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Jubileumfeest  
 
De vakanties zitten er nagenoeg op en we zijn begonnen aan 
de tweede helft van 2018. 
Op het ogenblik dat we deze bijdrage aan het Kallepingske op 
papier zetten, zijn we in het kader van ons 110-jarig jubileum 
op reis geweest naar Dernau en omstreken, waar we een 
gezellig weekend hebben gehad. In de volgende editie van het 
Kallepingske volgt een uitgebreid verslag.  
In het weekeinde van 24 en 25 november zullen we ons 
jubileumjaar besluiten met op zaterdag een Promsconcert en 
op zondag een jubileumfeest. 
 
We beginnen het jubileumfeest op zondag met een 
Eucharistieviering in de parochiekerk (09:30 uur), die muzikaal 
opgeluisterd zal worden door het kerkkoor, aangezien die dag 
ook Christus Koning gevierd wordt. Na de mis zullen we 
aanschuiven voor een lunch in onze harmoniezaal. Daarna is 
het tijd (13:15 uur) voor de huldiging van onze jubilarissen.  
Die huldiging vormt telkens weer een apart moment in het 
verenigingsjaar. Het is een moment voor een korte terugblik 
op zoveel jaar lidmaatschap harmonie Wilhelmina. Dit jaar 
hebben we een bijzonder groot aantal jubilarissen, nl 16. 

In de voorgaande jaren was het meestal gebruikelijk om van 
elke jubilaris apart een foto op te nemen in het Kallepingske 
met daaromheen een kort persoonlijk verhaal. Maar af en toe 
is het aantal jubilarissen zo groot, dat ieder afzonderlijk kort 
verhaal zou leiden naar een bijzonder lang verhaal en zou 
deze uitgave van het Kallepingske onhanteerbaar worden. 
 
We hebben ervoor gekozen om aan de hand van groepfoto’s 
een overzicht van onze jubilarissen 2018 te geven. Maar een 
paar bijzonderheden willen we toch apart vermelden. 



We hebben binnen 1 familie 3 generaties jubilarissen te 
weten: oud bestuurslid Theo Hogenboom (40 Jaar), zijn zoon 
en onze huidige voorzitter Marc Hogenboom (40 jaar) en 
kleinzoon van Theo, Bram Hogenboom (12,5 jaar).  
Daarnaast komt het natuurlijk niet vaak voor dat we een 70 
jarig jubileum kunnen vieren van een actief lid, maar Pierre 
Thijssen heeft deze mijlpaal weten te behalen. 
 
Bij de koperen jubilarissen gaan onze gelukwensen en onze 
erkentelijkheid uit naar(v.l.n.r.): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Quintin Senten, vaandelafdeling 

 Iris Bannier, instructrice jeugd 

 Luc Bastiaens, percussiegroep  

 Bram Hogenboom, percussiegroep 

 Wessel Thimister, percussiegroep 



We weten nu al dat Susan Bastiaens niet aanwezig zal zijn op 
deze dag aangezien ze stage aan het lopen is in Bali 
(Indonesië) maar wensen haar toch met haar koperen 
jubileum een welgemeend  proficiat. 
 
Gelukwensen gaan ook naar het thuisfront, want steun en 
motivering van die kant is onmisbaar.  
 
Een welgemeend proficiat vanwege hun zilveren jubileum 
gaat naar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cindy van Duurling, harmonieorkest klarinet, oud majorette 
Peggy Bustin – Duijsinx, harmonieorkest klarinet, redactie 
kallepingske en lid van de concertcommissie 



Als robijnen jubilaris ontmoeten we  

 Theo Hogenboom, oud bestuurslid 

 Chantal Feijs. harmonieorkest tenorsax 

 Marc Hogenboom, voorzitter en klarinettist 
Van harte!! 
 

 
 
 
 
 
 
 



We hebben maar één gouden jubilaris maar dat maakt voor 
haar niets uit. 
 

 
Viola van den Boorn, harmonieorkest en muziekarchief. 
Viola van harte Proficiat!! 



De diamanten jubilarissen (v.l.n.r.): 

 John Stevens, vaandelafdeling  

 Jo van Vlodrop, oud bestuurslid en voor de harmonie 
op diverse fronten actief 

 Gillis Willemsen, harmonieorkest trompet en 
bladmuziek uitgifte 

 
Ook naar de diamanten jubilarissen gaan hartelijke 
gelukwensen voor hun jarenlange inzet en betrokkenheid. 



 
 
Op bovenstaande foto ziet u de platina jubilaris Pierre 
Thijssens, steun en toeverlaat in goede en kwade dagen. 
Blouwe pur sang. Lid van de euphoniumgroep. 
 
Voor Pierre geldt uiteraard ook een heel hartelijk proficiat!! 

 

  

 



Na afloop van de huldiging kunnen de jubilarissen door 
iedereen worden gefeliciteerd en is er een gezellige nazit 
georganiseerd, met muzikale medewerking van Con Gerards. 
 
We wensen alle jubilarissen een fijne dag toe en hopen dat ze nog 
lang onderdeel zullen uitmaken van onze BLOUWE Familie. 
 

 



 



 



 



Nieuws van de commissie 
werving en opleiding  
 
Via deze weg houden we jullie op de hoogte van de 
ontwikkelingen betreffende onze leerlingen.  
 
Jeugdconcerten Artisjiek  
Op zondag 1 juli hebben alle jeugdorkesten van onze 
Harmonie opgetreden bij Artisjiek Wolder. Het was een 
tropische dag en daarom werd er dankbaar gebruik gemaakt 
van de grote boom op het schoolplein, waaronder Joonk 
Blouw en Plus Blouw in de schaduw konden zitten. 
De opening van dit kunst- en cultuurevenement werd verricht 
door wethouder Jim Janssen. Voor deze speciale gelegenheid 
moest Julio het dirigeerstokje tijdelijk overdragen aan de 
wethouder, die met volle overgave voor even maestro mocht 
zijn. Gelukkig wisten onze jonge muzikanten allemaal wat hen 
te wachten stond en speelden zij de sterren van de hemel, 
ondanks de enigszins “onorthodoxe” manier van dirigeren! 
Daarna mocht Julio het weer overnemen en hebben de 
toeschouwers kunnen genieten van een aantal mooie 
muziekstukken. 
Onze allerjongste leden van MuziekABC, hebben bij een aantal 
boerderijen gespeeld, voor een zeer enthousiast publiek en 
hadden er zelf ook veel plezier in!  
 
 
 
 
 
 
 
 



Even voorstellen.. 
Het ‘grote’ harmonieorkest is na de zomer versterkt met 
nieuwe leden, komend vanuit de jeugdopleiding.   
Zij stellen zich aan ons voor. 
 
Ik ben Max van Dongen en ben 15 jaar 
oud. Ik ben de oudste zoon van Jean-Paul 
en Nicole van Dongen. Ik speel sinds 2013 
trompet bij de jeugd van de harmonie. Dit 
doe ik met veel plezier en enthousiasme. 
Ik heb gekozen voor trompet omdat mijn 
vader dat ook heeft gespeeld en ik dat een 
mooi instrument vind. Ik vind het heel 
leuk bij de harmonie en hoop nog lang te 
kunnen en mogen spelen. Nu mag ik naar 
het groot orkest en dat vind ik wel 
spannend moet ik zeggen. Ook blijf ik meespelen bij plus 
blouw.  
Mijn hobby’s zijn: Judo, gamen en vloggen (mijn Youtube 
kanaal heet MPLAYS).  
Tot gauw op de repetities! 
Veel groeten Max 
 
 
Hoi, ik ben Elles Lenaerts en ik ben 15 
jaar. Ik zit in Havo 4 van het 
Bonnefantencollege. Ik speel al 5 jaar 
klarinet. Naast klarinet spelen heb ik 
ook nog andere hobbies; gitaar, zang, 
boeken en liedjes schrijven en creatief 
bezig zijn. Ik vind het heel leuk om nu 
bij de grote harmonie te spelen! 
Groetjes, Elles  
 



Hoi, mijn naam is Daniek Hesemans, ik 
ben 11 jaar en speel al 4 jaar saxofoon. Ik 
ben de dochter van Gerrie en Natasja, die 
allebei bij de drumband spelen. Ook ben ik 
het zusje van Dewi, die trompet speelt. Ik 
zit ook op paardrijden en op scouting. Ik 
ben dit jaar begonnen op Stella Maris 
College Meerssen. Ik vind het leuk dat ik 
nu bij de grote harmonie mag meespelen.  

Groetjes Daniek   
 
 
Hallo ik ben Dewi Hesemans, ik ben 13 
jaar en speel 5 jaar trompet. Ik heb een 
jonger zusje dat saxofoon speelt. Mijn 
vader en moeder spelen allebei bij de 
drumband. Ik zit op het Stella Maris 
college Meerssen in de 2de. Ik vind het 
leuk dat ik mee mag spelen in de grote 
harmonie. 
Groetjes Dewi 
 
 
Namens alle Blouwe wensen we jullie heel veel succes en 
muzikaal speelplezier toe! 
 
Dirgentenwissel jeugdorkesten 
Met ingang van het nieuwe verenigingsjaar, verwelkomen wij 
Leon Frantzen als nieuwe dirigent van onze jeugdorkesten 
Joonk Blouw en Plus Blouw. Verderop stelt hij zichzelf aan 
jullie voor. 
Daarnaast willen we Julio Domingo heel hartelijk bedanken 
voor alle tijd en energie die hij, als dirigent, de afgelopen 
periode gestoken heeft in het Joonk Blouw en Plus Blouw. De 



lat lag soms behoorlijk hoog, de muziekstukken waren pittig, 
maar dit gaf onze jonge muzikanten de kans om op muzikaal 
gebied te groeien.  
Wij wensen hem heel veel succes bij zijn examen op 22 
september! 
 
 

Mijn naam is Leon Frantzen, 
ik ben geboren te Weert van 
een Nederlandse vader en 
een Italiaanse moeder. Sinds 
2017 studeer ik HaFaBra 
Directie bij Jan Cober en 
Hoofdvak Muziektheorie bij 
Inge Pasmans en David 
Lodewyckx, beiden aan het 
Conservatorium van 
Maastricht. Al van klein af 
aan kwam ik in aanraking met 
de muziek. Ik begon met het 
vioolspel en stapte over naar 
de Euphonium toen ik tien 
jaar oud werd. Al destijds was 
mijn grootste droom om 
dirigent te worden. Tot mijn zestiende woonde ik in Italië, 
waar ik trombone aan het conservatorium van Verona 
studeerde. In die drie jaren op het conservatorium studeerde 
ik naast trombone ook piano, muziekgeschiedenis en 
muziektheorie. Ik nam deel aan masterclasses voor 
koordirectie en HaFa directie aan het conservatorium van 
Verona, dit gaf me verschillende kansen om voor het eerst op 
jonge leeftijd voor verschillende ensembles te staan, zowel 
tijdens de repetities als ook bij het zomerconcert van 2015. 
Toen ik 16 werd besloot ik om een uitwisselingsjaar te doen in 



Duitsland. Hier kwam ik in aanraking met verschillende 
dirigenten zoals Udo Witt, Mihkel Kütson, John Kikken, 
Christian Malescov e.a. In Mönchengladbach studeerde ik 
trombone en tuba bij Markus Lüpges en piano bij Burkhard 
Kerkeling. Ik kreeg regelmatig les van dirigent en cantor van 
de Evangelische Hauptkirche Rheydt Udo Witt in koordirectie, 
samen met het koor en orkest van dezelfde 
kerkgemeenschap. Tegelijkertijd richtte ik op de strijker- en 
koperensembles van mijn gymnasium in Mönchengladbach 
waarmee ik tijdens de zomerconcerten en concertreisen naar 
Frankrijk in 2016 en 2017 verschillende concerten mocht 
dirigeren. Ook in 2016-2017 kreeg ik de kans om meerdere 
malen te repeteren met het Jeugdorkest van 
Mönchengladbach waarmee ik o.a. Mars uit de Planets suite 
van G. Holst en het Klarinetconcert van G. Rossini tijdens de 
zomerconcerten in 2016 en 2017 en de concertreis naar Italië 
in 2017 mocht dirigeren. In september 2016 leerde ik Jan 
Cober kennen, ik kreeg van hem regelmatig les tot mijn 
toelating voor HaFaBra directie aan het conservatorium van 
Maastricht. Ik ga regelmatig als actieve deelnemer naar 
directie workshops zoals ‘De Maestro’ waar ik de mogelijkheid 
kreeg om veel verschillende orkesten te dirigeren en de 
directie workshop van het LFO met Bert Appermont. Zelf heb 
ik ook in veel verschillende orkesten gespeeld, zoals 
symfonieorkesten, harmonieorkesten, kleinere ensembles en 
koor, uiteraard met viool, euphonium, trombone of besbas. 
 
Leon, wij wensen jou een hele mooie muzikale uitdaging bij de 
Blouwe!  
 
 
 
 
 
 
 



Jeugduitje 2018 
Op zaterdag 8 september jl. zijn de muzikanten van het 
OpMaat, Joonk Blouw en Plus Blouw-orkest gaan paintballen 
in Funvalley in Oost-Maarland. Zeker voor onze jongste 
deelnemer Floris was dit erg spannend, want het was zijn 
eerste keer. Omdat we nog even moesten wachten, rende 
iedereen alvast de binnenspeeltuin in om te ravotten, want 
stil op een krukje zitten moeten ze natuurlijk al vaak genoeg. 
Maar eindelijk was het dan zover en mocht iedereen een 
camouflage overall aantrekken, een stoere helm opzetten en 
kregen ze een enorm geweer, gevuld met verfballetjes, in de 
handen geduwd.  
Op een groot terrein vol bomen, greppels, houten 
schuttingen, oude auto’s en busjes, olievaten en weet ik wat 
nog meer om je achter te verschuilen, moesten ze elkaar 
proberen te raken of de vlag van de andere partij veroveren. 
Het was net Playstation spelen, maar dan in het echt! 
Helaas konden ze door een organisatorisch foutje maar 2x15 
minuutjes spelen en dat was natuurlijk véééél te kort, maar de 
pret was er niet minder om. En na een flesje fris, zakje chips, 
frietjes met een snack, en nog even uitrazen in de speeltuin 
en op de grote glijbaan, is iedereen moe maar voldaan, weer 
naar huis gegaan.  
Het was een hele leuke en gezellige middag!  



 



 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Hier kan uw advertentie staan! 
 

Neem contact op via 
kallepingske@harmoniewilhelmina.nl 



Nieuwe muzikaal leider 
percussiegroep 

 
De Percussiegroep van Harmonie 
Wilhelmina staat sinds augustus 
2018 onder leiding van Jelle 
Overheul en hij is daarmee tevens 
de muzikaal leider van Joonk 
Blouw Drumband alsook de grote 
Drumband. 

Jelle is geboren en getogen in 
Weert. Hij studeerde van 2005 tot 
2010 aan het Fontys 
Conservatorium te Tilburg en 
heeft daar de Bachelor-opleiding 
‘klassiek slagwerk’ afgerond. 
Aansluitend volgde hij de Master 
of Music opleiding, met daarin 
een specialisatie op het gebied van educatie. 

Jelle is als slagwerker op diverse fronten actief en als docent 
en dirigent is hij verbonden aan de drumline van schutterij St. 
Antonius en St. Nicolaas Budel, Myouthic centrum voor kunst 
en cultuur, CKE Eindhoven, Harmonie St. Caecilia Blerick, de 
Koninklijke fanfare Maasoever Kessel en van Harmonie St. 
Cecilia uit Grevenbicht-Papenhoven. 

Naast Jelle zijn werkzaamheden is hij zelf al jaren lid van de 
Kerkelijke Harmonie St. Joseph 1880 Weert en het Percussion 
ensemble van deze vereniging. 
 
Jelle, wij wensen je een mooie muzikale uitdaging toe bij onze 
Blouwe familie! 



Grote Clubactie 2018 
 
Ook dit jaar doet Harmonie Wilhelmina Wolder weer mee aan 
de jaarlijkse Grote Clubactie.  
U maakt kans op mooie prijzen en steunt tegelijkertijd het 
lokale “Blouwe” verenigingsleven. 

 
Elk jaar vindt in september of oktober de Grote Clubactie 
plaats. Van de opbrengst gaat een groot gedeelte naar de 
vereniging die de loten verkoopt. Voor de kopers zijn er 
fantastische prijzen te winnen, met als hoofdprijs 
€100.000,00! 
 
De verkoop is gestart op 15 september. Op deze dag hebben 
onze jeugdleden, deur aan deur, loten verkocht aan de 
inwoners van Wolder, met groot succes! 
 
Woont u niet in Wolder of was u niet thuis op zaterdag 15 
september en wilt u toch loten kopen? Neem dan gerust 
contact met ons op via 
groteclubactie@harmoniewilhelmina.nl. 
De loten kosten € 3,00 per stuk.  
De actie loopt nog tot de trekking van de Grote Clubactie 2018 
op 12 december. 
 
Alvast hartelijk voor uw 
bijdrage! 

 
                                                 

mailto:groteclubactie@harmoniewilhelmina.nl


 



  

  

      

  

Kunst kieke Wolder 
                              
Op 7 oktober aanstaande vindt er in Café-zaal Aajd Vroenhove 
Tongerseweg  400  een prachtige kunstexpositie plaats. 
In het kader van ons 110-jarig bestaan zal Ferry Schiffeleers 
(Atelier Alfons) een expositie houden, waarvan een gedeelte 
van de opbrengst ten goede komt aan onze Harmonie. 
Die dag wordt er ook het panoramazicht van Maastricht 
tentoongesteld. Dit panorama bestaat uit 8 panelen met een 
lengte van maar liefst 12.80 meter (om een indruk te krijgen, 
kun je terugkijken op TV Maastricht bij ‘de ontmoeting met 
Ferry Schiffeleers’). Dit schilderij is al door vele 
Maastrichtenaren, maar ook door mensen van buiten onze 
regio bewonderd.  
De expositie is zeer divers. Ferry’s vrouw, Aggy, is actief met 
glasbranden. Zij zal haar mooie glaskralen showen.  
Ook kan de bezoeker een kijkje nemen in de moderne én de 
oude kunst, zoals de fotografiewereld. Er zullen diverse 
pittoreske foto’ s van Wolder en omstreken te zien zijn.  
Tevens zullen die dag nog diverse andere kunsten getoond 
worden, zoals beschilderd aardewerk uit atelier GaliGali en zo 
verder. 
Al met al een interessante expositie die meer dan de moeite 
waard is om te bezoeken en wie weet zit er wel iets moois 
voor u bij en steunt u onze vereniging! 
Kom eens een kijkje nemen in de kunstwereld van diverse 
artiesten! U bent van harte welkom in  Café Zaal Aajd 
Vroenhove Tongerseweg 400 Maastricht, ofwel het 
verenigingslokaal van Harmonie Wilhelmina Wolder (de 
Blouwe). 

 
 



 



  



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. 
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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 
 

SPONSORS 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 



Unne groete merci  
aon us vrijwilligers 
 
Ik wilde dit eigenlijk in dialect schrijven maar die schrijffouten 
zal ik jullie besparen. Sinds 3 jaar vormen Jean-Paul van 
Dongen en ik de evenementencommissie. 
Dit houdt onderhand in dat wij moeten zorgen voor 
vrijwilligers achter de bar als er iets van de harmonie te doen 
is in de zaal. Zoals carnavalsbal, kienen, jubilarissenfeest en 
concerten. 
Wij regelen ook alles voor het Preuvenemint. Eerst met hulp 
van Arnaut en John, nu met ons tweeën en met John als 
ervaringsdeskundige. Dit jaar is daar ook de organisatie van 
Pinkpop bijgekomen. Nou ja, niet de organisatie van Pinkpop 
natuurlijk, maar alles regelen voor die dag dat wij een 
drankbuffet mogen bemannen op Pinkpop. 
Het is mijn taak om voor alle evenementen de vrijwilligers bij 
elkaar te krijgen. Voor Pinkpop, het Preuvenemint en het 
galaconcert is dat de grootste uitdaging. De eerste keer had ik 
er nog slapeloze nachten van of alles wel goed geregeld was 
en of iedereen wel kwam helpen. Inmiddels heb ik daar 
gelukkig geen last meer van en heb er alle vertrouwen in dat 
alles goed komt. 
Toen ik dit jaar begon met de werving voor de vrijwilligers 
voor het Preuvenemint en 9 van de 10 mensen die ik vroeg 
niet konden, kreeg ik het toch wel benauwd. Gelukkig bleek 
mijn bezorgdheid onterecht toen ik de bezetting uiteindelijk 
toch rond kreeg. 
Ik vind mijn taak heel leuk om te doen, maar dat is mede 
dankzij jullie. Want zonder alle vrijwilligers kunnen wij ook 
niks regelen. 



Ik wil dan ook iedereen heel erg bedanken voor alle hulp met 
welk evenement dan ook. Extra nog de mensen die heel 
flexibel zijn en mij uit de nood helpen! 
Door jullie hulp komt er ieder jaar weer een mooi bedrag in 
kas. 
 
Als je denkt, ‘ik wil ook wel eens helpen bij een evenement’, 
dan hoor ik dat graag. 
 
BEDAANK BEDAANK BEDAANK! 
 
Groetjes, Sandra Bastiaens (0627547778) 
 
 
Sandra, namens de redactie bedanken wij jou en Jean-Paul, 
want zonder jullie enthousiasme krijgen wij geen vrijwilligers! 
Bedaank! 

 
 

 
 



 



 



Leden club van honderd  

I. Alken - Bastiaens W. Feijt C.C.J. Pepels

E. Bastiaens - Corpeleijn M.W. Feijt L. Rammers

M.P.J. Bastiaens J. Groeneweg P. Rondagh

P.A. Bastiaens M. Groeneweg J. Sijben

G. Bastiaens - Stevens L.J.E. Hameleers M.E.J. Smeets

M. Bastiaens W.J.J. de la Haye C. Smits en R. Nabben

H. Bastiaens - Darding W.J.F. van Herpt J.A.S. Stevens

T.W.C. Beckers F. Hertogen G.P.M. Theunissen

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

H.T.M. van den Boorn G.M.N. Hesemans P.M.J.I. Thijssens

M.A.H. Borgignons L.H.M. Hesemans P.M.J. Thijssens

T.J.F.M. Bovens W.S.M. Hesemans P.J. Thijssens

H.M. Brandt M.C.P. Hogenboom J. Thimister

J. Bronswaar J.A.H. Hogenboom R.P.M.J. Thimister

M. Caubergh N.G.J. Hogenboom C.C. van Thor

A. Caubergh - Vandenboorn T.G.A. Hogenboom M. Vandenboorn-Jongen

C.L.J.M. Close P. Hogenboom H.H.A. van Veggel

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

J. van Dam I.P.J. Huisman - Eijssen J.L. van Vlodrop

H.W.P. Darding A.H. de Jong J.J.M. Vrancken

J.W.P. Darding J.P.M. van de Kamer H. Van Weert - van Neer

H. Doms D.B.M.H. Kluts R.P.L. Van Weert

J.J.H.M. Duijsinx V.A.G. Kluts M.N.G. Van Weert

L.R. van Duurling W.G.A. Moors R.G.M. Van Weert

V.H.M. Eggen M.P. Nicolaes - Hertogen H. Weltens

G.M. Eijssen P.J.H. Nijsten L.A.A. Willems

J. Eijssen L.J.J. Paulissen G.G.A. Willemsen

M.W.M.W. Ernenst H.J.M. Paulissen P.J.M. Wittelings

J.J.H. Ernenst W.J. Peeters L. van der Zee

C. Ernenst - van Beek



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Eindexamen Julio Domingo  

 
Zaterdagavond 22 september was 
een bijzondere avond voor de 
Blouwe: het eindexamenconcert 
van ‘onze’ Julio Domingo.  
Een mooie aanloop naar deze avond 
is hier aan voorafgegaan.  
Speciaal voor dit examen schreef 
Julio ter gelegenheid van ons 110-
jarig jubileum een prachtige 
ouverture: de Cerulean Ouverture. 
Het Spaanse woord Cerulean staat 
voor een palet aan blauwe kleuren, 
die je overal ziet. Maar het staat 
ook voor ons, de Blouwe vaan Wolder. Een mooie ouverture 
die de klassieke principes van de opbouw van een ouverture 
volgt. Heel bijzonder voor ons orkest om de première te 
mogen spelen bij zijn eindexamenconcert.  
Zijn leermeester Jan Cober kwam de dinsdag voor het concert 
Julio nog voorzien van vele opmerkingen, kritiek, plus- én 
minpunten. Veel dank kwam van Julio naar zijn Blouwe 
familie; dit werd nog eens benadrukt met een mooie, 
emotionele speech en ook met een lokaal lekker Spaans 
drankje en koekje, meegenomen door zijn ouders die waren 
overgekomen uit Spanje.  
Julio heeft alle opmerkingen goed ter harte genomen, want 
op het moment suprême genoot het publiek, orkest, jury en 
Julio! Het was een prachtig optreden, waarin het orkest en 
Julio elkaar goed aanvoelden. Her en der een 
schoonheidsfoutje, maar die konden het totaalplaatje niet 
verstoren.  
Het was nog spannend, want na zijn optreden nam het 



indrukwekkend orkest van harmonie St Cécile Eijsden plaats. 
Zij speelden 3 flinke werken met hun leerling Samuel Aguirre 
Guerra.  
Na afloop kwam de 3-koppige jury eindelijk het verlossende 
woord brengen. Samuel was geslaagd met een mooie 8, 
prachtig gedaan! En toen.. het voelde alsof we moesten 
wachten op de uitslag van een concours.. Een 9! Wow! Een 
magnifiek resultaat na al dat harde werken! Een spontane 
receptie ontplooide zich, waarbij ook zijn ouders en vriendin 
zichtbaar genoten.  
Julio, ook wij hebben van genoten van je enthousiasme, je 
gedrevenheid en je muzikaliteit. Je hebt je 9 meer dan 
verdiend. Wij wensen je heel veel succes en plezier met alles 
wat er nog op je pad gaat komen, maar zijn er van overtuigd 
dat dat helemaal goed komt.  
Wij hopen je nog lang in ons midden te mogen hebben en dat 
je je bij ons thuis blijft voelen! 
 

 
 



 



 



Proms Night Wilhelmina  
 
Na het examenconcert van Julio en de concertreis naar 
Dernau & Bonn, gaan we ons opmaken voor alweer ons 6e 
themaconcert. Dit wordt de aftrap van ons jubileumweekend 
ter gelegenheid van ons 110 jarig bestaan. Feest dus! 
En dat wordt het zeker! 
Zangeres Imke Heitzer, zanger Geralt van Gemert, trompettist 
Antoine Collins en twee vocalgroupen. Je zou bijna zeggen dat 
het dan al vanzelf feest wordt.. De percussiegroep en het 
orkest gaan weer knallen met de solisten. Feestelijke muziek, 
herkenbare melodieën, meezingers; voor ieder wat wils.  
Dit mag je niet missen! 
 
De locatie is zoals elk jaar ’t 
Paenhuys in Riemst.  
Een VIP-tafel kost €25 pp, 
waarbij een afname van 
minimaal 4 kaarten is. Een 
zitplaats kost €15. Dit jaar zijn 
er ook staanplaatsen, deze 
kosten €10 pp.  
 
Kaarten zijn te koop via 
themaconcert@harmoniewilh
elmina.nl en via de 
verkooppunten 
Bloemsierkunst Maravilha en 
Café Zaal Aajd Vroenhove. 
 
Mis dit feestje niet en koop 
snel een kaartje! 
 
 

mailto:themaconcert@harmoniewilhelmina.nl
mailto:themaconcert@harmoniewilhelmina.nl


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mark 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 

 zaterdag 27 oktober concert jeugd (Campagne)  
15.00 uur 

 24 november 2018: Proms Night Wilhelmina/ 
Galaconcert 19:30 uur (Paenhuys Riemst) 

 Zondag 16 december: concert percussiegroep  
Wilhelmina met de Slagwerkersgroep van  Somerens 
Lust (Harmoniezaal) 15.00 uur 

 Zaterdag 9 februari: Carnavalsconcert en uitroepen 
prins carnaval 19.11 uur (Harmoniezaal) 

Op straat en activiteiten 

 29 & 30 september: Concertreis naar wijnstreek in 
Duitsland 

 25 november 2018: Jubileumfeest (Kerk & 
harmoniezaal) 

 21 december 2018: Kribkestocht (Wolder) 
 24 december 2018: Muziek vóór aanvang nachtmis 

21:00 uur (Kerk in Wolder)  
 26 december 2018: Opluisteren H. Mis 2e Kerstdag 

10:30 uur (Kerk in Wolder) 
 Zondag 6 januari: Nieuwjaarsconcert orkest, 

drumband en jeugd 11.30 uur (Harmoniezaal) 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 



 



 

 
 
 
 

 

 
 

Oktober  
Neville Senten  2 
Yentl Prop   3 
Michel Knaapen  4 
Mathieu Bollen  5 
Evelyne Janssen-van Dam 5 
Maurice Borgignons 6 
Pierre Bastiaens  11 
Giel Eijssen   11 
Bram Hogenboom  12 
Wim Hesemans  16 
Arnaut Corsius  19 
Daniek Hesemans  20 
Leo Quadbach  22 
Wendy Bastiaens  24 
 

November 
Dyon Vanderbroeck 2

 Marco Senten  4 
Sebastian van Weert 6 
Marco Ernenst 7 
Danique Dubislav 8 
Jeroen Duijsinx 9 
Math Paulissen 17 
Nico Beckers  19 
Lenie van Dam 25 
Wessel Thimister 28 

 
 
 
 

 
 
 
December 

 John Duijsinx  4 
 Iris Bannier  7 
 Math van Weert  9 

Remco Corsius 9 
Harrie Beerts  13 



  



 

       


