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Beste lezer,
110-jarig bestaan
Op het moment dat ik dit stukje voor Het Wilhelmientje
schrijf ligt de Jubileumviering alweer achter ons.
We kijken terug op gezellige festiviteiten, en mochten
rekenen op de inzet en belangstelling van velen. Ook aan
mooie cadeau’s ontbrak het niet. Alle gulle gevers dank ik
namens alle leden heel, heel hartelijk ! Een bijzonder dank
je wel zou ik willen richten tot de Rabobank Groesbeek Millingen a/d Rijn voor de cheque van maar liefst
€ 3.000,00. Dit bedrag gaan we heel goed besteden.
Het meubilair in ons clubgebouw is weliswaar nog geen
110-jaar oud, maar wel hoog nodig aan vervanging
toe…Dankzij de Rabobank zitten we er warmpjes bij,
en straks ook een stuk comfortabeler !
Ook was er een sympathisant met een gift van 10 x
€ 110,00, te besteden voor de opleidingen van onze
leerlingen, en dus een mooie investering in onze toekomst.
Bedankt !
Verderop in dit boekje vindt u nog een (beeld)verslag van
de viering van ons 110-jarig bestaan.

Afscheid
Met grote dankbaarheid en respect memoreer ik hier ook
dat wij helaas afscheid moesten nemen van twee zeer,
zeer trouwe leden. Op 1 maart brachten wij Jo Klösters
(60 jaar lid) de laatste muzikale eer, en op 7 mei Willie
Willems (57 jaar lid). Wij bewaren vele dierbare
herinneringen aan deze twee muziekvrienden.
Vakantie
In het laatste weekend van juni staat het Picknickconcert
nog op onze muzikale agenda, op de maandagavond
traditioneel af te sluiten met een BBQ voor onze leden.
Daarna moeten we het een aantal weken zonder
Wilhelmina doen, dat wordt even wennen (en afkicken)…
Tijd voor Vitamine-V, heerlijk, het is alweer bijna vakantie.
In augustus pakken we de draad met veel enthousiasme
weer op en gaan we verder op de muzikale weg die we
zijn ingeslagen. Tot ziens na de zomer !

Namens het bestuur,
Miel Fransen, Voorzitter

om ook in de tweede helft van 2008 goed voor de dag te
kunnen komen met Fanfare Wilhelmina.




Het succesvolle Themaconcert dat we in de afgelopen drie
jaren in de maand november in De Mallemolen op de
bühne brachten verschuiven we om organisatorische
redenen naar het voorjaar. In maart of april 2009
presenteren we de vierde editie van ons Themaconcert.
In de lokale media te zijner tijd meer info. Zorg dat u er bij
bent om van Fanfare, Slagwerk en Showgroep te kunnen
genieten !!!
Verderop in dit Wilhelmientje treft u onze muzikale agenda
aan. Graag tot ziens bij één van onze volgende optredens.

Groesbeek, juni 2008
Met muzikale groet,
Beste muziekvrienden,
Nu ik inmiddels ruim 4 jaar het dirigeerstokje bij Wilhelmina
in de hand heb kon ik in de periode van 29 mei tot en met
1 juni genieten van het eerste Jubileumfeest. Het 110-jarig
bestaan is uitbundig gevierd, en dat was zéér de moeite
waard ! Heel wat gezellige en muzikale uurtjes heb ik in
De Mallemolen doorgebracht, samen met mijn vrouw
Angelien die voor deze gelegenheid tot cameravrouw
benoemd was.
“Mijn” fanfaristen wil ik heel hartelijk bedanken voor hun
formidabele inzet; het Jubileumconcert op de zondagmorgen was fantastisch !
Uiteraard ook hulde en dank voor alle anderen, zowel voor
als achter de schermen, en niet te vergeten het publiek.
Als u het niet erg vindt ga ik nu aftellen naar een
welverdiende vakantie. Tijd om de accu weer op te laden,

Louis van de Waarsenburg,
Muzikaal leider


Tweeduizendacht is
een bijzonder jaar
voor Fanfare
Wilhelmina; het 110jarig bestaan van de
vereniging is inmiddels uitbundig gevierd. Het kan u
bijna niet ontgaan
zijn, want in de
diverse media zijn
alle festiviteiten
veelvuldig aangekondigd.
Wij laten u in dit
Wilhelmientje een
aantal mooie
herinneringen zien
en maken van de
gelegenheid gebruik om iedereen te bedanken die op welke
wijze dan ook een bijdrage heeft geleverd aan een
geslaagde jubileumviering. En dat waren en velen.
Allemaal heel hartelijk bedankt !!!
Op de volgende bladzijden de festiviteiten in vogelvlucht.

zaterdag 5 april: Nijmeegs Amusements Orkest:

zondag 6 april: Blaaskapellenfestival:

Zondag 18 mei: Kerkdienst “Met de muziek mee, samen op
weg, al 110 jaar”, en aansluitend feestelijke lunch in het
repetitielokaal:

Donderdag 29 mei: 55-plus middag met een speciale
comeback van onze Grenszlandkapel en met optredens
van diverse Groesbeekse artiesten:

Vrijdag 30 mei: receptie

Vrijdagavond 30 juni: Optreden Blaaskapel Judaska

zaterdag 31 mei: feestavond met “One Step"

zondag 1 juni: Jubileumconcert





Donderdag 29 mei t/m zondag 1 juni: Voorjaarskermis
(met dank aan onze muzikant en kermisexploitant Raymond Saedt):








?

-

De mooie banner erg goed in de smaak valt ?

-

Onze eigen Marion Kersten mede dankzij onze
fanfare tot bekende Groesbeekse bestempeld is ?
Ze is gevraagd om eind dit jaar deel te nemen aan
de Groesbeekse versie van “Dancing with The
Stars” !!! Als dat geen goede PR voor onze
vereniging is ! Begin maar vast met het maken van
spandoeken !
De Slagwerkgroep spiksplinternieuwe polo-shirts
heeft gekregen, gesponsord door De Echte
Groenteman Hemmy van Haaren en Rikjo
Assurantiën en Makelaardij ?
De bugelgroep bij het volgende studieweekend óók
een jonge, knappe docent wil hebben ?
Louis zó tevreden was over het Jubileumconcert
dat hij bij de eerstvolgende repetitie spontaan een
rondje gaf ?

?
?
Wist u dat:
-

-

-

Het studieweekend in 2009 gehouden zal worden
op 5, 6 en 7 juni in Nutterden ?
Wij onze leden willen vragen dit alvast in hun
agenda te noteren ?
We ook op de enthousiaste inzet van de ouders van
veel van onze (jeugd)leden mogen rekenen ?
Marius Smit zal de appelactie in oktober a.s. op
touw gaan zetten, en Anky Hulsen wordt
contactpersoon voor onze Slagwerkgroep. Succes
beiden en alvast dank voor jullie inspanningen !!
Theo Roelofs en Charles van ’t Hull er samen voor
zullen zorgen dat de geluidsinstallatie bij concerten
pico bello geïnstalleerd staat ?
De gezellige repetities soms verplichte wandelingen
tot gevolg hebben ? Na een slokje teveel van het
likeurtje “boswandeling” moest Trudy haar auto
laten staan !

-

-



Ook jonge slagwerkers zijn bij Wilhelmina aan het juiste
adres. Sinds januari van dit jaar timmert de Junior
Percussion Groep hard aan de weg om mooie
slagwerknummers in te studeren. En met succes. Het
eerste optreden – tijdens de Jubileumviering – is al achter
de rug. Spannend hoor, daar op dat podium in De
Mallemolen, met de spotlights en met heel veel ogen op je
gericht. Het enthousiasme straalt van de groep af, mede
dankzij de deskundige inzet van de instructeur: Melvin
Puijn.

voor eigen bekkens. Dat wordt een dolle boel in
huize Kosman !
Ook Rik oefent thuis volop. Nu nog op zijn oefenpad, maar
hij vraagt aan zijn ouders nog een snaredrum.
Volgens Don doet “Melvi” vaak goede en grappige solo’s.
Inge vindt het mooi om steeds iets nieuws te leren, en om
op de verschillende instrumenten te spelen. Daar is Rik
het helemaal mee eens. Toch is het ook best lastig hoor,
zoveel instrumenten, zoveel om te onthouden, maar
omdat ze het zo leuk vinden lukt het prima.
U heeft het wel gemerkt: deze drie hebben de smaak te
pakken als het om slagwerk gaat, en dat geldt ook voor de
overige leden van de Junior Percussion Groep.

Op woensdag 4 juni worden drie leden van de Junior
Percussion Groep geïnterviewd voor deze uitgave van
Het Wilhelmientje: Don Wolters, Rik van Oijen en Inge
Kosman.
Ze vertellen dat er elke woensdagavond van zes tot zeven
wordt gerepeteerd, en dat vinden ze “vet cool”. Inge laat
lachend weten dat ze deze avond eigenlijk de avondvierdaagse zou moeten lopen, maar omdat ze de repetitie
niet wilde missen gaf ze haar startkaart aan haar moeder
die nu in haar plaats de 5 km aflegt…
Inmiddels hebben ze al 5 mooie slagwerknummers in hun
repertoire. African Percussion Sounds is wel de favoriet
volgens de drie drum-sterren-in-de-dop.
Don, Rik en Inge hebben ook les bij muziekschool
De Stroming. En alledrie sparen ze voor slagwerkinstrumenten om ook thuis te kunnen spelen. Don is in
augustus jarig en dan vraagt hij geld om van zijn
spaarcenten iets moois te gaan kopen. Een drumstel heeft
hij al, de bofkont. Dat geldt ook voor Inge. Zij spaart nu

Voorste rij:
Achterste rij:

Rik van Oijen, Inge Kosman, Don Wolters
Rick Janssen, Marijn van Haaren, Bo Cillessen

(Helaas staat Kevin Eichelsheim niet op de foto’s).





Met haar inmiddels 110-jarige bestaan is Fanfare
Wilhelmina één van de oudste verenigingen van
Groesbeek. Een mooi gebaar zo vlak na de
jubileumviering is dat deze “oude dame” zich nu richt op
de allerkleinsten.
Vanaf september a.s. start een bijzonder project. Kinderen
van 5 tot 9 jaar kunnen op speelse wijze kennismaken met
muziek en al op jonge leeftijd ervaren dat het heel leuk is
om met muziek bezig te zijn en zelf muziek te maken.
Onder het motto “jong geleerd is oud gedaan” wordt
daarmee de basis gelegd voor een muzikale hobby
waaraan zij nog vele jaren plezier zullen beleven.
Dit alles onder de enthousiaste en deskundige begeleiding
van muziekdocente Lisette Cillessen.
Dit nieuwste project is al gepromoot op de basisscholen
(zie de flyer op de volgende pagina), tijdens de open dag
van Muziekschool De Stroming op zondag 8 juni jl. en ook
in de locale media is er aandacht aan geschonken. De
beste reclame is echter nog altijd de mond-totmondreclame. Kijk eens in je familie- vrienden- of
kennissenkring of er jonge kinderen zijn die belangstelling
zouden kunnen hebben voor dit mooie project, en meld ze
aan bij Wilhelmina !
Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met
Marijke Bouwman: 024-3978550.




Op 12 en 19 april jongstleden hebben zes van onze
jeugdleden hun muzikale talenten op de proef gesteld.
Muziekschool De Stroming heeft op deze dagen de
volgende HaFa-examens afgenomen:
Alice Duyghuisen
Sanne Eemers
Malou Thijssen
Isabelle Derksen
Jeroen Hoogstraten
Marjolein Nillessen

Bij een mooi project hoort ook een mooie flyer. Nieuwsgierig naar de
volledige tekst op de achterzijde ? Vraag dan een exemplaar aan bij
Wilhelmina.

A-bugel
A-bugel
A-bugel
A-trompet
B-slagwerk
A-slagwerk

Alle zes hebben het felbegeerde muziekpapiertje
inmiddels op zak. Van harte gefeliciteerd !!!
Uiteraard felicitaties en een presentje namens onze
vereniging; zie de foto’s op de volgende bladzijde.



Elk van de cijfers 1 tot en met 6 moet precies één keer
gebruikt worden in een vermenigvuldiging van de
volgende vorm:

. x .. = ...

v.l.n.r.: Malou, Alice, Jeroen, Sanne, Marjolein.
(Isabelle ontbreekt helaas op de foto’s)





Oplossingen op de laatste bladzijde van dit boekje. 






Velen van u weten dat Fanfare Wilhelmina beschikt over
een mooie website. Voor degenen die ons nog nooit
digitaal bezochten: www.fanfarewilhelminagroesbeek.nl
Van harte aanbevolen ! Laat ook eens uw reactie achter in
ons gastenboek.




In 2003 ben ik lid geworden van Wilhelmina (had ik
jaren eerder moeten doen, maar ja…) en sinds die
tijd probeer ik de goede noot te raken.
Ik “beheer” de kostuums en breng appels en het
Wilhelmientje bij de mensen thuis.



♪

Stel jezelf even voor:
Ha, ik ben José Arents en ik speel saxofoon.

♪

Opleiding/beroep:
Secretaresse bij de lerarenopleiding (Hogeschool
van Arnhem en Nijmegen).

♪

Hobby’s?
Naast muziek maken vind ik het heerlijk om een
eind te wandelen.

♪

Vanaf wanneer ben je lid van Wilhelmina,
en wat is jouw bijdrage aan onze
club (eventueel ook naast het musiceren)?

♪

Als je aan Wilhelmina denkt, welke leukste
herinnering of anekdote kun je dan noemen ?
Het is niet de leukste, maar wel mijn dierbaarste:
Het spelen van de fanfare bij de begrafenis van
mijn Tonnie.

♪

Hoe zie jij de toekomst van “ons Willemien” ?
Rooskleurig! We hebben veel nieuwe leerlingen,
dus dat komt helemaal goed.

♪

Waarom zou je mensen aanraden om lid te worden
van Fanfare Wilhelmina ?
Een gezelliger club bestaat niet !

♪

Van welke muziek hou je (naast de noten die je zelf
produceert) ?
Van alles wat, zolang het maar geen house of
hardrock is.

♪

Wat was je grootste blunder ooit ?
Dat ga ik hier toch niet vertellen……

♪

Je beste eigenschap ?
Eerlijkheid

♪

En misschien heb je ook een slechte ?
Tuurlijk…..

♪

Wat is je grootste droom ?
Ik droom nooit…..

♪

♪

Heb jij nog wensen op muzikaal gebied, of een tip
voor onze dirigent ?
Zoals Barry Stevens zou zeggen: “vooral dóórgaan
met deze liedje”.
Op wie zullen we de volgende keer de spotlights
richten ?
Op de vier Hoogstraatjes, dus er zijn veel spotlights
nodig !

Stichting Vrienden

Fanfare Wilhelmina

organiseert op za. 28 en zo. 29 juni 2008

MUZIEK WEEKEND
Op camping De Oude Molen te Groesbeek
zaterdag 28 juni

TSJECHISCHE AVOND

m.m.v. Blaaskapel “De Drie Donken”
aanvang 20.00 uur – Toegang gratis !

zondag 29 juni

PICKNICK CONCERT

FANFARE WILHELMINA m.m.v.
Smartlappenkoor Ochaarm en
Blaasorkest De Muziekvrienden

aanvang 13.00 uur – Toegang gratis !
Programma: 13.00 uur: Fanfare Wilhelmina, Slagwerk, Showgroep
en Leerlingenorkest. 15.00 uur: Smartlappenkoor Ochaarm.
16.00 uur: Blaasorkest De Muziekvrienden.


Nieuwe leden:
Nog vóór de zomervakantie gaat Fanfare Wilhelmina van
start met muziekworkshops voor zowel blaasinstrumenten
als slagwerk. Jong en oud zijn van harte welkom om kennis
te maken met een fantastische hobby:
muziek maken in verenigingsverband.
Ook meisjes die belangstelling hebben voor de Majoretteen Showgroep kunnen bij Wilhelmina terecht.
Kijk voor algemene informatie over onze fanfare eens op de
website: www.fanfarewilhelminagroesbeek.nl
Voor informatie met betrekking tot de muziekworkshops
kan contact worden opgenomen met Marijke Bouwman,
telefoon 024-3978550.
Aanvulling bestuur:
Een 2e secretaris en nieuwe bestuursleden zijn méér dan
welkom !!! Hierover kan contact worden opgenomen met
Miel Fransen (024-3975019).
Vrijwilligers:
Vele schoonmaakhanden maken licht werk. Wie wil 1 x per
jaar (2 uurtjes) de handen uit de mouwen steken om te
helpen met de grote schoonmaak van ons repetitielokaal ?
Bel met Miel Fransen (024-3975019).















Zondag 29 juni, Picknickconcert
Camping De Oude Molen, aanvang 13.00 uur
Vrijdag 5 september, Kermisconcert
Feesttent De Horst, aanvang 19.00 uur
Zondag 7 september, Kermisconcert
Kermisterrein, 11.30 uur
Zondag 21 september, Bevrijdingsconcert
Bevrijdingsmuseum, aanvang 11.30 uur
Zondag 28 september, concert Wijnfeesten
Spiegeltent Marktterrein, aanvang 11.00 uur
Zondag 5 oktober, Rommelmarkt
Hofmans Cranenburgsestraat, 10.00 – 15.00 uur
Zaterdag 18 oktober, Appelactie
Bij u aan de deur.
Zaterdag 25 oktober, Slagwerkfestival
Repetitielokaal, aanvang 19.00 uur
Dinsdag 11 november, St. Maarten
De Horst, aanvang 18.00 uur
Zondag 16 november, Sinterklaas intocht
Groesbeek centrum, 13.00 uur


Puzzel:
3 x 54 = 162
Sudoku:



……………………………………………….....

Prettige vakantie !

