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Qua vereniging, qua muzikale beleving en qua
accommodatie gaat het goed met fanfare Wilhelmina,
die voor haar activiteiten ook door de nodige vrijwilligers
en door een aantal goede sponsors ondersteund wordt.
De zaken zijn dus prima op orde en dat zal de prestaties
van de fanfare, slagwerkgroep en showgroep alleen maar
ten goede komen.



Beste lezer,
Wij kunnen de komende jaren goed vooruit.
Dat was de eerste gedachte die bij me opkwam tijdens het
open huis van de nieuwe accommodatie, op 1 oktober jl.
“Wij”, want als beschermheer van Fanfare Wilhelmina staat
u mij wel toe, dat ik in dit verband de meervoudsvorm
gebruik.
Een nieuwe, toekomstbestendige accommodatie.
Sober en doelmatig ingericht met faciliteiten als les- en
vergaderruimte, lift en een beter toegankelijke opslagruimte.
En met de wetenschap dat buiten niemand last hoeft te
hebben van de repetities.
Buiten mag het dan soms bladstil zijn, binnen bruist het.
Van de muziek en van de initiatieven.
Tijdens mijn jaarlijks bijpraatuurtje met het bestuur is mij wel
duidelijk geworden, dat er volop plannen en ideeën zijn.
Zo heeft de fanfare eind november voor de liefhebbers al
weer een aantrekkelijk concert in De Mallemolen in petto.

Ik hoop dat veel dorpsgenoten de komende tijd van die
prestaties getuige willen zijn.
Drs. G.E.W. Prick
Burgemeester van Groesbeek
______________________________________________
Enkele foto’s van het Open Huis op 1 oktober 2006:

In ons gerenoveerde clubgebouw voelen wij ons
inmiddels helemaal thuis. Wij genieten met volle teugen
van de nieuwe faciliteiten (nooit meer afwassen,
wat een genot !), maar ook van de sfeervolle repetitieruimte.
In het vorige Wilhelmientje heeft u het kunnen lezen:
de Slagwerkgroep staat sinds februari van dit jaar onder
leiding van een nieuwe, zéér enthousiaste instructeur,
te weten Melvin Puijn. In relatief korte tijd heeft Melvin al
veel bereikt, want op 4 november 2006 werd het eerste
Slagwerkfestival georganiseerd bij Wilhelmina. Daarbij
werden nog twee andere Slagwerkgroepen
opgetrommeld. De drie groepen stonden garant voor een
avondje
“ritmisch kabaal” van de bovenste plank. Een verslag treft
u verderop in dit Wilhelmientje aan.


Beste lezer,
Er is alweer een halfjaar verstreken sinds het verschijnen
van het allereerste “Wilhelmientje nieuwe stijl”. Het nieuwe
jasje staat haar goed, getuige de vele positieve reacties die
we hebben ontvangen.
Ook dit keer zijn wij erin geslaagd om u een verenigingsmagazine te presenteren boordevol (wetensw)aardigheden
over onze gezellige vereniging. Veel leesplezier gewenst !

Ook vindt u elders in deze uitgave een verslag van vier
meiden van onze Showgroep. Zij nemen met u onder
andere het programma van hun favoriete avond door:
donderdag, Wilhelminadag !
Voor de fanfare stond de afgelopen periode vooral in het
teken van het themaconcert “Songs for Millions” dat op
25 en 26 november gepland is in De Mallemolen.
Op het moment dat u dit leest ligt dit muzikale hoogtepunt
alweer achter ons en is uw kerstboom misschien al
opgetuigd….?
In dit Wilhelmientje alvast een “Making of” van Songs for
Millions, en in het volgende Wilhelmientje uiteraard een
verslag met foto’s.
De traditionele opluistering van de Oudejaarsviering op
31 december a.s. om 18.30 uur in de Cosmas en

Damianuskerk zal ongetwijfeld weer garant staan voor een
mooie muzikale afsluiting van 2006.
Hopelijk heeft 2007 voor Wilhelmina weer veel moois in
petto. Ook u wensen wij in het nieuwe jaar veel geluk,
gezondheid èn muzikaliteit toe.
Namens het bestuur van
Muziekvereniging Fanfare Wilhelmina,
Miel Fransen,
Voorzitter




Drukke tijden bij Wilhelmina, daarmee is echt niets teveel
gezegd. De voorbereidingen voor het themaconcert
draaien op volle toeren. Dat betekent dat het organiserend
Comité overuren maakt, en dat de muzikanten er onder
mijn kritisch toeziend oog een flinke schep bovenop doen.
Ik vertrouw er volledig op dat u in het volgende Wilhelmientje zult kunnen lezen dat deze extra inspanningen
niet voor niets geweest zijn. Als het aan ons ligt, èn aan
onze gasten (Popkoor Trente Plus en enkele solisten)
gaat het dak er af bij De Mallemolen op 25 en 26
november aanstaande ! Hoewel, dat gaat net iets te ver
misschien, we proberen ons in te houden, vooruit dan
maar, een heel klein beetje dan…
Goed nieuws is ook dat sinds enkele weken het
leerlingenorkest van Wilhelmina gestart is.
Op maandagavond wordt gerepeteerd, direct voorafgaand
aan de repetitie van het “grote orkest”. Op die manier
ontstaat zo veel mogelijk binding tussen de beginners en
de fanfaristen.
Zo snel als mogelijk is zal het leerlingenorkest zich
presenteren bij een van onze volgende optredens om
alvast de sfeer te proeven en om doelgericht met het
muziek maken bezig te zijn.
Als ik het enthousiasme van de groep bekijk kan ik met
een gerust hart zeggen dat Wilhelmina op ruim 100-jarige
leeftijd nog meer dan genoeg energie in zich heeft !
Louis van de Waarsenburg, muzikaal leider
______________________________________________

Groesbeek, november 2006

Beste muziekvrienden,

Foto’s van de serenade ter gelegenheid van het 40-jarig huwelijk van
onze ere-voorzitter Theo Hermsen en zijn echtgenote Joke op
1 oktober 2006:



De wervingscommissie van Fanfare Wilhelmina zit niet
stil ! Op dit moment worden o.a. de voorbereidingen
getroffen voor een veelbelovend project onder de naam
“De Blaaskist”, met als doel de jeugd op verrassende wijze
kennis te laten maken met (blaas)muziek.
Inmiddels zijn, in nauwe samenwerking met Muziekschool
De Stroming, afspraken gemaakt met basisschool Het
Vossenhol. Eind februari 2007 gaat het project van start.

Vijf weken lang worden muzieklessen op school aangeboden aan de leerlingen van de groepen 4 tot en met 7.
Zij krijgen de beschikking over een Blaaskist met daarin een
groot aantal instrumenten. Zo kunnen de jongens en
meisjes zelf ontdekken hoe het is om een muziekinstrument te bespelen en welk instrument zij het leukste
vinden. Dit alles uiteraard onder de deskundige begeleiding van de fanfare en docenten van Muziekschool
De Stroming.
Na vijf weken hebben de jongens en meisjes niet alleen
kennis gemaakt met muziek, maar ze zullen ook al in staat
zijn om een eenvoudige partij mee te blazen. En dat gaan
we dan ook zeker doen ! De “aanstormende muziektalentjes” worden als afsluiting van het project uitgenodigd
om deel te nemen aan een optreden van de fanfare dat in
De Mallemolen zal plaatsvinden. Papa’s, mama’s, opa’s en
oma’s zijn daarbij natuurlijk van harte welkom.
In het volgende Wilhelmientje en in de regionale media
leest u te zijner tijd meer over dit project.
Wij zijn nù al erg enthousiast en hopen dat veel jongens en
meisjes na afloop óók zullen zeggen:


Een hartelijke groet,
namens de Wervingscommissie,
Michel Kleuters




kunnen wij veel van gebruiken voor de shows van de
majorettes”.
Joyce is al 14 jaar lid van de majorettes en Kelly 12 jaar:
“In eerste instantie zijn wij bij de majorettes gekomen
vanwege het dansen, maar tegenwoordig komen wij
iedere donderdagavond voor de gezelligheid!”.
“ Wij kunnen alle vier niet meer zonder de majorettes.
Tegenwoordig hebben we meerdere shows met alleen
dans. Hier is een tijd geleden bewust voor gekozen om de
jongere meiden meer aan te blijven spreken. Het heeft
een beetje weg van streetdance. Maar we willen altijd
minstens één show met de stok (baton). Dat hoort er nu
eenmaal bij. De naam 'majorettegroep' is inmiddels
veranderd in 'showgroep', maar voor ons blijft het altijd 'de
majorettes'”.

Wij zijn Joyce, Nicole, Kelly en Lisette (v.l.n.r.) en wij
vertellen jullie graag hoe het is om al zo lang lid van de
majorettes te zijn. Graag nemen wij met jullie het
programma van onze favoriete avond door (donderdag,
Wilhelminadag !) en we vertellen hoe het er op zo'n avond
aan toe gaat.
Nicole en Lisette zijn alweer 19 jaar lid van de majorettes:
“Als kleine meisjes zijn we natuurlijk altijd meegegaan met
onze moeder Marion. Later hebben we samen een
dansshow gemaakt voor de groep en uiteindelijk zijn we
echt les gaan geven. We zijn nog nooit met tegenzin naar
een repetitie gegaan, want het is altijd reuze gezellig. Om
wat nieuwe ideeën op te doen voor de showgroep zijn we
sinds afgelopen jaar lid geworden van streetdance. Hier

Het gaat er meestal als volgt aan toe op een donderdagavond:
Nicole en Lisette beginnen de avond al om 19.15 uur.
De meiden van de eerste groep (6 - 12 jaar) komen naar
binnen. Als iedereen er is, beginnen we meestal met een
aantal stokoefeningen. Meestal in een vaste volgorde.
De meeste meisjes kunnen dan vaak al voorzeggen welke
oefening er komt. Als we van de fanfare de muziek
hebben gekregen voor het volgende concert wordt het tijd
om de shows aan te leren. Eerst “droog”, dat is zonder
muziek, en daarna oefenen we elk stukje op muziek.
De laatste tien minuten doen we altijd een leuk spelletje of
gaan we gymmen.
Om 20.00 uur zijn de kleinste meiden klaar en gaan we
verder met de Showgroep. Kelly en Joyce komen er nu
ook bij. Eerst even gezellig kletsen en daarna aan de slag.
Sinds afgelopen jaar hebben we vijf vlotte meiden uit de
jongere groep erbij. Met deze groep gaan we een show
maken, met moeilijkere pasjes. Soms doen Nicole en
Lisette wat voorwerk thuis om de show op gang te

brengen, maar grotendeels wordt deze show met z’n allen
gemaakt. Als we de show na een tijdje kennen en nog wat
tijd over hebben vinden we het leuk om een spelletje te
doen, bijvoorbeeld een kaartspel.
Zo rond 20.30 uur blijven wij met zijn viertjes over. We
kijken eerst even wat er nog moet gebeuren qua shows en
daarna gaan we gezellig kletsen, vaal met een lekker kopje
thee erbij. Officieel eindigt onze repetitie tot 21.00 uur, maar
dit loopt regelmatig uit.
Als we alle shows kennen en de datum van het eerste
concert nadert gaan we kijken wat we met de kleding willen.
We kijken wat we nog hebben, wat er nog bijgekocht moet
worden en soms schakelen we onze eigen coupeuses 'De
Wilhelmientjes' in om iets spectaculairs voor ons te maken.

•
•
•

•

op mysterieuze wijze is verdwenen ? Misschien in
de tank beland ???
er voor ons vieren kennelijk een vloekje op
De Mallemolen rust ? Er gaat altijd iets mis tijdens
een concert, bij ons alle vier !
iemand (naam bij redactie bekend) haar gulp open
had staan tijdens een show ?
grote zwaaien maken met de stok in een kleine
ruimte best gevaarlijk is ? De meisjes slaan
elkaar zo nu en dan tegen een vinger of een oog
(meedoen op eigen risico!).
verschillende meiden met een gebroken arm of
gekneusde hand gewoon mee doen tijdens de
repetities of concerten ! Zij zetten zich voor 100% in
voor de majorettes...Top!

Tot ziens bij een van onze volgende optredens!
Nicole, Lisette, Kelly en Joyce

(Met dank aan onze “huisfotograaf” Theo Kersten !).

Wist u trouwens dat:
•
•

tijdens een show op camping 'De Oude Molen', een
stok in het zwembad is gevallen !
bij een concert bij het Bevrijdingsmuseum, een laars


?

?
?
Wist u dat:
-

-

-

sommige van onze leden grote fans zijn van de
Kastelruther Spatzen ?
zij zelf ook ambities hebben om héél ver te
komen ? (als er in oostelijke richting afgereisd wordt
naar een optreden van de Spatzen, gaat het eigen
instrument in de handbagage mee om er vlijtig mee
te kunnen oefenen !).
onze voorzitter Miel Fransen zó begaan is met
Wilhelmina dat hij voortaan het koosnaampje
“Mielemina” gekregen heeft ?
het centrum van Groesbeek weer prachtig verlicht
is dankzij de mooie feest-ornamenten die enkele
leden van Wilhelmina jaarlijks monteren bij diverse
winkeliers en bedrijven?





1 + 2 + 8 = 150



Deze som maak je kloppend door één lijntje te trekken.
(Oplossing verderop in dit boekje).

Sudoku:
Spelregels:
•

In elke rij moet een 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en een 9 worden ingevuld.

•

In elke kolom moet een 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en een 9 worden ingevuld.

•

In elk vlak moet een 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en een 9 worden ingevuld.

Succes ! (Oplossing verderop in dit boekje).

Rekenraadsel:

Kleurplaatje:





Repeteren, herhalen, repeteren en herhalen.
Niet gedurende een paar weken, maar gedurende een paar
maanden. Dat is pas een blaastest !
En dat allemaal om het thema Musical en Songfestival
sprankelend te kunnen presenteren.
In het volgende Wilhelmientje treft u een verslag en foto’s
aan. Nu alvast enkele foto’s van de repetities:


Op zaterdag 4 november 2006 beleefde onze Slagwerkgroep een primeur: het eerste Slagwerkfestival
”in eigen huis” was een feit.
Onder de enthousiaste begeleiding van onze instructeur
Melvin Puijn openden wij zelf de avond.
Vanaf maart jl. is Melvin met ons aan de slag gegaan en
vanaf die tijd hebben we hard gewerkt aan een nieuw
programma.
Het was lekker druk in ons clubgebouw en de nummers die
we hebben laten horen werden door het publiek erg
gewaardeerd. Bij het laatste nummer deed onze jongste
aanwinst Marjolein ook mee.

maakte niet alleen gebruik van slagwerk, maar ook van
melodische instrumenten. Verrassend en weer nèt even
anders.
Slagwerkgroep De Volharding uit Huissen (onder leiding
van onze “eigen” Melvin) zorgde voor een knallende
afsluiting.
Melvin instrueert deze groep al een aantal jaren en stoomt
de leden op dit moment klaar voor concoursdeelname.
Heel bijzonder en vernieuwend was het nummer waarbij
geen trommels gebruikt werden, maar afvalbakken en
kliko’s. Het publiek genoot met volle teugen !
Ons streven is om in de toekomst met een grote groep
óók z’n knallend optreden te kunnen verzorgen.
Daar gaan we voor, dus hou ons in de gaten !
Namens de slagwerkgroep, Charles van ’t Hull

De tweede Slagwerkgroep die optrad was die van
Muziekschool De Stroming, genaamd Beat the Rythm.
Deze groep, die onder leiding staat van Peter van Halder,

(Slag)Werk Wilhelmina in Uitvoering

Inderdaad: Beat that Rythm !




De Volharding:








♪

Stel jezelf even voor:
Mijn naam is Nolly Janssen.

♪

Opleiding/beroep:
Kapster.

♪

Hobby’s?
Mijn hobby’s zijn bloemschikken, kappen en
natuurlijk muziek maken bij de fanfare.

♪

Vanaf wanneer ben je lid van Wilhelmina, en wat is
jouw bijdrage aan onze club (eventueel ook naast
het musiceren)?
Sinds februari 2006 ben ik lid van Wilhelmina.
Mijn bijdrage bestaat naast het “bugelen” ook uit de
catering op de maandagavond. Ik neem altijd
lekkere hapjes mee. En bij de halfjaarlijkse

♪

Wat is je grootste droom?
Om hier in het Conservatorium aan de
Kloosterstraat 7 ooit nog eens een supersolo te
kunnen spelen !

♪

Heb jij nog wensen op muzikaal gebied, of een tip
voor onze dirigent?
Louis is een kanjer. Ik adviseer hem om “zijn snor
niet te laten hangen”.
Op muzikaal gebied hoop ik dat we de lichte muziek
zoals we die nu spelen nog lang op de lessenaar
houden.

Hoe zie jij de toekomst van “ons Willemien”?
Glansrijk in alle opzichten !!!

♪

Waarom zou je mensen aanraden om lid te worden
van Fanfare Wilhelmina?
Gezelligheid kent geen tijd, dat geldt zeer zeker bij
Wilhelmina !!

Op wie zullen we de volgende keer de spotlights
richten?
Op mijn tweede eitje: mijn tweelingzus Trijntje !

______________________________________________

Van welke muziek hou je (naast de noten die je zelf
produceert)?
Tirolermuziek vind ik geweldig.

Oplossing Sudoku:

rommelmarkt verkoop ik de allerlekkerste
gehaktballen uit de jus !
♪

♪
♪

♪

Als je aan Wilhelmina denkt, welke leukste
herinnering of anekdote kun je dan noemen?
Ik heb altijd al een warm hart gehad voor
Wilhelmina, en nu ik sinds begin dit jaar zelf
musicerend lid ben klopt mijn hart nog sneller !!
Ook mijn zus Trijntje en mijn dochter Lenny laten
inmiddels van zich horen bij Wilhelmina, het is één
grote familie, geweldig !!!

♪

Wat was je grootste blunder ooit?
Ik maak geen blunders…

♪

Je beste eigenschap?
Trouw.

♪

En misschien heb je ook een slechte?
Ik kan geen afscheid nemen, en dat geldt in alles.

Oplossing som:

♥
Twee keer per jaar organiseert Fanfare Wilhelmina een
rommelmarkt, één in het voorjaar en één in het najaar.
Elke laatste zaterdag van de maand staan de deuren van
onze opslagruimte aan de Cranenburgsestraat 27 tussen
11.00 uur en 12.00 uur wagenwijd open om bruikbare
rommel van Jan en Alleman in ontvangst te nemen.
Een rommelmarkt organiseren doe je niet zomaar op een
achternamiddag, daar heb je veel helpende handen voor
nodig èn een goede PR.
Op de donderdag voorafgaand aan de datum van de
rommelmarkt wordt al gestart met het vervoeren van de
spullen van de Cranenburgsestraat naar ons clubgebouw
aan de Kloosterstraat. Op vrijdag en zaterdag worden alle
spullen netjes gesorteerd en per “productgroep” klaargezet op de tafels.
Op zondag is het dan zo ver. Al ruim vóór 10.00 uur staan
belangstellenden bij de ingang te popelen om naar binnen
te kunnen. Om klokslag tien uur rennen ze de trappen op
naar onze markt om zoveel mogelijk curiosa voor zo weinig
mogelijk euro’s op de kop te tikken.
De catering is altijd goed verzorgd. We verkopen niet alleen
diverse drankjes, maar ook snoep, soep en onze populaire
gehaktballen uit de jus.
Om 15.00 uur sluiten we onze deuren en wordt het tijd om
de overgebleven rommel weer op te ruimen. Vele handen
maken licht werk, dus dat is in een handomdraai geregeld.
Sorteren geblazen! Goeie rommel wordt weer ingepakt voor
de volgende markt, èchte rommel gaat linea recta de
container in die al klaar staat op ons parkeerterrein.
Opgeruimd staat netjes !

Ondertussen wordt de opbrengst zorgvuldig geteld,
want de vrijwilligers zijn natuurlijk erg benieuwd naar
de geïncasseerde euro’s.
Voor het vervoer van en naar de opslagplaats mogen we
steeds weer een beroep doen op de vrachtwagen van
Wennekers Wonen, waarvoor onze hartelijke dank !!!
Een rommelmarkt organiseren duurt even, maar dan heb
je ook wat. De opbrengsten komen ten goede aan
instrumenten en uniformen, vandaar dat ons motto luidt:
We zullen door gaan !
Tot ziens bij onze volgende rommelmarkten (er is nog
nooit een bezoeker met lege handen naar huis gegaan,
dus u bent gewaarschuwd !).
Namens het organiserend comité,
Lambert Albers

U heeft geen Tom-Tom nodig om onze markt te kunnen vinden !

Leden,
Vrijwilligers,
Stersponsoren,
Sponsoren,
Vrienden van Fanfare Wilhelmina
en donateurs,
In 2006 mochten wij op veel inzet en steun rekenen.
Bedankt daarvoor !!!
Wij wensen u fijne feestdagen en een
gelukkig, gezond en muzikaal 2007.
Najaarsrommelmarkt. De meubelverkoop vindt in de
(frisse !) buitenlucht plaats.







Onbekend Muziekinstrument ?
Overige rommeltjes staan in het repetitielokaal uitgestald.

Brengt u op 7 januari 2007 een toast met ons uit ?



Op zondag 7 januari a.s. organiseren wij onze
traditionele Nieuwjaarsreceptie in het clubgebouw
aan de Kloosterstraat 7.
Wat staat er op het programma?





• Gezelligheid
• Een hapje en een drankje
• Huldiging jubilarissen
• Uitreiking Wilhelminapluim





U bent van harte welkom ! Noteer deze datum s.v.p. in
uw agenda.



Aanvang: 14.00 uur
Einde:
17.00 uur



Heel graag tot dan,
Bestuur Muziekvereniging Fanfare Wilhelmina






Opluistering Oudejaarsviering
zondag 31 december, 18.30 uur,
Cosmas en Damianuskerk.
Nieuwjaarsreceptie
Zondag 7 januari 2007, 14.00 uur – 17.00 uur,
Clubgebouw Kloosterstraat 7.
Carnavalsoptocht in het Keulen van Gelderland,
Wilhelmina opent de stoet !
zondag 18 februari, start 13.00 uur.
Rommelmarkt
zondag 1 april, aanvang 10.00 uur, clubgebouw.
Let op: datum onder voorbehoud,
t.z.t. berichtgeving in locale media.
Studie- en funweekend “über der Grenze”
in Nutterden
21 en 22 april.
Opluistering Communievieringen
22 en 29 april, Cosmas- en Damianuskerk,
09.15 uur en 11.15 uur.
Opluistering Koninginnedag
30 april, Dorpsplein, 11.00 uur.
Dodenherdenking
4 mei, Canadees Kerkhof, vroeg in de avond,
tijdstip volgt.

