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Met heel veel enthousiasme hebben de kinderen
letterlijk (!) van zich laten horen tijdens de
eindpresentatie in De Mallemolen op 29 mei jl.
Ook hierover leest u verderop in dit Wilhelmientje
meer.


Beste lezer,
Alweer een half jaar voorbij sinds het verschijnen van het
vorige Wilhelmientje. Het is een cliché, maar zó waar:
de tijd vliegt als het gezellig is ! Bij Wilhelmina is dat zeer
zeker het geval. Onze vereniging bruist van de mooie
initiatieven, en het ene concert is nog niet voorbij of er
wordt alweer uitgekeken naar het volgende. Enkele toppers
van het afgelopen halfjaar (en dan bedoel ik niet de drie
heren die een retourtje Moskou boekten…):
• Met stip op 1:
Het Themaconcert “Kleur” op 28 en 29 maart in
een uitverkochte Mallemolen. Het publiek èn alle
deelnemers genoten van het prachtige concert en de
kleurrijke entourage.
De volgende editie van het inmiddels traditionele
Themaconcert wordt alweer in de steigers gezet !
• Op zondag 17 mei jl. organiseerde Wilhelmina voor
de tweede achtereenvolgende keer een
Blaaskapellenfestival. Het was puur genieten:
blaasmuziek op z’n best ! Verderop in dit
Wilhelmientje meer hierover.
• Met het muziekproject “De Blaaskist” zijn de
leerlingen van Basisschool De Sieppe op een ludieke
manier in de gelegenheid gebracht om kennis te
maken met muziek en (blaas)instrumenten.

Helaas is er ook een belangrijk punt waarover ik mij
momenteel zorgen maak bij Wilhelmina, en dat is de
huidige bezetting van ons Bestuur. Samen met mijn vijf
enthousiaste en deskundige medebestuurders lukte
het wel om de organisatorische kant van onze
bloeiende muziekvereniging goed draaiende te
houden, al was aanvulling aan onze tafel in die
samenstelling al zeer gewenst. Nu twee bestuursleden
- overigens om zeer begrijpelijke redenen die ik
volledig respecteer - hun bijdrage moeten stopzetten,
respectievelijk tijdelijk fors moeten inperken, voorzie ik
problemen.
U zult begrijpen dat het niet haalbaar is om met z’n
vieren alle bestuurlijke touwtjes in handen te houden.
Deze te krappe bestuursbezetting gaat mij dan ook
zeer aan het hart. En daarom een oproep aan u allen:

BESTUURSLEDEN !!!!
Degene die zich meldt, of die mij kan tippen voor een
mogelijke belangstellende zal ik zéér, zéér dankbaar
zijn !!!
Ik overweeg zelfs een muzikale beloning, bijvoorbeeld
in de vorm van een serenade van “Mijn Wilhelmina”…
Hoor ik van u ? U mag mij dag en nacht bellen:
024-3975019.
Hartelijke groet,
Miel Fransen, voorzitter.
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?
?

Beste muziekvrienden,
Bent u óók aan vakantie toe ? Ik wel, dat mag u gerust
weten. En dat komt niet door de inspanningen bij
Wilhelmina hoor, dus begrijpt u mij niet verkeerd. Het wordt
gewoon weer eens tijd de muzikale accu op te laden.
De werkzaamheden bij Wilhelmina zijn juist erg inspirerend
en géven mij vaak energie. Het afgelopen studieweekend in
het Duitse Nutterden was daar weer zo’n goed voorbeeld
van. Een heel leerzame maar vooral ook gezellige
ontmoeting tussen jong en oud. Er is goed gestudeerd, dus
tijdens het komende Picknickconcert op zondag 12 juli a.s.
komen wij vast en zeker weer goed voor de dag.
Zelf kan ik daar helaas niet bij zijn, want op dat moment
verblijf ik al in verre, zonnige oorden…Ik zal aan “mijn
Wilhelmina” denken als ik van een koud pilsje geniet op een
warm terrasje ! Mijn collega Femke Tijenk wens ik alvast
veel succes toe; zij neemt het dirigeerstokje van mij over
de 12e.
Ik wens u allen een fijne en zonnige vakantie toe !
Louis van de Waarsenburg,
Muzikaal leider

Wist u dat:
- Marion Kersten onze fanfare-styliste is? Zij is
degene die de tafel in de hal steeds weer “oppimpt”
en aanpast aan een actueel thema.
- Toon Heijmans (ook wel bekend als “de
mosterdpot”) zo'n 20 jaar geleden
de initiatiefnemer is geweest van de Lotto Pot ?
Het geld dat hiermee wordt ingezameld komt altijd
ten goede aan de leden, en wordt besteed aan zeer
uiteenlopende zaken van een bijdrage aan de
carnavalskleding tot het aanvullen van het budget
voor het studieweekend.
Zelf heeft Toon de lottopot de eerste 12 jaren
beheerd. Daarvoor zijn wij hem nog steeds heel
dankbaar !
- Het blaaskapellen festival op heel veel
belangstelling mocht rekenen en een aanwinst is
voor onze regio. Dank aan de organisatie!
- Het project de blaaskist op Basisschool De Sieppe
weer nieuwe leerlingen heeft opgeleverd voor de
fanfare. Dank aan de commissie werving en
opleiding!
Het eerste optreden van Thijs Verbeet samen met
Trijntje een groot succes was ?

-
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-

-

De KinderMuziekGroep onder de deskundige leiding
van Lisette Cillessen haar eerste optreden heeft
gehad bij de presentatie van De Blaaskist ?
En dat dat voor onze jongste muzikantjes wel héél
erg spannend was voor zoveel publiek ?
Onze slagwerkinstructeur Melvin en zijn Margo de
trotse ouders zijn geworden van zoon Dave ?
Papa en mama, gefeliciteerd en geniet met z’n
drietjes !
Dat de dames tijdens het studieweekend maar niet
genoeg konden krijgen van de boswandeling (en dan
bedoelen wij dat lekkere drankje natuurlijk).
Femke nu ook weet wat een boswandeling is ?



Hallo allemaal,
Diverse malen is mij na de repetitie gevraagd of ik een
stukje wil schrijven om mijzelf aan u voor te stellen.
Blijkbaar vragen veel mensen zich af wie toch die vrouw is
die voor het opleidingsorkest staat.
Tot nog toe vond ik niet de tijd om in de pen te klimmen;
te druk met het voorbereiden van concertjes en
tussendoor nog tijd vinden om mijn overgangsauditie van
jaar 3 naar 4 voor te bereiden. Nu dit alles heerlijk achter
de rug is, vind ik eindelijk de tijd om wat over mezelf op
papier te zetten.
Voor degenen die
mij helemaal nog
niet kennen: mijn
naam is Femke
Tijenk.
Sinds september
heb ik de eer het
opleidingsorkest
van Wilhelmina te
mogen dirigeren,
wat ik met veel
plezier doe.

Mijn achtergrond is zeer divers: van creatief therapeut
beeldende vorming naar software engineer bij Atos Origin,
ben ik eindelijk “thuis gekomen” bij de muziek als trompet
docent/dirigent.

Tijdens mijn opleiding tot creatief therapeut en bij mijn
omzwervingen in diverse banen, vond ik altijd wel tijd om
te spelen. Het liefst in groepsverband. In mijn studietijd
verruilde ik mijn bugel voor een trompet en de plaatselijke
fanfare voor filharmonie Gelre in Arnhem.
Hier heb ik jaren met ontzettend veel plezier gespeeld.
Op het moment dat ik door een arbeidshandicap mijn werk
als software engineer niet langer kon doen, besloot ik van
mijn hobby mijn werk te maken. Ik ben gestart met de
conservatorium opleiding in Arnhem bij Tonnie Kievits,
welke ik in december af sluit. Bij deze allen van harte
uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn !

Het muziek maken zat er al erg jong in. Zo ben ik ooit
begonnen op de blokfluit. Hierna wilde ik een ‘echt’
instrument leren spelen. Mijn ouders raadden mij en mijn
zus aan om bij de plaatselijke fanfare te gaan kijken voor
dwarsfluit. Berdien Stenberg was toen helemaal ‘hot’.
Het moge duidelijk zijn dat mijn ouders zelf weinig muzikale
kennis hadden. Geen fluit te bekennen bij die fanfare! Ik
koos voor de bugel en mijn zus werd direct verliefd op ‘dat
grote instrument daar’ wat een euphonium bleek te zijn.
Deze bespeelt ze nog steeds.

Om deze studie te kunnen bekostigen ben ik bij de FKNR
(Fanfare Korps Nationale Reserve) gaan spelen. Een
militair orkest van de landmacht dat voornamelijk in de
weekenden diensten draait. Dit kon ik zodoende goed
combineren met mijn voltijd studie. Al snel speelde ik ook
in het jazz combo van dit orkest waar ik mij muzikaal
lekker heb kunnen uitleven. Uiteindelijk ben ik steeds
meer naar het lesgeven en dirigeren toe gegroeid. In mei
van dit jaar heb ik besloten me hier helemaal op te gaan
richten. Dit betekende stoppen bij de FKNR, waar ik
ondertussen gemiddeld 3 tot 4 dagen in de week voor in
de weer was. Hoewel ik de mensen van dit orkest mis,
heb ik geen spijt van mijn keuze.
Zo is er tijd vrij gekomen voor de jeugdorkesten die ik nu
dirigeer, waaronder Wilhelmina.
Ik heb hier een plek gevonden waar ik mijn muzikale
kennis mag overdragen. Inmiddels hebben we onze eerste
concertjes gehad en wat mij betreft mogen er nog vele
volgen !!





Heel graag tot ziens bij Wilhelmina !
Groetjes,
Femke

Van vrijdagavond 5 tot en met zondagmiddag 7 juni ging
een groot aantal leden de grens over naar het mooie
Nutterden, om in Jeugdherberg De Wolfsberg een paar
onvergetelijke dagen te beleven. De foto’s, verderop in dit
Wilhelmientje, zeggen genoeg.
Hieronder een aantal (studie)punten opgesomd, die héél
hoog scoorden op de gezelligheids- en studiemeter:
-

-

-



Er is een nieuwe slagwerkdirigent opgestaan, te
weten Marijn van Haren ! Hij nam op zondagmorgen de taken waar van onze kersverse “papa
Melvin”.
Marijn heeft het klasse gedaan, en hij had de
lachers vaak op zijn hand. Bedankt Marijn !
Theo Roelofs en Marcel Janssen (De Mug)
bedachten op de zaterdagavond het ludieke
“buikschuiven”. Dus: tafels aan elkaar, bier en
afwasmiddel er op, luchtbed er achter, buikjes bloot
en schuiven maar !!!
Sjaak Rieken is de onbetwiste buikschuifkampioen
geworden. Helaas voor Sjaak dook hij bij zijn
tweede poging een halve seconde te laat op de
tafels, en daar worden je knieën, je bovenbenen en
je borstkas niet vrolijk van…Maar Sjaak is een
bikkel en zei dat het allemaal wel meeviel…

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Nòg een spontane actie op de zaterdagavond:
De peep show van Christian Rikken en jawel, alweer
Marcel de Mug. Degenen die het gezien hebben
weten genoeg, degenen die het gemist hebben,
jammer voor jullie……..
Sommige ouders van de jonge tamboers zullen
enkele sokken missen. Deze zijn in Nutterden in de
prullenbak beland, omdat niemand de exemplaren
aan geur of uitvoering herkende als eigen bezit.
Chris Luijben had dat laatste biertje op de
vrijdagavond eigenlijk moeten laten staan, maar
gelukkig kon hij wel goed mikken “auf der Toilette”.
Team 5 (o.a. Miel en Trudy) was overtuigd van winst
tijdens de spelletjesmiddag. Aan hun harde jel kan
het niet gelegen hebben dat ze toch flink verloren…
Het drankje “Boswandeling” is goed in de smaak
gevallen. Helaas was er véééél te weinig van
ingeslagen. Volgend jaar meer kratten boswandeling
dan kratten bier. Zo.
Super nanny Ankie Hulsen was onmisbaar.
Perfect hoe ze de jeugd in toom heeft weten te
houden.
Want die Duitse jongens zijn toch wel leuk,
hè meiden ?
De majorettes hebben fanatieker dan ooit
gestudeerd. Zou het aan de leuke toeschouwers
gelegen hebben ? (knappe Duitse heren loerden
urenlang door de ramen…).
Luuk Rikken vindt dat Marijn aan aardbeien moet
denken om goed te kunnen presteren met de
spelletjes. Toelichting ? Vraag ’t aan Luuk !
Maud de Bruijn was jarig op zondag. Ze is minimaal
3x door iedereen toegezongen. Maud trakteerde op
haar beurt iedereen op heerlijke chocolaatjes.
De organisatie verdient de meeste studiepunten;
klasse voorbereid en begeleid. Bedankt !!!!

Het programma zag er in grote lijnen als volgt uit:
Vrijdagavond:
• Ontvangst, studie en daarna “vrije avond” met een
potje hartenjagen en de eerste glaasjes
boswandeling. Vele kregen de smaak goed te
pakken; er werden nog wat extra flessen
ingeslagen voor de zaterdagavond.
De jeugd heeft niet geslapen, maar super nanny
hield een oogje in het zeil.
Zaterdag:
• Rond 06.00 uur tromgeroffel van Marijn, rond 07.30
uur gevolgd door het getetter van Marijke en
Femke, ziezo, iedereen wakker !
Studie voor alle leden, een sportief zeskampje voor
alle overigen (skippybal werpen, springstok
springen, help de brandweerman, tennisbalpoepen,
eierloop race).
‘S middags studie, om 15.00 uur gezamenlijk
spelletjes spelen:
schatgraven, beachvolleybal,waterspel,magic
fietsbandenspel, limbodansen.
‘S avonds,barbecue en show met 5 koppels:
Miel en Louis, Christian en Marcel, Lieke en
Laura, Sjaak en Lambert, Marijn en Chris.
Deze koppels gingen met elkaar de strijd aan.
Ze deden spelletjes waarna er steeds 1 koppel
afviel. Deze spelletjes waren: limbo dansen, Wie is
die baby (foto’s van leden raden), kleren van elkaar
aantrekken achter een wit laken met schaduw,
vragen quiz, toren van pisa.
Daarna dansen met de discotheek, later op de
avond buikschuiven.
Zondag:
• Ontbijt, gezamenlijk opruimen, optredens van alle
leden om het geleerde te laten zien en horen,
schnitzels eten en moe maar voldaan naar huis !

En zo zag dat studeren er uit:
(kijk voor meer foto’s op onze website !!)



Wilhelmina groeit en bloeit, maar dat is beslist geen reden
voor onze commissie om een rustpauze in te lassen.
Integendeel; wij zijn continue bezig met het zoeken naar
nieuwe (jeugd)leden, want aanvulling van het ledenbestand
moet een doorlopend proces zijn.
Ook onderhouden wij goede contacten met muziekschool
De Stroming en met onze eigen docenten om te kunnen
vaststellen of het opleidingenbeleid nog aan de wederzijdse
wensen voldoet of op punten aangepast dient te worden.
Project De Blaaskist:
In de afgelopen periode hadden wij onder andere de
organisatie van het muziekproject “De Blaaskist” op onze
agenda.
De leerlingen van basisschool De Sieppe hebben in de
maanden april en mei kunnen deelnemen aan dit mooie,
interactieve muziekproject. Muziek luisteren, meezingen,
muziekinstrumentjes maken, èn zelf “toeteren” op de
instrumenten uit de goed gevulde Blaaskist, het kon
allemaal.
Tijdens de eindpresentatie op 29 mei jl. werd het pas ècht
spannend: muziek maken met de fanfare ! Met veel
enthousiasme lieten de kinderen zich van hun muzikaalste
kan zien.
Al met al een heel geslaagd project. Hopelijk is de
belangstelling voor onze fanfare bij veel kinderen gewekt,
en mogen we binnenkort nieuwe leden verwelkomen.
Wij houden u op de hoogte.

Een paar foto’s van “De Blaaskist”:

Gratis kennismakingsworkshops:
In de weken voorafgaande aan de zomervakantie zijn gratis
workshops gegeven voor zowel blaasinstrumenten,
slagwerk en dans/majorette.
De kinderen van basisschool De Sieppe zijn hiervoor
uiteraard uitgenodigd, maar ook via onze website, Omroep
Groesbeek, Het Groesbeeks Weekblad, en tijdens de Open
Dag samen met Muziekschool De Stroming zijn onze
workshops onder de aandacht gebracht.
Inmiddels zijn ook 10 kinderen van de KinderMuziekGroep
aangemeld voor de workshops. Aan de hand van de
workshops zullen zij beslissen voor welk instrument zij het
komende jaar graag muziekles willen volgen, of dat ze gaan
aansluiten bij onze Majorettengroep.
Vooralsnog zijn de volgende aantallen deelnemers bekend
voor de workshops:
• Blaasinstrumenten:
8 deelnemers
• Slagwerk:
9 deelnemers
• Majorettes:
7 deelnemers
Kom bij de KinderMuziekGroep !
Na de vakantie zijn er weer plaatsen vrij in onze
KinderMuziekGroep. Kinderen in de leeftijd van 5 tot 9 jaar
worden door onze muziekdocente Lisette Cillessen op
professionele maar kinderlijke wijze meegenomen in hun
eerste muziekavonturen. Bel voor meer informatie met
Lisette: 024-3975800.
Tot slot vermeld ik nog graag dat 5 van onze leden
binnenkort examen zullen doen bij Muziekschool
De Stroming om het felbegeerde A-diploma te behalen.
In het volgende Wilhelmientje meer daarover.
Met vriendelijke groet,
Namens de commissie Ledenwerving & Opleiding,
Michel Kleuters



Op dinsdagavond 2 juni togen Miel Fransen en Germa Driessen
er weer op uit met notitieblok en fotocamera, om een gezellig
gesprek te gaan voeren voor de rubriek “Op de koffie bij”.
Ditmaal belden zij aan bij Marie Groenen.

Héél veel koffie en héél veel borrels heeft Marie,
samen met haar man Gerrit, ingeschonken bij haar
Wilhelmina. Jarenlang waren zij samen de vertrouwde,
altijd lachende gezichten achter de tap.
De gastvrijheid zit er nog altijd in bij Marie, want we
starten niet met ons gesprek voordat een lekker kopje
koffie ingeschonken is, met daarbij een heerlijke koek. Zelf
neemt Marie een glaasje Sherry, haar vaste avondritueel.
En dan vertelt Marie haar (levens)verhaal, waarin fanfare
Wilhelmina een hele belangrijke rol gespeeld heeft.
Overigens is Marie nog steeds erg begaan met het wel en
wee van Wilhelmina, ze volgt alles nog met veel
belangstelling, al is dat nu meer “op afstand” omdat haar
gehoor en haar gezichtsvermogen in de loop der jaren
nogal verminderd zijn.
De liefde voor Wilhelmina is altijd gebleven.

zorg voor haar moeder op zich, tot het laatst toe.
Dit combineerde ze liefdevol met het drukke gezinsleven.
Gerrit en Marie leerden elkaar in de oorlog kennen. Marie
was geëvacueerd bij de familie van Gerrit in Overasselt.
Marie was destijds 20, Gerrit ook.
Toen de aanval op Kleve een feit was moesten de
evacués uit Overasselt elders onderdak vinden. Marie
kwam terecht in Ooijen. Haar vader bleek richting België
te zijn vertrokken. Een half jaar later kwam hij al liftend
terug in de richting van Groesbeek. Het huis van de familie
Groenen aan de Knapheideweg was in de tussentijd
volledig verwoest. Na de oorlog heeft de gemeente op
deze plek een barak geplaatst waarin 3 huishoudens
onderdak vonden. Het opnieuw bouwen van het huis kon
van start gaan.
Niet lang na de oorlog, in 1948, trouwden Marie en Gerrit.

Marie is een Groesbeekse in hart en nieren. Geboren op de
Knapheideweg. Op de plek waar ze opgroeide en met
Gerrit en hun gezin mooie jaren beleefde is nu tuincentrum
“Groen Groesbeek” gevestigd.
Toen ze dit huis samen met Gerrit kocht woonden ook haar
ouders, broer en zus nog bij hen in.
Er werd een mooi gezin gesticht met vier kinderen: Sjaak,
Aletta, Diny en Peter. Inmiddels zijn er ook 8 kleinkinderen
en 3 achterkleinkinderen geboren, allemaal jongens, een
heel mooi elftal volgens Marie !
Als vanzelfsprekend nam Marie jarenlang de dagelijkse

Op 27 augustus werd er voor de wet getrouwd. Bij gebrek
aan getuigen werden twee personen die bij de
gemeentelijke sociale dienst moesten zijn uit de
wachtkamer “geplukt”. Marie herinnert het zich als de dag
van gisteren. De beide heren waren De Rooie Lin en Det
Eikholt.
Marie laat lachend weten dat er van samen slapen op dat
moment nog geen sprake mocht zijn. Wèl vanaf 14 april
daaropvolgend; toen trouwden ze voor de kerk.
De wederopbouw van het huis aan de Knapheideweg
duurde ± 8 jaren. In die tijd woonden ze 7 jaren in het
Herwendaal, en 1 jaar in de barak op het bouwterrein.
Gerrit en Marie verdienden met allerlei werkzaamheden de
kost: Gerrit van huis uit als boer, bij de steenovens in De
Ooij, in de bouw als opperman, stratenmaker in Duitsland,
en op het eigen land aan de Knapheideweg in de
boomkwekerij.
Uiteindelijk kwam hij vanwege rugklachten in de WAO
terecht. Omdat hij niet graag stil zat en iets voor de
gemeenschap wilde betekenen sloot hij zich aan bij de
begrafenisonderneming van John Jacobs. Met veel
toewijding heeft Gerrit 16 jaren – tot zijn 75e – bij John
gewerkt.
Marie werkte tijdens de oorlog bij “Splender” aan de
St. Annastraat, daarna werkte ze “in betrekking” zoals dat
heette, en als dienstbode. En natuurlijk had zij haar handen
vol aan gezin en huishouden.
Via hun kinderen kwamen Gerrit en Marie bij fanfare
Wilhelmina terecht. Dochter Diny startte als jong meisje met
muziekles. Ze bespeelde tot haar 13e de bariton maar hield
het daarna voor gezien. Zoon Peter startte op zijn 9e met de
concerthoorn en kreeg les van Joop Molenkamp.
Enkele jaren later maakte Peter ook deel uit van

De Waldecho’s, een blaaskapel die ontstaan was uit de
gelederen van de fanfare. Waardevolle vriendschappen
waren er óók, onder andere met Tonnie Arents.
Peter kocht een eigen trompet. Hij was fanatiek en wilde
zijn talenten volledig benutten. Er werden plannen
gemaakt om aan te sluiten bij het muziekkorps van de
landmacht. Helaas is het zover niet gekomen.
Gerrit en Marie sloten zich aan bij het oudercomité.
Wilhelmina had destijds nog geen beschikking over een
eigen clublokaal, er werd o.a. gerepeteerd bij “Joop van
Jan van Toon”. Samen met moeder Roelofs en met Mia
van de Ven bekommerden Gerrit en Marie zich om het
drankgebruik van onze jongste leden. Nog geen 16
betekende nog geen bier, maar wel af ten toe een
sneeuwwitje…
Het echtpaar Groenen was al van meet af aan
ingeburgerd bij Wilhelmina en voegde zich bij het Comité
FW, samen met o.a. Bertus Peters, Piet vd Bergh, Theo
Hermsen, Marinus de Haan en Jan en Mientje van de
Ven.
Dit comité organiseerde diverse activiteiten om de
verenigingskas te spekken, waaronder rommelmarkten,
(varkens)bingo’s, kerstmarkten en kerstversieringen in het
dorp.
Ook werden de onvergetelijke uitstapjes naar het Duitse
Mehrum georganiseerd.
Marie herinnert zich nog goed dat zij eens aan de kassa
zat bij de rommelmarkt en getuige mocht zijn van de gulle
gaven van de heer Van Gils. De entree bedroeg slechts
1 gulden, maar het tienvoudige ging naar de verenigingskas !
< Marie gaat zo op in haar verhaal dat ze nog geen kans
gezien heeft om van haar Sherry te drinken. Bij haar

eerste slok zegt ze: “Gillie mint zeker dat ik ‘m loat stoan.
Niks d’r van, ik drink ‘m ècht wèl uut”.
Daarna gaat ze weer verder met haar verhaal >

repetitieavonden van zowel fanfare, slagwerk als ook
majorettes waren zij van de partij.
Daarnaast was Gerrit ook “conciërge” van het gebouw.

Gerrit is rond 1973 lid geworden van Wilhelmina. Hij werd
benaderd door Frans d’n Drukker om vaandelofficier te
worden, en hij zei meteen “ja”.

Het comité heeft in de zeventiger jaren de majorettes
opgericht. Drijvende kracht was Bertus Peters.
Ook Gerrit en Marie waren altijd heel nauw betrokken bij
de majorettes. Toen ze 30 jaar getrouwd waren
sponsorden zij mooie stof voor nieuwe rokjes die door Jan
Beson gemaakt werden.

Marie onthult een slaapkamergeheim…
Vóórdat het nieuwe vaandel dat op dit moment nog steeds
gebruikt wordt, aan de vereniging werd aangeboden stond
het enige tijd op een geheim plekje op de slaapkamer van
Gerrit en Marie. Zij hadden zich er zorgvuldig over ontfermd
en gunden uitsluitend het toenmalige bestuur een kijkje in
hun slaapkamer om de nieuwste aanwinst alvast te kunnen
bekijken.

Vele jaren stonden Gerrit en Marie samen achter de tap
toen Wilhelmina zich in haar eigen lokaal aan de
Kloosterstraat vestigde. Niet op één avond, maar bij de drie

Ook Blaaskapel “De Muppets” had een bijzondere plek in
het hart van echtpaar Groenen. Deze gezellige club werd
destijds mede op initiatief van Gerrit en Marie opgericht.

De gezelligheid bij Wilhelmina zal Marie niet snel vergeten.
Ze heeft genoten van de leuke contacten met velen, en ook
hele fijne vriendschappen opgebouwd.
Alle foto’s en overige tastbare herinneringen aan
Wilhelmina heeft Marie altijd zorgvuldig bewaard.



Vier befaamde kapellen uit de regio streden op 17 mei
2009 in een overvolle Mallemolen om de “Mallemolen
Wisseltrofee”.
Het succesvolle blaaskapellenfestival werd vorig jaar
geïntroduceerd en zal als het aan Wilhelmina ligt een
jaarlijkse traditie worden.
Deelnemers dit jaar waren: Freunde Echo uit Overloon,
De Rozenbottels uit Haps, Die Original Maastaler uit
Heijen en de Ravenvennerkapel uit Velden.
Liefhebbers van Egerländer, Tsjechische en Böhmische
blaasmuziek genoten van Blaasmuziek op z’n Best !

Marie Groenen: een bijzondere vrouw met een
groot fanfarehart; daarin zijn alle herinneringen
voor altijd opgeslagen ! Vandaag haalde zij er in een
gezellig gesprek een aantal naar boven.
Marie, bedankt voor de gastvrijheid en voor de mooie
verhalen. Wij hopen je nog eens bij Wilhelmina te mogen
begroeten !
Namens alle leden,
Miel Fransen en Germa Driessen
NB:
Tips voor de volgende gast(en) voor de rubriek
“Op de koffie bij…” kunnen gemaild worden naar de redactie:
reiniergerma@alice.nl

Freunde Echo uit Overloon kwam als winnaar uit de bus,
onder andere vanwege hun uitstekende muzikaliteit,
het afwisselende repertoire en het goede contact met het
publiek.
Wanneer u het optreden van deze topmuzikanten gemist
heeft, òf wanneer u ze nogmaals wil zien schitteren:
op zaterdagavond 11 juli a.s. treden zij op tijdens ons
muziekweekend op Camping De Oude Molen.
Aanvang 20.00 uur, toegang is gratis !








Vraag:
Waar komt augustus voor juli?

Stoeien met drumstokjes…
Kun je vier van deze driehoeken overhouden door vier
drumstokjes weg te nemen?

Antwoorden verderop in dit Wilhelmientje.










♪

Stel jezelf even voor:
Hallo, ik ben Maud, ik ben 15
jaar en ik dans bij de majorettes.

♪

Opleiding/beroep:
3e klas VMBO-T op het NSG.

♪

Hobby’s ?
Dansen en computeren.

♪

Vanaf wanneer ben je lid van
Wilhelmina, en wat is jouw bijdrage
aan onze club (eventueel ook naast
het musiceren) ?
Ik ben lid vanaf 2002, en ik
help met de appelactie.

♪

Als je aan Wilhelmina denkt,
welke leukste herinnering of
anekdote kun je dan noemen ?
Alle concerten zijn super leuk !
En vooral ook de studieweekenden !

♪

Hoe zie jij de toekomst van “ons Willemien”?
Ik weet zeker dat Wilhelmina nog héél lang zal
bestaan, en héél gezellig zal blijven !

♪

Waarom zou je mensen aanraden om lid te worden
van Fanfare Wilhelmina?
Omdat het super gezellig is !

♪

Van welke muziek hou je (naast de noten die je zelf
produceert)?
Van heel veel verschillende muziek,
maar vooral van de top 40.

♪

Wat was je grootste blunder ooit?
Ik denk dat die nog moet komen…

♪

Je beste eigenschap?
Eerlijk en behulpzaam.

♪

En misschien heb je ook een slechte?
Te nieuwsgierig.

♪

Wat is je grootste droom?
Gelukkig blijven!

♪

Heb jij nog wensen op muzikaal gebied, of een tip
voor onze dirigent instructrices?
Blijf allemaal zo doorgaan!
Nicole en Lisette, jullie dansen geweldig, en jullie
zijn zelf ook helemaal top !

♪

Op wie zullen we de volgende keer
de spotlights richten?
Op Marijn van Haaren.





Zondag 6 september, Kermisconcert

Kermisterrein, aanvang 11.45 uur

 Zondag 20 september, Bevrijdingsconcert
(onder voorbehoud)
Bevrijdingsmuseum, aanvang 11.30 uur
 Zondag 4 oktober, Rommelmarkt
Hofmans, aanvang 10.00 uur
 Zaterdag 17 oktober, 55-plus-middag
m.m.v. Grenszlandkapel, De Mallemolen.
 Zondag 18 oktober, Slagwerkoptreden
Wanroy
 Woensdag 11 november, St. Maarten
De Horst, aanvang 18.00 uur
 Zaterdag 14 november, aanbrengen Kerstornamenten
 Zondag 15 november, Intocht Sinterklaas
Groesbeek Centrum, aanvang 13.00 uur
 Zaterdag 21 november, Caeciliafeest
Repetitielokaal, aanvang 20.00 uur
 Zondag 13 december, Concoursdeelname
Slagwerkgroep

 Vrijdag 18 december, Jeugdactiviteit (info volgt)
 Zondag 20 december, Kerstbingo
Repetitielokaal, aanvang 20.00 uur
 Donderdag 31 december, opluistering
Oudejaarsviering
Cosmas- en Damianuskerk, aanvang 18.30 uur


1) In het woordenboek !

•

Eerste repetitie na de vakantie:
woensdag 2 september

Showgroep
• Eerste repetitie na de vakantie:
donderdag 3 september
Wij wensen iedereen een fijne vakantie toe!
Het bestuur



2)
Maak tijdens je vakantie een mooie foto terwijl je
Het Wilhelmientje leest. Stuur die naar de redactie van
Het Wilhelmientje (reiniergerma@hetnet.nl) en maak kans
op een héle leuke prijs !!!
De winnaar wordt in het volgende Wilhelmientje bekend
gemaakt.


De vakantie staat weer voor de deur, dus iedereen kan
gaan genieten van een welverdiende vakantieperiode.
Hieronder zie je wanneer de repetities na de vakantie weer
beginnen. Heel graag tot dan !
Fanfare, Leerlingenorkest en KinderMuziekGroep
• Eerste repetitie na de vakantie:
maandag 31 augustus
Slagwerkgroep en JuniorPercussionGroep




