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Nieuws van de commissie
werving en opleiding
Via deze weg houden we jullie op de hoogte van de
ontwikkelingen betreffende onze leerlingen.
Voorspeeldag ‘Let’s Play’
Op zaterdag 12 mei was het weer tijd voor de jaarlijkse
voorspeeldag ‘Let’s Play’. Onze jongste leden van de
MuziekABC groep, de basisschoolleerlingen van het OpMaat
orkest en de jeugdleden van het Joonk Blouw en Plus Blouw,
kregen weer de mogelijkheid om te laten horen wat zij het
afgelopen jaar op muzikaal gebied geleerd hadden .
Het was de eerste keer ‘Let’s Play’ nieuwe stijl; niet meer
spelen onder begeleiding van een piano of CD, maar duetten
met leden van het grote harmonieorkest. Dit leidde tot mooie
en verrassende combinaties van instrumenten (en
gezinsleden) en een leuke mix van muziekstukken.
De middag werd aan elkaar gepraat door Maartje Brouwers,
die blijkbaar niet alleen acteertalent heeft, maar ook als
presentatrice aan de slag zou kunnen.
Alle voordrachten werden door de dirigent van ons
harmonieorkest, Ghislain Bellefroid, van opbouwend
commentaar voorzien. Nadat de rapporten waren uitgereikt
en de kinderen nog iets lekkers hadden meekregen, kwam er
een einde aan deze mooie dag.

Concert plus blouw orkest 26 mei
Het plus blouw orkest gaf in een tropische ambiance een mooi
concert op het ‘Onze Lieve Vrouwe Plein’. Dit concert was de
muzikale omlijsting in het kader van de Heiligdomsvaart
‘Muziek en Dans’. Het orkest heeft leuke dansmuziek laten
horen, van een klassieke wals tot de onmiskenbare hits van de
Beatles.

Instroom harmonieorkest
Naar aanleiding van de voorspeeldag
stromen vier leerlingen na de
zomervakantie in bij het
harmonieorkest.
-

Elles Lenaerts op klarinet
Dewi Hesemans op trompet
Daniek Hesemans op saxofoon
Max van Dongen op trompet

Uiteraard wensen we alle vier heel veel succes, plezier en een
leerzame tijd in het harmonieorkest!

De redactie van ’t Blouw Kallepingske
wenst jullie een hele fijne zomervakantie!

Heiligdomsvaart 27 mei 2018
Een verslag van een mooie, lange dag
De Heiligdomsvaart in Maastricht vindt maar één keer in de
zeven jaar plaats en wij hadden als korps de eer om de eerste
ommegang te openen. Mooi als we dan goed voor de dag
zouden komen. Een goede opkomst en gedisciplineerd
marcheren en spelen zijn belangrijk voor een goede
presentatie. Hiervoor had ons bestuur een dagvullend
programma bedacht waarin we ook de communiekinderen
afhaalden, een groepsfoto maakten, genoten van een
heerlijke lunch en “last but not least” natuurlijk deelname aan
de Heiligdomsvaart.
Deze drukke en warme dag begon al vroeg. Om 9.00 uur
verzamelen en direct opstellen voor een eerste exercitieoefening. Deze vond plaats op de parkeerplaats van het
Leonidas-terrein. Na een kort rondje over het veld, legde
tambour-maître Dion de “spelregels van het marcheren” nog
eens uit. De (nieuwe) leden die voor het eerst mee liepen
mochten aan de zijkant toekijken hoe de overige leden de
door Dion gegeven commando’s opvolgden. Nieuwe leden zijn
echter niet per definitie onervaren, maar oké. Onze dirigent
Ghislain was ook aanwezig en gaf nog een aantal bruikbare
tips: bij lopen in het langzame tempo van de processie kun je
beter eerst je tenen op de grond zetten en niet je hakken
want dan val je om, en schoenen met hoge hakken zijn niet zo
handig. Tja.. Toen we de regeltjes weer vers in ons geheugen
hadden, zijn we de communiekinderen gaan ophalen en
hebben hen naar de kerk gebracht. Altijd leuk om die kleintjes
in prachtige jurkjes en pakjes op deze voor hen bijzondere dag
te zien en hen van een vrolijke mars te voorzien! Toen de mis
begon, vertrokken wij naar een mooie locatie in het groen

voor de groepsfoto. Het in één plaatje vastleggen van zo’n 70
mensen is best een uitdaging. De fotograaf nam zijn tijd en gaf
rij voor rij aanwijzingen. “Jij een beetje naar rechts, nee jij met
die blauwe muts”.. het geduld van de leden werd in de
brandende zon langzaam maar zeker op de proef gesteld en
er werden hier en daar wat (cynisch getinte) grapjes gemaakt.
Enfin, het was een hele klus en we zijn dan ook benieuwd naar
het resultaat!
Inmiddels was de mis
bijna klaar en konden
we de
communiekinderen op
het kerkplein nog een
serenade brengen.
Pastoor Jack Honings
en Desirée van Breugel
dansten samen met de
communiekinderen in
een rondje op onze
mars. En deze duurde best lang.. Voor de kinderen begon
hiermee het feesten en voor ons was het rond 11.30 uur
lunchtijd. Sandy en Willy hadden in de harmoniezaal een
lekkere lunch voor ons verzorgd met niet alleen soep en
broodjes, maar ook heerlijk gebak! Hier konden we een goede
bodem leggen voor de uren erna. Verdeeld over twee bussen
zijn we naar het station gebracht, vanwaar we naar de
Alexander Battalaan liepen om op te stellen. We waren ruim
op tijd en konden hier dus nog even rustig aan doen en wat
water drinken. Inmiddels was de lucht boven ons flink aan het
betrekken. Vlak vóór de ommegang zou starten, kregen we
behoorlijk wat regen over ons heen. Gelukkig konden we
schuilen onder afdakjes en balkons van de huizen in de straat.
En toen we vertrokken, was het uiteraard helemaal droog;
‘Slivvenhier is ‘ne Mestreechteneer’! We hebben een mooie

processie door de binnenstad van Maastricht gelopen. Zelden
is het er zo druk langs de kant van de weg. Fijn om voor zoveel
publiek te mogen spelen. In de Helmstraat mochten we nog
even pauzeren vóór we de laatste meters over het Vrijthof
zouden lopen. Hiervoor was namelijk een tijd afgesproken
met L1, die stipt op tijd de live uitzending zou openen. Ook dit
verliep perfect en hiermee kwamen we aan het einde van
onze rondgang. Op de Kommel stonden de bussen weer voor
ons klaar. Een inspannende maar gezellige en mooie dag zat
erop.

Mooi dat we zo compleet waren, goed voor de binding van de
leden en leuk dat ook onze dirigent Ghislain er de hele dag bij
was. We danken het bestuur voor de organisatie van deze
fijne dag!

Hier kan uw advertentie staan!
Neem contact op via

kallepingske@harmoniewilhelmina.nl

Gezocht:
enthousiaste bestuursleden
Bespeelt u zelf geen instrument, maar wilt u toch betrokken
zijn bij Harmonie Wilhelmina? Dat kan altijd!
Bijvoorbeeld door lid te worden van ons bestuur.
Wie zoeken wij:
Wij zijn op korte termijn op zoek naar een penningmeester,
maar ook bestuursleden algemene zaken zijn van harte
welkom.
Dit doen wij:
Wij vergaderen 1x per maand en houden ons bezig met alle
facetten van het besturen van een vereniging.
Ons aanbod:
Een enthousiast bestuur met hart voor de mooie, bloeiende
vereniging!
Heeft u zelf interesse in een bestuurstaak in onze vereniging
of kent u iemand anders die dat zou willen, neem dat gerust
contact op met het secretariaat
via secretariaat@harmoniewilhelmina.nl.
Elke kandidaat begint natuurlijk met een proefperiode.

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

Pinkpop 2018
“Buschauffeur! G’r mot heij naor
rechs!” “Nei nei, v’r motte nog
langs Mergraote.” Na in
Margraten ook nog wat
vrijwilligers van een andere
vereniging opgepikt te hebben
reed meneer chauffeur (zijn
navigatie negerend) de meest
toeristische route door het Limburgs Heuvelland naar het
Pinkpopterrein in Landgraaf. Ruim een uur nadat we in
Wolder instapten waren we er eindelijk. Maar, gelukkig
konden we rustig aan doen. Het festivalterrein zou pas om
13u00 open gaan voor publiek en de eerste artiest zou pas om
15u00 beginnen. Dat betekende voor ons vooral heel lang
wachten en rondjes om het enorme Brand-bierkratje
wandelen.

Doordat we het drankbuffet beheerden dat het verste weg
van het hoofdpodium lag, hebben we de topdrukte die de
kranten beschreven (helaas) niet meegemaakt. Terwijl de
bezoekers vooraan op het terrein ruim een half uur op een
lauw biertje stonden te wachten, waren ze nog sneller tot
helemaal naar onze bar gelopen.
Maar, een buffet in een te rustig uithoekje van het
festivalterrein heeft ook een voordeel: we waren vroeg klaar.
Dat je na even poetsen en opruimen te horen krijgt dat je nog
even het terrein op mag voor Pearl Jam laat je je dat absoluut
geen tweede keer zeggen. Oh, en sorry voor de mensen die
op mij moesten wachten daarna, een biertje halen duurde
inderdaad een half uur…
Raymond Pauwels

Even voorstellen…
Onze percussiegroep heeft maar liefst twee nieuwe leden,
vader en zoon. Zij stellen zich hier graag aan jullie voor.
Hoi, mijn naam is Jack Beerens
geboren te Maastricht op 19 mei
1972. Opgegroeid door heel
Maastricht maar het meeste in
Blauwdorp. Ik werk als lasser bij Cox
Geelen.
Ik luister graag naar alle muziek, het
ene wat meer dan de ander. Mijn
hobby’s zijn onder andere muziek
maken en leren spelen , MVV en
keyboard spelen (leren) en
trommelen.
Ik heb vroeger al eens les gehad met trommelen bij harmonie
Ster der Toekomst, maar heb dat nooit doorgezet omdat ik
buiten spelen leuker vond.
Ik heb wel nog een paar jaar meegelopen met diverse Zaate
Herremeniekes, waarvan het langste bij ‘Klop diech ’n eike’.
Na jaren niks meer gedaan te hebben zijn ik en Giovanni in
september 2017 bij drumfanfaar ‘de trommeleare van
Heerlen’ gegaan waar we in opleiding waren en door
omstandigheden hebben moeten stoppen. Na een jaar van
niks doen zijn we via Jacques Severijns bij de Blouwe vaan
Wolder terecht gekomen waar we goed ontvangen zijn en het
naar onze zin hebben en hopen nog heel lang verbonden te
zijn met de harmonie.

Hoi, mijn naam is Giovanni Beerens,
geboren te Maastricht op 15 augustus
2002, maar veel opgegroeid in
Heerlen en Gellik
Ik zit op dit moment op het
Alicebourgh college in Lanaken waar
ik de opleiding houtbewerken doe.
Ik luister graag naar van alle soorten
muziek en doe graag gamen op mijn
x-box en maak graag muziek.
In september 2017 ben ik bij de
Trommeleare van Heerlen terecht
gekomen, omdat ik graag wilde gaan
trommelen en ben er les gaan volgen.
Op mijn toenmalige school heb ik ook nog wat mee geoefend
met de schoolband.
Door omstandigheden ben ik weer terug naar Maastricht
gekomen en na een jaar niks doen op muzikaal gebied zijn we
nu bij de Blouwe vaan Wolder terecht gekomen en wil graag
verder gaan leren met muziek.
Trommelen en op de marimba spelen vind ik superleuk en
hoop het nog lang te mogen doen.

Jack en Giovanni, wij wensen jullie heel veel muzikaal plezier
bij onze Blouwe familie!

SPONSORS
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 assurantie-groep
- 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

Terugblik concerten
Op zondag 22 april was ons harmonieorkest te gast in het
Midden-Limburgse dorp Melick.
Een mooie line-up van drie orkesten stond op het affiche, te
weten harmonie Concordia Melick, harmonie Concordia
Obbicht en ons eigen Blouw orkest. Melcik beet de spits af
met Martijn Pepels als dirigent. Later gevolgd door Obbicht,
met een voor ons bekende dirigent: Alex Schillings. Hij heeft
meerdere malen voor ons orkest als gastdirigent gestaan. Een
jong talent op trombone blies ons allen van de stoelen af,
waarna de rust wederkeerde met een klein ensemble.
De zaal was intussen goed opgewarmd toen wij mochten
aantreden. De keuze voor de stukken viel in goede smaak bij
de toehoorders: bij het Magnificat kon je een speld horen
vallen en onze première van ‘Theatrum’ was een succes!

Dit concert was een goede opmaat naar ons Spaans concert
op 24 juni. In een bomvolle Mercedes-Benz CAC theaterzaal
(voorheen het Plem-gebouw) was het genieten geblazen.
Onze eigen Julien Daenen loodste ons op zijn eigen unieke stijl
door het programma heen. Vier Spaanse werken stonden op
het programma. De aftrap was een mooie paso doble,
nogmaals het werk ‘Theatrum’, waarna gevolgd door een
magnifiek stuk voor dwarsfluit, gespeeld door onze eigen
muze Wendy Hul. De uitsmijter van ons programma was de
eerste maal uitvoering van Libertadores van Oscar Navarro:
een spectaculair muziekstuk met als knaller de opkomst van
vier slagwerkers.
Na de pauze betrad het door Julio opgerichte orkest het
podium, Maastricht Winds. Veel bekende gezichten zaten in
dit orkest. Zij speelden mooi werken. Complimenten voor de
tubaspeler die iedereen omver blies en de paso doble van
eigen hand van Julio!
We mogen tevreden terugkijken naar twee geslaagde
concerten!

Leden club van honderd
I. Alken - Bastiaens
E. Bastiaens - Corpeleijn
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
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
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
M. Vandenboorn-Jongen
H.H.A. van Veggel
J.J.A. Vliegen
J.L. van Vlodrop
J.J.M. Vrancken
H. Van Weert - van Neer
R.P.L. Van Weert
M.N.G. Van Weert
R.G.M. Van Weert
H. Weltens
L.A.A. Willems
G.G.A. Willemsen
P.J.M. Wittelings
L. van der Zee

Eindexamen Julio Domingo
Beste Blouwe,
Graag wil ik jullie uitnodigen voor mijn
Bachelor eindexamen op zaterdag 22
september om 19.30 uur in het Cultureel
Centrum Eijsden (Breusterstraat 23). Een
concert samen wie hen die mijn thuis en
familie de afgelopen drie jaar zijn geweest:
Harmonie Wilhelmina. Een einde aan drie intense en leerzame
jaren aan het Conservatorium van Maastricht, onder leiding
van Jan Cober.
Het wordt een heel bijzondere avond! Samen met mijn
collega en vriend Samuel Aguirre, die ook zijn eindexamen
samen met harmonie Sainte Cécile Eijsden, "Le Roi", zal
dirigeren.
Ons programma bestaat uit enkele werken van ons Spaans
concert (natuurlijk!) plus een première. Een werk dat ik
speciaal voor deze gelegenheid en voor dit orkest heb
geschreven: ‘Ouverture for a Jubilee’, opgedragen aan
Harmonie Wilhelmina en haar 110-jarige geschiedenis. Ik wil
niet zeggen hoe het klinkt: kom luisteren!
Alvast bedankt aan alle leden van Wilhelmina voor hun tijd en
voor hun muziek. Fijne zomer!
Julio Domingo

Julio, namens de redactie van de ’t Kallepingske wensen we jou veel
muzikaal succes! Wij zijn er van overtuigd dat dat helemaal goed
komt.
Het zou natuurlijk mooi zijn om Julio met een groot publiek te
(onder)steunen en te genieten van de Roej van Eijsden en de Blouw
van Wolder!

Proms Night Wilhelmina
Harmonie Wilhelmina Wilhelmina
bestaat dit jaar 110 jaar en dat mag
gevierd worden! Dit feestelijk jaar
wordt afgesloten met een
feestweekend: 24 & 25 november!
24 november geven wij een
Promsconcert en op 25 november
fêteren we onze jubilarissen en
sluiten we ons feestjaar af in de
harmoniezaal.
Alles wordt uit de kast getrokken om
er een feest van te maken!
Inmiddels kunnen we van een traditie spreken: dit wordt
alweer ons 6e themaconcert. Achter de schermen wordt er
alweer druk geoefend, geregeld en gepland.
Natuurlijk zitten (en staan) onze eigen percussiegroep en
orkest op de bühne deze avond. Maar zij doen het weer niet
alleen.. Wat te denken van gastoptredens van onder andere
zangeres Imke Heitzer, zanger Geralt van Gemert, trompettist
Antoine Collins en vocalgroup Alliance..
Niet de minste namen!
Wij hebben er zin in, jullie ook?
De locatie is zoals elk jaar ’t Paenhuys in Riemst.
Een VIP-tafel kost €25 pp en een zitplaats €15. Dit jaar zijn er
ook staanplaatsen, deze kosten €10 pp.
Kaarten zijn nu al te reserveren via
themaconcert@harmoniewilhelmina.nl

Marc Gulikers

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

00-32-(0)12 457347

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

Concerten en uitvoeringen




6 juli 2018: Platzconcert 20:00 uur
22 september 2018: Examenconcert Julio
Domingo 19.30 uur (Eijsden)
24 november 2018: Themaconcert
Paenhuys/Galaconcert 19:30 uur
(Paenhuys Riemst)

Op straat en activiteiten







1 juli 2018: Artisjiek hele dag (Wolder)
23 & 24 augustus: Preuvenemint (Vrijthof)
29 & 30 september: Concertreis naar
wijnstreek in Duitsland
25 november 2018: Jubileumfeest
(harmoniezaal)
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)

Juli

Augustus

Frank Hamers
Ruud Maes
Guy van den Boorn
Youri Herben
Max van Dongen
Denny Kluts
Luc Bastiaens

5
13
16
17
22
24
30

Willie Beckers
Lucie Hameleers
Julien Daenen
Wendy Hul
Iris te Boome
Wendy Cox
Johan Groeneweg
Gerrie Hesemans
Tim Gijselaers
Lars Daenen
Robert van Weert
Tim Vrijhoeven

September
Peggy Bustin-Duijsinx
Coen van Thor
Jean-Paul van Dongen
Daphne Hogenboom
Laurent Paulissen
Jo Knipschild
Johan Noordijk
Maartje Brouwers
Chantal Feijs

1
8
9
17
17
21
22
23
30

2
2
5
9
10
16
17
18
23
24
24
30

