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Nieuwjaarsgedachte
In navolging van de nieuwjaarswens die ik in “Aangenaam”
heb laten publiceren in december wil ik dit als voorzitter in
ons verenigingsboekje iets uitgebreider doen ter gelegenheid
van de jaarwende.
Op het moment dat u deze editie van ’t Blouw Kallepingske
onder ogen krijgt, schrijven we al 2017. Kerstmis 2016 en de
jaarwisseling liggen achter ons. Voor zover ik u niet al
persoonlijk een Zalig Kerstfeest en een voorspoedig 2017 heb
toegewenst, wil ik bij deze alsnog aan iedereen mijn beste
wensen voor 2017 met een goede gezondheid voor uzelf en
uw familie toewensen. En niet te vergeten een jaar vol
muzikale hoogtepunten!! Degenen die het afgelopen jaar
binnen hun familie- of vriendenkring geconfronteerd werden
met droevige omstandigheden wens ik van harte toe dat zij
troost en kracht mogen vinden in de kostbare herinneringen
die achterblijven en dat zij toch nog verwachting mogen en
kunnen koesteren voor de toekomst. Zij die wegens ziekte
tijdelijk aan de zijlijn moeten blijven wens ik graag een
voorspoedig herstel toe.
2016 was ook het jaar van de nieuwe voorzitter. Na het
vertrek van onze vorige voorzitter en de uitstekende a.i
invulling door onze vicevoorzitter Wim van Herpt was het
opvolgen geen gemakkelijke opdracht. Zeker niet in een tijd
waar om ons heen muziekverenigingen verdwijnen of dreigen
te verdwijnen. Gelukkig kon en kan ik nog steeds rekenen op
een zeer hard werkend bestuur dat er alles aan doet om onze
vereniging levendig te houden en versterkt werd met de
benoeming van Marc Hertogen als algemeen bestuurslid
tijdens de algemene ledenvergadering.

Maar de kers op de taart van 2016 was uiteraard het
themaconcert “Oet Limburg Kump de Meziek” in een overvol
Paenhuys in Riemst waar zowel percussiegroep als
harmonieorkest acte de presence gaven met medewerking
van Martin Hurkens, Mirjam Erkens en Beppie Kraft. Ook de
benoeming van de nieuwe dirigent die het harmonieorkest
kreeg in de persoon van Ghislain Bellefroid en de benoeming
van een 2e dirigent in de persoon van Julio Domingo zijn
natuurlijk nieuwe mijlpalen in onze geschiedenis. Waarbij
Ghislain Bellefroid na het concert in Riemst vol lof was over
onze vereniging en hoe alles wordt georganiseerd. Hij gaf aan
dat hij dat zelden of nooit bij andere verenigingen heeft
aangetroffen. Bij zulke woorden kunnen wij als vereniging
alleen maar trots zijn op onze prestaties en vol vertrouwen
verder gaan op de ingeslagen weg.
Daarnaast hebben we nog het jeugdkamp dat voor het 9 e jaar
op rij werd gehouden in de Woushoeve in Zutendaal, een
voorspeeldag en natuurlijk ons jaarlijks jubilarissenfeest
waarbij het 70 jarig jubileum van Willie Hertogen wel een
unicum genoemd mag worden
2017 kondigt zich aan als één jaar ter voorbereiding op ons
110-jarig jubileum jaar in 2018, maar ook met een nieuwe
beheerder van ons Café Aajd Vroenhove, die ik vanaf deze
plaats veel succes wil wensen.
Muzikaal hebben we op 4 februari ons eerste optreden met
het carnavalsconcert, waarbij we onze prins van de Blouwe
zullen uitroepen. We kijken ook uit naar het concert in de
St. Jans kerk in Maastricht in samenwerking met het Groot
harmonieorkest Excelsior uit Amsterdam dat op 11 juni zal
plaatsvinden. En natuurlijk ons themaconcert op 4 november
dat door de concertcommissie nog moet worden uitgewerkt,
maar waar ik het volste vertrouwen in heb dat ze, gezien de
voorgaande edities wederom met een verrassend thema

zullen komen. Dit jaar geven we op 7 juli nog een platzconcert
bij de kerk, als de Maestro prijs voor meneer pastoor en zullen
we onze 2e dirigent assisteren in zijn examenjaar directie aan
het conservatorium.
De aanwas van nieuwe leden die door onze eigen leden
worden aangedragen of zich spontaan komen aanmelden is
ook een gezond fenomeen en dit geeft vertrouwen voor de
toekomst. Maar ik wil toch iedereen die betrokken is bij de
’Blouwe’ oproepen om in 2017 te blijven zoeken naar nieuwe
leden voor percussie of orkest. Binnen de kennis- of
familiekring, maar ook bij andere muziekinstituten of bij
mensen die wel muziek spelen, maar dit tot nu toe thuis
deden in hun hobbykamer.
Ook organisatorisch gezien zitten we op het goede spoor, met
name door de belangeloze hulp van vele vrijwilligers,
commissieleden, bestuursleden en sponsoren. Hierdoor zijn
we nog steeds in staat om te investeren in de muziek en het
'samen Wilhelmina zijn'. Het bestuur zal er dan ook in 2017
alles aan doen om er voor te zorgen dat we samen kunnen
blijven musiceren in de beste omstandigheden. De
samenwerking met de nieuwe beheerder zal vorm gegeven
worden, de financiële middelen zijn er, en vooral de wil is er
om ook in 2017 met volle moed verder te werken aan de
uitbouw van de Blouw van Wolder.
Bedankt voor het vele werk en de grote inzet in 2016 en laat
2017 een jaar worden van vriendschap, saamhorigheid en
vooral veel plezier. Gezamenlijk bouwen we vol vertrouwen
verder aan ‘onze ‘Blouwe’ .
Marc Hogenboom
Voorzitter

Nieuws van de commissie
werving en opleiding
Via deze weg willen we jullie op de hoogte houden van de
ontwikkelingen betreffende onze leerlingen.

Nieuwe leden
Zoals iedereen vast wel heeft gezien hebben zich de afgelopen
maanden enkele nieuwe leden gemeld.
Maartje Brouwers
Iris te Boome
Anna Soriano Serrano
Sergio Sanchez Martin

basklarinet
hobo
dwarsfluit
klarinet

Iris, Anna en Sergio volgen lessen aan het Conservatorium en
zullen daarom het orkest vooralsnog maar tijdelijk versterken.
Wij wensen hen allemaal heel veel plezier bij de Blouwe.
Afmelding leden
Helaas heeft Mauro Lexis zich afgemeld als lid van harmonie
Wilhelmina. Hij speelde trombone in Joonk Blouw orkest.

Cursus Speulentere
Samen muziek maken is leerzaam, maar vooral heel erg leuk.
Om kinderen al zo vroeg mogelijk samen muziek te laten
maken is harmonie Wilhelmina in september gestart met de
cursus Speulentere. Deze cursus is speciaal voor kinderen van
5 t/m 7 jaar. Tijdens de lessen maken de kinderen
spelenderwijs (Speulentere) kennis met muziek. Ze leren de
basisbeginselen van ritmes, tempo’s en tonen met behulp van
kleine muziekinstrumenten. Ze zingen en bespelen ook zelf de
muziekinstrumenten. De cursus is op woensdagmiddag van
15.15 tot 16.00 uur aan de Tongerseweg 400. Er zijn nog
enkele plaatsen vrij en instroom is doorlopend mogelijk.
Voor meer informatie: stuur een mail naar
opleiding@harmoniewilhelmina.nl

Grote Clubactie 2016
Beste leden, ereleden, sponsors,
Hierbij willen wij jullie allemaal bedanken voor het kopen en
verkopen van de loten van de Grote Clubactie.
De opbrengst voor de harmonie is ruim € 2.000, -.
In het bijzonder dank aan mensen die veel loten hebben
verkocht.
Petra Pauwels heeft het record met 44 loten.
Bij de jeugd zijn de beste verkopers:
 Mila Stevens
54 loten
 Mathieu Bollen
17 loten
 Laurence Hamers
16 loten
De jeugdleden hebben ondertussen hun prijs hiervoor al
ontvangen.
Kijk op www.groteclubactie.nl of u in de prijzen bent gevallen
met uw lot(en).
Volgend jaar doen we natuurlijk weer mee aan de Grote
Clubactie en hopen ook dan weer op de medewerking van
jullie allemaal.
Nogmaals bedankt.
Elsa en John

Het bestuur wil Elsa Bollen en John Stevens bedanken voor
het organiseren van de Grote Clubactie 2016.
Heel erg bedankt voor de moeite en het vele werk.

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

Themaconcert ‘Oet Limburg
kump de Meziek’
5 november 2016 gaat voor harmonie Wilhelmina Wolder de
boeken in als wéér een meer dan geslaagd themaconcert.
Een uitverkochte zaal (470 toeschouwers), heel wat
vrijwilligers, onze percussiegroep én het orkest: dit alles een
perfecte combinatie voor een geweldige avond: ‘Oet Limburg
kump de Meziek’.
Martin Hurkens, Beppie Kraft en Mirjam Erkens waren onze
muzikale gasten van dit themaconcert.
De avond begon met een bijzonder optreden van onze
percussiegroep: twee Limburgse werken, waarbij het werk
‘Silent Heroes’ werd begeleid door de prachtige klanken van
sopraanzangeres Mirjam Erkens, die de zieke Laura Engel
waardig heeft vervangen. De percussiegroep heeft met haar
optreden menig luisteraar kippenvel bezorgd!

Na een korte pauze waarin het podium in razend tempo werd
omgebouwd, nam het orkest van onze harmonie plaats. Voor
onze dirigent Ghislain Bellefroid was het zijn eerste keer op de
bok in ’t Paenhuys. De eerste helft stond in het teken van
opera. Niemand minder dan de uit Schinveld afkomstige
Martin Hurkens maakte zijn opwachting en zong nummers als
Nessum Dorma en het bekende Funiculi Funicula. Martin zong
samen met Mirjam Erkens het nummer Vivo per Lei. Het
publiek luisterde met ingehouden adem naar dit prachtig
duet.
Voor de pauze wilde ‘us Beppie’ ook nog een poging wagen
om haar allerbeste operastem te laten horen. Of dit gelukt is?
Geen opera, maar wel Beppie op haar best! Na de pauze
vervolgde Beppie haar repertoire met ‘In d’n Hiemel’, ‘Laot de
zon’ en andere klassiekers van Beppie. Het publiek genoot
zichtbaar én hoorbaar. Beppie kreeg de hele zaal aan het
sjoenkelen!

Ook de dirigent liet zich van zijn beste kant zien en kreeg het
hele orkest aan het zingen en swingen op nummers van
Rowwen Heze en Rosamunde. Met twee spetterende
‘zugaben’ werd de avond voortgezet met een lange en
gezellige nazit in de foyer.
Harmonie Wilhelmina en al haar muzikale gasten hebben
laten horen en zien dat ‘Oet Limburg de Meziek kump’!
Onze dank is groot aan alle vrijwilligers die deze avond tot een
groot succes hebben gemaakt. Zonder hen was dit niet gelukt!
Een bijzonder woord van dank gaat uit naar een van onze
sponsors Piet Hogenboom. Dankzij zijn financiële bijdrage was
het mogelijk om van Martin Hurkens zijn zangkunsten te
genieten!
De concertcommissie is alweer volop bezig met de invulling
van het themaconcert volgend jaar. Reserveer alvast zaterdag
4 november in uw agenda! Verdere informatie volgt over
enkele maanden!

Coen & Rianne

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

00-32-(0)12 457347

Oud papier ophalen in Heerlen
U leest het goed! Harmonie Wilhelmina gaat de Maastrichtse
grenzen over om zo veel mogelijk oud papier op te halen!
Stelt u zich voor: een druilerige dinsdag in de herfst, 10.000
oude boeken en 3 krachtpatsers. En dat alles in Heerlen..
Het kwam Monique Hamers, docente aan het Grotiuscollege
in Heerlen, ter ore dat er een flinke stapel boeken bij het oud
papier werd gezet. Monique hoefde hier niet lang over na te
denken en schakelde het team ‘oud papier’ van de Blouwe in.
Zo geschiedde.. Op de bewuste druilerige dinsdag in
november kwamen onze pensionada’s Gillis Willemsen, Pierre
Thijssens en John Duijsinx naar Heerlen om dit klusje te
klaren.
Toen ze door de vriendelijke conciërge naar de stapel werden
gebracht, sloeg de schrik hen om het hart.. 10.000 boeken..
Waar te beginnen? Dapper
begonnen ze te slepen, totdat
de vrouwelijke conciërge met
een steekwagentje aan kwam.
We zullen hier maar niet
vermelden wat John toen zei
(iets met ‘puune’ en ‘bloete
koont’..). Maar liefst twee uur
lang hebben de mannen
gesjouwd, maar 10.000 boeken waren zelfs voor de
dubbelasser van Pierre toch echt te veel om in één keer mee
te nemen. Een week later togen de drie mannen wéér naar
Heerlen om de zware klus af te maken. Na enkele uren slepen
konden ze de boeken meenemen naar Wolder, alwaar de hele
lading nog een keer kon worden overgeladen…
Chapeau heren voor deze geweldige klus!
Monique, bedankt voor de super tip!

Openingstijden:
Maandag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:

08:30
08:30
08:30
08:30

Tongerseweg 402
6215 AE Maastricht
Tel: 0438 52 31 40

-

17:00 uur
17:00 uur en 19:30 - 21:00
17:00 uur
17:00 uur

tandartsmatthijs@metsers.nl
www.metsers.nl

Dieter Koblenz denkt groots…
Vier jaar nadat het muziekgezelschap Blu-E-Motion (BEM)
werd opgericht, zijn we als “huisband” van Harmonie
Wilhelmina een kleine 20 uitvoeringen verder. Stuk voor stuk
waren dit geslaagde optredens waarbij een positieve bijdrage
werd geleverd aan de sfeer van het betreffende evenement.
Niet enkel voor de toehoorders, maar zeker ook voor de
spelende leden was het telkens een groot genot deel uit te
mogen maken van die sfeer!
In de beginperiode beperkten de optredens zich nog vooral
tot evenementen welke werden georganiseerd door
Harmonie Wilhelmina. Via deze weg konden we op een
laagdrempelige manier onze eigen identiteit ontwikkelen en
vooral ook ervaring opdoen. Met grote regelmaat waren we
aanwezig bij de jaarlijks terugkerende Jubilarissenfeesten en
Oktoberfeesten, maar na verloop van tijd kwamen er ook
steeds meer “exotische” uitstapjes bij. Mede dankzij mondop-mond reclame, een eigen Facebookpagina en onze eigen
ontworpen visitekaartjes, werd ook de belangstelling van
buiten Harmonie Wilhelmina steeds groter. Het is voor ons als
BEM leden natuurlijk altijd fijn op deze manier een
bevestiging te krijgen van het feit dat we op de goede weg
zijn.
Vrij recent bereikten onze “exotische” avonturen een nieuw
hoogtepunt sinds het bestaan van BEM. Het was niemand
minder dan Eric Jaspers (beter bekend onder zijn
artiestennaam Dieter Koblenz) die zijn oog op BEM had laten
vallen. Via via had hij over het bestaan van BEM gehoord en
dacht erover een op handen zijnde optreden te verrijken met
BEM klanken: de Oktoberfeesten in Sittard 2016! Ondanks de
stijgende lijn die we afgelopen jaren doormaakten, had geen
van ons ooit durven denken dat we samen zouden gaan

optreden met Dieter Koblenz. In de eerste fase van de
onderhandeling waren veel leden dan ook nog enigszins
sceptisch over de haalbaarheid van dit hele concept: “Heeft
hij dit echt serieus bedoeld?” en “Is dit optreden niet wat
hoog gegrepen voor ons?” waren enkele vragen die gesteld
werden. Het was allemaal nog vrij onwerkelijk. Naarmate de
afspraken concreter werden begon het tot iedereen door te
dringen dat het wel degelijk ging gebeuren. Zo kwamen we er
in die periode ook achter dat het publiek waarvoor we gingen
optreden zou bestaan uit ongeveer 4000 man, hetgeen
natuurlijk iets anders was dan de orde van grootte die we
gewend waren. Ik zou liegen als ik zou zeggen dat we dit
optreden zonder enige (gezonde) spanning tegemoet traden.
In de aanloop naar het optreden zouden we ook drie keer
samen met Dieter Koblenz repeteren. Eén van die repetities
vond plaats in de loods van Dieter. Het was erg leuk om te
zien hoe deze loods was volgepropt met de meest extraverte,
ludieke, kleurrijke en bizarre attributen welke ooit een keer
gebruikt waren voor een optreden of wellicht in de toekomst
nog dienst zouden kunnen doen. Verder hebben we kennis
gemaakt met zijn alternatieve slaapplaats in de vorm van een
indoor caravan. Ook leerden we “de mens” achter Dieter
Koblenz een stuk beter kennen: een creatieve man met talloze
ideeën en oplossingen waarvoor het “out of the box” denken
een tweede natuur is. Hij weet precies wat hij wilt en heeft
passie voor zijn vak. Op tijd zijn is bij hem een relatief begrip,
maar hij is zonder meer een entertainer in hart en nieren!
Op de dag van het optreden zouden we op tijd aanwezig
moeten zijn in Sittard omdat er een soundcheck zou
plaatsvinden en we nog even onze (speciaal door Eric Jaspers
geritselde) overhemden moesten passen in een mobiele
schaftkeet. De hemden zijn voor de meesten onder ons geen
probleem, maar een enkeling moet het hemd niet te warm
wassen..

De soundcheck was enerzijds belangrijk voor de
geluidsverdeling in de grote tent, maar anderzijds zouden we
zelf ook even kunnen testen hoe de akoestiek in de tent was.
Door een uitgelopen planning kwam deze soundcheck voor
BEM te vervallen waardoor we tijdens het live optreden pas
duidelijkheid zouden krijgen over de klank. Helaas bleek de
afstemming
vanuit de regie
uiteindelijk niet
helemaal
optimaal, maar
dat mocht de
pret niet drukken.
De uitgedoste
mannen in
lederhosen en
vrouwen in dirndl
hadden een
geweldige avond en de zaal stond op zijn kop. Ook de BEM
leden genoten van alle positieve aandacht en deze mooie
kans zichzelf te presenteren voor zo een groot publiek.
Achteraf ontvingen we van Dieter de complimenten over onze
inbreng op de avond. Wat kunnen we dan nog meer doen dan
trots zijn en terugkijken op een prachtige ervaring!

Toekomst Blu-E-Motion
Zoals gezegd is het inmiddels vier jaar geleden dat BEM is
opgericht. Voor ons was dit aanleiding om een
evaluatiemoment onder de leden in te plannen. BEM is
natuurlijk ooit opgericht op basis van bepaalde ideeën en het
was een goed moment om met zijn allen te bespreken waar
we op dit moment staan. Tijdens dit evaluatiemoment
hebben we met zijn allen uitgesproken trots te zijn op alles
dat we de afgelopen jaren hebben opgebouwd. Vervolgens

hebben we onszelf afgevraagd hoe onze toekomst er uit ziet
en wat onze persoonlijke verwachtingen daarbij gaan zijn.
Hieruit bleek dat de meeste leden van mening zijn dat het tijd
is om BEM naar een nieuw level te tillen om ook voor de
toekomst plezier te blijven houden. Op basis van deze
uitspraak werden een heel aantal verbetermogelijkheden
aangedragen om deze wens te realiseren. Echter, naarmate
we langer over deze punten discussieerden bleek dat één en
ander behoorlijk wat extra tijd en energie van de leden zou
gaan kosten. Tijd en energie die we eigenlijk geen van allen
hebben en/of daarvoor willen vrij maken. Het is tenslotte voor
iedereen een hobby, die ook een hobby moet blijven.
Uiteindelijk hebben we in goed overleg besloten BEM te
ontbinden en dus te stoppen op ons hoogtepunt. Hiermee
valt er enerzijds een heel leuk stukje Harmonie Wilhelmina
weg, maar kunnen we wel terugkijken op vier jaar muzikaal
plezier. We willen jullie, als toehoorders, bedanken voor jullie
steun en support van de afgelopen jaren. Zonder jullie hadden
we nooit kunnen bereiken wat we bereikt hebben!
Eric Buijs en Denny Kluts namens Blu-E-Motion

Julio Domingo nieuwe dirigent
jeugdorkest
Sinds enkele maanden heeft Julio Domingo de leiding van ons
Joonk Blouw orkest overgenomen van Alice Hendriks.
Julio is al geruime tijd actief bij de trombonesectie in het
harmonieorkest. Ook neemt hij bij afwezigheid van Ghislain
Bellefroid het stokje van hem over. Als student ‘wind band
conductor’ aan het conservatorium in Maastricht doet Julio op
deze manier de nodige ervaring op.
Ons jeugdorkest is een gezellige vriendenclub, die met veel
plezier moderne muziek maakt. Het orkest is bedoeld voor
iedereen die het Hafa A diploma behaald heeft en al ervaring
heeft opgedaan bij het OpMaat orkest.
Het jeugdorkest is dus ook een opstapje naar het
harmonieorkest en daarom verplicht voor alle leerlingen die
het OpMaat orkest ontgroeid zijn, maar nog niet meedoen in
het grote orkest.
Joonk Blouw orkest heeft één keer in de 2 weken repetitie op
vrijdagavond van 18.45 uur tot 19.45 uur.
Via deze weg wensen we Julio veel plezier, muzikaliteit en
ervaring toe!

SPONSORS
Bastiaens - Corpeleijn, E.
- Maastricht
Hogenboom, P.
- Maastricht
KWH
- Wolder
Henk Kluts
- Wolder
Marcel Thijssens
- Wolder
en een aantal sponsors, dat anoniem wenst te blijven
Demmler-Hogenboom, mw. I
- Mülheim a/d Ruhr
J.P. Hogenboom BV
- Maastricht
Restaurant Mary Wong
- Vroenhoven
Kruiveld BV
- Maastricht
Verkeersschool Johan Mulkens
- Maastricht
Café de Pepel
- Wolder
J. van de Staay, architecten
- Maastricht
Koenen en Co
- Maastricht
Fysiotherapie M. Smeets
- Wolder
Heads Hairfashion
- Meerssen
Van Melik Beheer BV
- 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
G. Bastiaens - Stevens
M. Bastiaens
H. Bastiaens - Darding
T.W.C. Beckers
N.W.D. Beckers
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
C.L.J.M. Close
M.A.G. Corsius
J. van Dam
H.W.P. Darding
J.W.P. Darding
H. Doms
J.J.H.M. Duijsinx
L.R. van Duurling
V.H.M. Eggen
M.G.H. Eggen-Nelissen
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
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
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
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

Vastelaovendskonzèr en
Carnavalsbal 2017
Het lijkt nog ver weg, maar het is zo weer carnaval. Op
zaterdag 4 februari roepen wij de nuie Hoeglöstegheid van CV
De Blouwe uit! Alle vastelaovendsvierders van Wolder zijn
uitgenodigd voor een groot feest in onze eigen Blouwe
Hoftempel.
Vastelaovendskonzèr
Harmonie Wilhelmina trapt het concert af om 19.11 uur. Net
als vorig jaar wordt het vastelaoveskonzèr weer een genot
voor het oor. Het wordt een carnavalesk concert met
nummers waar u vanzelf gaat meezingen en sjoenkelen!
Om goed in de stemming
komen, zal buuttereedner
Fer Naus zijn opwachting
maken als de Kroeskapitein.
Fer Naus was maar liefst elf
keer finalist bij de Groot
Limburgse Buuttekampioenschappen,
waarvan hij in 2011 en 2013
tot buuttekampioen werd gekroond.
Met zijn buut de Kroeskapitein staat hij vrijdag 13 januari
aanstaande voor de twaalfde keer in de finale van de Groot
Limburgse Buuttekampioenschappen.
Afscheid
Direct aansluitend aan het concert zullen we afscheid nemen
van onze ‘störmprins’ Denny I. Hij heeft samen met zijn

prinses Vivian gezorgd voor een fantastische Vastelaovend
2016.
Ondanks het aflasten van de optocht op carnavalsmaandag,
hebben ze er een super feest van gemaakt. Denny blijft een
actief lid van CV de Blouwe en we zullen hem nog vaak zien!
Wee weurt 't?
De Groete Oonbekinde zal rond 20.30 uur bekend worden
gemaakt aan het Wolderse volk.
Wordt het weer een lid van de harmonie? Of wordt het een
‘onbekende’?
Tied veur e fees!
Tijdens en na de receptie, hebben we een fantastisch
programma voor jullie in petto! We hebben de internationaal
bekende DJ’s de Jefkes weer gestrikt voor de muzikale
omlijsting en we zullen ook weer een tombola houden met
mooie prijzen.
Samen met alle zusterverenigingen, familie en vrienden wil CV
De Blouwe graag met jullie weer een geweldig feest bouwen!
Veer zien us op 4 fibberwarie!
Voor alle nieuws over het bal, de vastelaovend, de CV en
foto’s en filmpjes van afgelopen jaren verwijzen wij graag naar
onze website www.cvdeblouwe.nl.
Alaaf! CV De Blouwe
Ps: op deze plaats willen we iedereen in Wolder en daarbuiten
bedanken, die de vereniging heeft ondersteund door het
kopen van de wafels uit de Wafelactie van afgelopen 17
december.

Agenda
Zie voor een actueel overzicht: www.harmoniewilhelmina.nl
Hieronder volgen de activiteiten tot zover bekend.

Concerten en uitvoeringen







4 februari 2017: Vastelaovendskonzèr 20:11 uur
(Harmoniezaal Wilhelmina)
20 mei 2017: Voorjaarsconcert 20:00 – 23:00 uur
(Exacte locatie nog niet bekend)
11 juni 2017: Concert met Excelsior Amsterdam tijd
nnb (St. Janskerk)
7 juli 2017: Platzconcert (prijs Pastoor) [ovb] 19:30 –
22:00 uur (Exacte locatie nog niet bekend)
9 juli 2017: Drumband treffen Hulsberg
4 november 2017: Themaconcert 20:00 uur
(‘t Paenhuys Riemst)

Op straat en activiteiten






6 januari 2017: Nieuwjaarsborrel 21:00 uur –
23:00 uur (Harmoniezaal Wilhelmina)
27 februari 2017: Deelname Carnavalsoptocht
14:00 uur (Wolder)
3 maart 2017: Algemene Leden Vergadering
20:00 – 21:30 uur (Harmoniezaal Wilhelmina)
9 april 2017: Voorspeeldag 12:00 uur
(Harmoniezaal Wilhelmina)
15 april 2017: Paasactiviteit 12:30 uur











27 april 2017: Rondgang door Wolder ivm Koningsdag
11:00 uur (Rondgang Wolder)
4 juni 2017: Werkzaamheden Pinkpop hele dag
(Terrein Pinkpop)
5 juni 2017: Werkzaamheden Pinkpop hele dag
(Terrein Pinkpop)
25 juni 2017: Deelname processie Wolder 09:00 uur
(Rondgang Wolder)
26 augustus 2017: Werkzaamheden Preuvenemint
hele dag (Preuvenemint Vrijthof)
27 augustus 2017: Werkzaamheden Preuvenemint
hele dag (Preuvenemint Vrijthof)
18 november 2017: Percussie treffen Wolder tijd nnb
25 november 2017: St. Caeciliafeest 19:30 uur
(Harmoniezaal Wilhelmina)
25 december 2017: Opluisteren H-Mis 10:30 uur
(Kerk in Wolder)

Januari
Leonique Hamers
Wim van Herpt
Harrie Darding
Tom van Dongen
Rubin Smal
John Hogenboom
Pierre Thijssens
Vincent Sijben
David van der Zanden
Hans van der Zanden
Herman Doms
Marc Hogenboom
Jeroen Ernenst

4
6
11
19
20
21
23
24
25
25
26
30
31

Februari
Wendy Colson
Ans Braeken
Dasima Schmitz
Elles Lenaerts
Willie Peeters
Jasmijn Knaapen
Gillis Willemsen
Dewi Hesemans
Wesley Senten
Vivian Kluts-Snel
Harrie Aarts
Mariet Willemsen
Daniela Sommer

1
3
3
4
7
8
8
9
9
11
12
12
13

Math Knubben
Quintin Senten
John Darding
Ghislain Bellefroid
Julio Domingo-Escamilla
Cindy van Duurling
Bèr Hesemans
Natasja Hesemans

14
14
19
21
25
26
28
28

Maart
Henk Kluts
Richard Lamers
Laurent Bastiaens
Harrie van den Boorn
Paul Thijssens
Piet Hogenboom
Babette Cox-Decker
Ron Thimister
Jacques Severijns
Léon van Duurling
Jo van Vlodrop
Krista van Weert
Anij Kuster
Mila Stevens
Jack Buijs
Kees Close
Nico Hogenboom
John Koumans

1
2
5
7
7
8
10
10
11
12
12
13
14
16
17
17
27
30

