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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 
en het wel en wee van alle jeugdorkesten. 
 
Laatste nieuws 
De muziek op Schoot cursus gaat 2 oktober van start met 6 
kinderen.  
Ook het Muziek ABC is reeds van start gegaan. Deze cursus 
voor kinderen van 7 jaar is bedoeld om de kinderen kennis te 
laten maken met muziek maken: blokfluit spelen, noten leren 
lezen en uiteindelijk ook mogen experimenteren met de 
muziekinstrumenten.  
Voor meer informatie over deze cursussen kun je mailen naar 
opleiding@harmoniewilhelmina.nl 
 
De jeugd gaat 5 oktober op uitstapje. Hun glow-in-the-dark 
midget golf zal heel spannend, maar zeker gezellig gaan 
worden! 

 
Tante Thee 
Wat een feest bij Tante Thee! 
Zondag 23 september was het zover. De zaal van het 
parochiehuis was kleurrijk versierd, de kussentjes lagen 
uitnodigend op de grond, tante Thee had haar roze 
petticoatjurk aan en alle attributen lagen languit uitgestald, 
waardoor je al meteen een vrolijk en feestelijk gevoel kreeg 
als je binnenkwam. 
Rond 14.30 uur druppelden de eerste kindjes binnen 
vergezeld van hun papa,mama,oma,opa of andere 
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familieleden. 
Wat zag het er gezellig uit!  Ons opleidingsorkest zat al klaar 
en iedereen had wel een of ander roze attribuut op of aan, 
zelfs roze nagels werden gezien! 
Het feest kon beginnen. Zo'n 15 kindjes mochten we 
verwelkomen, allemaal vol verwachting, in het begin soms 
wat verlegen, maar al gauw enthousiast meedoen met de 
liedjes van Tante Thee. 
Verrassing! Niet tante Thee was jarig maar onze eigen 
dirigente Ana.  Zij kreeg meteen een mooie jas aan en een 
feestmuts op.   

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
Het opleidingsorkest speelde als intro de Europa hymne 
waarna het verhaal begon. De kinderen werd gevraagd wat er 
allemaal nodig was om het feest van de jarige te kunnen 
vieren en dat was heel wat: slingers, een taart, cadeautjes, 
ballonnen, bloemen. Iedereen kreeg daar iets van om het 
feestlied compleet te maken en mocht het om de beurt in de 
lucht steken als het in het lied voorkwam. Tante Thee speelde 
geweldig in op de belevingswereld van de kleintjes (de 
meesten rond 2 jaar) en het enthousiasme was vaak 
ontroerend om te zien. 



Het orkest speelde met veel plezier de liedjes die 
ingestudeerd waren zoals: Tante Thee gaat naar zee en Tante 
Thee orkest. 
Oei, wat klonk het vals toen tante Thee het dirigeerstokje 
probeerde over te nemen! De handjes gingen zelfs op de oren 
van de kleintjes! 
Gelukkig nam Ana het weer over en ineens klonk het weer 
prima. 
Toen daarna alle kinderen instrumentjes kregen was het feest 
compleet. Gitaren, slagwerk, toetsen; alles was 
vertegenwoordigd. Ana werd weggestuurd en er werd flink 
geoefend met de instrumentjes om een prachtig 'lang zal ze 
leven' te laten klinken. De jarige werd ook nog overladen met 
alle cadeautjes en bloemen enz. Daarna werden er nog enkele 
andere verjaardagsliedjes gezongen en kwamen de 2 violen, 
trommel en zelfs 2 fluiten naar voren en ook het 'blije' ei werd 
gevonden. 
Het was een supergezellig, speels,vrolijk en muzikale 
verjaardagsfeest van Tante Thee en iedereen ging trots en blij 
naar huis.  
Een geslaagde middag, zeker voor herhaling vatbaar! 

 
Snuffelcursus Muziek ABC tijdens BSO 
Laat uw kind kennis maken met muziek!  
 
Lijkt het uw kind leuk om muziek te maken? Laat hem of haar 
dan meedoen aan onze snuffelcursus Muziek ABC! Op een 
blokfluit leert uw kind de eerste muzieknoten spelen! Wij 
hebben blokfluiten en lesmateriaal te leen. 
Voor € 5,- krijgt uw kind 3 muzieklessen van 45 minuten 
tijdens BSO, locatie Gouden Wereld. De cursus wordt 
georganiseerd door gediplomeerd muziekdocente Iris 
Bannier. De cursus is geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar en 
ouder. 



Wanneer: 
3 x op een dinsdag:  23 oktober, 29 oktober en 5 november 
3 x op een woensdag: 23 oktober, 30 oktober en 6 november 
Meld uw kind nu aan voor deze snuffelcursus op dinsdag óf op 
woensdag!   
 
Hoe? Stuur een bericht naar 
opleiding@harmoniewilhelmina.nl onder vermelding van de 
Snuffelcursus Muziek ABC, gewenste cursusdag (dinsdag of 
woensdag), naam van  uw kind en leeftijd van uw kind. 
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Jubilarissen 2019 

 
Harmonie Wilhelmina Wolder kent dit jaar de volgende 
jubilarissen binnen haar vereniging. 
 
 

Jack Buijs – 50 jaar 
 
Jubilaris Jack is begonnen bij 
de harmonie toen hij 14 jaar 
jong was. Hij had in de 
beginperiode maar weinig 
zin in het volgen van solfège 
en het oefenen, maar werd 
vanuit zijn familie flink 
gestimuleerd om door te 
zetten. Zij wisten toen al, wat Jack inmiddels ook maar al te 
goed weet. Muziek maken is geweldig! Toen Jack namelijk op 
een gegeven moment het trompet spelen beter onder de knie 
begon te krijgen, kreeg hij er steeds meer plezier in. De 
daadwerkelijke toetreding tot het harmonieorkest versterkte 
dit enthousiasme alleen maar. Er ontstond een leuke 
vriendengroep die niet alleen bij de harmonie, maar ook 
erbuiten veel met elkaar optrok. Bij alle concerten, processies, 
Pletzerstraatfeesten, uitstapjes en noem het maar op, was 
Jack van de partij! Jack heeft ook in de kapel van de harmonie, 
de Blauwen Jäger en Blu-Emotion acte de presence gegeven. 
Het feit dat Jack na 50 jaar nog altijd lid is van de Blouwe van 
Wolder zegt genoeg over het verloop van alle daarop 
volgende jaren. Hij geniet nog altijd van het musiceren en in 
zijn enthousiasme voor trompet heeft hij zijn zoon Eric ook 
aangestoken en zelfs Lidy, zijn vrouw,  heeft de harmonie ook 
een kleine tien jaar versterkt als klarinettiste.  Jack geniet 



daarnaast om op vakantie te gaan en dat zijn dan ook de 
momenten dat we hem missen binnen de vereniging want 
andere activiteiten komen op de 2e plaats. Jack, van harte 
proficiat met je gouden jubileum en we hopen dat je nog 
jaren plezier mag beleven aan het maken van muziek. 
 

 
Natasja Hesemans-Stevens – 25 jaar 
 
In de categorie 25 jaar 
ontmoeten we Natasja 
Hesemans-Stevens. Zij is een 
van de eerste vrouwelijke leden 
van de drumband, want tot 
ongeveer het midden van de 
jaren negentig bestond de 
drumband enkel uit mannen. 
Haar belangstelling voor alles 
wat met slagwerk te maken ontstond in jaren 1992/94 toen zij 
met Gerrie wekelijks naar de repetitie van de drumband 
kwam. In de zaal zitten luisteren en toekijken beviel haar niet; 
zij wilde actief aan de repetities deelnemen en de mannen 
laten zien en horen dat ook dames met slagwerk weten om te 
gaan. In 1996 ging ze al mee naar het bondsconcours in 
Brunssum en de Limburgse kampioenschappen in Maastricht. 
Met veel enthousiasme en inzet maakt zij deel uit van de 
drumband. Bij alle activiteiten van onze vereniging zal je 
Natasja steeds van de partij zien zijn en biedt zij waar mogelijk 
graag een helpende hand. Heden ten dage heeft ze haar 
handen vol aan het besturen van haar gezin waarbij haar 
dochters, Daniek (saxofoon) en Dewi (trompet) de meeste tijd 
in beslag nemen. Haar andere grote hobby is lezen. Samen 
met Gerrie en dochters woont zij in Campagne. Natasja, van 
harte gefeliciteerd met je zilveren jubileum. 



Jasmijn Knaapen – 25 jaar 
 
Jasmijn is ooit binnen onze 
harmonie begonnen als 
majorette maar ze speelt al meer 
dan de helft van haar jubileum 
op de fagot. Dit doet ze met veel 
plezier en zelfs tijdens haar 
studie bleef ze een trouw lid.  
Jasmijn is in 2010 in contact 
gekomen met KICVOP tijdens 
haar stage in het Mulago ziekenhuis in Oeganda. Ze was zo 
aangenaam verrast door alle goede dingen die KICVOP doet in 
Kazo, de gemeenschap waar ze toen verbleef, dat ze besloot 
te gaan helpen en betrokken. Daarna is ze nooit meer 
weggegaan en blijft ze KICVOP helpen. Tijdens deze stage is ze 
haar man Mac tegengekomen en samen zijn ze de drijvende 
kracht achter KICVOP wat resulteerde in het opzetten van de 
stichting mei 2016 door Jasmijn Knaapen, Michel Knaapen en 
Ton Cremers. Met z'n drieën en hopelijk met de hulp van 
velen meer willen zij KICVOP Uganda helpen een duurzaam 
verschil te kunnen maken in Kazo.  
Jasmijn werkt momenteel 3 dagen per week als huisarts in St. 
Geertruid en ze is verbonden als huisarts aan de Mondriaan 
stichting in Heerlen. Daarnaast is ze sinds december 2018 
moeder van zoon Yus. Jasmijn, Mac en Yus wonen net over de 
grens in Smeermaas. Jasmijn, van harte proficiat met je 
zilveren jubileum en we hopen dat je nog jaren plezier hebt 
binnen onze vereniging. 
 

 
 
 



Yentl Prop – 12,5 jaar 
 
Yentl is onze enige jubilaris in de 
categorie 12,5 jaar. Ze speelt bij 
ons met verve de altsax en wordt 
tegenwoordig wat meer 
uitgedaagd dan in het verleden 
doordat Vincent Sijben niet altijd 
aanwezig kan zijn. Ze wordt nu 
door João en Ghislain wel eens 
voor het blok gezet om de eerste 
partij te spelen en dat gaat haar 
prima af. Yentl studeert 
momenteel 3e jaars ergotherapie 
en doet dit aan de hogeschool Zuyd in Heerlen. Naast de 
harmonie spendeert Yentl graag tijd aan haar andere hobby 
en dat is voetballen. Hoewel ze gestopt is met actief te spelen 
bij RKVVL is wel nog verbonden aan de club en geeft er 
trainingen. Yentl we wensen je proficiat met behalen van de 
eerste mijlpaal in de jubilea maar zijn ervan overtuigd dat er 
nog vele zullen volgen. 
 
 
 
De feestelijke avond begint om 19.00 uur met een 
eucharistieviering in de kerk van Wolder die zal worden 
opgeluisterd door het koperensemble. Om 20.00 uur worden 
de jubilarissen gehuldigd in de harmoniezaal en vanaf 20.30 
uur is er de gelegenheid tot feliciteren van de jubilarissen en 
de hun familie. Aansluitend hopen wij nog enkele uurtjes 
gezellig samen te zijn! 
 
 
 



 



  
 

Hier kan uw advertentie staan! 
 

Neem contact op via 
kallepingske@harmoniewilhelmina.nl 



 



 
 



 



Kallepingske digitaal 

 
Al vele jaren wordt door een aantal van onze leden 4 keer per 
jaar het Kallepingske, het verenigingsblad voor onze leden en 
sympathisanten, samengesteld. Het verspreiden van veel 
Kallepingskes doen wij heel graag. Wij hopen natuurlijk dat u 
het boekje dan ook leest. 
 
Maar in een tijd van bezuinigingen en discussies over het 
milieu, willen wij daar graag ons steentje aan bijdragen, onder 
andere door het Kallepingske ook digitaal te gaan versturen. 
Een digitaal Kallepingske is bovendien een kleurenuitgave. De 
papieren versie is zwart/wit. 
 
Natuurlijk begrijpen we dat niet iedereen een digitale versie 
prettig vindt, daarom blijven er ook nog papieren 
Kallepingskes. 
 
Wil je het Kallepingske voortaan digitaal ontvangen, geef het 
dan door aan het secretariaat via 
mail: secretariaat@harmoniewilhelmina.nl  
of telefoon: 06-23005718. 
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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 



Kandidaat Bestuursleden 
 
We zijn blij te kunnen vermelden dat we een aantal mensen 
hebben gevonden die willen bekijken of een bestuursfunctie 
iets is waarin ze kunnen bijdragen aan de koers die we als 
vereniging hebben ingezet.  Dit zijn zogenaamde aspirant 
bestuursleden en worden pas benoemd tot officieel 
bestuurslid tijdens de eerstvolgende Algemene 
Ledenvergadering. 
 
In de tijd tot hun benoeming hebben aspirant bestuursleden 
de volledige bevoegdheid als andere bestuursleden zodat ze 
ook de volledige verantwoordelijkheid kunnen ervaren die bij 
een bestuursfunctie komt kijken. Voor de overige leden van 
onze vereniging kan het dus zijn dat ze van onderstaande 
aspirant bestuursleden mail krijgen of aangesproken worden 
over bepaalde zaken. 
 
Momenteel hebben we 3 aspirant bestuursleden: 
 
·       Lou Oostwegel (aspirant penningmeester) 
 
·       Krista Van Weert (aspirant bestuurslid Werving en 
Opleiding) 
 
·       Wendy Cox (aspirant bestuurslid algemene zaken) 
 
Wij hopen natuurlijk dat we onze aspirant bestuursleden bij 
de eerst volgende Algemene Ledenvergadering mogen 
benoemen tot bestuursleden en wensen hun in ieder geval 
een leerzame periode toe bij het maken van een beslissing. 

 
 



Oproep! 
 
Een bloeiende en levendige vereniging is ontzettend leuk, 
maar brengt ook veel werk met zich mee.  
 
Ook wij als Wilhelmina omarmen elke hulp. Zoals u al heeft 
kunnen lezen, zijn er enkele bestuursfuncties opgevuld. Maar 
er is nog meer. Dat kan heel gevarieerd zijn van af en toe 
achter de bar staan, helpen met oud papier ophalen, maar 
ook het bijhouden van onze digitale media (website, 
Facebook, Youtube etc) tot aan het vervullen van een 
bestuursfunctie. 
 
Wilt u iets bijdragen aan het verenigingsleven in Wolder en bij 
Wilhelmina in het bijzonder, kunt u dat kenbaar maken door 
een mail te sturen naar secretariaat@harmoniewilhelmina.nl. 
We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.   
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  Mark Gulikers 

Tongerseweg 390 

6215 AD Maastricht 

043 -3472487 

www.cafedepepel.nl 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

00-32-(0)12 457347 



                                                      



Grote Clubactie 2019 
 
Omdat de Grote Clubactie elk jaar een groot succes is 
geweest, doet onze harmonie dit jaar natuurlijk ook weer 
mee. 
 
De verkoop is gestart op 14 september. 
De loten kosten € 3,00 per stuk, waarvan € 2,40 naar 
Harmonie Wilhelmina gaat. 
Voor de kopers zijn er fantastische prijzen te winnen met als 
hoofdprijs € 100.000,00. 

De actie loopt nog tot 10 december. De trekking van de Grote 
Clubactie 2019 vindt plaats op 11 december en een dag later 
kan op de website van de Grote Clubactie worden gecontrolee 
rd of er een prijs op het lot(en) is gevallen. 

Wilt u loten bestellen? Neem dan contact op met Elsa Bollen 
of Maurice Pauwels via 
secretariaat@harmoniewilhelmina.nl of 06-23005718. 

Het bestuur dankt u alvast heel hartelijk voor uw 
medewerking. 
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Adams Music Centre  - Ittervoort 
Apotheek van Thoor  -      Maastricht 
Verkeersschool Paul Bastiaens -      Maastricht 
Avus International Consulting -      Maastricht 
Bastiaens - Corpeleijn, E.  -      Maastricht 
Café de Pepel -      Wolder  
Café ‘t Pothuiske - Maastricht 
Demmler-Hogenboom, mw. I   -      Mülheim a/d 

Ruhr 
Fysiotherapie M. Smeets  -      Wolder 
Gebr. Darding   -      Maastricht 
Heads Hairfashion   -      Meerssen 
ImplemIT/Marcel Thijssens -      Wolder 
J.P. Hogenboom BV  -      Maastricht 
Janfré Uniformen   -      Maastricht 
Kruiveld S. BV   -      Maastricht  
KWH     -      Wolder 
RABObank    -      Maastricht 
Reinders Assurantiegroep -      Maastricht 
Restaurant Mary Wong  -      Vroenhoven 
Verkeersschool Johan Mulkens -      Maastricht 
en een aantal sponsors, dat anoniem wenst te blijven 

 
 
 

SPONSORS 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



Bevrijdingsstoet  
 
Zaterdag 14 september stond deelname aan de 
Bevrijdingsstoet op het programma. Een buitenoptreden waar 
de harmonie de nodige muzikale voorbereiding in gestoken 
had. Tijdens een aantal marsrepetities werd het speciale 
repertoire bestaande uit bekende, maar ook nieuwe marsen 
geoefend.  
Met onder andere de Colonel Bogey mars, met het alom 
bekende deuntje, op de pupiter vertrok de harmonie zoals 
afgesproken om kwart voor twee met de bussen vanuit 
Wolder richting Plein 1992. Vanuit hier liepen we al muzikaal 
richting Wyck waar we ons om 15.00uur zouden voegen in de 
Stoet. Het was hier in Wyck niet meer mogelijk om de oude 
legervoertuigen van Jeep, Dodge, GMC, Mack en Ford over 
het hoofd te zien.  
Nadat de harmonie zich in de stoet gemengd had, begon het 
muzikale optreden. De bevrijdingsstoet bracht veel bekijks en 
er stond dus ook meer dan genoeg publiek langs de kant. 
Applaudisserend en zwaaiend met Amerikaanse vlaggetjes 
vierden zij allemaal de vrijheid.  
Vervolgens liepen we over de Sint-Servaasbrug richting de 
Kesselskade. Dit zou 75 jaar geleden niet mogelijk geweest 
zijn aangezien de Duitsers deze brug toen gedeeltelijk tot 
ontploffing hadden gebracht.  
Op de Sint-Servaasbrug stond de harmonie een logistieke 
uitdaging te wachten. De harmonie moest namelijk net 
voordat de fly-over van historische vliegtuigen overkwam haar 
entree maken op de Kesselskade. Aankomend op de 
Kesselskade vlogen de vliegtuigen meermaals over en 
begeleidden wij de fly-over op een muzikale wijze. Ook hier 
applaudisseerde en zwaaide het voltallige publiek vol euforie 
met de Amerikaanse vlaggetjes.  



Na dit hele spektakel vertrok de harmonie richting de 
Hoenderstraat waar niet alleen de veteranen maar ook de 
harmonie een ticker tape hommage te wachten stond. 
Op de markt stelde de harmonie zich voor het Stadhuis op om 
de veteranen van Old Hickory een muzikaal eerbetoon te 
geven. Eén voor één werden de veteranen begroet voor het 
Stadhuis om van de parade en het feest op de Markt te 
genieten. De veteranen werden letterlijk en figuurlijk in het 
zonnetje gezet. 
Na de serenade voor de Old Hickorianen vertrok de harmonie 
richting het Vrijthof. Vanaf hier was de programmering niet 
meer geheel duidelijk. Deze onduidelijkheid loste de harmonie 
op een spontane wijze op. Zij vertrok vanaf het Vrijthof 
richting de Ezelmarkt om oud tambour-maître Coen en zijn 
vrouw een serenade te geven. Zichtbaar ontroerd werd de 
harmonie door Coen bedankt voor dit spontane moment. 
Na hervatting van de oorspronkelijke route blijkt de harmonie 
bij Sint Servaasklooster niet verder te kunnen doordat een file 
van legervoertuigen de doorgang naar het Keizer Karelplein 
versperd. Via het Vagevuur, Vrijthof en Helmstraat komt de 
harmonie uiteindelijk toch nog rond 17.30uur op de Markt. 
Onder een genot van een drankje keek de harmonie terug op 
dit bijzondere en geslaagde optreden en werd zij rond 
18.00uur door bussen terug gebracht naar Wolder.   

 
 
 
 



 



 



Proms Night Wilhelmina 2019 
 
De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang en er wordt 
achter de schermen hard gewerkt aan weer een spetterend 
Proms concert op 16 november!  
 
Hou je van popmuziek? Of ben je meer een liefhebber van 
licht-klassieke muziek? Wij zorgen ervoor! Harmonie 
Wilhelmina Wolder haalt weer alles uit de kast om er een 
geweldige avond van te maken! Er wordt gezorgd voor een 
gebalanceerde afwisseling tussen diverse muziekstijlen, zoals 
een Proms Night concert betaamt.  
 
Dit jaar zal Francine Recca haar opwachting als zangeres én zij 
zal deze avond onze gastvrouw zijn. Francine is niet geheel 
onbekend bij Wilhelmina. De trouwe bezoekers van onze 
themaconcerten, kunnen wellicht ons Dansconcert in 2013 
herinneren. Francine danste toen de sterren van hemel met 
haar tangopartner. Zoals hier te lezen valt is Francine van vele 
markten thuis! 
Francine is een jazz- en popzangeres. Ze treedt individueel op, 
maar ook met Romain, waarmee ze sinds 2013 het duo 
Francien & Romain vormt. Daarnaast vormt ze ook regelmatig 
met meerdere muzikanten een band, waaronder allround 
muzikant Bart Rademakers, die ons combo deze avond 
begeleidt. Relax-muziek, jazzmuziek, uptempo muziek.. 
Francine kan het allemaal! 
 
Naast Francine mogen we ook gaan genieten van multitalent 
Rob Reyners. Rob is geboren op 29 april 1991, komt uit 
Roermond, woont in Roermond en studeerde Jazz Zang en 
Docent Muziek aan het Conservatorium te Maastricht. Hij is 
een duizendpoot; zingen, dirigeren, bugel, trompet en piano 



spelen, theater maken, sketches en gedichten schrijven, 
componeren, arrangeren en les geven. Ondanks zijn jazz 
studie zingt en maakt Rob muziek in allerlei stijlen; jazz, pop, 
musical, wereldmuziek en zelfs soms (semi-)klassiek. 
In januari 2013 presenteerde hij zijn eerste CD “Haven’t Met 
You Yet” en in september 2015 maakte hij zijn tweede CD 
“The Winner”. Deze tweede CD maakte Rob naar aanleiding 
van het winnen van de EuJazz Young Talent Award in 2013. In 
2016 won hij de Sweet Sorrow Award. 
Rob kan zijn stem aan iedere muzikale situatie aanpassen en is 
daarom in staat om op te treden met een pianist, een trio, 
kwartet, kwintet of zelfs een complete bigband! 
Hij heeft inmiddels jarenlange ervaring met het optreden in 
allerlei settings. Een theatervoorstelling, een 
huwelijksceremonie, een 
feest, een uitvaart, een 
festival, een 
huiskamerconcert, als 
achtergrondmuziek; 
niets is Rob onbekend. 
In combinatie met zijn 
unieke performance is 
ieder optreden een 
genot om naar te kijken. 
 
De kaartverkoop is 
inmiddels gestart, dus ga 
snel naar één van onze 
verkooppunten of bestel 
kaarten via de mail: 
themaconcert@ 
harmoniewilhelmina.nl 



 



 



Leden club van honderd  

 

 

H.H.P. Aarts C. Ernenst - van Beek C.C.J. Pepels

I. Alken - Bastiaens W. Feijt L. Rammers

E. Bastiaens - Corpeleijn M.W. Feijt P. Rondagh

M.P.J. Bastiaens M. Groeneweg J. Sijben

P.A. Bastiaens L.J.E. Hameleers M.E.J. Smeets

G. Bastiaens - Stevens W.J.J. de la Haye J.A.S. Stevens

M. Bastiaens W.J.F. van Herpt G.P.M. Theunissen

H. Bastiaens - Darding F. Hertogen L. Theunisz

T.W.C. Beckers G.M.N. Hesemans P.M.J. Thijssens

N.W.D. Beckers L.H.M. Hesemans P.J. Thijssens

G.H.D. van den Boorn W.S.M. Hesemans J. Thimister

H.T.M. van den Boorn J.A.H. Hogenboom R.P.M.J. Thimister

M.A.H. Borgignons J.G.T. Hogenboom C.C. van Thor

T.J.F.M. Bovens M.C.P. Hogenboom M. Vandenboorn-Jongen

H.M. Brandt N.G.J. Hogenboom H.H.A. van Veggel

J. Bronswaar T.G.A. Hogenboom J.J.A. Vliegen

A. Caubergh - Vandenboorn J.P. Hogenboom J.L. van Vlodrop

C.L.J.M. Close I.P.J. Huisman - Eijssen J. Volders

M.A.G. Corsius A.H. de Jong J.J.M. Vrancken

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

H.W.P. Darding D.B.M.H. Kluts R.P.L. Van Weert

J.W.P. Darding V.A.G. Kluts M.N.G. Van Weert

J.J.H.M. Duijsinx W.G.A. Moors R.G.M. Van Weert

L.R. van Duurling M.P. Nicolaes - Hertogen H. Weltens

V.H.M. Eggen P.J.H. Nijsten L.A.A. Willems

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

J. Eijssen H.J.M. Paulissen L. van der Zee

M.W.M.W. Ernenst W.J. Peeters



Kleine wereld 
  

Hoe raar kan het lopen… 
Zoals de meeste lezers weten, speelt Polycarp Kyagulanyi bij 
ons de trompet en dat hij uit Oeganda komt. Laatst sprak hij 
de voorzitter aan met de vraag: heeft u in het verleden ooit 
uniformen aan Oeganda geschonken? De voorzitter moest 
erover nadenken en riep de hulp in van de secretaris en 
archivaris van het Kallepingske en daaruit bleek dat toen we in 
1991, 28 jaar geleden, toen we de nieuwe uniformen kochten, 
de oude uniformen via Pastor Huys naar Oeganda zijn 
verscheept. De band in Oeganda waaraan wij de uniformen 
hebben gedoneerd heet "KAMULI BRASS BAND". Dit was de 
eerste band die hij in de jaren tachtig in Oeganda begon.  

 
In totaal heeft Pater Huys direct bijna 6 bands opgericht in 
verschillende delen van Oeganda en heeft sindsdien het hele 
land en de mensen geïnspireerd om er meer te beginnen. Hij 



is feitelijk de ‘Music Godfather’!!! van Oeganda volgens 
Polycarp. 
Maar hoe kwam Polycarp nu in contact met Pater Huys en is 
zijn muzikale leven begonnen? Een en ander is in een eerder 
verschenen editie van het Kallepingske al toegelicht.  

 
Pater Huys begon een muziekkapel in een katholieke parochie 
in een klein dorpje waar Polycarp in 2001 is opgegroeid. Het 
dorp waar hij opgroeide was besmet met veel drugs, 
prostitutie, HIV & AIDS en oorlogsslachtoffers. In die tijd was 
er een oorlog in het noorden van Oeganda en veel jonge 
mensen waren op de vlucht voor de oorlog en kwamen naar 
het dorp vanuit verschillende delen van het land. 
Dus begon Pater Huys bands op te richten om de jeugd in 
staat te stellen en ze te helpen om de jeugd af te houden van 
de slechte invloeden in dat gebied, zoals het gebruik van 
drugs. Hij leerde de jeugd muziek en financierde zelfs het 
onderwijs. Zonder hem en de bandmuziek hadden sommigen 



van deze jeugdigen  niet naar school kunnen gaan omdat ze 
ook nog eens uit zeer arme gezinnen kwamen.  
Pater Huys kreeg vaak hulp van vrienden in Nederland, die 
vroeger (net als Wilhemina) bandinstrumenten en Uniformen 
stuurden. Soms kwamen er ook muziekdocenten uit 
Nederland, bijvoorbeeld Harry Wolters (één van Ghislain's 
Mentors), Petra Wolters, Jos Kuipers, etc., om les te geven. Al 
deze Muzikale vrienden uit Nederland hebben zo veel 
geholpen bij het ondersteunen van het muziekonderwijs in 
Oeganda, en daar zijn ze erg dankbaar voor. 

 
Op zijn recentste reis bezocht Polycarp opnieuw zijn 
geboorteplaats en Pater Huys en vertelde dat hij in Maastricht 
studeerde en in Wolder speelde. Pater Huys stelde de vraag of 
dit bij de Blauwe van Wolder was en Polycarp kon deze vraag 
bevestigd beantwoorden wat aanleiding van dit verhaal is 
geworden. 
 
 



 



 



Agenda 
 

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

 3 november 2019: Opluisteren Allerzielen 15:00 –
 16:00 uur (Kerk in Wolder) 

 10 november 2019: Concert percussiegroep met 
drumband Koninklijke Oude Harmonie Eijsden 
(Eijsden) 

 16 november 2019: Proms Night Wilhelmina 
(Paenhuys Riemst) 

 13 december 2019: Concert orkest blazersklas 19.00 
uur (Harmoniezaal) 

 25 december 2019: Opluisteren Heilige mis 1e 
kerstdag 09:30 – 10:30 uur (Kerk in Wolder) 

 1 februari 2020: Carnavalsconcert en uitroepen prins 
carnaval 19.11 uur (harmoniezaal) 

 4 / 5 mei 2020: Bevrijdingsconcert 22:30 uur 
(Muziekgieterij) 

Op straat en activiteiten: 

 23 november 2019: St Caeciliafeest (Harmoniezaal) 
 3 januari 2020: Nieuwjaarsborrel 21.00 uur 

(Harmoniezaal)  
 24 februari 2020: Inhalen Prins 12:00 uur 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 

 

 
 
 
 

 

 
 

Oktober  
Yentl Prop  3 
Mathieu Bollen  5 
Maurice Borgignons 6 
Pierre Bastiaens  11 
Giel Eijssen  11 
Bram Hogenboom 12 
Wim Hesemans  16 
Arnaut Corsius  19 
Daniek Hesemans 20 
Wendy Bastiaens 24 

 November 
Marco Senten 4 
Sebastian v Weert 6 
Marco Ernenst 7 
Math Paulissen 17 
Nico Beckers 19 
Lenie van Dam 25 
Wessel Thimister 28 
 

 
 
 

December 
 John Duijsinx 4 
 Iris Bannier  7 
 João Rodrigues  8 
 Math van Weert  9 

Remco Corsius 9 
Harrie Beerts 13 
 
 
 
 



  
 
 



 

       


