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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 



  



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 

 7 juni vindt jaarlijks Let’s Play in de harmoniezaal weer 
plaats, hier onder leest u meer informatie.  

 Een nieuw jeugdig lid heeft zich aangemeld bij het 
slagwerk: Santi Elffers.  

 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! 

 
Duoconcert met Koninklijke Harmonie van Heer 
Op zondag 16 februari is het opleidingsorkest in Heer geweest 
voor een duoconcert met het opleidingsorkest van de 
Koninklijke Harmonie van Heer. De zaal was mooi versierd 
voor carnaval én goed gevuld met publiek. Beide orkesten 
bestaan uit jonge muzikanten en wat oudere, beginnende 
muzikanten.  
De middag is afgetrapt door de blazersklas olv Rémy Wolfs, 
die we nog kennen  van ons gezamenlijke optreden (met 
Harmonie St. Michael Heugem) in het Theater aan het 
Vrijthof.  
Daarna was het opleidingsorkest van de Koninklijke Harmonie 
van Heer aan de beurt olv Roel Meessen. Zij hebben film- en 
musicalmuziek voor ons gespeeld. 

http://www.harmoniewilhelmina.nl/


Last but not least was ons eigen opleidingsorkest aan de 
beurt; Sofia, Arcade, Pokémon en Jazz Chacone hebben wij 
ten gehore gebracht. 
Als toetje hebben we gezamenlijk Arcade gespeeld en dat na 
slechts één keer samen oefenen! 
We kijken terug op een gezellige en geslaagde muzikale 
middag. 
 
Let’s Play 7 juni 
Zondagmiddag 7 juni gaat het weer gebeuren: Let's Play, onze 
jaarlijkse voorspeeldag voor alle leerlingen van de 
Blouwe. Twee jaar geleden hebben we een nieuw concept 
geïntroduceerd waarbij de leerlingen met een muzikant uit 
het harmonieorkest een duet hebben gespeeld. Dit jaar willen 
we de voorspeeldag naar een hoger niveau tillen en willen we 
er een dag van maken voor de hele vereniging. De leerlingen 
zullen een duet, solo met cd of solo met pianobegeleiding ten 
gehore brengen. Daarnaast zullen ook ensembles vanuit het 
harmonieorkest optreden, waarbij onze leerlingen mee 
doen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan ensembles vanuit de 
klarinetten, de fluiten, het slagwerk of de trompetten.  
Een gemengd ensemble zouden we ook fantastisch 
vinden. Natuurlijk wordt de voorspeeldag geopend door onze 
allernieuwste leden de blokfluitgroep en traditioneel 
afgesloten met een concert van ons opleidingsorkest. Op deze 
manier gaat zondagmiddag 7 juni een fantastische leuke 
Blouwe dag worden. Jij komt toch ook?! 
 



 



 



Bevrijdingsconcert 
Van herdenken naar bevrijden 
 GEANNULEERD! 
 
Het had een heel bijzonder concert moeten worden: 
Harmonie Wilhelmina herdenkt 75 jaar bevrijding in 
Nederland.  
De voorbereidingen waren in volle gang, maar helaas is door 
overmacht besloten het concert te annuleren.  
Die overmacht hoeven wij u niet meer uit te leggen. Het 
corona virus treft ons allen hard, heel hard.  
 
Onze gedachten gaan uit naar de zieken, de mensen die zich 
keihard inzetten om op welke manier een bijdrage te leveren 
aan de gezondheidszorg en naar alle anderen.  
 
Samen muziek maken verbroedert, daar worden we ons nu 
des te meer van bewust.  
Wij hopen snel het samen muziek maken weer te mogen 
oppakken en veel moois voor 
u te mogen brengen. Houdt 
onze Facebookpagina of onze 
website in de gaten voor het 
laatste recente nieuws.  
 
 
Blijf gezond! 
 

 



Op weg naar het 
Bevrijdingsconcert  
 
Onderstaande tekst van Julien Daenen werd opgesteld in de 
aanloop naar ons bevrijdingsconcert.  
 
Vier jaar vier maanden en vier dagen. Zolang duurde de 
beproeving die de generatie van 1940-1945 moest doorstaan. 
Nu – 75 jaar later -  gaan we deze dramatische tijd op gepaste 
wijze herdenken.  
 
De ellende voor de streek ving aan in de dageraad van 10 mei 
1940. De Duitse Blitzkrieg kwam in actie. De bruggen van 
buurdorpen Veldwezelt, Vroenhoven en Kanne waren het 
doelwit voor de verrassingsaanval op België. Quasi geruisloze 
zweefvliegtuigen streken neer in de velden en op het fort van 
Eben-Emael. Daar had niemand zich aan verwacht. Het 
resultaat was navenant. Tegelijk rukte het Duitse leger met 
overmacht de Nederlandse grens over richting de bruggen van 
Maastricht. De Belgische bruggen werden met succes intact 
veroverd, in Maastricht lukte dat niet dankzij het hevige 
verzet van de Nederlandse soldaten.  
Niettemin was de Duitse overmacht te groot. Duitse 
bombardementen baanden de uren en dagen nadien de weg 
vrij voor de oprukkende Duitse troepen. De schade was zeer 
groot in de grensstreek, het dodental liep hoog op bij de 
Belgische grenstroepen maar evenzeer bij de onschuldige 
grensbewoners, die van het ene moment op het andere 
vluchteling in eigen streek werden. Zowat elke familie draagt 
zijn oorlogsverhaal mee. Men kan er een aantal beluisteren in 
het museum Onder de Brug in Vroenhoven.  
 



De bezettingstijd brak aan, een tijd waarin iedereen op zijn 
manier doorheen probeerde te geraken. Er heerste een 
relatieve rust onder de Duitse bezetter; Maastricht bevond 
zich gelukkig ver buiten de gevechtslinies. Die rust was 
relatief, want de bevolking had weinig op met het Duitse 
ideeëngoed. De burgemeester van Maastricht hield het voor 
bekeken en liet zich vervangen.  
Toch werd de bevolking van de stad niet ontzien in de 
daaropvolgende jaren. Een Engelse bom zorgde in 1941 in 
Blauwdorp voor 25 doden, bijna 120 gewonden en ruim 140 
vernielde of beschadigde woningen. Maastricht betaalde een 
zware tol toen de oorlogskansen voor de Duitsers begonnen 
te keren. Drie weken voor de bevrijding leidde een 
Amerikaans bombardement tot 92 doden bij de 
burgerbevolking. 17 Duitse soldaten werden gedood en er 
was grote of aanzienlijke schade aan 325 huizen.  
Heel de streek hield de adem in toen de bevrijdingstroepen in 
september 1944 naderden vanuit België. Geallieerde troepen 
hadden in Luik de Maas kunnen oversteken en rukten op 
vanuit het zuiden. Men kon 
van geluk spreken dat 
Maastricht voor de Duitsers 
toen al geen speerpunt meer 
was, ze hadden hun troepen 
geconcentreerd bij Aken. Tot 
ieders grote opluchting kon 
de bevrijding dan ook zonder 
groot mensenleed of schade 
gebeuren. De bevolking kon 
op straat komen en een 
ongeziene uitbarsting van 
vreugde en blijheid vulde de 
straten.  

 



Binnenkort brengen we het indrukwekkende programma ten 
gehore, dat zowel het leed als de vreugde na de bezetting in muziek 
moet vertalen. Hierbij “Hymn to the Fallen”, de filmmuziek van 
“Saving Private Ryan”, maar laat het vooral een eerbetoon zijn aan 
de onschuldige gesneuvelde Maastrichtenaren.  

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 



 



Prins Wim l 
 
“Mogen we even binnenkomen?“. Je weet nooit wat er door 
je heen zal gaan als je denkt aan momenten als deze. Daar 
staan ze dan, de twee prinsenzoekers van “De Blouw”, op een 
donkere avond in december. Nou, ik kan je zeggen dat de 
beslissing al gemaakt was voordat de heren op de bank plaats 
hadden genomen. Echter, zoals het een moderne man 
betaamd worden deze beslissingen samen gemaakt, maar ook 
bij mijn prinses was er geen twijfel te vinden. “Ja, leuk, we 
doen het!” 
Veel mensen hadden de hoop volgens mij al opgegeven dat ik 
nog wel eens prins zou worden, dus moeilijke vragen hebben 
we niet moeten ontwijken. Stiekem een prinsenpak gaan 
kopen en opvang regelen voor onze Daan waren de 
moeilijkste zaken om geheim te houden. 

Zaterdagavond 1 februari, noe geit ut gebäöre!! 

Een stiekeme rit naar de Blouwe zaol, masker op, cape om en 
snel het slagwerkhok in. Niemand heeft ons herkend. Nu nog 
even 3 uur wachten en dan is het zover. Met het 
vastelaovendsconcert van de harmonie aan de andere kant 
van de deur zijn de uren omgevlogen. Tijd om het rustige 
hokje te verlaten en door de (papieren) muur te springen als 
Prins Wim I. 
Wat een belevenis! De hele avond heeft zich als een film 
afgespeeld, met de vele felicitaties en positieve reacties, 
polonaises en natuurlijk enkele glaasjes bier. 

In de periode tussen het uitroepen en de vastelaovend 
gebeurt er veel. De prinselijke woning wordt mooi versierd, 
we worden verwacht op ballen en feestavonden en overal 
worden we gefeliciteerd als prins en prinses. Allemaal mooi, 
leuk, maar dan komt waar het echt om gaat: 



Carnavalsmaandag 24 februari 

Met hulp van vrienden, familie en buren staat alles klaar als 
de Raad van 11 en de harmonie op maandagmorgen thuis 
aankomen, met de prinsenwagen natuurlijk. Nadat we 
allemaal hebben genoten van alle lekkers en alle gezelligheid 
wordt het tijd om naar Wolder te vertrekken.  
Na 13 jaar lid te zijn geweest van de carnavalsvereniging denk 
je dat je wel weet wat er gaat komen… Nee dus… Wat hebben 
we plezier gehad daar boven op die wagen! Dit maak je echt 
maar 1x in je leven mee. De weergoden waren ons goed 
gezind en de optocht was een groot succes. 

Na de optocht zijn we met z’n allen de hoftempel ingedoken 
en hebben we een mooi feestje gebouwd, hierna nog even 
door naar de Pepel, tot Wolder steeds stiller werd en het tijd 
was om weer naar huis te gaan. Wat een heerlijke dag! 

Ik wil dan ook iedereen bedanken die het voor ons heeft 
mogelijk gemaakt om deze mooie dagen samen met jullie te 
vieren. Speciaal de mannen en vrouwen van de Raad van 11, 
de vrijwilligers in de Blouwe Hoftempel en iedereen die op 
ons kleine prinsje heeft gepast in deze drukke dagen.  

Bedaank!!! 

Prins Wim I, Prinses Marcella en Prinsje Daan 

 
 
 
 
 



 

 



Prins vaan CV De Blouwe 2020: WIM l  

 
- Erfprins vaan ’t Kèrkhof en de Vossekojl in Eigenbilze 
- Graof vaan de Van Aokeweeg op Aajd Caberg 
- Oonder-‘Emir’ vaan de vllegmachienes op vleegveld Beek 
- Commandant vaan ’t Blouwe Tamboerkorps 
- Veurmaan vaan alle toesklussers 
- Honorair ambassadeur vaan de boond vaan Globetrotters 
- Veurtrekker vaan de gezameleke blouwgreun 
hoeshajdbeukskes 
 
Wim Hesemans is 34 jaar geleden in Eigenbilzen, België 
geboren. Na een muzikale opvoeding is hij met zijn broer Jan 
en later met pap Bèr bijna 25 jr geleden bij Harmonie 
Wilhelmina Wolder terechtgekomen. Zijn overgrootvader 
heeft ook in het bestuur gezeten van de harmonie. Hij speelt 
melodisch slagwerk bij de drumband en op straat de kleine 
trom. Hij heeft op school gezeten in Bilzen en Hasselt en 
werkt nu al een hele tijd op Maastricht Aachen Airport. Na 
Bedrijfsmanagement te hebben gedaan werkt hij nu daar voor 
Emirates.  
 
Hij houdt van carnaval en Wolder en hij is in het verleden ook 
al meer dan 11 jaar lid geweest van CV De Blouwe. Zo is hij 
ook zijn prinses Marcella tegengekomen, op bezoek bij CV De 
Greune, waar haar vader nog prins is geweest.  
Deze Blouwe/Greune liefde heeft geresulteerd in hun 
prachtige zoon Daan van 1 jaar oud. Ze wonen met zijn drieën 
op de Van Akenweg op Oud-Caberg. Wim klust verder graag in 
huis en ze maken samen graag verre reizen tijdens hun 
vakanties.  
Een grote wens van Wim wordt vandaag waar: hij gaat de 
vereniging voor als 64e Prins van CV De Blouwe! 



 



 



  

  

      

  

Gedicht 
 
 

Folklore 

Zon door hoekige takken worden zwart, 

Tegen een hemel van oud goud, 

In de verte de processie die met de 

Harmonie de traditie in eren houdt. 

’n compositie van biddende mensen 

Kerkklokken en muziek laat je niet koud. 

Geluid golvend gedragen door onze Limburgse wind 

Met weemoed mijmerend over vroeger als kind. 

 
 

Jack Mulder, juni 2019 

 
 

 
 
 
 
 



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 !  

 

mailto:secretariaat@harmoniewilhelmina.nl


  Mark Gulikers 

Tongerseweg 390 

6215 AD Maastricht 

043 -3472487 

www.cafedepepel.nl 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

00-32-(0)12 457347 



                                                      



Verrassing voor Koen 
 
Een kleine terugblik.. 
Zaterdag 14 september heeft de harmonie haar beste beentje 
voorgezet tijdens een prachtige en indrukwekkende 
bevrijdingsstoet in de binnenstad van Maastricht. De 
harmonie heeft zich van haar beste kan laten zien aan het 
publiek dat in groten getale was gekomen om deze speciale 
stoet te kunnen aanschouwen.  
 
Tijdens de route in de binnenstad moest de harmonie zo links 
en rechts andere straten nemen in verband met militaire 
voertuigen die ook wat problemen hadden om het juiste 
parcours te rijden. Zo kwam de harmonie uit op het Vrijthof 
alwaar een kleine sanitaire stop werd gemaakt om ook gelijk 
weer even een welverdiende consumptie te nuttigen (de 
temperatuur was hoog die dag!). Toen ontstond enige twijfel 
welke route er genomen moest worden. Iemand kwam om op 
het idee om Koen en Lieske op de Ezelmarkt een bezoekje te 
brengen en te verrassen met een serenade. Koen kwakkelt 
helaas met zijn gezondheid en dit bezoekje zou hem zeker een 
boost geven!  

 
 



Tijdens het muzikaal optreden trad dochter Viola even uit om 
haar ouders een dikke knuffel te geven. Heel bijzonder, met 
links en rechts een klein traantje. 
Dit was een kleine geste richting Koen wat hem zeker goed 
heeft gedaan. 
Hierna is de harmonie weer richting de binnenstad gegaan en 
zijn tenslotte op de markt geëindigd. 
 
Mooi om te vermelden hierbij is dat bij dit evenement een 
aantal oude majoretten bij de vaandelgroep mee zijn gegaan 
voor de eerste keer en ook dat zal Koen goed hebben gedaan; 
het waren tenslotte ‘zien meidskes’. 
 
Zoals u kunt lezen en zien is dit ook ‘samen Wilhelmina’ zijn; 
elkaar steunen wanneer het tegenzit! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 
 

 
 



 



 
 
 

 

 

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 
Nijsten, dhr. P   - Maastricht 
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 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 



Wist u dat..? 
 
… Onze dirigent Ghislain Bellefroid bij de 
Marinierskapel der Koninklijke Marine is 
benoemd tot assistent-dirigent.  
Wij wensen hem van harte proficiat met deze 
benoeming! 
 
… Koen en Lieske, Viola en Harrie weer een 
kleinkind hebben mogen verwelkomen in hun familie: oud-lid 
Veronique is in januari bevallen van dochter Noor! Veel geluk 
samen! 
 
… We weer enkele nieuwe bestuursleden mogen 
verwelkomen: Lou Oostwegel, Wendy Cox en Krista van 
Weert. Tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering werd 
unaniem besloten dat ze hun functies mogen gaan uitvoeren. 
Wij wensen hun veel plezier in hun nieuwe functie! 
 
… Harmonie Wilhelmina nieuwe leden van harte welkom 
heet! Of je nu je steentje wil bijdragen aan het besturen van 
deze gezellige club, spelend lid van het orkest, een instrument 
wil leren bespelen, lid van de vaandelafdeling of van de 
percussiegroep. Het kan allemaal; iedereen is welkom!! 
 
… Het themaconcert dit jaar een heel ander concert wordt.  
Het wordt iets heel anders dan u van ons gewend bent; het 
wordt zeker lachen, gieren brullen! 
 
 
 
 



 



 



Bendita casualidad 
door Julio Domingo 
 

Tijdens het laatste carnavalsconcert liet CV De Blouwe mij op 
het podium staan. Ik kreeg de jaarlijkse ´t beroste sjuifke’-
medaille.  
 
Bendita casualidad, de eerste keer dat ik Wilhelmina 
ontmoette, was van achter in de zaal. 
Bendita casualidad zeggen wij in Spaans voor een 
onverwachte ontmoeting, een goed toeval. Vreugde over iets 
dat niet gepland was. Omdat de Wolderse harmonie niet in 
mijn plannen zat. Café Aajd Vroenhove was gewoon een plek 
tussen mijn toenmalige huis en het conservatorium of de 
supermarkt. Tot ik op een dag besloot om te vragen. Hoe dan 
ook, wat zou ik kunnen verliezen: vrijdagavond thuis blijven? 
Een vraag die het begin van dit avontuur werd. En toevallig 
was mijn eerste repetitie met het orkest niet met de schuif 
maar met het stokje: de eerste kandidaat voor dirigent had 
zich afgemeld. Misschien niet de beste opening voor een 
relatie, maar De Blouwen begonnen zich snel te openen. En 
beetje bij beetje werd vrijdagavond weer zoals in Valencia: 
band, muziek en vrienden. Maar nu ook met Nederlands, 
Mestreechs en bier. 
En van die avonden volgden andere kansen, andere 
toevalstreffers: het jeugdkamp, jeugdorkesten, partij 
repetities, invallen voor Ghislain. De Blouwe Zaal werd thuis 
en school: taal oefenen, arrangementen maken -Meer steeds 
mier, Vleugelkes, kerstliedjes voor jeugdorkest in kinderkoor, 
partijen aanpassen, oefeningen maken voor de partij 
repetities, Cerulean Overture, mijn examen...  



En als ik de KDO kon gaan dirigeren, ik kon worden wie ik ben, 
komt het door de vele en vele ervaringen met zoveel en zoveel 
docenten, wiens lessen ik nooit genoeg zal kunnen 
terugbetalen (en jullie weten dat ik een héél moeilijke leerling 
ben geweest). Bedankt, bedankt en duizend keer bedankt! 
 
Nu, net als vijf jaar geleden, komt er een nieuwe kans op mijn 
pad. En zoals toen is het niet gemakkelijk geweest om ‘ja’ te 
zeggen en achter te laten wat ik heb. Het gevoel bij het rijden 
naar België is hetzelfde als toen ik in het vliegtuig stapte en 
naar Maastricht verhuisde. 
 
Dit is geen afscheid, maar een ‘tot ziens’. En net zoals ik terug 
naar mijn dorpje ga in mijn vrije tijd, zal ik blijven komen naar 
de concerten, naar de processies, naar Aajd Vroenhove. Ik ben 
Blouw, ik blijf Blouw. En dat is geen toeval. 

 

Gracias por la casualidad. 

 

Lieve groet, 

Zjuulke Zondag 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 



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



SponsorKliks en PanelWizard 
 
Onderstaand treft u twee eenvoudige manieren aan om extra 
inkomsten voor de harmonie te vergaren. Twee vrij 
eenvoudige activiteiten die weinig tijd vergen.  
Elk bedrag is welkom, wij zijn u heel dankbaar voor de 
medewerking! 
 

SponsorKliks: 
 
Een gemakkelijke 
manier om extra 
inkomsten te 
verkrijgen voor de 
harmonie. 
Het concept is heel eenvoudig. Als je iets online wil kopen, ga 
dan eerst naar www.harmoniewilhelmina.nl. Daar staat een 
link van Sponsorkliks. Door op deze link te klikken verschijnt 
een overzicht van tientallen webwinkels, waaronder Bol.com, 
Coolblue, Zalando en Booking.com. Bestel via SponsorKliks bij 
alle bekende webwinkels waar je normaliter ook al koopt, 
voor dezelfde prijs. Van alle aankopen wordt een commissie 
maandelijks aan harmonie Wilhelmina uitbetaald. Niemand 
kan zien wie iets gekocht heeft en welke aankopen het 
betreft. 
 

 
 
 
 
 

http://www.harmoniewilhelmina.nl/


PanelWizard: 
 
Een andere manier om extra 
inkomsten te verkrijgen voor de 
harmonie is PanelWizard. 
PanelWizard is een onderzoeksbureau dat gebruik maakt van 
een consumentenpanel om marktonderzoek te doen. 
 
Wat wordt er van je verwacht als lid van PanelWizard? 
Dat is eigenlijk heel simpel, namelijk: je mening geven. 
Panelwizard zal regelmatig per mail om jouw mening vragen 
over diverse onderwerpen. Bijvoorbeeld over snacks, een 
nieuwe commercial, de verkiezingen, auto’s, internet, 
enzovoort. Het gaat hierbij altijd om vragen ten behoeve van 
marktonderzoek, nooit om verkoop van producten. 
 
Wat levert het Harmonie Wilhelmina op? 

Wanneer je lid wordt van PanelWizard ontvangt Harmonie 
Wilhelmina voor jouw aanmelding direct € 1,00. Voor elke 
vraag die je daarna beantwoordt tijdens de onderzoeken 
doneert PanelWizard € 0,10 aan Harmonie Wilhelmina. Een 
eenvoudige vragenlijst levert dus al snel enkele euro’s voor de 
harmonie op. 
 

Hoe meld je je aan bij PanelWizard? 

Ga naar www.harmoniewilhelmina.nl. Daar staat een link van 
PanelWizard (de kikker naast Sponsorkliks). Door op deze link 
te klikken krijg je meer informatie over PanelWizard en kun je 
je aanmelden als panellid en dus mee gaan sparen voor extra 
inkomsten voor de harmonie. Je antwoorden zijn voor 
anderen niet zichtbaar. 
 
 

http://www.harmoniewilhelmina.nl/


 



 



Agenda 
 
Zie voor een actueel overzicht: www.harmoniewilhelmina.nl  
Hieronder volgen de activiteiten tot zover bekend en die 
afhankelijk zijn van de maatregelen omtrent het Corona-virus.  
 

 
Concerten en uitvoeringen 

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

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

 7 juni 2020: Let’s Play (harmoniezaal) 
 28 juni 2020: Eindexamen concert Polycarp Kyagulanyi 
 14 november 2020: Proms Night Wilhelmina 20.00 uur 

(‘t Paenhuys, Riemst) 
  

Op straat en activiteiten 

 7 april 2020: Kienen 19.00 uur (harmoniezaal)  
GEANNULEERD! 

 24 t/m 30 mei: Collecte Anjeractie 
 31 mei 2020: Inhalen communiekinderen 

Wolder/Daalhof 9.00 uur  
 20 juni 2020: Werken op Pinkpop (Landgraaf) 
 21 juni 2020: Processie Wolder 
 21 november 2020: St. Caeciliafeest  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 

 

 
 
 
 

 
April  

Vincent Eggen  3  
Tom Lamers  3 
Maurice Pauwels  8 
Zoë van Kruchten  10 
Victor Gil Galabuig  14 
John Stevens  14 
Monique Hamers  21 
Theo Hogenboom  25 
 

 
 
Mei 

Ben Braeken  1 
Celine van Kruchten 2 
Petra Pauwels  14 
Raymond Pauwels  17 
Jan Daenen   23 
Theo Bastiaens  27

 
Juni 

Chrit Hameleers 3 
Patricia Snijders 4   
Gerrie Moors  6 
Floris van Weert 6 
Sandra Bastiaens 8 
Johan Volders  13 
Nancy Pepels  15 
Jeremy Herben 16 
Brigitte Moors  16 
Claire Hermsen 19 
Josée Bollen  20 
Petra Bollen  20 
Susan Bastiaens 23 
Viola van den Boorn 24 

  Eric Buijs  28  
 
 



 
 
 
 
  

 
 



 

       


