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Nieuwjaarsgedachte 
 
In mijn tweede jaar als voorzitter van onze vereniging kijk ik 
met trots en genoegen terug op 2017 en met vertrouwen en 
energie naar 2018. We bouwen aan een nog betere 
vereniging. En als ik zeg ‘we’ dan bedoel ik de grote groep 
leden en vrijwilligers die, op welke wijze dan ook, een bijdrage 
levert aan het reilen en zeilen van Harmonie Wilhelmina. 
Fantastisch! 
 
Het is een geweldige vereniging om bij aangesloten te zijn! Dit 
is alleen mogelijk als we allemaal het motto ‘samen 
Wilhelmina zijn’ blijven ondersteunen. De commissies en het 
bestuur scheppen de structuur en randvoorwaarden waarin 
iedereen zich kan ontplooien op muzikaal en organisatorisch 
vlak. 

2017 was een enerverend jaar. We hebben onder andere 
mooie concerten in Rotterdam en de Sint Jans kerk gegeven, 
er zijn nieuwe uitbaters in onze zaal gekomen, het 5e thema-
concert was wederom een daverend succes en de drumband 
heeft een zeer succesvol concoursoptreden achter de rug. 
2018 belooft ook weer een buitengewoon dynamisch 
jubileumjaar te worden. Harmonie Wilhelmina bestaat 110 
jaar. We gaan voor mooie concerten in Melick en in de 
Mercedes Benz zaal, zullen deelnemen aan de Heiligdoms-
vaart en het marsdefilé in Maastricht. Verder zullen we een 
tweedaagse reis naar de wijnstreek in Duitsland ondernemen 
en ons jubileumjaar afsluiten met een feestweekend. Dat 
bestaat uit een groots opgezet themaconcert op zaterdag en 
op zondag de viering van het St. Caeciliafeest met de huldiging 
van onze 20 jubilarissen. 



Zonder sponsors geen muziek. In dat kader bedank ik alle 
sponsors, in het bijzonder onze groeiende groep businessclub 
leden die middels hun bedrijf de noodzaak zien om te zorgen 
dat we als vereniging kunnen blijven voortbestaan, voor hun 
steun aan onze vereniging. 

De “Blouwe” is meer dan een harmonie, het is een belangrijk 
onderdeel van onze sociaal maatschappelijke omgeving. Bij de 
“Blouwe” moet iedereen zich thuis voelen en iedereen muziek 
kunnen maken op zijn of haar eigen niveau, waarbij plezier en 
prestatie in balans moeten zijn. Dit gezegd hebbende moet ik 
denken aan de preek die onze pastoor gaf enkele weken 
geleden bij de 6 weken dienst van mijn tante. Het had 
betrekking op de tekst van Matteüs 25, de talenten (bezit-
tingen) die werden toevertrouwd aan de slaven nadat hun 
heer naar het buitenland vertrok. Of je nu gelovig bent of niet, 
mij gaat het er om de mensen die dit stukje lezen uit te dagen. 
Uitdagen om te ontdekken wat je in huis hebt. Denk er over 
na, doe een test, vraag het na bij je omgeving, kijk eens terug 
naar je prestaties en wat je graag doet. 
Want een talent is iets wat je gemakkelijk over het hoofd kunt 
zien. Veronachtzamen. Of denken dat het niet zoveel 
bijzonders is. Of denken dat iemand anders er wel iets mee zal 
doen. Zoals die man die zijn talent onder de grond stopte (je 
besteedt niet voldoende tijd aan je muzikale talenten). Hij zag 
zijn heer niet als iemand die hem een bezitting toevertrouwde 
waar succes mee te behalen was. Maar hij zag zijn heer als 
een hard mens die 'maait waar hij niet gezaaid heeft, en 
inzamelt waar hij niet gestrooid heeft.' Zijn motivatie voor zijn 
gedrag wordt angst. Angst voor de afrekening, angst voor 
mensen, angst voor verkeerde invloeden, vul maar in. Zijn 
heer benoemt haarscherp hoe deze man ten diepste in elkaar 
zit: boos en lui. Angst, boosheid en luiheid vormen een 
duivelse triade in mensenlevens. Het maakt mensen kritisch, 



achterdochtig, onevenwichtig en obsessief. Ze durven hun 
talent, en ook dat van anderen, niet in vrijheid in te zetten en 
isoleren zich vervolgens steeds meer van de rest. Mensen 
vinden de verplichtingen die bij een vereniging om de hoek 
komen kijken steeds bezwaarlijker, maar realiseren zich niet 
dat ze dan blijven stilstaan in hun sociale en ook in hun muzi-
kale ontwikkeling. Ze hebben geen echt vertrouwen. Niet in 
zichzelf en niet in anderen. 

Maar even terug naar het positieve nieuws: Iedereen binnen 
onze vereniging heeft talenten toevertrouwd gekregen, 
muzikale en organisatorische en dat is geen kleinigheidje, 
geen aardigheidje, het is iets wat veel waard is. Wees 
dankbaar, niet bang, zet het vertrouwen in. Wat doen wij 
eigenlijk met onze muzikale talenten die we hebben gekregen 
ook al is het er misschien maar één? Begraven we ze of 
gebruiken we ze en op welke manier dan? Zijn we ons 
eigenlijk wel bewust van de waarde van de muzikale talenten 
die we hebben gekregen? Goede vragen om eens over na te 
denken en er tenslotte ook iets mee te doen.  
Soms worden we opgeschrikt door een vreselijk bericht over 
de gezondheid van één van onze leden of vrijwilligers. Het 
doet je beseffen dat alles wat we doen, binnen en buiten onze 
vereniging, een relatief onbelangrijke bijzaak in ons leven is. 
Maar waar onze muzikale binding wel één is waar we heel 
veel plezier aan beleven. Met elkaar. 

Ik wens iedereen een heel gezond, gelukkig en muzikaal 2018 
toe. Namens het bestuur bedank ik alle vrijwilligers die zich 
het hele jaar hebben ingespannen om onze “Blouwe” te 
maken tot wat het is: Een vereniging voor velen! 

Met vriendelijke groet,  
Marc Hogenboom, voorzitter Harmonie Wilhelmina 



 



 



Concours percussiegroep 
 
19 november jongstleden is onze percussiegroep op concours 
geweest in St. Odiliënberg, met een voortreffelijk resultaat! 
Namens de redactie van ’t Blauw Kallepingske van harte 
proficiat!! 
Raymond Pauwels neemt u mee in de rollercoaster van dit 
concours. Lees & beleef dit prachtig avontuur! 

 
De Concours Rollercoaster 
Het is maandagavond  20 november en ik zit thuis. En dat 
voelt heel vreemd. Na ruim een jaar lang elke week hard 
oefenen in Wolder is er vanavond geen drumbandrepetitie. 
Dus niet alleen niet repeteren vanavond, maar ook niet in stijl 
het weekend afsluiten met de drumbandfamilie onder het 
genot van een bescheiden pilsje, bittergarnituurtje en 
tafelvoetballen tot in de kleine uurtjes. Ruim een jaar lang 
hebben we met bloed, zweet en tranen aan het stuk 'Piet 
Hein' van Henk Martens gewerkt. Met bloed? Jaja, er zijn heel 
wat vingers ingetapet tijdens lange repetities om ze er maar 
niet af te laten vallen. En dat zweet, dat kwam vooral van Ad. 
Ik kan me voorstellen dat we hem af en toe flink wat stress 
hebben opgeleverd. En die tranen, die waren er gisteravond. 
Maar daarover later meer. 
Een jaar lang aan één muziekstuk werken, dat wordt saai, dat 
gaat je vervelen, die Piet Hein ging me helemaal de keel 
uithangen. En bij mij vast niet alleen. En toch kwam iedereen 
elke week weer met plezier naar Wolder om weer dat stuk 
helemaal uit te pluizen en te perfectioneren. En dat heeft zijn 
vruchten afgeworpen.  
Gistermiddag moest het dan echt gebeuren, alle puzzelstukjes 
waaraan we met zijn allen hard gesleuteld en geschaafd 
hebben moesten in die tien minuten op hun plaats vallen. 



Onder het toeziend oog van 3 strenge juryleden, het hele L1 
camera-arsenaal en een volle tribune mochten we voor de 
laatste keer onder leiding van Ad ons kunstje tonen. En dat 
waren tien hele lange minuten, na afloop voelde het ook alsof 
we daar een uur gestaan hebben.  

 
Maar ik kijk net even de opnames van ons optreden terug, en 
het duurde op de seconde precies tien minuten. 
 
Wat nog langer leek te duren was de prijsuitreiking. Dan sta je 
daar in een kale sporthal in de marshouding naast nog een 
aantal andere verenigingen die natuurlijk allemaal eerder hun 
uitslag kregen.  
"Harmonie Huppeldepup 87,17 punten. Fanfare Dinges 86,83 
punten. Klaroenkorps Jeweetwel 80,64.  78,44 punten. 70,39 
punten..." De jurering bleek heel streng vandaag. 



"En nu nog een stapje 
hoger, de eerste divisie 
in de afdeling concert. 
Slagwerk Wilhelmina 
Wolder behaalde  

90 punten." 

Hoe beschrijf je wat 
voor gevoel dan in je 
naar boven komt?   
 
Ontlading? Trots? Intens geluk? Champagne!!!  
Ruim vijf uur, twee flessen bubbels en de halve tank Jupiler 
later, is het feest nog volop gaande in Café Aajd Vroenhove. 
Maar na een mooie en emotionele speech van Ron komt dan 
toch het besef dat hiermee ook een groot hoofdstuk 
afgesloten is. Helaas gaat Ad ons verlaten. Acht jaar, en 
daarvoor nog eens zes jaar (volgens mij) heeft Ad ons zijn 
diensten bewezen en de Blouw Drumbandfamilie versterkt. En 
daar zijn gisteravond flink wat tranen om gelaten.  
Ad, bedaank veur alles! 

 
 

Was getekend, 
Raymond Pauwels 

 



   Kampioenen, proficiat! 

 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tandartsmatthijs@metsers.nl 
www.metsers.nl  

Openingstijden: 
Maandag:  08:30 -   17:00 uur 
Woensdag:  08:30 -   17:00 uur    en   19:30   -    21:00 
Donderdag:  08:30 -   17:00 uur 
Vrijdag:  08:30 -   17:00 uur 

Tongerseweg 402 
6215  AE Maastricht 
Tel: 0438 52 31 40 

mailto:tandartsmatthijs@metsers.nl
http://www.metsers.nl/


Nieuws van de commissie 
werving en opleiding 
 
Onder andere via het Kallepingske wil de commissie jullie op 
de hoogte houden van de ontwikkelingen van  onze 
leerlingen. 
Maar eerst wil de commissie Petra Pauwels bedanken voor 
haar inzet en enthousiasme in de afgelopen jaren. We wensen 
Petra veel succes in haar nieuwe functie als secretaris van de 
harmonie. 
De commissie bestaat nu uit vier leden. Maartje Brouwers, Jan 
Daenen, Nicole van Dongen en Manon Lenaerts.  
Maartje en Jan zijn leden van het harmonieorkest. Nicole is 
echtgenoot van Jean-Paul (lid van het harmonieorkest) en 
moeder van Max (lid van Plus Blouworkest) en Tom (lid van 
Joonk Blouworkest). Manon is moeder van Elles (lid van Plus 
Blouworkest).  
 
In het begin van dit jaar is er naar een mogelijkheid gekeken 
om het jeugdorkest te splitsen. Dit omdat het jeugdorkest 
vaak in een spagaat moest gaan om leerlingen op hun niveau 
te kunnen laten presteren. Het niveau vanuit het 
Opmaatorkest tot het niveau dat aansluit bij het 
harmonieorkest is door één jeugdorkest moeilijk te 
overbruggen. Dit is ook in het vorige Kallepingske beschreven. 
Daarom is er na de zomervakantie naast het bestaande 
jeugdorkest, nu Joonk Blouworkest gestart met een meer 
ervaren jeugdorkest, nu Plus Blouworkest. In dit orkest zitten 
leerlingen die ook in het harmonieorkest spelen en leerlingen 
die op korte termijn bij het harmonieorkest zullen aansluiten. 
In het verleden gingen leerlingen na het behalen van het 
HaFa-B examen na het harmonieorkest en stopten bij het 



jeugdorkest. Dit is uiteraard jammer omdat er enerzijds in het 
jeugdorkest nog genoeg ruimte is voor verdere ontwikkeling 
door bijvoorbeeld het spelen van solopartijen en anderzijds er 
begeleiding gegeven kan worden aan minder ervaren 
leerlingen. Daarom is er nu de verwachting dat leerlingen die 
het HaFa-B examen halen tot hun 18e jaar meespelen in het 
Plus Blouworkest. 
 
OpMaatorkest 
In januari 2018 wordt ook weer gestart met het 
OpMaatorkest onder leiding van Iris. Dit orkest zal voorlopig 
uit 5 leerlingen bestaan. 
 
Joonk Blouworkest 
De tweeling Hans en David van der Zanden hebben hun 
lidmaatschap opgezegd. Hierdoor bestaat het Joonk 
Blouworkest nu uit 8 leerlingen. Deze zijn na de 
zomervakantie gestart onder leiding van Julio. Door de 
splitsing is er geen volledige bezetting aanwezig waardoor er 
hier en daar aanpassingen nodig waren in de partijen. 
Desondanks is Julio zeer tevreden over de inzet en de 
vorderingen van dit orkest. Een eerste optreden van dit orkest 
is inmiddels geweest op 10 december in onze harmoniezaal 
samen met de Beltoontjes.  
 
Plus Blouworkest 
Ook het Plus Blouworkest is na de zomervakantie gestart 
onder leiding van Julio. Dit orkest bestaat ook uit 8 leerlingen 
waarvan 4 leerlingen ook in het harmonieorkest spelen. Over 
de inzet en de vorderingen van dit orkest is Julio ook zeer 
tevreden. Een eerste optreden van dit orkest is inmiddels ook 
geweest op 10 december in onze harmoniezaal samen met de 
Beltoontjes.  
 



Verderop in dit Kallepingske staat een artikel over beide 
optredens. 
 
Heeft u interesse in samen muziek maken, komt u dan gerust 
luisteren tijdens een repetitie of neem contact op met één 
van de leden van de commissie. 
Het Joonk Blouworkest repeteert wekelijks op vrijdag van 
17.30uur tot 18.15uur. 
Het Plus Blouworkest repeteert wekelijks op vrijdag van 
18.30uur tot 19.30uur. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kerstconcert jeugdorkest   

 
Zoals hiervoor beschreven bij het artikel van de commissie 
werving en opleiding is er na de zomervakantie gestart met 
twee jeugdorkesten. Beide orkesten hebben hoofdzakelijk de 
partijen gerepeteerd voor het kerstconcert van 10 december. 
In onze mooi aangeklede harmoniezaal werd er een 
afzonderlijk en gezamenlijk programma gespeeld met de 
Beltoontjes.  
Voor de pauze stond bij het Joonk Blouworkest ‘Cambridge 
Ouverture’, ‘Celtic air and Dance’ en ‘Jamaica Farewell’ op het 
programma. Deze, niet gemakkelijke, stukken werden met 
veel enthousiasme en een gezonde spanning gespeeld.  
Vooral bij sommige nog jonge solisten was deze gezonde 
spanning merkbaar.  Ook de Beltoontjes lieten nog voor de 
pauze onder pianobegeleiding enkele mooie meerstemmige 
kerststukken horen. 
Na de pauze stond bij het Plus Blouworkest Sobre ‘las Olas’, 
‘Arioso’ en ‘Ash lawn echoes’ op het programma. Ook deze 
partijen werden met veel enthousiasme en wisselende 
solisten gespeeld. 
Samen met de Beltoontjes werd ‘Stille nacht’, ‘Winter 
Wonderland’, ‘Krismes 1970’, ‘Ssst ’t Kindje sliep’ en als 
toegift ‘Feliz Navidad ‘gespeeld. 
Tussen het luisterend publiek stonden ook enkele muzikanten 
van het harmonieorkest, al was dit aantal ten opzichte van het 
totale aanwezige publiek iets aan de lage kant. 
Aan het eind van de middag gingen zowel de aanwezige 
luisteraars, de dirigenten en de muzikanten zeer tevreden 
huiswaarts.  
 



 
                                                  
 



 



  

  

      

  

 
 
 
 
 
 
  

 

  

  

 

 

 

 

 

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 

Is vriend van: 

Harmonie Wilhelmina 



Nieuwe omslag  
’t Blouw Kallepingske 
Interview met Ferry Schiffeleers 
 
Voor u ligt ’t Blouw Kallepingske met een nieuwe omslag!  
Ferry Schiffeleers heeft voor de derde maal een prachtig 
ontwerp gemaakt voor ons verenigingsblad.  
In een gezellig (telefonisch) gesprek vertelt Ferry over dit 
ontwerp en zijn inspirerende hobby. 
 
Ferry, waarom deze nieuwe tekening? 
“Inmiddels is dit mijn 3e ontwerp: de eerste tekening was met 
de twee kruisende bazuinen; het vorige ontwerp de spiraal 
met figuren van de harmonie. Ik vond het weer tijd worden 
voor een nieuwe tekening.  
 
Hoe is de tekening tot stand gekomen?  
“Ik doe veel inspiratie op tijdens het televisie kijken: ik teken 
of schilder dan in gedachte en begrijp het echte verhaal vaak 
pas na enkele keren kijken. Ik ben bijvoorbeeld groot fan van 
Walt Disney: hierin zie ik heel veel kleuren en composities.  
Om tot dit ontwerp te komen zijn er zo’n 20 tot 25 schetsen 
gemaakt met de meest uiteenlopende onderwerpen. Gezien 
mijn leeftijd, weet ik niet of er nog een vierde tekening komt, 
dus heb ik gekozen voor een tijdloos ontwerp.” Ik ben met dit 
ontwerp begonnen op een grote lichtbak waar transparant 
papier op ligt. Hierop ben ik gaan tekenen met potlood. Na de 
definitieve versie heb ik dit overtrokken met watervaste stift.” 
 
Wat zien we in dit ontwerp? 
“De tekening is heel duidelijk lijkt me. Je ziet een trompet, een 
klarinet (beiden gekruist), een kleine en een grote trom, een 



pauk en een sousafoon. Horizontaal heb ik de tambour-
maître-stok zo nauwkeurig mogelijk getekend en prominent in 
het midden is de vaandel gemaakt. Deze laatste heb ik nog 
een keer moeten herzien. Ik heb geprobeerd de vaandel zo 
gedetailleerd mogelijk in mijn hoofd te prenten tijdens jullie 
filmconcert in november. Het enige wat ik later nog heb 
moeten herzien was het kroontje van koningin Wilhelmina.” 
 
Kunt u wat meer vertellen over uw hobby? 
“Ik kijk altijd eerst naar kleuren, achtergronden en 
composities van heel veel zaken. Na enkele keren kijken kan ik 
pas een verhaal begrijpen.  
Als kleine ‘gamin’ was ik op school ook altijd afgeleid door 
beelden en kleuren. Als de juf mij dan vroeg of ik het 
getoonde verhaal kon navertellen, dan wist ik vaak niet wat ik 
moest zeggen.  
Mijn grote droom was om kunstschilder te worden. Het liep 
allemaal anders toen mijn opa stierf en ik als jonge man bij 
mijn vader in de Grote Staat in de zaak moest gaan werken bij 
de Mevri. Kunstschilder worden werd hierdoor op een 
zijspoor gezet. Na de verkoop van de zaak ben ik alsnog mijn 
droom gaan waarmaken: op de tweede verdieping thuis werd 
een atelier ingericht (en voor mijn vrouw op de eerste 
verdieping waar zij haar hobby kan uitoefenen met het maken 
van glazen kralen en juwelen).  
Ik maak één- à twee wekelijks een nieuw schilderij. Ik ben 
momenteel een honderd jaar oud schilderij aan het 
opknappen.  
Zo’n honderd schilderijen staan hier thuis in mijn atelier.  
Wist je dat ik ook het vaandel van de drumband heb 
ontworpen? Hier staan twee trommels op afgebeeld.” 
 
 
 



Wat zijn uw plannen voor de toekomst? 
“Ik wil graag wat meer ruimte krijgen in mijn atelier, want met 
honderd schilderijen staat het hier goed vol! 
Ik ben van plan om deel te nemen aan Artisjiek op zondag 3 
juli; een kunstroute die door heel Wolder loopt. De opbrengst 
van deze expositie is dan geheel voor harmonie Wilhelmina! 
In de Blouwe zaal wil ik dan een 13 meter lang schilderij 
exposeren met het panorama van Maastricht. Dit is een 
schilderij van Maastricht, gezien vanaf de st. Pietersberg en 
loopt van Wolder tot aan het Mecc. 
Ik heb de afgelopen weken ook heel wat schilderijen gemaakt 
met Wolder als thema. Deze zijn ook te koop tijdens Artisjiek 
voor een schappelijke prijs. 
Aangezien ik niet in Wolder (Ferry woont in Daalhof, red.) 
woonachtig ben, moet een commissie beslissen over mijn 
deelname. Ik hoop natuurlijk van harte dat dit gaat lukken! ” 
 
 
Ferry, onze dank is groot!  
Veel plezier en succes met het 
uitoefenen van deze prachtige 
hobby! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
  Coen & Rianne 

Tongerseweg 390 

6215 AD Maastricht 

043 -3472487 
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‘Muziek maken zal ik’! 
 
In onderstaande tekst vind u een reactie van een beginnend 
muzikante, Babette Cox-Decker, van ons Joonk Blouw orkest 
na haar optreden tijdens het kerstconcert van 10 dec 
jongstleden. 
De redactie vindt zeker haar reactie op de opdracht, die de 
dirigent van onze jeugd ze had meegegeven, zeker de moeite 
waard om gedeeld te worden. 
 
‘Op zondagmiddag 10 december hebben we met Joonk 
Blouw, het Blouw Sterorkest en de Beltoontjes ons 
kerstconcert gegeven. Jeetje, wat was ik 
zenuwachtig....duidelijk gevalletje van jammer ;-). Wie ben ik 
dat ik geen foutje mag maken? Als ik wiebelig word, gaat mijn 
hoge C piepen (grom). 
Maar goed, al met al eigenlijk best oké. Goed genoeg is het 
nieuwe perfect! 
En waar gaat het om bij muziek maken? Vooral plezier, lijkt 
me....ahum. 
Zal ik de volgende keer aan denken.. 
 
De dirigent van Joonk Blouw, Julio Domingo, heeft ons 
gevraagd om op te schrijven wat muziek voor ons persoonlijk 
betekent. Welnu, muziek is voor mij heel belangrijk. Muziek is 
voor mij dagelijkse noodzaak; thuis, in mijn werkkamer, in de 
auto, in mijn hoofd... 
Muziek werkt helend voor mij. Ik kan met heel mijn hart 
luisteren. Dan hoor ik het niet, maar dan voel ik het. Dan krijg 
ik kippenvel en krijg ik tranen in mijn ogen....Het maakt dan 
niet uit welk genre: er zijn zelfs rocknummers die ik voel.... 
Zelf muziek maken vind ik heerlijk. Ik weet niet of een ander 
dat aan mij ziet, maar het is wel zo. Wat dat aangaat heb ik 



maar van één ding spijt: dat ik niet jaren eerder begonnen 
ben.  
Samen muziek maken is in het begin erg moeilijk, maar als het 
allemaal samenkomt klinkt het heel erg mooi.. 
Ik heb het gevoel dat muziek veel doet met mensen: muziek 
verbroedert, laat mensen zingen en dansen. Er is één plek 
waar ik vrijuit uit volle borst kan zingen: in mijn auto. Lucky 
you die mij niet tegenkomt! 
Zonder muziek zou mijn leven een stuk leger zijn. 
Ik zal niet rusten tot ik in dat grote orkest zit. Of ik ooit in een 
indrukwekkende solo verzeild raak, pfff dan heb ik nog wat te 
overwinnen. Maar muziek maken zal ik....’ 
 
Babette, bedankt voor je inspirerende woorden! Wij wensen 
jou heel veel muzikaal plezier toe; dat komt helemaal goed zo 
te lezen! 
 

 
  
 



roetjes Lars Daenen 
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Grote Clubactie 2017 
    
Hierbij willen wij iedereen bedanken voor deelname aan de 
Grote Clubactie. 
Wij hebben als harmonie maar liefst 675 loten verkocht. 
De opbrengst voor onze clubkas is hierdoor ruim € 1500,-! 
 
Helaas hebben we als harmonie niet de hoofdprijs mogen 
verkopen, maar controleer in elk geval even uw eindcijfers: er 
zijn prijzen gevallen op eindcijfer 29 en 144. 
 
De kinderen die de meeste loten hebben verkocht zijn: 
Mathieu, Tom/Max en Elles.  
Ook aan deze kinderen: hartelijk bedankt! 
 
Bedankt namens het bestuur en Elsa Bollen 
 
 
 
  



 



  



 
 

 

 

 

 

 
  



 
 

 

 
Apotheek van Thoor   -     Maastricht 
Avus International Consulting -     Maastricht 
Bastiaens - Corpeleijn, E.  -     Maastricht 
Café de Pepel -     Wolder  
Dakbedekkingen J. Hameleers BV   -    Maastricht 
Darmaas BV    -     Maastricht 
Demmler-Hogenboom, mw. I             -     Mülheim a/d Ruhr 
Felix van der Putten Verf BV               -     Maastricht 
Fysiotherapie M. Smeets  -     Wolder 
Heads Hairfashion   -     Meerssen 
Henk Kluts    -     Wolder  
Hogenboom, P.     -     Maastricht 
InBEV     -     Breda 
J.P. Hogenboom BV   -     Maastricht 
J. van de Staay, architecten  -     Maastricht 
Janfré Uniformen   -     Maastricht 
Koenen en Co    -     Maastricht 
Kruiveld BV    -     Maastricht  
KWH     -     Wolder 
M.F. Bastiaens                                      -     Maastricht 
Maison Louis BV                                    -     Maastricht  
Marcel Thijssens   -     Wolder 
R2M     -     Maastricht 
Reinders Assurantiegroep  -     Maastricht 
Restaurant Mary Wong  -     Vroenhoven 
Theunissen Maastricht BV   -     Maastricht 
USA     -     Maastricht 
Verkeersschool Johan Mulkens -     Maastricht 
Vithebo B.V. Bouwservice  -     Maastricht 
en een aantal sponsors, dat anoniem wenst te blijven 
 

SPONSORS 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



A Night at the Movies 
Een terugblik op ons 5e themaconcert op 4 november  
 
Ons 5e themaconcert was wederom geslaagd! In een 
uitverkochte zaal in Riemst werd het publiek getrakteerd op 
een keur van artiesten en filmbeelden. Onze percussiegroep 
gaf de aftrap met hun concourswerk. Hun voortreffelijke 
optreden werd twee weken later rijkelijk beloond zoals we 
eerder hebben kunnen lezen.  
Violist Enzo Kok ontroerde menig luisteraar op zijn viool met 
het bekende stuk uit Schindler’s List.  
De Beltoontjes veroverden menig hart als de familie von 
Trapp uit the Sound of Music en zangeres & presentatrice 
Mirjam Erkens zong de sterren van de hemel.  
Verrassend waren maar liefst 8 levensechte figuren uit Star 
Wars en onze eigen dirigent die de hoofdrol speelde in een 
zelfgemaakte versie van James Bond! 
Kortom, een geslaagd concert! U kunt alvast zaterdag 24 
november 2018 in uw agenda noteren. Een heus 
Promsconcert staat op de planning, waarbij groots wordt 
uitgepakt, ter gelegenheid van ons 110-jarig bestaan.  
 

 

 
  

 
 
 
 



        Terugblik ‘A Night at the Movies’ 



 



 



Leden club van honderd  

I. Alken - Bastiaens J.J.H. Ernenst W.J. Peeters

E. Bastiaens - Corpeleijn C. Ernenst - van Beek C.C.J. Pepels

A.G. Bastiaens W. Feijt L. Rammers

M.P.J. Bastiaens M.W. Feijt P. Rondagh

P.A. Bastiaens J. Groeneweg J. Sijben

G. Bastiaens - Stevens M. Groeneweg M.E.J. Smeets

M. Bastiaens L.J.E. Hameleers C. Smits en R. Nabben

H. Bastiaens - Darding W.J.J. de la Haye J.A.S. Stevens

T.W.C. Beckers W.J.F. van Herpt G.P.M. Theunissen

N.W.D. Beckers F. Hertogen L. Theunisz

H.T.M. van den Boorn W.T. Hertogen P.M.J.I. Thijssens

M.A.H. Borgignons G.M.N. Hesemans P.M.J. Thijssens

T.J.F.M. Bovens L.H.M. Hesemans P.J. Thijssens

H.M. Brandt W.S.M. Hesemans J. Thimister

J. Bronswaar M.C.P. Hogenboom R.P.M.J. Thimister

M. Caubergh J.A.H. Hogenboom C.C. van Thor

A. Caubergh - Vandenboorn N.G.J. Hogenboom M. Vandenboorn-Jongen

C.L.J.M. Close T.G.A. Hogenboom H.H.A. van Veggel

M.A.G. Corsius P. Hogenboom J.J.A. Vliegen

J. van Dam J.P. Hogenboom J.L. van Vlodrop

H.W.P. Darding I.P.J. Huisman - Eijssen J.J.M. Vrancken

J.W.P. Darding A.H. de Jong H. Van Weert - van Neer

H. Doms J.P.M. van de Kamer R.P.L. Van Weert

J.J.H.M. Duijsinx D.B.M.H. Kluts M.N.G. Van Weert

L.R. van Duurling V.A.G. Kluts R.G.M. Van Weert

V.H.M. Eggen W.G.A. Moors H. Weltens

M.G.H. Eggen-Nelissen M.P. Nicolaes - Hertogen L.A.A. Willems

G.M. Eijssen P.J.H. Nijsten G.G.A. Willemsen

J. Eijssen L.J.J. Paulissen P.J.M. Wittelings

M.W.M.W. Ernenst H.J.M. Paulissen L. van der Zee



Vastelaovendskonzèr en 
Carnavalsbal 2018 
 
Het canravalsseizoen is dit jaar heel kort en daarom roepen 
wij op zaterdag 20 januari roepen 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! 
 
De bekende Maastrichtse zanger Roger 
Villevoye zal zijn opwachting maken. Hij 
is al jaren entertainer en heeft daarnaast 
nog een Limburgs repertoire. Naast 
optredens met band staat Roger ook 
vaker op het podium met bands of 
begeleiders, zoals Wir Sind Spitze en de 
Jack Coenen bigband.  
 
Afscheid 
Direct aansluitend aan het concert zullen 
we afscheid nemen van prins Wilfried I. Hij heeft samen met 
zijn prinses Sandy gezorgd voor een fantastische Vastelaovend 
2017. Wilfried wordt samen met zijn zoon lid van CV de 
Blouwe en we zullen hen 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 ‘onbekende’ of wordt het een lid van de 
harmonie?  
 
Tied veur e fees! 
Tijdens en na de receptie, hebben we een fantastisch 
programma voor jullie in petto! ‘Treffers sound & light’, de 
zoon van oud-prins Wilfried, zal zorgen 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 20 jannewari! 
 
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 23 
december: alle wafels zijn verkocht! 
 

 



 



 



 



Agenda 
 

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

 20 januari 2018: Vastelaovendskonzèr  
19:11 uur (Harmoniezaal Wilhelmina) 

 22 april 2018: Voorjaarsconcert met harmonie 
Concondia Melick en Concordia Obbicht 
(Melick) 

 24 juni 2018: Spaans Concert  
15:00 – 16:30 uur (Mercedes zaal) 

 6 juli 2018: Platzconcert 20:00 uur 
 3 november 2018: Percussie Wolder hele dag 
 24 november 2018: Themaconcert 

Paenhuys/Galaconcert 19:30 (Paenhuys 
Riemst) 

Op straat en activiteiten 

 5 januari 2018: Nieuwjaarsborrel 21:00 uur 
(Harmoniezaal Wilhelmina) 

 12 februari 2018: Inhalen Prins 12:00 uur 
 2 maart 2018: Algemene Ledenvergadering 

20:00 uur (Harmoniezaal Wilhelmina) 



 27 mei 2018: Communie kinderen 
Wolder/Daalhof + foto korps 09:00 uur  
(Kerk in Wolder) 

 27 mei 2018: Heiligdomsvaart (incl. lunch)  
hele dag (centrum Maastricht) 

 10 juni 2018: Deelname Processie Wolder 
09:00 uur (Wolder) 

 15 t/m 17 juni 2018: Pinkpop hele dag  
(Terrein Pinkpop) 

 1 juli 2018: Artisjiek hele dag (Wolder) 
 23 & 24 augustus: Preuvenemint (Vrijthof) 
 22 september 2018: Activiteiten rond 

Marsdéfilé hele dag  
 23 september 2018: Marsdéfilé/concert hele 

dag  
 29 & 30 september: Concertreis naar 

wijnstreek in Duitsland 
 25 november 2018: Jubilarissen Paenhuys hele 

dag – (Paenhuys Riemst) 
 24 december 2018: Opluisteren nachtmis 

23:00 uur (Kerk in Wolder) 
 26 december 2018: Opluisteren H. Mis 2e 

Kerstdag 10:30 uur (Kerk in Wolder) 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 

 

 
 
 
 

 

 
 

Januari  
Leonique Hamers  4 
Wim van Herpt  6 
Lucas Gomez Simon  10 
Harrie Darding  11 
Tom van Dongen  19 
John Hogenboom  21 
Pierre Thijssens  23 
Vincent Sijben  24 
David van der Zanden 25 
Hans van der Zanden 25 
Herman Doms  26 
Marc Hogenboom  30 
Jeroen Ernenst  31 

 
 

Februari 
Wendy Colson  1 
Ans Braeken   3 
Dasima Schmitz  3 
Elles Lenaerts  4 
Willie Peeters  7 
Jasmijn Knaapen  8 
Gillis Willemsen  8 
Dewi Hesemans  9 
Vivian Kluts-Snel  11 
Harrie Aarts   12 
Mariet Willemsen  12 
Daniela Sommer  13 
Math Knubben  14 

Quintin Senten  14 
John Darding  19 
Ghislain Bellefroid  21 
Julio Domingo-Escamilla 25 
Cindy van Duurling  26 
Cas Gijselaers  27 
Bèr Hesemans  28 
Natasja Hesemans  28 
 
 
 
Maart 
Henk Kluts   1 
Richard Lamers  2 
Harrie van den Boorn 7 
Paul Thijssens  7 
Piet Hogenboom  8 
Babette Cox-Decker  10 
Ron Thimister  10 
Jacques Severijns  11 
Léon van Duurling  12 
Jo van Vlodrop  12 
Krista van Weert  13 
Anij Kuster   14 
Jack Buijs   17 
Kees Close   17 
Nico Hogenboom  27 
Hanna Detje   28 
John Koumans  30



  



 

       


