
         




 
 
Verenigingsmagazine van Fanfare Wilhelmina 
 
Rabobank:  11.74.03.997 
Opgericht:   1 november 1898 
Bezoekadres: Kloosterstraat 7 te Groesbeek 
Telefoon:  024-3974589 
Website:  www.fanfarewilhelminagroesbeek.nl 
 
 

• Dirigent Fanfare: Louis van de Waarsenburg 
• Dirigent Slagwerkgroep: Melvin Puijn 
• Instructrices Showgroep: Nicole en Lisette Kersten 

 
 
Secretariaat:  
Moniek Arents 
Postbus 233 
6560 AE  GROESBEEK 
024-3974676 
 
 
Bestuurssamenstelling: 
Miel Fransen , voorzitter 
Moniek Arents, 1e secretaris 
Trudy Rikken, penningmeester   
Lambert Albers, bestuurslid 
Germa Driessen, bestuurslid 
Marion Kersten, bestuurslid 
Jan Vissers, bestuurslid 
 

Oriënterende bestuursleden:  
Michel Kleuters en Wendy Klaassen.  
 
 
Redactie Het Wilhelmientje: 
Germa Driessen 
Reacties en copy kunt u sturen naar: 
reiniergerma@alice.nl 

 
                              
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fanfarewilhelminagroesbeek.nl/�
mailto:reiniergerma@alice.nl�


         

 




 
 
Beste lezer, 
 
Met trots kan ik u de eerste versie van ons vernieuwde 
verenigingsmagazine “Het Wilhelmientje” aanbieden.  
In deze moderne tijden is het heel gebruikelijk dat dames  
op leeftijd een metamorfose ondergaan. Zo ook ons 
Willemien… 
Ons verenigingsmagazine bestaat al enkele jaren en 
informeert over diverse zaken die Wilhelmina zoal 
meemaakt. In de loop van de tijd is de wens ontstaan om 
voor een nieuwe, professionelere opzet te kiezen, en zie 
hier, de eerste uitgave van Het Wilhelmientje in een geheel 
nieuw jasje ligt voor u.   
Er is veel aandacht aan zowel de lay-out als aan de inhoud 
besteed, maar ongetwijfeld wordt het boekje in de loop van 
de tijd nòg informatiever en aantrekkelijker om te lezen, 
daar zullen wij continue aan blijven werken! 
 
De Sponsorcommissie heeft in de afgelopen periode een 
geweldige opdracht afgerond, (waarvoor namens alle leden 
nogmaals mijn hartelijke dank!!!) en heeft vele bedrijven 
bereid gevonden om onze vereniging financieel te 

ondersteunen. Mede dankzij deze onmisbare bijdragen 
kan Wilhelmina o.a. investeren in opleidingen van nieuwe 
leerlingen en dus in de toekomst van onze muziek-
vereniging.  
In dit Wilhelmientje treft u de advertenties aan van onze 
Stersponsoren en Sponsoren, en tevens de naams-
vermelding van de Vrienden van onze vereniging.  
 
De bestuurssamenstelling heeft in de afgelopen maanden 
een positieve impuls gekregen, hoewel we na een zeer 
trouwe staat van dienst afscheid hebben moeten nemen 
van onze secretaris Gerda Rieken. Gerda heeft zich 
gedurende ruim 12 jaar (en dat waren bestuurlijk gezien 
zeer zeker niet de gemakkelijkste) met hart en ziel ingezet 
voor onze vereniging. Niet voor niets werd Gerda op 
voordracht van de leden gehuldigd met de Wilhelmina-
pluim 2005.  
Michel Kleuters is vanaf 1 januari 2006 als oriënterend 
bestuurslid aan de bestuurstafel geschoven. Onder zijn 
deskundige begeleiding is de Wervingscommissie actief 
aan de slag gegaan om daar waar mogelijk aan de 
muzikale weg te timmeren.  
Lambert Albers en Moniek Arents zijn in de Leden- 
vergadering gekozen tot bestuurslid (Moniek voert het 
secretariaat).  
Ikzelf heb de ad-interimperiode als voorzitter afgesloten en 
mag mij sinds de Ledenvergadering  formeel voorzitter 
van de vereniging noemen.  
Daarnaast worden op dit moment de eerste afspraken 
gemaakt met een enthousiaste 2e secretaris die zich 
onlangs als oriënterend bestuurslid heeft aangemeld: 
Wendy Klaassen.  Daarmee is het bestuur op sterkte en 
kunnen we op volle kracht vooruit!  
 
Sinds 1 februari 2006 hebben wij in de persoon van Melvin 
Puijn een zeer deskundige en enthousiaste instructeur 



         

voor onze Slagwerkgroep gevonden. Melvin heeft grootse 
plannen met de jongens, en dat is nu al hoorbaar.  
(PS: meisjes zijn uiteraard óók van harte welkom, dus kom 
op, meld je aan!!!).  
 
We hebben er lang naar uitgekeken, en nu is het dan 
eindelijk zover: de verhuizing naar onze vertrouwde, maar 
volledig gerenoveerde stek aan de Kloosterstraat is een feit! 
Wie de ruimte betreedt zal moeten bevestigen dat 
uitsluitend deskundigen aan het werk zijn geweest om er 
zoiets moois en sfeervols van te maken. Wilhelmina is weer 
thuis! Dank aan iedereen die zich hiervoor heeft 
ingespannen!  
 
Helaas zijn er in de afgelopen periode niet alleen positieve 
gebeurtenissen geweest om op terug te kijken. Op 29 maart 
2006 moesten wij afscheid nemen van onze geweldige  
muziekvriend Jan Lenssen. Zijn trouwe inzet op allerlei 
gebied, zijn muzikale klasse en zijn geheel eigen humor 
zullen wij voor altijd moeten missen. Jan laat onuitwisbare 
herinneringen achter en zal tot in lengte van dagen een 
plaatsje hebben in het hart van zijn vele muziekmaatjes bij 
Wilhelmina. Wij zullen hem nooit vergeten.  
 
Miel Fransen, 
Voorzitter 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




 Kermisconcert  
vrijdag 1 september, 19.00 uur, Feesttent De Horst 

 Medewerking aan Steigerconcert 
zaterdag 2 september, avond, Dorpsplein 

 Concert opening Kermis 
zondag 3 september, 11.30 uur, Kermisterrein 

 Bevrijdingsconcert 
zondag 17 september, 11.30 uur, 
Bevrijdingsmuseum 

 Appelactie 
zaterdag 7 oktober, hele dag,  
Wij komen naar u toe! 

 Sint Maarten Optocht 
zaterdag 11 november, 18.00 uur, De Horst 

 Themaconcert Musical & Songfestival 
in samenwerking met Popkoor Trente Plus 
De Mallemolen 
zaterdag 25 november, 20.00 uur, en   
zondag 26 november (tijdstip volgt) 

 Opluistering Oudejaarsviering 
zondag 31 december, 18.30 uur,  
Cosmas & Damianuskerk     

 
Méér informatie over onze optredens treft u te zijner tijd aan  
in de regionale media. U bent van harte welkom!!! 



         



                                                           
 
 
De klus is zo goed als geklaard !                                        
Op het moment dat u dit bericht leest hebben de leden van 
Fanfare Wilhemina weer hun intrek genomen in de 
vertrouwde, maar spiksplinternieuwe stek aan de 
Kloosterstraat.  
Na een klusperiode van zo’n 8 maanden is het repetitie-
lokaal grondig opgeknapt.  
Het resultaat mag er zijn, wij zijn er trots op!  
Op zondag 1 oktober a.s., als alle kluspuntjes op de i zijn 
gezet, gunnen we alle belangstellenden een kijkje. U leest 
er te zijner tijd meer over in de regionale media. Uiteraard 
zijn de muzikanten dan óók paraat om te zorgen voor een 
muzikaal welkom tijdens het feestelijke “Open-huis-
concert”. Tot dan!  
 
1000 x dank ! 
Vele fanfareleden en overige vrijwilligers hebben een 
onmisbare bijdrage geleverd aan de verbouwing en aan de 
verhuizing van en naar de Kloosterstraat. Iedereen die in 
welke vorm dan ook zijn of haar steentje heeft bijgedragen 
danken wij heel, heel hartelijk!!!  
 
Zonder iemand tekort te willen doen willen wij een aantal 
helpende handen noemen: 
- De bouwcommissie, bestaande uit Jan Vissers  
 en Reinier Driessen Sr.  
 Zij hebben zich in de voorbereidingsfase èn 

 gedurende het gehele verbouwingsproces geweldig 
 ingezet om alles in goede banen te leiden.  
 Met name de touwtjes richting de gemeente werden 
 door deze twee heren strak in de hand gehouden. 
 En met het gewenste resultaat!  
 Tijdens de afwerking staken zij ook hun eigen 
 handige handjes uit de mouwen voor onder andere 
 stuc- en schilderwerk. Vakmanschap is meester-
 schap, bedankt heren!!!  
- Interieur- en inrichtingscommisie: Miel Fransen, 
 Marion Kersten, Germa Driessen en Jan Vissers. 
 Onder andere de sfeervolle kleurencombinaties 
 werden door dit viertal bedacht.  
- Schildersbedrijf Mollen heeft tegen een uiterst 
 vriendelijke prijs de kapspanten wit geschilderd. En 
 dat is een hele verbetering in ons nieuwe interieur!  
- Onze “eigen” schilders: Germa, Marion, Petra, Miel, 
 Moniek, Lambert, Charles, Jan. Super Strak Werk!!! 
- Voor het tegelwerk in de keuken gingen Jan 
 Klösters en Frans Weijers door de knieën. 
 Bedankt!!! 
- Van ons tijdelijke onderkomen bij Hofmans was 
 slechts één sleutel beschikbaar. Het sleutelbeheer 
 was bij Trudy in hele goede handen, dank je wel 
 voor je flexibiliteit!!! 
- De keuken, de ramen, de toiletten en nog veel meer 
 werden spik en span dankzij het poetswerk van 
 Marion, Petra, Germa, Brigitta, Nolly en Annie.  
 Geweldig dames!  
- Te veel handen om op te noemen zorgden voor een 
 snelle en veilige “overtocht” van alle spullen van de 
 Cranenburgsestraat naar de Kloosterstraat.   
 Allemaal hartelijk dank! 
- Ere wie ere toekomt: 1000 x dank aan onze 
 fantastische en vakbekwame klusduizendpoten: 
 Willie Willems, Jo Klösters en Jan Kuipers.  



         

 Voor vele karweitjes draait dit FW-Klusteam haar 
 handen niet om (behalve voor schilderen, dàt laten 
 ze bij voorkeur aan anderen over).  
 Mannen: hulde voor jullie inzet!!!   
 
Kortom: we mochten rekenen op heel veel enthousiaste 
leden en vrijwilligers.  
Dankzij velen is ons repetitielokaal een sfeervolle en 
gezellige ontmoetingsplek geworden waar musiceren (en 
napraten) nog leuker zal zijn dan ooit tevoren!  
 
Tot slot is een dankwoord aan de Gemeente Groesbeek, 
aan de architect en aan aannemersbedrijf De Bruijn BV  
op zijn plaats!  
 
Enkele foto’s van de verbouwing: 
 

 
Steigerconcert bij Wilhelmina???         

 
Werk in uitvoering ! 
 
 

 
De prachtige nieuwe keuken. 



         

 
Voortaan kan er gelift worden aan de Kloosterstraat ! 
 
 
 

 
Veel, veel extra opbergruimte, en dat komt goed van pas !  

19 juni 2006: de eerste repetitie in het vernieuwde clubgebouw ! 

 
Welkomstwoord door voorzitter Miel Fransen.  
De champagne wordt ingeschonken. 
 

 
Het theatergordijn wordt geopend voor een blik op de nieuwe 
muziekstandaards en klappers. Applaus ! 
 



         

 
Proost op Wilhelmina !  
 
 
 

 
Geweldig ge♪♪♪♪♪♪, wat een ruimte !  
 

                          

 
Wist u dat:  

- Onze halfjaarlijkse rommelmarkt erg gezellig is 
en dat de catering (gehaktballen, soep etc.) 
bekroond is met een heuse Oscar? 

- De uniformen van onze leden over een tijdje niet 
meer passen, omdat er elke maandag na de 
repetitie ballen, kaas en vis door de zaal gaan? 

- Onze sponsorcommissie een grote pluim 
verdient voor het fantastische werk dat ze 
verricht heeft? Vele bedrijven hebben zij bereid 
gevonden ons financieel te ondersteunen. 
Advertenties en vermeldingen van alle gulle 
gevers vindt u elders in Het Wilhelmientje. 

- De leden zó enthousiast zijn over het 
vernieuwde clubgebouw dat voortaan de term 
“conservatorium” wordt gebruikt? 

- Op 1 oktober de officiële opening plaatsvindt, 
inclusief “Open-huis-concert”? 

- U daar te zijner tijd meer over leest in de 
regionale media? 

- Wij over een mooie website beschikken, te 
weten www.fanfarewilhelminagroesbeek.nl? 

- De Fanfare, Showgroep en Slagwerkgroep zich 
op 25 en 26 november a.s. in de wereld van 
Musical en Songfestival begeven? 

- Zij daarvoor al heel hard aan het studeren zijn? 

? 
? 

? 

http://www.fanfarewilhelminagroesbeek.nl/�


         

- Ook popkoor Trente Plus aan dit bijzondere 
concert zal meewerken? 

- U dit niet mag missen?  
 

*************************************************************** 
 




In september aanstaande start Fanfare Wilhelmina, in 
samenwerking met kunstencentrum De Stroming, een 
nieuwe reeks muziekopleidingen voor jong en oud!  
 
 

 
 

 
 
Leuk ! 
Leerzaam ! 
Gezellig ! 
Nuttige vrijetijdsbesteding ! 
Nieuwe vrienden maken ! 
Met je (muzikale) toekomst bezig zijn ! 
 

 
Volg je muziekopleiding bij  

Fanfare Wilhelmina ! 
Bij de opleiding van Fanfare Wilhelmina staat het in 
groepsverband en met plezier muziek maken centraal. 
Al heel snel na de start van je opleiding kun je beginnen 
met het in groepsverband muziek maken.   

Door de samenwerking van Kunstencentrum De Stroming 
met Muziekvereniging Fanfare Wilhelmina krijg je korting 
op lesgeldtarieven en lesmaterialen. Voorwaarde is wel 
dat je lid bent of wordt van Muziekvereniging Fanfare 
Wilhelmina.  
Je kunt als leerling uiteraard al meedoen met de door de 
Fanfare georganiseerde (jeugd)activiteiten en je gaat zo 
snel mogelijk meespelen in het Leerlingenorkest dat 
eenmaal per week repeteert in het clubgebouw van de 
Fanfare.  
 
 
Extra voordelen van het lidmaatschap van de Fanfare: 

Kennismaken met een gezellige 
vereniging !  
Korting op cursusgeld  “De 
Stroming”.  
De Fanfare betaalt een deel van 
het cursusgeld voor introductie- 
opleiding blokfluit, blaas- en  
slagwerkinstrumenten. 
Gratis gebruik van instrumenten. 
Deelname aan (jeugd)activiteiten 
van Fanfare Wilhelmina. 
Deelname aan ensembles en 
leerlingenorkest.  
  
 
 

Informatie ?  
Voor meer informatie over de muziekopleidingen kan 
contact worden opgenomen met Marijke Bouwman, 
telefoon 024–3978550 of Jos Roelofs, telefoon  
024-3972854.   
Neem ook eens een kijkje op onze website: 
www.fanfarewilhelminagroesbeek.nl 

 

 



         

                                                                   
--------------------------------------------------------------------------                                 
Aanmelding: 
Ik meld mij aan als lid bij Fanfare Wilhelmina:  
Voorletters:……………………………………….………………   
Roepnaam: ……………………………………………………… 
Achternaam:…………………………………………………m/v 
Adres: ……………………………………………………………. 
Postcode: ………………………………………………………... 
Woonplaats:……………………………………………………… 
Geboortedatum :.................................................................... 
Telefoon:…………………....................................................... 
e-mail : .................................................................................. 
Ik wil les volgen voor instrument: 
…………………………………………………..  
ik bespeel(de) al een instrument, namelijk: 
…………………………………………………………………….. 
 
Lever dit strookje in bij de Fanfare *) en wij maken zo snel 
mogelijk afspraken met je om je inschrijving te regelen en je 
te informeren over de opleidingen. Een e-mail sturen mag 
ook: info@fanfarewilhelminagroesbeek.nl. Je hoort zo snel 
mogelijk van ons!!! 
 
*) De fanfare repeteert op maandagavond vanaf 19.45 uur  
 in het clubgebouw aan de Kloosterstraat 7 te Groesbeek.  
 Kom gerust eens langs, je bent van harte welkom !!! 
 

                                                                                    

 
 
 




 
Beste muziekvrienden,  
 
De lezers van “Het Wilhelmientje” gun ik graag een kijkje 
achter de schermen. Ik noem kort de  belangrijkste 
onderwerpen die mij als muzikaal leider de komende tijd 
bezighouden:  

• Op zaterdag 25 en zondag 26 november  
stapt Wilhelmina in de wereld van Musical &  
Songfestival. Voor dit bijzondere themaconcert  
dat in De Mallemolen zal plaatsvinden gaan mijn 
muzikanten, de Slagwerkgroep en de Showgroep 
een unieke samenwerking aan met de vocale 
talenten van Popkoor Trente Plus.  
De voorbereiding is inmiddels in volle gang:  
al geruime tijd liggen de muziekstukken voor dit 

mailto:info@fanfarewilhelminagroesbeek.nl�


         

themaconcert op de lessenaars en het repertoire 
breidt zich voorlopig nog wel uit.  
Het belooft een gevarieerd muziekprogramma te 
worden, en Wilhelmina gaat voor de “twelve points”. 
U bent van harte welkom!   

• Als voorbereiding op dit concert staat in oktober een 
studiedag op het programma.  
Zo’n studiedag wordt gestart met repetities per 
instrumentgroep, waarna gezamenlijk wordt 
afgesloten voor de muzikale puntjes op de i. Ook 
sfeer en gezelligheid zullen niet ontbreken, want 
daar doen we het toch óók voor!  

• Na de vakantieperiode staan de repetities van het 
Leerlingenorkest hoog op mijn muzikale agenda. 
Nieuw aanwezig muziektalent moet een goede kans 
krijgen om kennis te maken met het vaste wekelijkse 
ritme van een groepsrepetitie. Muziek maken in 
groepsverband, samen met enkele ervaren 
orkestleden, draagt ertoe bij dat de overstap naar 
“het grote orkest” te zijner tijd soepeler kan verlopen.  

• Het is vakantietijd, heerlijk! Vanaf begin juli tot half 
augustus sluit Wilhelmina haar deuren om ze daarna 
weer wagenwijd open te zetten voor iedereen die wil 
musiceren in gezellige sferen!  
 

Ik wens u een hele fijne en zonovergoten vakantieperiode 
toe! 
Graag tot ziens bij een van onze volgende optredens,  
 
Louis van de Waarsenburg 
 
 
 
 
 
 










Namens Melvin een korte Biografie: 


“Ik ben geboren in 1982 in Nijmegen. Op mijn 6e ben ik 
verhuisd naar Groesbeek en na dertien jaar daar gewoond 
te hebben met mijn ouders ben ik samen gaan wonen in 
Kranenburg (D) met mijn vriendin Jolanda. Ik ben nu 24 
jaar.  
 
Toen ik 4 ½ jaar oud was kwam ik al in aanraking met 
muziek. Mijn vader speelde toen in een Big Band. En je 
raadt het al…drums. Ik kwam dus al op heel jonge leeftijd 
in de verleiding om te gaan drummen. Mijn ouders 
begonnen al snel door te krijgen dat ik wilde drummen en 
dus kochten ze een drumstel voor mij. De eerste jaren heb 
ik zelf het een en ander geprobeerd en vanaf mijn 8e 
begon ik met trommellessen bij Fanfare Wilhelmina. Na 
dat een jaar gedaan te hebben ben ik tevens begonnen 
met drumles op een muziekschool. Toen ik 14 was had ik 
mijn diploma’s A t/m D behaald. Daarna ben ik naar 
Arnhem gegaan voor toelating aan het Conservatorium 



         

maar ik was helaas nog te jong. Later ben ik er ook niet 
meer aan begonnen. Ik ga wel staatsexamen doen in 
november a.s. voor het conservatorium.  
 
Toen ik 15 was ben ik gestart met het geven van 
drumlessen. Dit doe ik nu nog steeds. Op mijn 15e begon ik 
ook al met het dirigeren van slagwerkgroepen en op mijn 
18e behaalde ik het diploma slagwerkinstructeur. 
Momenteel ben ik slagwerkinstructeur van twee slag-
werkgroepen in Geffen en in Huissen en nu is de 
slagwerkgroep van Fanfare Wilhelmina aan dit rijtje 
toegevoegd. Voorheen heb ik gestaan voor Ons Genoegen 
uit Amerongen en ik vermeld graag onze topprestatie:  
landskampioen! Ook heb ik de Michael uit Nijmegen 
lesgegeven. Met die club zijn we  2e geworden van 
Nederland op het zogenaamde “Podiumconcours”.  
 
Ik heb als drummer in diverse bandjes gespeeld. Het eerste 
bandje dat ik ritmisch begeleidde heette Spirit. Dit was een 
dans- en showorkest bestaande uit 10 personen. Ik speelde 
er van mijn 12e tot 14e. Daarna heb ik samen met een 
vriend een band opgericht genaamd Jam-pup. Daar heb ik 
mijn vriendin leren kennen, zij werd zangeres van de band. 
Ik merkte na een aantal jaren dat de band niet verder kwam 
dan dat ik zelf wilde komen. Daarna ben ik terechtgekomen 
in De Graaf-machine, de begeleidings-band rondom zanger 
Paul de Graaf, waarvan ik nog steeds deel uitmaak. Het 
hoogtepunt tot nu toe is geweest het voorprogramma bij De 
Dijk.  
Ik speel ook in mijn vaste band The-Leads waarmee ik in 
Polen, Kroatië, Estland  ben geweest om daar te toeren en 
verder was het voorprogramma bij Blof zeer zeker een 
hoogtepunt. Momenteel hebben we veel succes in Kroatië. 
Op het moment dat ik dit schrijf kan ik melden dat we daar 
binnen zijn gekomen op nummer 21 van de top 40 dus 
misschien komen we nog hoger. Een paar keer per jaar 

zullen wij gaan toeren in Kroatië. Verder speel ik nog vaak 
met een bruiloftsbandje en doe ik workshops en studio-
werk voor diverse artiesten. Op dit moment heb ik ook nog 
steeds drumles bij een geweldige drummer: Egbert van 
Gruythuyzen. Ik hoop dit nog heel lang te kunnen doen!!!  
 
Het instrueren van de slagwerkgroep van Fanfare 
Wilhelmina bevalt mij prima en ik zie het als een uitdaging 
om er een leuke en deskundige groep van te maken 
waarmee we voor de dag kunnen komen. Wij laten nog 
van ons horen!” 
 
Graag tot ziens bij een van onze optredens,  
Groeten, 
Melvin Puijn 
 

             



         

   

 

 



  
♪ Stel jezelf even voor: 
 Willie Willems, geboren 29 april 1930.  
 
♪  Opleiding/beroep:  
 Ik ben 42 jaar timmerman geweest. Op 58-jarige 
 leeftijd kon ik van mijn vrije tijd gaan genieten:  
 ik ging met de VUT! Er volgden fijne jaren. Samen 
 met mijn vrouw ging ik o.a. naar Zweden om het 
 EK-voetbal bij te wonen, naar Engeland en naar 
 Turkije. Onvergetelijk was ook de vakantie in 
 Amerika waar mijn kleinzoon Marco Meijers 
 deelnam aan een wedstrijd fietscross.  
 

♪ Hobby’s? 
 Fanfare, vissen, fietsen en voor de kinderen en 
 kleinkinderen hand- en spandiensten verrichten.  
 
♪ Vanaf wanneer ben je lid van Wilhelmina, en wat is  
 jouw bijdrage aan onze club (eventueel ook naast 
 het musiceren)?  
 In 1952 ben ik gestart op de Bugel. Ook heb ik 5 
 jaren geblazen bij onze muzikale collega’s in Berg  
 en Dal: Erica.  
 Tijdens het vervullen van mijn dienstplicht heb ik 
 trompet geblazen. Met name de signalen van het 
 Wilhelmus en “de muzikale wekker” voor de 
 militairen nam ik voor mijn rekening.  
 Ik bespeel nu al vele jaren de Bariton bij 
 Wilhelmina, en ik maak daar onderdeel uit van het 
 “FW-Klusteam”.  
 
♪ Als je aan Wilhelmina denkt, welke leukste 
 herinnering of anekdote kun je dan noemen?  
 De Caeciliafeesten zijn altijd gezellig!!! 
 Ook de schuttersfeesten in Duitsland staan mij 
 nog bij. Na de nodige pilsjes ging het concert van 
 Wilhelmina alsnog van start….niet zo zuiver, maar 
 succes (en plezier!!!) verzekerd!! 
 
♪ Hoe zie jij de toekomst van “ons Willemien”?  
 Ik ben altijd positief. Nu gaat het gelukkig heel goed 
 met Wilhelmina.  
 Na het overlijden van “Nietje Driessen” ging het 
 bergafwaarts met de muzikale kwaliteit van onze 
 vereniging, omdat de concoursdeelname tot het 
 verleden behoorde.  
 Nu zijn we weer op de goede weg wat betreft 
 kwaliteit. De gezelligheid is gelukkig altijd gebleven.    
 

           

 
 
 
 
 

    
  

 
 



         

♪ Waarom zou je mensen aanraden om lid te worden 
 van Fanfare Wilhelmina?  
 Muziek maken is gezellig, de muziekkeuze is van 
 deze tijd en de sfeer is prima!  
 
♪ Van welke muziek hou je (naast de noten die je zelf 
 produceert)? 
 Diverse muziek, maar met name blaasmuziek 
 natuurlijk, vooral die uit Tjechië.  
 
♪  Wat was je grootste blunder ooit?  
 Op 16-jarige leeftijd had ik op de ambachtsschool 
 een werkstuk aardig verprutst. Met de nodige lijm 
 dacht ik dat wel te kunnen “repareren”, maar 
 natuurlijk viel ik door het mandje!!! 
 
♪  Je beste eigenschap? 
 Iedereen helpen. Nooit “nee” kunnen zeggen.  
 
♪  En misschien heb je ook een slechte?   
 Tja, geen “nee” kunnen zeggen is ook wel eens 
 lastig voor mijzelf.  
 
♪ Wat is je grootste droom? 
 Van mijn leven genieten en van de fanfare, en 
 natuurlijk gezond blijven.  
 
♪ Heb jij nog wensen op muzikaal gebied, of een tip 
 voor onze dirigent? 
 Wat komt dat komt. Ik vind alle muziek mooi. “U 
 vraagt wij bla zen”. Ik blaas elke dag gemiddeld een 
 half uur. Een tip voor de dirigent zou kunnen zijn 
 om dat bij alle leden voor elkaar te krijgen…. 
 
♪ Op wie zullen we de volgende keer de spotlights 
 richten?  

 Nolly Cochius! Zij en haar zus Trijntje noemen mij 
 “onze pap”.  Ik geef het woord volgende keer dus 
 graag aan één van mijn “fanfaredochters”.  
 
 
 

                                         
   



 
 

Onbekend Muziekinstrument ?  
Komt een dronken man bij de muziekhandel en zegt: "Ik 
wil die rode trompet en die witte mondharmonika". Zegt de 
verkoper: "M'n brandblusser kan je meenemen maar mijn 
verwarming laat je staan!” 
Nieuw muziektalent gevonden !  
 “Vannacht werd ik wakker van een muziekje. Aangezien 
ik niet verder kon slapen vanwege dat muziekje, stapte ik 



         

uit bed om mijn radio uit te gaan zetten. Eenmaal bij mijn 
radio aangekomen ontdekte ik dat die helemaal niet aan 
stond.  
Ik luisterde nog eens goed en hoorde dat het muziekje 
ergens van beneden kwam.  Dus liep ik naar beneden om 
de TV uit te zetten. Stond óók niet aan, vreemd!  
De keuken! We hebben een radiootje in de keuken, dus ik 
vermoedde dat die aan was blijven staan. Maar ook in de 
keuken merkte ik dat die radio keurig uit stond. Ik luisterde 
nog eens goed en merkte dat het muziekje vreemd genoeg 
uit de koelkast kwam.  
Ik trok de koelkast open, en zag dat de "Blue Band" een 
concert gaf. Misschien een aanrader als gastoptreden bij 
een volgend Picknickconcert van Fanfare Wilhelmina ?? 
  

 

FANFARE WILHELMINA: BAR GEZELLIG ! 


	Volg je muziekopleiding bij  Fanfare Wilhelmina !

