuur werd er
om 12:00 uur vertrokken vanuit de harmoniezaal richting
kerkplein. De eerste kinderen stonden hier al te wachten met
hun paasmandjes in de aanslag. Daarna ging de harmonie in
een flink marstempo richting Campagne. Dyon hard er flink de
pas in gezet, waardoor halverwege even pas op de plaats
gemaakt moest worden, zodat de allerkleinsten de harmonie
konden inhalen, omdat ze wat achterop waren geraakt.
Uiteindelijk is
iedereen samen bij
het verzorgingstehuis aangekomen, waar men
een warm welkom
tegemoet zag en
werd verzorgd met
een lekker kopje
koffie en een wafel. Na een half uurtje zette de harmonie de
terugweg in, wat het sein voor de kinderen was dat ze de
paaseieren konden gaan rapen in de tuin van het tehuis.
Zo zie je dat Blouwe midden in de Wolderse gemeenschap
staat en dat de vereniging tradities die ontstaan een warm
hart toedraagt. Dit draagt bij aan een levendige gemeenschap
en verenigingsleven.

Galaconcert
zaterdag 5 november
Ook zo genoten van ons galaconcert afgelopen december?
Het was een geweldige Maestro avond, waar nog lang over
werd gesproken. De concertcommissie is nog in druk overleg
met de winnaar van deze avond, pastoor Jack Honings, over
de invulling van zijn prijs: een concert naar zijn keuze.
Zodra we hier meer over weten, laten we dit natuurlijk weten
via onze bekende kanalen.
Om de traditie voort te zetten, is de concertcommissie volop
bezig om weer een mooie avond te verzorgen.
Zet alvast in de agenda: zaterdagavond 5 november.
Deze avond wordt er weer een verrassend concert gegeven in
een avondvullend programma.
Een tipje van de sluier: twee bekende artiesten uit eigen
provincie zullen optreden met de harmonie….!
Traditiegetrouw vindt het concert weer plaats in ’t Paenhuys
te Riemst.
VIP-tafels kunnen al worden besteld; wees er snel bij, want
vol is vol!
In de loop van de maanden wordt er meer informatie gegeven
over dit concert. Hou onze website
(www.harmoniewilhelmina.nl) of Facebookpagina
(www.facebook.com/harmoniewilhelmina) in de gaten voor
meer details en mogelijkheid tot kaarten kopen.

Optreden paasactiviteit 26 maart

AGENDA
Zie voor een actueel overzicht: www.harmoniewilhelmina.nl
Hieronder volgen de activiteiten tot zover bekend:
Concerten en uitvoeringen
 26 juni 2016: Zomerconcert
(Exacte locatie & tijdstip nog niet bekend)
 3 juli 2016: Concert Drumband 20:00 uur (Annakerk)
 5 november 2016: Galaconcert
(‘t Paenhuys – Riemst)
Op straat en activiteiten
 17 april 2016: Voorspeeldag 12:00 – 15:30 uur
(Harmoniezaal Wilhelmina)
 27 april 2016: Rondgang Koningsdag door Wolder
10:00 uur (Rondgang Wolder)
 29 mei 2016: Begeleiden communiekinderen Wolder
09:00 uur (Wolder)
 29 mei 2016: Open dag verenigingen Daalhof en
Belfort 11:00 uur (Exacte locatie nog niet bekend)
 5 juni 2016: Processie Wolder 09:00 uur (Wolder)
 12 juni 2016: Werkzaamheden Pinkpop hele dag
(Terrein Pinkpop)
 25 & 26 augustus 2016: Werkzaamheden
Preuvenemint 19:00 uur (Vrijthof - Preuvenemint)
 9-11 september: Jeugdkamp
 8 oktober: Oktoberfest 20:00 uur (Harmoniezaal
Wilhelmina)

April
Vincent Eggen
Tom Lamers
Paul van Herpt
Marc Hertogen
Maurice Pauwels
John Stevens
Monique Hamers
Anastasia Goldberg
Theo Hogenboom

3
3
6
7
8
14
21
25
25

Mei
Ben Braeken
1
Alice Hendriks
11
Jochem van Weert
13
Petra Pauwels
14
Raymond Pauwels
17
Veronique van den Boorn 18
Jan Daenen
23
Kiki Maes
23
Theo Bastiaens
27

Juni
Chrit Hameleers
Patricia Snijders
Jan van Dam
Gerrie Moors
Sandra Bastiaens
Laurence Hamers
Brigitte Moors
Ad Triepels
Claire Hermsen
Josée Bollen
Petra Bollen
Susan Bastiaens
Viola van den Boorn
Esther Paulussen
Eric Buijs

3
4
6
6
8
12
16
17
19
20
20
23
24
26
28

