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aandachtsgebied maar allemaal erg belangrijk voor het
reilen en zeilen en voor de toekomst van “Ons Willemien”.


Beste lezer,
Tweeduizendzeven duurt nog maar even. De decembereditie van Het Wilhelmientje ligt alweer voor u.
Terugkijkend:
Wilhelmina kende een goed
en gezellig verenigingsjaar
waarin heel hard gewerkt is,
en ook heel veel gepresteerd. De Fanfare, het Leerlingenorkest, de Slagwerkgroep en de Showgroep, ze
beleefden zo ieder hun eigen succesjes,
maar de gezamenlijke deelname aan het themaconcert
“All Around The World” was de absolute topper. Verderop in
dit Wilhelmientje leest u er meer over.
De jongste majorettes waren niet present bij ons
Themaconcert, maar deze danseresjes komen vast en
zeker snel weer in de schijnwerpers.
Alle commissies, zoals vermeld vooraan in dit boekje,
draaiden in 2007 op volle toeren. Ieder met een ander

Mede namens alle bestuursleden dank ik onze dirigent
Louis van de Waarsenburg, onze Slagwerkinstructeur
Melvin Puijn en de instructrices van de Showgroep Nicole
en Lisette Kersten voor hun inzet.
Niet in de laatste plaats bedank ik ook alle leden en alle
vrijwilligers voor hun enthousiaste bijdrage in het
afgelopen jaar.
Vooruitkijkend:
Wilhelmina jubileert in 2008;
u heeft er in het vorige Wilhelmientje al over kunnen lezen.
In deze editie namens het comité
alvast wat informatie over de festiviteiten rond het 110-jarig bestaan
(zie agenda).
Ook de vertrouwde optredens die u van Wilhelmina
gewend bent zullen in 2008 niet ontbreken. Het zal een
druk muzikaal en swingend jaar worden. Wij hebben er
zin in en hopen u regelmatig te mogen begroeten.

Tot slot…
De mooie kerstverlichting die Wilhelmina jaarlijks bij vele
winkeliers en bedrijven aan de gevels bevestigt schittert
weer. Op 31 december a.s. blazen we het jaar 2007 met
een voldaan gevoel uit in de Cosmas en Damianuskerk
tijdens de oudejaarsviering. Graag tot ziens in 2008 !
Namens het bestuur,
Miel Fransen, Voorzitter




De reacties waren overweldigend. Met onze
Themaconcerten – dit jaar voor de 3e keer – doen we een
breed publiek uit Groesbeek en omstreken een groot
plezier. Ik zeg u toe dat we deze goede traditie gaan
voortzetten, dus graag tot ziens bij de 4e editie !
Ook in 2008 heeft Wilhelmina weer heel veel moois voor u
in petto !
Met muzikale groet,
Louis van de Waarsenburg,
muzikaal leider

Groesbeek, december 2007

Beste muziekvrienden,
Postbode Louis richt zich tot u. Als u aanwezig was bij één
van onze Themaconcerten in De Mallemolen, dan weet u
precies wat ik bedoel.
Met mijn muzikanten maakte ik als postbode een muzikale
reis om de wereld voor de Themaconcerten genaamd
“All Around The World”.
Jammer, de reis zit er alweer op. Prachtige herinneringen
zijn er nog wel. En ik ben trots op mijn reisgezelschap,
dat mag u gerust weten ! Het gezegde “samen uit, samen
thuis” past hier wel. Met veel enthousiasme gingen we
samen op pad, en bereikten we samen de eindstreep.
Na de Zugabe wachtte ons een staande ovatie en luid
applaus van het publiek. Wat wil je als (muzikaal) reiziger
nog meer ?
Louis, Postbode of Twirlgirl ??

•


?

•
•
•

?
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Wist u dat:
•
•
•
•
•
•

Het Dagelijks Bestuur een tijdje geleden een
afspraakje maakte voor een borreltje bij onze dirigent
thuis.
Louis en zijn Angelien dat glad vergeten waren,
en dus samen op pad gingen voor een romantisch
avondje bioscoop…
Ze onderweg daar naartoe beseften dat er visite
onderweg was, dus snel rechtsomkeert waardoor
alles op het nippertje toch nog goed kwam.
Wij berichten in het gastenboek op onze website
www.fanfarewilhelminagroesbeek.nl erg op prijs
stellen?
Elles Sanders óók al besmet is met het gezonde
Wilhelmina-virus ?
Slagwerker Charles de overstap heeft gemaakt van
hovenier naar sterilisatie-assistent (weliswaar van
het ziekenhuisinstrumentarium…).

•
•

Moniek binnenkort gaat samenwonen met haar
Ronald ?
Er dan weer een nieuw adres is voor het DB en
andere intimi om na afloop van feestjes eieren te
gaan bakken ?
Wij nog steeds op zoek zijn naar bestuursleden ?
Met name een tweede secretaris is van harte
welkom !
Ook volgend jaar een studieweekend plaatsvindt in
Nutterden (25, 26, 27 april) ?
De betreffende commissie al gestart is met de
voorbereidingen ?
Ouders van onze jeugdige leden en overige
vrijwilligers altijd van harte welkom zijn voor het
verrichten van hand- en spandiensten ?

op het podium bracht. Daarnaast was er een aantal klasse
solisten:
• Dirigent Louis van de Waarsenburg toonde zijn
eigen klasse op de posthoorn en de bugel.
• Bugeliste Judith Theunissen, hèt zangtalent in onze
fanfare.
• Evert Josemanders: veelzijdig supertalent.
Sublieme trombonesolo’s om stil van te worden,
en ook prettig gestoorde maar klasse zang- en
acteeracts.
• Bart Eikhout (Bortje d’n Hökert): fingerspitzengefühl
op de accordeon.
• Nolly Janssen en Trijntje Cochius: onze vrolijkste
fanfaretweeling, maar ook “The Singing Sisters”!
• Theo Janssen, een zanger Pur Sang in diverse
genres.







In een uitverkochte Mallemolen was het op 24 en
25 november genieten geblazen. In een ruim 2½ uur
durend spektakel maakte Wilhelmina een muzikale reis om
de wereld. De fanfare werd hierbij ondersteund door de
Slagwerkgroep die zorgde voor de ritmische hartslag en
door de oogstrelende Showgroep die schwung en elegantie

Vóór de pauze was het programma heel puur en
ingetogen; nà de pauze was er volop Stimmung.
Het concert werd gepresenteerd door Robert Claus en
Mariëlle Poelen, alias “Gitte und Gunther”, presentatoren
van de duitse TV-zender RTL. Nou, zo ver schopt
Wilhelmina het nog niet, maar de lokale TV-zender
TV-Groesbeek was van de partij, dus het begin is er !!!
Het publiek was in de gelegenheid om met een kaartje uit
het programmaboekje een reactie achter te laten. Maar
liefst 195 (!) bezoekers maakten van deze gelegenheid
gebruik. Alléén maar lovende woorden, en enkele
oproepen om het leerlingenorkest bij volgende concerten
wat vaker op te laten treden. Deze suggestie nemen we
zeker mee bij de organisatie van de 4e editie van ons
Themaconcert.
Op de volgende pagina’s een aantal reacties van het
publiek.
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Wij vonden het geweldig ! Ank, Jeanette en Sterre.
Theooooooooooo ! Maak me gek ! Wanneer gaan wij
een duetje zingen ? Groetjes, Suzanne.
Ik vond het heel leuk, maar jammer dat het
leerlingenorkest maar 1 liedje speelde.
Groetjes, Lianne.
Bedankt voor de geweldige, mooie, gevarieerde
avond ! Van de 2e secretaris van Fanfare Wilhelmina
(Miel weet wel wie dat is !).
Prachtig ! Gelukkig in mei het volgende concert, dus
op naar het 110-jaar feest. Succes.
Mooi ! Ik wil wel méér zien. Vooral van Theo.
xxx-jes, Jenna.
Bedankt dat jullie mij deze wereldreis hebben
bezorgd. Het was onvergetelijk. Ik hoop dat er nog
meer van deze reizen komen ! Groetjes, Ria
Leenders.

•
•
•
•

•

Om stil van te worden. Familie Leuken uit Grave.
Als ik jong was kwam ik achter mekaar bij jullie
muziek maken. Geweldig was het !
Showgroep heel, heel goed en mooi. Dion en Didy.
Zo goed dat ik kippenvel kreeg van Theo en Judith.
Groetjes, Cloé.
Een pluim voor de vooruitgang van de Showgroep,
geweldig.
Wij vonden het fantastisch !!! Wat leuk dat wij
zoveel talent in Groesbeek bezitten. Toos en Ben
Ceelen.
Maak me gek vond ik het leukste. Groetjes, Don.
Grandioos ! Een 10-plus ! Groetjes, “Onze Pap”.
Het was ’n prachtig gevulde avond. Geweldig !
Lof aan iedereen !! Hartelijke groeten,
Cor en Ine Hoogstraten.
Complimenten ! Leuk programma, briljante solisten,
leuke zang, in één woord schitterend ! Wim.
Jullie hebben me gek gemaakt. Weej hoeve nie
Around The World, ien de Mallemeule is ut al moj
zat met de fanfare !
Poe, poe, het was nie niks, groetjes, De Piks.
Mooier dan The Night of The Promms ! Paul, Petra,
Tom en Dion.
Het was geweldig. Wij waren als gast van Trijntje
Cochius. Zo’n middag is voor herhaling vatbaar,
hopelijk horen we het als er weer een Themaconcert is. We zijn ook wel eens naar het Nijmeegs
Amusements Orkest geweest, maar dat kan niet
tippen aan dit ! Groet, familie Van Gaal.
Wij hebben jullie gehoord toen jullie (of jullie
voorgangers) in de vaandelafdeling prijzen wonnen,
maar hier genoten we meer van ! Toos en Henk
Arts.


Ook de Showgroep had een prachtige rol tijdens het
Themaconcert “All Around The World”. Bij het vorige
Themaconcert waren onze swinging ladies niet van de
partij, maar dit jaar waren zij terug, en hoe !
Instructrices Nicole en Lisette Kersten werden voor deze
gelegenheid ondersteund door een “externe” (die zich
overigens al heel snel thuis voelde bij Wilhelmina):
Elles Sanders.
Nicole en Lisette stonden garant voor de danspassen en de
choreografie van de Shows, en Elles vulde hun creativiteit
aan door voor wat betreft de presentatie en choreografie de
puntjes op de i te zetten.
Perfecte danspassen, prachtige fanfaremuziek, geweldige
kleding en accessoires (met dank voor de gulle gaven van
een goede bekende, en uit de kas van de fanfare) en voilà:
een Showgroep met meer elegantie en uitstraling dan ooit
tevoren !
Nicole, Lisette, Elles, en alle danseressen: bedankt voor
jullie inzet, het was fantastisch !

Nicole, Lisette en Elles: een superteam !!!



Van Elles namen wij inmiddels afscheid. Vanaf juni tot en
met november jl. kwam zij wekelijks over de Wilhelminavloer. Gezien de positieve reacties en de perfecte wisselwerking tussen haar, onze instructrices en de groep is het
niet ondenkbaar dat Elles in de toekomst ons nog vaker zal
komen versterken. Elles, je bent van harte welkom !







Showtime !

Gitte und Gunther

Evert Josemanders brengt het publiek in vervoering

Theo Janssen verdient zijn plaats in the spotlights !

Trompet-quintet !

De Slagwerkgroep heeft geen dure drumstellen nodig !

Stimmung bij de fanfareleden

Onze eigen Judith Theunissen zingt de sterren van de hemel

Klasse klanken van onze fanfare

The Singing Sisters Trijntje en Nolly

De Showgroep in topvorm tijdens Lac Du Connemara

Grande Finale met “Maak me gek”.


In deze editie van Het Wilhelmientje presenteren wij u
enkele unieke beelden “bij de voorzitter thuis”.
Op maandag 25 juni jl - na afloop van de geslaagde
BBQ-avond voor alle leden - brachten we tegen
middernacht nog een verrassingsbezoek aan voorzitter Miel
en echtgenote Wilma. Deze spontane “overval” werd
gestart met een lofzang voor Wilma, omdat zij Miel zoveel
tijd en vrijheid gunt om zich in te zetten voor Wilhelmina,
bedankt Wilma !!! Daarna werd er uiteraard nog even
gezellig geborreld.


Als onderdeel van de festiviteiten rondom het 110-jarig
bestaan organiseert Fanfare Wilhelmina op 5 en 6 april
aanstaande een gezellig en gevarieerd muziekweekend in
De Mallemolen. Noteer deze data alvast in uw agenda !
Zaterdag 5 april:
Optreden NAO (Nijmeegs Amusements Orkest),
onder leiding van “onze eigen” Louis van de Waarsenburg.
Topmuzikanten en 4 vocalisten. Muziek voor jong en oud.
Aanvang 20.00 uur, eindtijd circa 23.00 uur. Entree: € 7,50
Kijk ook op www.nijmeegsamusementsorkest.nl

Zondag 6 april:
Blaaskapellenfestival. Vijf blaaskapellen laten hun mooiste
klanken aan u horen. De winnaar gaat naar huis met
De Mallemolen Bokaal. Een fantastiche middag voor de
liefhebber van blaasmuziek. Aanvang 14.00 uur, eindtijd
circa 18.00 uur. Entreekosten nog niet bekend.
Meer info over dit muziekweekend treft u te zijner tijd aan
in de lokale media en op onze website.



Wederom met veel succes. Het werd een gezellige en
gevarieerde avond, waarin Drum-Showband Mook, de
Slagwerkgroep St. Willibrord uit Mill en onze eigen
Slagwerkgroep zich van hun beste kant lieten zien, maar
vooral horen. Het werd een geslaagd festival. Wel jammer
dat er nog wat stoelen leeg bleven. Als die een volgende
keer óók bezet zijn slagen we Cum Laude !
De reacties van twee van onze Slagwerkers, Luuk en Bo:

Slagwerkfestival
Wat doen we?

Op zaterdagavond 3 november was het verre van rustig in
ons clubgebouw, dat zult u begrijpen.
Na het succes van het eerste Slagwerkfestival dat vorig jaar
plaatsvond werd ook dit jaar een festival georganiseerd.

Op zaterdag drie november hebben we een
slagwerk-festival gehouden.
We hadden Mill en Mook uitgenodigd.
We deden de vuilband (kliko’s) en lion sketches
(hoe ha) en trio per uno (grote trommel Jeroen,
Charrel, Frederik).
We hebben de hele dag gerepeteerd. Daarna zijn
we naar Lee Hoo Fook geweest. We hadden een
lopend buffet daar was het ook heel gezellig.
Toen we terugkwamen was Mill aan het repeteren.
Toen ze klaar waren kwam Mook er aan.
Toen waren er al een paar mensen. Even later
begon het.
Mill begon als eerste, toen Mook, en wij.
Het was heel leuk.
Op dit moment zijn we druk bezig voor het
themaconcert we hebben er al twee gezamenlijke
repetities er op zitten.
We doen lion sketches, african symphony, trio
per uno, maak me gek, braziliaanse samba
medley, en de vuilband.
We zijn allemaal vol spanning. Het thema is All
Around The World. We hebben altijd veel lol op

de repetities. Sinds kort is Bo erbij, hij doet
met trio per uno en lion sketches mee.
Groetjes,
Luuk

En Bo schreef:

Zaterdag 3 november hebben wij met
de slagwerkgroep van Melvin het
slagwerkconcert gehad.

Er kwamen in totaal 3
slagwerkgroepen uit Mook, Mill en
fanfare Wilhelmina !
Het ging heel goed en ook van het
publiek kregen we leuken reactie en
ook ik vond het erg leuk.
Groetjes, Bo Cillessen



Scholieren opgelet: Wilhelmina komt naar je toe in 2008!
De resultaten leest u in volgende edities van Het
Wilhelmientje.

Veel goede voornemens voor 2008 !



Onze Commissie Werving & Opleiding timmert continue
aan de muzikale weg om de kracht van Wilhelmina in alle
geledingen op volle sterkte te houden en waar mogelijk uit
te breiden. Dat is in deze tijden een grote uitdaging;
de jeugd is onze toekomst, maar de jeugd heeft het druk.
Het is daarom de kunst om Wilhelmina zoveel mogelijk te
promoten (en daar kan iedereen een bijdrage aan leveren
door een goede ambassadeur te zijn van “onze club”).
De resultaten in 2007 zijn goed geweest. Momenteel
hebben we 20 enthousiaste leerlingen in ons midden voor
Slagwerkgroep en Fanfare.
Met de jongste aanwas Slagwerkers starten we vanaf
januari a.s. de “Junior Percussionband Wilhelmina”.
Melvin Puijn gaat hiermee letterlijk en figuurlijk aan de slag.
Het is van belang dat de kinderen ervaren hoe leuk het is
om samen te spelen, en dat er méér is dan het alleen thuis
oefenen. Doel is natuurlijk ook dat de talentjes zo snel
mogelijk doorstromen naar de “echte Slagwerkgroep”.
Wat ook in 2008 op de agenda staat is een volgende editie
van het project “De Blaaskist”. In 2007 is hiermee een start
gemaakt bij basisschool Het Vossenhol. Dit leverde ons 5
slagwerkers en 2 blazers op.
De Commissie is nu in gesprek met de basisscholen
Garardus Majella en Sionsheuvel voor eenzelfde project.
Ook wordt een muziekproject voorbereid met basisschool
De Horst.

Malou interviewt Sanne...
en Sanne interviewt Malou !

Sanne: Hoe lang zit je al bij de
fanfare ?
Malou: Ik zit voor het derde jaar
bij de
fanfare.
Malou: Wat vind je het leukste aan
de
fanfare ?
Sanne: Ik vind alles eigenlijk wel
leuk bij de
fanfare, zoals het
leerlingenorkest,
alle
feestjes en leuke weekendjes,
alles !
Sanne: Wat vind je de leukste
melodie die je
ooit hebt
gespeeld op de bugel ?
Malou: Ik heb eigenlijk heel veel
leuke
melodietjes die ik
leuk vind. Maar ik
noem er wel
een paar op zoals:

Highland Melodies, Let’s Bossa,
Junior
Rock, Muziek van de
Efteling en Disco
City.

Malou:
en

Wanneer begon je met bugelen
heb je meerdere instrumenten
bespeeld ?
Sanne: Ik begon ongeveer 3 jaar
geleden
met bugelen. Ja, en ik
heb een
klokkenspel, dat was
bij de
muziektuin,
ik heb dat klokkenspel
nog
thuis liggen !

Sanne: Wat vind je het minst leuke
aan
bugelen ?
Malou: Soms het oefenen, want dan
heb je
er geen zin in en dan
moet het wel !

Malou:
vraag:

Tot slot nog een laatste

Hoe kwam je er aan om bij de
fanfare te
gaan ?
Sanne: Tot slot nog een laatste
antwoord:
ik heb bij de muziektuin
gezeten,
daarna wou ik

een ander instrument
bespelen, dus ik ging naar de
open
dagen. Ik heb toen 3
proeflessen
gedaan bij de
fanfare en toen vond ik
het
heel erg leuk :)

Malou en Sanne in actie

♪

Vanaf wanneer ben je lid van Wilhelmina, en wat is
jouw bijdrage aan onze club (eventueel ook naast
het musiceren) ?
Ik ben iets later dan ons mam lid geworden.
Naast het muziek maken probeer ik zoveel mogelijk
te verkopen op de rommelmarkt.

♪

Als je aan Wilhelmina denkt, welke leukste
herinnering of anekdote kun je dan noemen ?
Aan de Themaconcerten heb ik tot nu toe de
leukste herinneringen overgehouden.

♪

Hoe zie jij de toekomst van “ons Willemien” ?
Het gaat goed met ons Willemien. We zijn
groeiende en er komen ook wat meer jongelui bij.

♪

Waarom zou je mensen aanraden om lid te worden
van Fanfare Wilhelmina ?
Vanwege de gezelligheid èn omdat we hele leuke
muziek maken.

♪

Opleiding/beroep:
Ik heb de kappersopleiding gevolgd en ben nu, je
raadt het al: kapster.

Van welke muziek hou je (naast de noten die je zelf
produceert) ?
Van Blues en van Top-40 muziek.

♪

Hobby’s ?
Muziek maken en met mijn kinderen Don en Milan
bezig zijn (en met mijn man René natuurlijk).

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

♪

Je beste eigenschap ?
Enthousiast en gezellig zijn.

♪

En misschien heb je ook een slechte?
Ja, heb ik. Ik wil alles te goed doen.



♪

♪

♪

Stel jezelf even voor:
Mijn naam is Lenny Wolters-Janssen en ik ben in
de bloei van mijn leven !

♪

Wat is je grootste droom?
Nog heel lang gezond te blijven.

♪

Heb jij nog wensen op muzikaal gebied, of een tip
voor onze dirigent?
Op muzikaal gebied is het dit jaar al top.
De dirigent moet een beetje gel in zijn haren doen.

♪

Op wie zullen we de volgende keer de spotlights
richten?
Op mijn fanfare-buurvrouw José !
______________________________________________





Kerstbingo
 uur,
Zondag 23 december, aanvang 20.00

repetitielokaal. Zaal open 19.30 uur
 Oudejaarsconcert
Maandag 31 december, 18.30 uur,
Cosmas en Damianuskerk
 Nieuwjaarsreceptie
Zondag 6 januari, 14.00 uur, repetitielokaal
 Carnavalsoptocht
Zondag 3 februari, 13.00 uur, Keulen van Gelderland
 Uitwisselingsconcert
Zondag 17 februari, 11.00 uur, repetitielokaal
 Verlichte Halfvasten Optocht
Zaterdag 1 maart, 20.11 uur, Centrum Groesbeek
 Stockenhof Slagwerkfestival

Zondag 16 maart, middag (tijdstip wordt nog nader
bekend gemaakt), De Mallemolen
 Rommelmarkt
Zondag 16 maart, 10.00 uur, repetitielokaal of
voormalig pand Hofei; nog nader te bepalen.
 Jaarvergadering
Maandag 17 maart, 20.00 uur, repetitielokaal
Festiviteiten in verband met 110-jarig bestaan:
 Optreden Nijmeegs Amusements Orkest
Zaterdag 5 april, 20.00 uur, De Mallemolen
 Blaaskapellenfestival
Zondag 6 april, 14.00 uur, De Mallemolen
 Kerkdienst en feestelijke lunch
Zondag 18 mei, 10.00 uur, Cosmas en
Damianuskerk en repetitielokaal
 Ouderenmiddag m.m.v. De Grenzlandkapel
Donderdag 29 mei, 14.00 uur, De Mallemolen
 Receptie 110 jaar Muziekvereniging Fanfare
Wilhelmina
Vrijdag 30 mei 19.00 uur, De Mallemolen
 Optreden Blaaskapel Judaska
Vrijdag 30 mei, 20.30 uur, De Mallemolen
 Feestavond voor leden en vrijwilligers m.m.v.
Orkest One Step
Zaterdag 31 mei, 20.00 uur, De Mallemolen
 Jubileumconcert Fanfare Wilhelmina
Zondag 1 juni, 11.00 uur, De Mallemolen
 Optredens diverse gastkorpsen
Zondag 1 juni, 14.00 uur, De Mallemolen
 Picknickweekend
Zaterdag 5 juli (avond) en zondag 6 juli (middag),
Camping De Oude Molen.

Leden,
Vrijwilligers,
Stersponsoren,
Sponsoren,
Vrienden van Fanfare Wilhelmina
en donateurs,
In 2007 mochten wij op veel inzet
en steun rekenen.
Bedankt daarvoor !!!
Wij wensen u fijne feestdagen en
een
gelukkig, gezond en muzikaal
2008.



Brengt u op 6 januari 2008 een
toast met ons uit ?

Op zondag 6 januari a.s.
organiseren wij onze traditionele
Nieuwjaarsreceptie in ons
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 !
Aanvang:
Einde:

14.00 uur
17.00 uur

Heel graag tot dan,
Bestuur Muziekvereniging Fanfare
Wilhelmina

Op zondag 23 december a.s. organiseert
Fanfare Wilhelmina een sfeervolle
Kerstbingo in haar clubgebouw aan de
Kloosterstraat 7.
Er zijn mooie prijzen te winnen, afgestemd
op de komende feestdagen.
Aanvang: 20.00 uur
Er is een personenlift aanwezig.
U bent van harte welkom !!!

