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Nieuwjaarsgedachte  
van onze voorzitter 
 
Bij het begin van 2020 
Op het moment dat u deze editie van ‘t Kallepingske onder 
ogen krijgt, schrijven we reeds 2020, een aanvang van een 
nieuw decennium. Kerstmis 2019 en de jaarwisseling liggen 
achter ons. Velen van ons hebben die dagen met familie, 
vrienden en kennissen doorgebracht en elkaar van alles 
toegewenst. Wanneer een oud jaar ten einde loopt, kunnen 
onze gedachten echter verschillen over het nieuwe jaar: 
zorgen en angsten over wat komen gaat, goede voornemens 
of de hoop dat alles goed en nog beter zal zijn in het nieuwe 
jaar. We weten niet wat we kunnen verwachten. We kunnen 
alleen maar raden en hopen. Voor diegene die hun 
vertrouwen volledig op Jezus Christus stellen, zij kunnen de 
toekomst met vertrouwen tegemoet zien - en dus ook in het 
nieuwe jaar.  
 
2019 was een rustig verenigingsjaar. We hebben onder 
andere mooie concerten gegeven in de Mercedes Benz zaal en 
in Schimmert en ook het 2e Proms concert was wederom een 
daverend succes. De drumband heeft een mooi optreden in 
Nieuwenhagen verzorgd en ook onze buitenoptredens met de 
Reuzenstoet, Bevrijdingsstoet en afhalen van de nieuwe 
pastoor waren mooie optredens waar we trots op mogen zijn.  
 
2020 belooft weer een meer dynamisch verenigingsjaar te 
worden. De drumband geeft onder andere een 
nieuwjaarsconcert, het harmonieorkest heeft een mooi 
bevrijdingsconcert in het kader van 75 jaar Vrijheid in de 
muziekgieterij en een themaconcert in november op het 



programma staan. Daarnaast proberen we deel te nemen aan 
de festiviteiten tijdens het bezoek van de koning op 27 april. 
De betrokkenheid bij het wel en wee van onze harmonie 
vatten wij altijd samen met het motto “samen Wilhelmina 
zijn”. Samen gaan we er weer een mooi jaar van maken. En als 
ik het woord “samen” gebruik, dan raak ik daarmee de meest 
belangrijke snaar - noem het gerust de levenskracht - van het 
hele verenigingsgebeuren. Die snaar wordt gevormd door de 
actieve bijdragen van velen op diverse terreinen van ons 
harmoniegebeuren. Leden, donateurs, sympathisanten, 
sponsors, supportersvereniging, stichting gemeenschapshuis 
Oud-Vroenhoven, directie/instructeur/instructrice, bestuur, 
maar vooral de vrijwilligers – allemaal mensen voor wie niets 
te veel is als het om de Blouw van Wolder gaat – zij vormen 
samen het fundament van onze harmonie, onze zogenaamde 
muzikale vrienden. 
Ik ben er trots op tot deze muzikale vrienden van Harmonie 
Wilhelmina te behoren, of je elkaar wat vaker ziet of niet dat 
speelt geen rol. Want iedereen heeft tegenwoordig meerdere 
verplichtingen naast onze vereniging. Het is echter belangrijk 
de contacten die je hebt op repetities, concerten en 
optochten, niet te verliezen. Mooie momenten zijn namelijk 
nog veel mooier als je ze met je muzikale vrienden kunt delen. 
Een ontspannen praatje na afloop van onze activiteiten kan 
bijna alles helen. Een begripvolle muzikale vriend betekent 
een luisterend oor en een lach die vanuit het hart komt, het 
kan er de oorzaak van zijn dat onze wereld er opeens veel 
mooier en zonniger uitziet. 
Muzikale vrienden zijn vaak net als wijn: met de ouderdom 
worden ze beter. Soms is alles wat men nodig heeft gewoon 
maar een schouder, het is belangrijk dat we de tijd nemen 
voor onze muzikale vrienden en daarmee ook voor onze 
vereniging. Diamanten zijn waardevol maar muzikale vrienden 



veel waardevoller. Je herkent de waarde ervan pas als je ze 
bent verloren.  
 
Dankzij de toewijding en gedrevenheid van al onze muzikale 
vrienden kan en mag de Blouw binnen het verenigingsleven in 
Wolder en dus ook binnen de hele gemeenschap Wolder 
reeds zo lang een nadrukkelijke rol vervullen. Al die muzikale 
vrienden verdienen lof en hulde voor hun inzet en 
betrokkenheid.  
Met waardering voor deze muzikale vriendschappen en onze 
tradities wens ik u allen een voorspoedig en gelukkig 2020. 
 

Uw Voorzitter  
Marc Hogenboom 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  



 



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 

 Helaas werd het concert op Magisch Maastricht op 14 
december geannuleerd wegens het slechte weer.  

 Wel heeft het opledingsorkest zich prachtig laten horen 
tijdens de drukbezochte Kribestocht op 21 december in 
Wolder.  
Voor foto’s van deze geslaagde avond kunt u een kijkje 
nemen op onze Facebookpagina.  

 16 februari heeft het opleidingsorkest een concert met de 
Koninklijke harmonie van Heer. 

 15 maart treden zij op bij zorgcentrum Campagne.  

 7 juni vindt jaarlijks Let’s Play in de harmoniezaal weer 
plaats.  

 De commissie is druk bezig met het vernieuwen van de 
jeugdpagina op de website van de harmonie. Houdt de 
pagina (www.harmoniewilhelmina.nl ) in de gaten! 

 Helaas heeft Mathieu Bollen besloten te stoppen. Wij 
wensen hem alle goeds!  

 
Afsluitend concert blazersklasproject 
13 december was een mooie afsluiting van een nieuw project, 
de blazersklas van groep 6 van de basisschool Petrus en 
Paulus Wolder. Deze avond liet deze groep, samen met het 
Opleidingsorkest horen wat ze allemaal hebben geleerd en 

http://www.harmoniewilhelmina.nl/


dat was heel veel! Resultaat: veel enthousiaste kinderen, 
mooie muziek en een goed gevulde zaal.  
Goed nieuws: over 2 jaar krijgt dit project weer een vervolg! 

 
Kortjakje 
5 februari start weer een leuke 
cursus voor kinderen van 4-5 
jaar!  In 15 lessen van 30 
minuten leren de kinderen op 
een speelse en creatieve 
manier de beginselen van 
muziek maken. 
 
- Waar? Harmoniezaal 
Harmonie Wilhelmina 
- Wanneer? Elke 
woensdagmiddag van 16.00 – 
16.30 uur 
- Kosten: € 60 
- Opgeven kan tot 15 januari 
per mail naar: opleiding@ 
harmoniewilhelmina.nl  
 
 
Lentecursus Baby en Peutermuziek 
Op 11 maart 2020 start de muziekcursus voor (groot)ouder én 
kind samen. 0-2 jarigen van 9.00 uur tot 10.00 uur. 2-4 jarigen 
van 10.00 uur tot 11.00 uur.  
De cursus wordt gegeven door Marjolein Jeurissen.  
De kosten zijn €120 voor 10 lessen.  
Aanmelden kan t/m 28 februari via 
opleiding@harmoniewilhelmina.nl.  
Bij voldoende aanmeldingen gaat de cursus door. 
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Hier kan uw advertentie staan! 
 

Neem contact op via 
kallepingske@harmoniewilhelmina.nl 



 



RABO-concert 
Van herdenken naar bevrijden 
 
Achter de schermen zijn we al druk in de weer met een 
volgend concert: een heel bijzonder concert welteverstaan!  
Harmonie Wilhelmina gaat 75 jaar bevrijding in Nederland 
herdenken. Het concert start op 4 mei om 22.30 uur; een 
tijdstip waar normaal de concerten eindigen en u als 
toeschouwer langzaam huiswaarts keert. Het bijzondere is dat 
het orkest en publiek  samen de nacht in gaan, de nacht van 
de bevrijding. Zo wordt het letterlijk: ‘van herdenken naar 
bevrijden’.  
Harmonie Wilhelmina gaat exact 75 jaar terug in de tijd dus. 
Op 4 mei gaan we samen herdenken en als de klok heeft 
geslagen wordt de bevrijding gevierd. Een concert met twee 
gezichten waarbij het bijzondere repertoire diverse emoties 
zal oproepen bij de luisteraar. Wilhelmina neemt u, samen 
met trio All About Eve terug naar een bewogen periode uit 
onze geschiedenis.  
 
Een ander bijzonder aspect is de locatie: de Muziekgieterij. De 
nieuwste poptempel van Limburg, in een prachtig historisch 
gebouw, de oude Timmerfabriek.  
Pas afgelopen september heeft de officiële opening 
plaatsgevonden. Harmonie Wilhelmina is daarom trots en 
zeer verheugd om op deze schitterende locatie dit unieke 
concert te mogen geven voor u! 
 
Noteer de datum alvast in uw agenda! Deze emotionele 
rollercoaster mag u niet missen! 
 



 



 
 



 



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 



Wist u dat…? 
 
…Wij binnen onze harmonie gelederen  dubbel babynieuws 
hebben:  
 
…Wim van Herpt heeft op 24 oktober zoontje Floris mogen 
verwelkomen. Wim, Kristina en Louis, van harte gefeliciteerd 
met jullie zoontje en broertje! 
 
…Fluitiste Dasima Schmitz heeft 30 oktober dochter Fara in 
har armen mogen sluiten! Dasima, Bart, Ena en Perrin, van 
harte met jullie dochter en zusje!  
 
…Wij wensen beide gezinnen alle goeds en hopen dat een 
vleugje muzikaliteit ook aan hun opvoeding wordt 
toegevoegd! 
 
… Wij als redactie iedereen een mooi nieuw jaar toewensen. 
Dat alle wensen vervuld mogen worden, in een goede 
gezondheid en veel muziek! 
 
… Wij ook komend jaar ons best doen om het Kallepingske van 
nuttige, interessante en muzikale informatie te voorzien. 
Mocht u zelf een toepasselijke tekst willen aanleveren, zien 
wij dat graag tegemoet! 
 
… Wij als harmonie Wilhelmina ook actief zijn op sociale 
media. Op onze Facebookpagina staat al onze laatste 
informatie en leuke foto’s en filmpjes! 
www.facebook.com/harmoniewilhelmina 

 

http://www.facebook.com/harmoniewilhelmina


Gezocht! 
 
Geniet u ook zo van muziek? Staat uw muziekinstrument stof 
te happen ergens op zolder? Of zoekt u een vereniging om 
samen te musiceren? Kriebelt het na weer om muziek te 
maken? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wellicht denkt u nu ook aan uw kind, kleindkind of buurkind. 
Misschien is muziek maken wel iets voor hem of haar!  
Muziek maken is leuk en bovendien hebben 
wetenschappelijke onderzoeken bewezen dat het een zeer 
positieve invloed heeft op de intelligentie en de sociale 
vaardigheden van kinderen. Door zelf muziek te maken wordt 
het intelligentiequotiënt van kinderen verhoogd en vooral het 
abstractievermogen en het analytisch denken sterk verbeterd. 
Het samen muziek maken versterkt het groepsgevoel en de 
discipline, net als de sociale en emotionele vaardigheden. Ook 
leidt dit tot een positiever zelfbeeld.  
 
Spreek één van onze bestuursleden aan of praat eens met een 
lid van de harmonie en vraag om meer informatie.  
U bent welkom om een repetitie te bezoeken of kijk op 
www.harmoniewilhelmina.nl/repetities 
 
 



Ook wij als Wilhelmina omarmen elke hulp. 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.   

 

 
 
 

 
 

W A T  S P O R T  I S  V O O R  H E T  L I C H A A M ,  I S  
M U Z I E K B E O E F E N I N G  V O O R  D E  G E E S T !  
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  Mark Gulikers 

Tongerseweg 390 

6215 AD Maastricht 

043 -3472487 

www.cafedepepel.nl 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

00-32-(0)12 457347 



                                                      



Grote Clubactie 2019 
 
Graag willen wij iedereen bedanken voor deelname aan de 
Grote Clubactie 2019. 
 
De trekking is op 11 december 2019 geweest en de uitslag is 
te lezen op www.clubactie.nl. 
Helaas hebben we als harmonie niet de hoofdprijs mogen 
verkopen, maar controleer in elk geval even uw loten: er zijn 
prijzen gevallen op de lotnummers 62758, 62858, 62958, 
63058 en 63158. 
 
Wij hebben als harmonie 566 loten verkocht. Dit is een 
geweldig resultaat! 
De opbrengst voor onze clubkas is ruim € 1.300,-. 
Helaas hebben we door het drukke programma van de 
harmonie in september, dit jaar geen loten huis-aan-huis 
verkocht in Wolder. 
 
De kinderen die de meeste loten hebben verkocht zijn: Elles 
Lenaerts, Max van Dongen en Tom van Dongen. 
Zij hebben ondertussen hun prijs hiervoor al ontvangen 
 
Volgend jaar doen we natuurlijk weer mee aan de Grote 
Clubactie en hopen ook dan weer op de medewerking van 
jullie allemaal. 
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AB Inbev    - Breda 
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 
Pursang Projectmanagement  - Maastricht 
Events & Support  
RABObank    -      Maastricht 
Reinders Assurantiegroep -      Maastricht 
Restaurant Mary Wong  -      Vroenhoven 
Verkeersschool Johan Mulkens -      Maastricht 
en een aantal sponsors, dat anoniem wenst te blijven 

 

SPONSORS 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 



WMC 2021 
 
Aangezien we in 2020 een besluit moeten gaan nemen of we 
op concours of naar het WMC gaan willen we de leden de 
artikelen die in klankwijzer staan omtrent dit onderwerp niet 
onthouden. Wij hebben daarom het stuk van Frank Vergoosen 
overgenomen. 

WMC: clustering concertwedstrijden per divisie 
Wereld Muziek Concours Kerkrade gaat tijdens het WMC 
2021 de concertwedstrijden voor harmonie- en 
fanfareorkesten, percussie-ensembles en brassbands 
clusteren per divisie. Dat houdt in dat alle deelnemers binnen 
een bepaalde divisie in hetzelfde weekend optreden. Ook het 
inspeelwerk wordt geschrapt. 

Het WMC heeft dat vandaag in Chicago tijdens de jaarlijkse 
Midwest Clinic bekendgemaakt. Door de deelnemers per 
divisie en sectie te groeperen kan het WMC de samenstelling 
van de juryteams beter afstemmen de bezetting. Dat komt 
volgens de organisatie de mate van objectiviteit van de 
jurering ten goede komt. In de eerste, tweede en derde divisie 
komt het inspeelwerk te vervallen. Dit wordt vervangen door 
een keuzeprogramma. Het verplichte werk blijft in deze 
divisies wel gehandhaafd. 
De inschrijving voor de 19e editie van het festival opent op 1 
april 2020 en sluit op 1 oktober 2020. 

Op concours: maak een goed plan! 

Een concoursdeelname zorgt nog wel eens voor stress en 

gemopper. Hoe kun je dat voorkomen? Op uitnodiging van 

fanfare Heide Echo uit Knegsel hield Alex Schillings de 

workshop Op weg naar een concours: hoe maak je er iets 



moois van? Belangrijkste tip: "Werk op basis van een 

beleidsplan en artistiek profiel. Anders hol je achter de feiten 

aan." De aankondiging van de workshop op de diverse 

mediakanalen van KNMO Klankwijzer levert heel wat likes en 

reacties op. Een spoedcursus met de titel; Op weg naar een 

concours: hoe maak je er iets moois van? spreekt kennelijk 

aan. Moeten we daaruit concluderen dat een 

concoursdeelname nog altijd gezien wordt als een 

noodzakelijk kwaad waar veel muzikanten als een berg 

tegenop zien? Hoe het ook zij, het thema is een begenadigd 

spreker als Alex Schillings op het lijf geschreven. Met een 

boeiend verhaal houdt hij zijn gehoor anderhalf uur op het 

puntje van de stoel. We kennen Schillings als jurylid, docent, 

consulent, dirigent en oud-voorzitter van de Bond van 

Orkestdirigenten en Instructeurs en tal van andere 

hoedanigheden in de muziekwereld. "Maar", zegt hij er aan 

het begin van de workshop uitdrukkelijk bij, "alles wat ik hier 

vertel, zeg ik puur op persoonlijke titel.'' Het is maar dat we 

het weten. 

VERPLICHT NUMMER 

Initiatiefnemer Leonie Heezemans leidt het thema in. "Hoe 

zorg je er als vereniging voor dat muzikanten en dirigent in de 

voorbereiding het concours gaan ervaren als iets waardevols 

in plaats van een verplicht nummer met veel stress en 

gemopper?" Schillings steekt meteen van wal. "Door een 

concoursdeelname een wezenlijk onderdeel te laten uitmaken 

van je beleid", zegt hij. "Een concours mag niet een activiteit 

zijn die toevallig past in het jaarprogramma. Als je een 

vereniging runt zonder beleidsplan of artistiek profiel hol je 

voortdurend achter de feiten aan. Kinderen op school volgen 



toch ook lessen aan de hand van een vooraf vastgesteld 

programma? Daar komt de leraar toch ook niet 's morgens de 

klas in om vervolgens te gaan bedenken wat hij die dag eens 

zal doen? Een planning voor de kortere of langere termijn is 

bij iedere vorm van educatie absoluut noodzakelijk. Door een 

concours onderdeel te laten zijn van je beleid, begint de 

voorbereiding op een concoursdeelname eigenlijk al de dag 

na het vorige concours." 

Maar dat gebeurt in de praktijk te weinig, weet hij uit 

ervaring. Met alle nare gevolgen van dien. "De blaasmuziek 

werkt te veel op basis van de waan van de dag. Alles is erop 

gericht om op dat ene moment te kunnen pieken. Als je nu 

niet weet wat je in 2021 met je vereniging wilt, ben je 

verkeerd bezig. Een concours moet geen golfbeweging van 

het muzikale niveau teweegbrengen, maar zou het orkest als 

een soort crescendo naar voren moeten stuwen. 

 

HONDERD PUNTEN 

Rond een concours ontstaat een krachtenveld dat er feitelijk 

niet behoort te zijn. "Het wordt altijd zo opgeblazen", merkt 

een van de deelnemers aan de workshop op. "Dat maakt 

iedereen zo onzeker." Alex Schillings wuift het argument van 

tafel. "Als u denkt dat u op een concours veroordeeld wordt, 

moet u niet gaan. Maar ik kan u zeggen dat geen enkele jury 

erop uit is om u te veroordelen." Een concoursoptreden is in 

de ogen van Schillings namelijk niet veel anders dan een 

concert. "In de aanloop naar een concours vragen mensen mij 

wel eens: 'voor hoeveel punten ga je?' Mijn antwoord is dan 

altijd: 'voor honderd punten'. Als je met de juiste instelling je 

kunstvak beoefent, ga je immers altijd voor het leveren van 

een zo goed mogelijk product. In de tijd dat ik de Johan 



Willem Friso Kapel leidde, werd mij wel eens gevraagd of ik de 

concoursen niet miste. Dat was niet het geval. Met de JWF 

ging ik elke dag op concours. 

 

EERLIJK 

Een concoursvoorbereiding begint met de gezamenlijke 

beslissing om op concours te gaan. Door samen hiervoor te 

kiezen, creëer je betrokkenheid. Maar begin er wel tijdig mee, 

adviseert Schillings. "Leg de doelstelling van het concours uit 

en maak vroegtijdig een goede planning van alle extra's naast 

het reguliere programma. Trek minstens twee jaar uit voor de 

concoursvoorbereiding. Korter dan een half jaar gaat niet. Dan 

wordt het inderdaad stressen." Ga vervolgens aan de slag met 

het maken van een sterkte-zwakteanalyse van het orkest. Kijk 

daarbij wat de mogelijkheden zijn binnen de vereniging. 

Welke bezetting zit er, waar zit de kracht en de zwakte, welke 

instrumenten ontbreken, welke mensen kun je intern 

plaatsen of omzetten? Schillings: "Gebruik de kracht die in de 

groep zit. Wees daarbij vooral eerlijk tegenover jezelf. Want 

als je begint met liegen, wordt het inderdaad stress en 

gemopper. Als dirigent kun je een concours wel zien als een 

stepping stone, maar het is toch het orkest dat het zal moeten 

doen. 

 

B-PROGRAMMA 

Met die SWOT-analyse gaan dirigent en orkest aan het werk. 

Te beginnen met de samenstelling van het 

concoursprogramma. Wat volgens Schillings erg goed werkt, 

maar te weinig gebeurt, is om naast een hoofdprogramma 

ook een soort van reserveprogramma achter de hand te 

houden. "Zorg voor een B-programma dat in dienst staat van 



het A-programma. Werken van minder technisch niveau waar 

je op kunt teruggrijpen. Dat werkt ongelofelijk versterkend en 

draagt bij aan het rijpingsproces. Helaas gebeurt dat veel te 

weinig.'' Over de programmakeuze valt sowieso nog wel een 

boom op te zetten. Het besluit uit 2016 om de lijst met 

verplichte werken te schrappen, heeft niet het gewenste 

effect opgeleverd. Schillings stond er zelf bij aan de wieg. "De 

bedoeling was om de orkesten de mogelijkheid te bieden een 

programma samen te stellen dat als een maatkostuum past bij 

de vereniging. Daar wordt te weinig gebruik van gemaakt. 

Innovatie en repertoirevernieuwing zijn uitgebleven. Onder 

het mom van 'deze werken liggen ons goed' wordt vooral op 

safe gespeeld. Maar patatmuziek ligt iedere vereniging goed. 

Kijk eens wat verder dan naar het mainstreamrepertoire. 

Want dat is er wel degelijk.'' 

 

INLEENKRACHTEN 

Ja, en dan is er natuurlijk de eeuwige discussie over de inzet 

van inleenkrachten. De anabole steroïden van de blaasmuziek. 

Veruit de grootste bron van ergernis bij muzikanten. Trouwe 

leden die het hele jaar door achter de oud papierwagen 

aansjouwen en twee weken voor het concours een stoel 

moeten opschuiven voor vreemdelingen die al die zuur 

verdiende centjes opstrijken. Iedereen kent de wilde verhalen 

over het op grote schaal inhuren van muzikanten om het 

muzikale peil kunstmatig op te krikken. Een verschijnsel dat al 

tientallen jaren voor een hoop discussie zorgt in de 

muzieksector. Een jaar of twintig geleden wellicht nog meer 

dan tegenwoordig. Volgens de reglementen mogen er 

maximaal vier niet-leden meespelen op een concours. Maar 

ach, veel verenigingen kijken niet zo nauw. Met wat 



administratieve kunstgrepen kun je daar zonder problemen 

ook een veelvoud van maken. Schillings grijpt terug naar die 

gedenkwaardige 25e juli 1993. Voor velen het absolute 

culminatiepunt in de geschiedenis van de 

amateurblaasmuziek. In een kolkende Rodahal in Kerkrade 

strijden de beide Thorner harmonieën, La Artistica uit het 

Spaanse Buñol, het Nanset Ungdomsmusikkorps uit Larvik 

(Noorwegen) en Sainte Cécile uit Eijsden om de wereldtitel in 

de concertdivisie. Vooraf gaan de wildste geruchten over het 

massaal inhuren van muzikanten. Als we alle verhalen moeten 

geloven hebben diverse bovenmodaal getalenteerde 

muzikanten een mooie middenklasser aan die zomer 

overgehouden. Schillings was destijds dirigent van Sainte 

Cécile: "We zaten met 114 muzikanten op het podium en nul 

toevoegingen. We hadden geen schijn van kans om te winnen, 

maar de publieksprijs was voor ons. Over dat optreden wordt 

nu nog gesproken." Toch is hij niet op voorhand tegen het 

inhuren van muzikanten, mits het met beleid gebeurt. Dan 

kan het inhuren van muzikanten een meerwaarde hebben die 

verder strekt dan alleen het versterken van het orkest voor 

één dag. "Goede muzikanten kunnen een olievlek 

teweegbrengen binnen hun sectie. Zittende leden kunnen er 

zich aan gaan optrekken. Maar dan moet je ze niet de laatste 

twee weken of alleen voor de generale repetitie en het 

concoursoptreden erbij halen. Dan heb je er niets aan. 

Inhuren moet een algemene meerwaarde hebben. Geef ze 

extra taken mee en huur ze in voor een langere periode. Dan 

worden ze interessant. 

 
 



 



 



Proms Night Wilhelmina 2019 
 
Een volle zaal – een enthousiast orkest – top solisten - een 
super band - sfeer; allemaal ingrediënten voor een geslaagde 
avond! 
 
Gezien het succes van ons Proms Concert 2018 werd besloten 
om wederom een Proms concert te organiseren; ditmaal met 
zangeres én presentatrice Francine Recca en zanger Rob 
Reyners. Zij hebben de zaal op zijn kop gezet! Van ABBA, het 
Eurovisiesongfestival en Duncan Laurence naar Edith Piaf, 
Phantom of the Opera en een fantastisch duet van Grease. Als 
klapper verzorgden Francine en Rob nog een prachtig duet 
van Frank Sinatra. 
 
Het orkest, de band en de solisten zijn er wederom in 
geslaagd om het aanwezig publiek een mooie, sfeervolle en 
muzikale avond te bezorgen. 
 
Volgend jaar weer? Jazeker! Noteert u 
alvast zaterdag 14 november 2020 in uw 
agenda! 
 

 
 
 



 



 



Leden club van honderd  

 

 

 

H.H.P. Aarts C. Ernenst - van Beek W.J. Peeters

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

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

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

P.A. Bastiaens L.J.E. Hameleers J. Sijben

M. Bastiaens W.J.J. de la Haye M.E.J. Smeets

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

T.W.C. Beckers F. Hertogen L. Theunisz

N.W.D. Beckers G.M.N. Hesemans P.M.J. Thijssens

G.H.D. van den Boorn L.H.M. Hesemans P.J. Thijssens

H.T.M. van den Boorn W.S.M. Hesemans J. Thimister

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

T.J.F.M. Bovens J.G.T. Hogenboom C.C. van Thor

H.M. Brandt M.C.P. Hogenboom M. Vandenboorn-Jongen

J. Bronswaar N.G.J. Hogenboom H.H.A. van Veggel

A. Caubergh - Vandenboorn T.G.A. Hogenboom J.J.A. Vliegen

C.L.J.M. Close J.P. Hogenboom J.L. van Vlodrop

M.A.G. Corsius I.P.J. Huisman - Eijssen J.J.M. Vrancken

J. van Dam A.H. de Jong R.P.L. Van Weert

H.W.P. Darding J.P.M. van de Kamer M.N.G. Van Weert

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

J.J.H.M. Duijsinx V.A.G. Kluts H. Weltens

L.R. van Duurling W.G.A. Moors L.A.A. Willems

V.H.M. Eggen M.P. Nicolaes - Hertogen G.G.A. Willemsen

G.M. Eijssen P.J.H. Nijsten L. van der Zee

J. Eijssen L.J.J. Paulissen

M.W.M.W. Ernenst H.J.M. Paulissen



Vastelaovendskonzèr en 
Carnavalsbal 2020 
 
Dit jaar roepen wij op zaterdag 1 februari de nuie 
Hoeglöstegheid van CV De Blouwe uit! Alle 
vastelaovendsvierders van Wolder zijn uitgenodigd voor een 
gezellig feest in onze eigen Blouwe Hoftempel.  
 
Vastelaovendskonzèr 
Harmonie Wilhelmina trapt het concert af om 19.11 uur. Net 
als vorig jaren staat het vastelaoveskonzèr garant voor een 
gezellige avond. Het wordt een carnavalesk concert met 
nummers waar je vanzelf gaat meezingen en sjoenkelen! 
 
Een oude bekende zal zijn opwachting maken: Geralt van 
Gemert. Hij was de presentator en zanger bij ons Proms 
Concert 2018. Geralt kan op onnavolgbare wijze de zaal op 
zijn kop zetten en is ook van vele markten thuis: van Frank 
Sinatra tot André Hazes, niets is te gek voor deze rasartiest!  
Naast Geralt komt Thijs Claessen ook optreden met een 
instrument dat iedereen kent, maar nog nooit bij ons heeft 
gespeeld: een heuse alpenhorn! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Afscheid 
Direct aansluitend aan het concert nemen we afscheid van 
prins Luc I. Met zijn jong elan heeft hij gezorgd voor een 
fantastische en onvergetelijke Vastelaovend 2019! Hij zal lid 
blijven van CV de Blouwe en zullen hem natuurlijk nog vaak 
zien! 
 
Wee weurt 't? 
De Groete Oonbekinde zal rond 20.30 uur bekend worden 
gemaakt aan het Wolderse volk.  
Wordt het een ‘onbekende’ of wordt het weer een lid van de 
carnavalsvereniging?  
 
Tied veur e fees! 
Tijdens en na de receptie, hebben we een fantastisch 
programma voor jullie in petto! De feestavond wordt muzikaal 
omlijst door DJ Marvin 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 1 fibberwarie! 
 
Voor alle nieuws over het bal, de vastelaovend, de CV en 
foto’s en filmpjes van afgelopen jaren verwijzen wij graag naar 
onze website www.cvdeblouwe.nl. 
 
Alaaf! CV De Blouwe 
 
Ps: langs deze weg willen we iedereen in Wolder en 
daarbuiten bedanken, die de vereniging heeft ondersteund 
door het kopen van de wafels uit de Wafelactie van afgelopen 
21 december! 

 



 



 



 



Agenda 
 

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

 5 januari 2020: Nieuwjaarsconcert percussiegroep 
15.30 uur (Harmoniezaal)  

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

 16 februari 2020: Concert opleidingsorkest met 
Koninklijke Harmonie van Heer  

 15 maart 2020: Concert opleidingsorkest zorgcentrum 
Campagne 

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

 6 juni 2020: Concert met harmonie St. Caecilia Geulle 
(harmoniezaal Geulle) 

 7 juni 2020: Let’s Play 
  

Op straat en activiteiten 

 24 februari 2020: Inhalen Prins 12:00 uur 
 31 mei 2020: Inhalen communiekinderen 

Wolder/Daalhof 9.00 uur  
 21 juni 2020: Processie Wolder 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 

 

 
 
 
 

Januari  
Wim van Herpt  6 
Harrie Darding  11 
Tom van Dongen  19 
John Hogenboom  21 
Pierre Thijssens  23 
Vincent Sijben  24 
Hanne Gerads  25 
Herman Doms  26 
Marc Hogenboom  30 

 
 
 
Februari 
Wendy Schiffeleers  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 
Mariet Willemsen  12 
Math Knubben  14 
Quintin Senten  14 

John Darding  19 
Ghislain Bellefroid  21 
Julio Domingo-Escamilla 25 
Cindy van Duurling  26 
Bèr Hesemans  28 
Natasja Hesemans  28 
 
 
Maart 
Henk Kluts   1 
Jelle Overheul  1 
Sarah Zapf   1 
Richard Lamers  2 
Harrie van den Boorn 7 
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

 
 
 
 
 
 



 
  

 
 



 

       


