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Beste lezer, 
 
De tijd is voorbij gevlógen. Alweer een half jaar geleden 
sinds ik u voor het laatst schreef in ons vorige 
Wilhelmientje.  
 
Het Bestuur heeft na de ledenvergadering van 2 april jl. wat 
wijzigingen ondergaan:   
 
Marion Kersten heeft besloten haar bestuurstaken neer te 
leggen. Na bijna 25 jaar (!) vond ze het welletjes.  
Iedereen die Marion kent (en  
wie kent haar eigenlijk niet??)  
weet echter, dat ze op heel  
veel fronten actief blijft, en dan 
met name voor de Showgroep  
die ze samen met haar doch- 
ters Nicole en Lisette begeleidt. -  
We konden altijd al op haar  
rekenen, en dat kunnen we  
gelukkig gewoon blìjven doen.  
Bedankt Marion voor alles wat  
je al deed, en voor wat je nog  
gáát doen ! 
                                                                                                        
 

Michel Kleuters heeft zich het afgelopen jaar binnen het 
Bestuur georiënteerd. Dat klinkt alsof je, achterover 
leunend, alles op een afstandje bekijkt. Maar niets is 
minder waar! Vanaf het begin was de bijdrage van Michel 
erg waardevol. Zijn brede muzikale en bestuurlijke bagage 
kwamen goed van pas. Al vrij snel nam Michel het aan- 
dachtsgebied Ledenwerving voor zijn rekening. Daar pluk-
ken wij nu al de vruchten van. We waren dan ook erg  
enthousiast dat Michel zich officieel beschikbaar stelde 
voor ons bestuur. Ook onze leden zijn al overtuigd van  
zijn goede bijdrage; zij stemden unaniem vóór.  
Welkom Michel ! 
In de huidige bezetting is het bestuur bijna op sterkte.  
Wat we nog missen is een tweede secretaris. 
Belangstelling, of kent u iemand? U mag mij er ’s nachts 
voor wakker bellen !!! 
 
In het afgelopen halfjaar waren er ook momenten van 
intens verdriet. Op 24 februari 2007 hebben wij afscheid 
moeten nemen van onze fanfarevriend Wim van ’t Hull. 
Een vrijwilliger met een groot fanfarehart die ontelbare 
uren voor onze vereniging klaarstond, vaak met zijn vrouw 
Ank en zoon Charles aan zijn zijde. Altijd goed gehumeurd 
nam Wim gevraagd en ongevraagd heel veel klussen op 
zich. Ruim 18 jaar lang, als vanzelfsprekend, zonder 
daarbij aandacht voor zichzelf te vragen.  
Het verlies van Wim is een heel groot gemis voor onze 
vereniging. Wij zullen de fijne herinneringen aan hem  
voor altijd koesteren.  
 
Verderop in dit Wilhelmientje vindt u verslagen van diverse 
activiteiten die achter ons liggen, maar ook vooruitblikken 
ontbreken niet. Het gaat ons goed ! Ik wens u van harte 
hetzelfde toe !    
     Namens het bestuur,  
     Miel Fransen, Voorzitter 

 



         

 

 
 
 
                                                Groesbeek, juni 2007 
 
 
Beste muziekvrienden,  
 
Dat muziek maken en gezelligheid onafscheidelijk met 
elkaar verbonden zijn is mij weer eens heel duidelijk 
geworden tijdens ons onvergetelijke studieweekend in 
Nutterden. Tijdens de studie-uurtjes, maar ook tijdens alles 
daaromheen (perfect georganiseerd trouwens !) heeft 
iedereen zich zichtbaar vermaakt. Ikzelf niet in de minste 
plaats. En zoals een goed muzikaal leider dat hoort te doen  
ging ik pas slapen op het moment dat het volledige orkest 
mij al was vóór gegaan… 
 
Op 24 en 25 november gaat Wilhelmina weer in  
De Mallemolen de bühne op voor het - inmiddels 
traditionele - jaarlijkse Themaconcert. Enkele muziek-
stukken liggen alweer enige tijd op de lessenaars.  
Dit jaar is gekozen voor een thema waarmee we muzikaal 
gezien letterlijk alle kanten op kunnen. We gaan namelijk in 

vogelvlucht de wereld rond. De exacte route is nog niet 
bepaald, maar we komen in elk geval langs Duitsland, 
Frankrijk, Spanje, Schotland, Argentinië, Brazilië, Afrika  
en Japan. De toegangskaarten liggen al klaar bij  
De Mallemolen. Ga gerust alvast langs en reserveer  
een plaatsje bij dit prachtige concert van Wilhelmina  
op haar best !  
 
Als muzikaal leider bekommer ik mij niet alleen over de 
kwaliteit van de muzikanten, maar ook over die van de 
instrumenten. Een aantal “oldtimers” is hoog nodig aan 
vervanging toe. Omdat het spekken van een verenigings-
kas heel wat tijd en energie kost geldt hier het motto “alles 
op z’n tijd”. Op korte termijn worden er twee nieuwe 
bassen aangeschaft. De huidige exemplaren dateren van 
ver in het guldentijdperk. Anno 2007 moeten we er heel 
wat euro’s voor neertellen, maar dan heb je ook wat ! 
Houdt u de achterste rij van ons orkest in de gaten;  
de bassen en hun trotse eigenaren glimmen u straks  
vast en zeker tegemoet ! 
                                                              
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




 

Graag tot ziens  
bij een van onze  
volgende optredens,  
u bent van harte welkom !  
 
 
 
Louis van de Waarsenburg, 
muzikaal leider 
  



         

  

                           

 
 

 
 
 
 
 
Wist u dat:  
 
- we allemaal ontzettend blij zijn dat Gerda Rieken 
 (voormalig secretaris) in het comité 110 jaar Fanfare 
 Wilhelmina heeft plaatsgenomen?  
- wij haar in het bijzonder van harte welkom willen 
 heten, en blij zijn dat zij het draadje weer oppakt?  
- Sjaak Rieken ambities heeft voor het 
 voorzitterschap voor de fanfare?  
- hij al een geweldige speech gehouden heeft in 
 Nutterden: “dames en heren, ik wilde nog even dit 
 zeggen. DIT.”  
- onze ere-voorzitter Theo Hermsen gelukkig goed 
 is opgeknapt na een hartoperatie, en wij hem weer 
 van harte welkom heten in ons midden?  
- onze dirigent er een nieuw baantje bij heeft, 
 namelijk het showen van stoeipakjes! 
- sommige fanfareleden er na de repetitie vaste 
 rituelen op nahouden? “Ik goi noar huus. Badje, 
 bedje…”! 
- Lambert en Reinier een grotere auto moeten 
 aanschaffen omdat de nieuwe bassen niet langer in 

 de kofferbak passen ?  
- bovendien perfecte schokbrekers vereist zijn, 
 omdat de bassen zich geen krasje kunnen 
 permitteren ?   
- Jan Kuijpers niet vaak achter het net vist,  
 maar alwéér “viskampioen” is geworden ? 
- er bij De Mallemolen al kaartjes te koop zijn voor 
 ons Themaconcert in november ?  
- onze secretaris Moniek een nieuwe baan heeft 
 gevonden ? Proficiat !  
- het studieweekend in Nutterden een echte topper 
 was ? 
- wij de organisatie daarvoor hartelijk danken ?  
- een verslag met foto’s van het studieweekend te 
 vinden is op onze website 
 www.fanfarewilhelminagroesbeek.nl ? 
- enkele fanfaristen zó enthousiast zijn geworden 
 na het studieweekend dat ze nu muzieklessen 
 nemen om nòg beter te worden ?  
- het altijd mogelijk is om zelf een groepsrepetitie 
 te organiseren, ja toch Louis, niet dan ? 
- we allemaal erg benieuwd zijn naar het thema van 
 het Caeciliafeest in november ? 
- Louis sinds kort ook weet wat ducken is ? 
- degene die óók weet wat dit is, het mag zeggen… 
- u zich via onze website kunt aanmelden voor 
 proeflessen musiceren, slagwerk en showgroep ?  
- jong en oud van harte welkom zijn ?  
- sommige leden op maandagavond een ontzettende 
 drang hebben om naar het repetitielokaal te gaan, 
 zelfs als de repetitie vanwege een nationale 
 feestdag niet doorgaat… 
 
 
 
 

? 

? 

? 
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Breng Willem via de kortste route naar Mina ! Succes !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Fritske komt huilend 
naar huis toe gerend.  
Moeder vraagt wat 
hem overkomen is.  
“Ik ben heel hard  
van de toonladder 
gevallen !”  
 
 
 
 
 
Loopt een muzikant in 
Amsterdam, op zoek 
naar het concert-
gebouw.  
Aan een toevallige 
voorbijganger vraagt 
hij: “meneer, weet u 
hoe ik bij het concert-
gebouw kom?”.  
Antwoordt deze: 
“oefenen meneer, 
vooral blijven  
oefenen !”.  
 
 
 
 
 
 



         


 
Het is alweer even geleden, maar de herinneringen zijn nog 
vers. In een - zowel op zaterdag als zondag - tot de nok toe 
gevulde Mallemolen genoten de aanwezigen van een 
spetterend optreden van fanfare Wilhelmina, in samen-
werking met Popkoor Trente Plus.  
Musical en Songfestival stonden centraal als het om de  
muziekkeuze gaat. Après Toi, Ein Bisschen Frieden en 
Dinge Dong bijvoorbeeld. Liedjes uit lang vervlogen 
songfestivaltijden, maar die iedereen nog moeiteloos 
meezingt.  
“May we have your votes please ?” Het publiek klom na 
deze oproep enthousiast in de pen en gaf de persoonlijke 
top-3 aan. Op een groot videoscherm werden de scores 
vervolgens live in beeld gebracht en bij elkaar opgeteld.  
De grote winnaar bij beide concerten bleek Dinge Dong.  
 
Een bedankwoordje aan iedereen die zijn of haar 
medewerking verleende aan het succes van “Songs for 
Millions” is op zijn plaats !   
 
 

In het bijzonder bedanken wij:  
 

      Kwekerij Eikholt 
 
die belangeloos per vrachtwagen twee ritten naar Elshout 
verzorgde, zodat ons podium, keurig op pallets, bij  
De Mallemolen kon worden afgeleverd. Heel wat reisuren 
en sjouwwerk zijn ons daardoor bespaard gebleven. 
Hartelijk dank daarvoor !!!   
 
Deze reactie van bezoeker “Mientje” spreekt voor zich:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 







 
 



         

Enkele foto’s van Songs for Millions: 

 
Deze dames zorgden voor een gastvrije ontvangst. 
 

 
Fanfare en Trente Plus aan het werk.  

 

 
Presentatieduo Robert Claus en Diane Kokke.  
 

 
Suzanne Menheere zong de sterren van de hemel.   



         

           

 

                    Wilhelmien !  
 
Het is haar niet aan te zien, maar onze Wilhelmina is een 
dame op leeftijd ! Op 1 november 2008 wordt zij 110 jaar !  
Tijd voor een feestje dus. 
 
Inmiddels zijn de voorbereidingen gestart. Speciaal voor 
deze gelegenheid is een commissie in het leven geroepen, 
bestaande uit negen enthousiaste vrienden en vriendinnen 
van Wilhelmina: Reinier Driessen Sr., Jos Eikholt, Miel 
Fransen, Theo Hermsen, Theo Janssen, Willie Janssen, 
Gerda Rieken en Tanja Roelofs. De financiën zijn in goede 
handen bij Christian Rikken.   
 
De commissie wil alvast het volgende prijsgeven: 

• De festiviteiten vinden plaats van 29 mei t/m 1 juni 
2008. 

• Locatie: De Mallemolen. Ook wordt op het 
kermisterrein een voorjaarskermis georganiseerd.  

 
U bent van harte welkom op ons verjaardagsfeest.   
Wij houden u op de hoogte !  

          



 
Het kan u bijna niet ontgaan zijn: tijdens Carnaval 2007 
zorgde Fanfare Wilhelmina voor "Stimmung ien Egelland".  
Compleet met zangers Leni und Ludwig (Trijntje Cochius 
en Theo Janssen) ging Wilhelmina - als altijd - voorop in 
de optocht door het Keulen van Gelderland. En inderdaad:  
er wàs Stimmung ien Egelland ! Het publiek was erg 
enthousiast over de gezellige muziek (o.a. Egerland 
Heimatland, en Wir Sind Kinder von der Eger) en over de 
bijpassende kleding.  
 
Ook dit jaar kwam die kleding uit eigen atelier. Vier dames 
staan al 20 jaar garant voor de prachtige carnavalsoutfits 
voor zo’n 70 leden, en dat mag best eens gezegd !  
Petra Verbeet, Brigitta Janssen, Marion Kersten en Germa 
Driessen hebben al honderden meters stof en kilometers 
garen verwerkt voor Wilhelmina.  
Elk jaar zo rond oktober begint het weer te kriebelen. Een 
thema bedenken, de patronen voor de kleding uitwerken, 
stof inkopen tegen de allerzachtste prijsjes, en daarna 
enthousiast aan de slag. De naaimachines komen te 
voorschijn, en de pedalen worden drie maanden lang zeer 
regelmatig, en in de laatste weken als het nodig is 
“stationair”, ingedrukt. De Groesbeekse carnavals-
schlagers werken daarbij als arbeidsvitamine.  



         

Dit jubileumjaar was aanleiding om de dames in het 
zonnetje te zetten. Namens alle leden werd een heerlijk 
diner aangeboden en van de majorettes kregen ze een 
mooie bos bloemen. Petra, Brigitta, Marion en Germa, 
alaaf, alaaf voor jullie grandioze inzet !   
 

   
De dames aan het werk, thuis bij Wilhelmina.  
De bestuurskamer wordt enkele maanden in beslag genomen.     
                                                                                        

 
Twintig jaar kleding uit eigen atelier, dat verdient een bloemetje !   

 
  
 

 

Nog één keer passen en 
meten. 
Daarna alles klaarleggen 
voor de grote dag.  
 



         

                     
                
 De eigen bouwploeg wordt óók elk jaar fanatieker en heeft 
 dit keer een prachtige egel gebouwd.  
 Bedankt Theo, Reinier en Raymond !  
 
 

                

 
 

 



         

 
Leni und Ludwig zorgden ook in het repetitielokaal voor Stimmung !                                            
 

 
…en Marietje, Frans en Jan zorgden voor onze pilskes, proost !  





         


Hier is ie dan: onze spiksplinternieuwe Banner.    
Een ”Banner” is een vakterm uit de reclamewereld. En van 
vakmanschap mogen we hier gerust spreken. Op een groot 
doek zie je de drie disciplines van Wilhelmina: Fanfare, 
Slagwerk en Showgroep. Bij onze volgende optredens zul 
je onze Banner niet over het hoofd kunnen zien. Kom onze 
fotomodellen gerust eens van dichtbij bekijken.   
Luuk, Lenny en Didy, bedankt voor jullie poseertalent ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   

         
       
 
 
Mag ik ons even voorstellen ? 
Wij zijn Theo en Lianne Roelofs. Vader en dochter,  
beide leerling fanfare lid, en beide bespelen wij de bugel. 
Ik, Theo, ben getrouwd met Tanja, en samen hebben we 
nog twee dochters namelijk Eline en Tessa. 
 

 



         

Ik ben geboren in de “fanfare familie Roelofs”, en ben de 
broer van Koos, Jeanne en Trudy, alledrie musicerend lid 
bij de fanfare, en hoe !  
Twee van mijn andere zussen, Annemiek en Carolien, 
waren in het verleden lid van Wilhelmina.  
 
Ook uit de tweede Roelofs-generatie zijn fanfare-leden 
voortgekomen. Ik ben de oom van Judith Theunissen en 
van haar zus en ex-lid Corinne. 
 
Toen ik een jaar of tien, twaalf was vonden mijn ouders dat 
ik samen met mijn broer Huub op bugelles moest, destijds 
nog bij Joep Molenkamp. Onze drie grote zussen waren al 
lid van Fanfare Wilhelmina.  
Maar ja ….als je op de boerderij woont, en het altijd druk 
hebt, wil het thuis oefenen er wel eens bij inschieten of op 
de tweede plaats komen. 
Daarom haakte Huub na ± anderhalf jaar af, en hield ik het 
na twee jaar voor gezien.  
Ondertussen kwamen Trudy en Carolien bij de fanfare. 
 
Zo gingen de jaartjes voorbij, en af en toe kwamen de 
gedachten om weer bij de fanfare te gaan, vooral door het 
aandringen van mijn zussen… 
Maar omdat ik in die tijd nog erg fanatiek carnavalswagen- 
bouwer was, was dat niet te combineren. 
Toen ik na bijna twintig jaar (eind 2005) besloot te stoppen 
met de carnavalsclub dacht ik “ik ga na 27 jaar maar weer 
eens proberen of er nog iets is blijven hangen van die  
muzieklessen”. Dat was helaas niet het geval… 
Maar na enkele privélessen van Louis en lessen van 
Herman (muziekschool De Stroming) verloopt het redelijk 
voorspoedig. 
 

Tijdens het oefenen thuis wilde mijn oudste dochter 
Lianne het blazen ook steeds vaker proberen. En ze 
begon het zo leuk te vinden dat ze op les is gegaan. 
Nu hebben we beide elke vrijdagavond les van Herman 
van Teffelen. Ook Lianne pakt het goed op, en daar ben ik 
best trots op !  
Ik kan haar thuis ook verder helpen als het niet zo goed 
lukt. 
Lianne is erg enthousiast over haar bugel.  
Ze heeft er op school al een spreekbeurt over gehouden, 
en solo opgetreden tijdens de kerstviering. 
Misschien dat ze na de zomervakantie gaat proberen aan 
te sluiten bij het leerlingenorkest.  
 
Wij hopen nog vele jaren mee te tuteren bij de fanfare,  
en er veel plezier te mogen hebben !!! 
 
Groetjes, 
Theo en Lianne  
 
…………………………………………………………………... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         




 

 u dat de dames van de fanfare 
jaarlijks een (muzikaal) uitstapje hebben ? 
 

 u dat ze dit jaar een hele bijzondere  
dag hadden uitgekozen ? 
 

 u dat dit de meest stormachtig  
verlopen dag van het jaar was ? 
 

 u dat dit op donderdag 18 januari was,  
de dag dat het gigantisch gestormd heeft, waardoor heel 
Nederland ontregeld was ? 
 

 u dat de dames toch om ± 14.30 uur op 
pad gingen ? Eerst verzamelen in het repetitielokaal en 
daarna, gezellig met z’n allen met de bus naar het centraal 
station in Nijmegen.  
 

 u dat ze héél snel in Nijmegen waren, 
omdat ze wind méé hadden? En dat de NS nèt besloten 
had om alle treinverkeer plat te leggen in verband met de 
stormachtige en gevaarlijke weersvooruitzichten ?  
 

 u dat dit de pret niet kon drukken?  
Ze besloten om tegenover het station iets te gaan drinken 
om te overleggen wat nu te doen.  
 

 u dat ze hun voorgenomen uitstapje 
niet wilden laten vervallen (tenslotte was “de oppas” niet 
voor niets geregeld…) en besloten om dan maar lekker uit 
eten te gaan ?  
 

 u dat dat, bij windkracht 10-plus,  
makkelijker gezegd is dan gedaan ? 
 

 u dat ze, na een lekker drankje, nog  
maar nèt op tijd in de – toen laatst vertrekkende – bus  
richting Groesbeek stapten, op weg naar restaurant 
 “La Vie” ? 
 

 u dat ze strandden bij Hotel Sionshof, 
omdat er een dikke boom dwars over de weg lag ? 



         

 u dat ze uiteindelijk, omdat Trijntje een 
sanitaire stop moest maken, bij Hotel Sionshof aan mooi 
gedekte tafels belandden, en daar lekker gegeten hebben ?  
 

 u dat ze, ondanks de tegenwind, 
toch weer veilig thuis zijn gekomen ? 
 

 u dat ze op donderdag 1 maart in de 
herkansing zijn gegaan en dat ze zonder problemen per 
trein in Utrecht terecht zijn gekomen ?  
 

 u dat ze toen wéér lekker gegeten 
hebben en dat ze daarna met z’n allen genoten van: 
 

                   
 
WIZ u dat onze verslaggeefster ter plaatse Koos Coenen was?  
Bedankt Koos !  




 
EEN VERSLAG VAN SLAGWERKER  FREDERIC DE HAAN 

 
De slagwerkgroep van Fanfare Wilhelmina kent een rijke 
geschiedenis, met ups en met downs. Zo waren we toen ik 
er begonnen ben met ruim vijftien mensen. Helaas viel 
vervolgens ineens door omstandigheden de groep uit 
elkaar. Zoals dat vaak gaat: als er één vertrekt volgen er 
meer. Gelukkig bleef er toch een fanatiek groepje over dat 
het aandurfde om met de jeugd in opleiding een nieuwe 
start te maken. Soms valt dat tegen, maar uiteindelijk 
hadden we weer een groep van tien slagwerkers.  
Enkele daarvan namen helaas weer afscheid als gevolg 
van school en andere activiteiten. We bleven met vijven 
over… 
In verband met de verbouwing van ons repetitielokaal 
moesten we tijdelijk verhuizen naar onze (zeer krappe !) 
locatie aan de Cranenburgsestraat. Met zo’n klein groepje 
kun je toch aardig wat kabaal maken in een kleine ruimte !  
We moesten ons clubje bij elkaar houden, een tijdje 
helaas zelfs zonder dirigent. Best gezellig hoor, maar de  
discipline was snel verdwenen. Natuurlijk gaven we niet 
zomaar op. Een nieuwe dirigent diende zich aan in de 
persoon van Melvin Puijn. Hij durfde de uitdaging met ons 
aan te gaan.  
Sinds we terug zijn in het gerenoveerde repetitielokaal 
gaat het steeds beter. Een nieuw interieur, èn een aantal 
nieuwe slagwerkers: Marijn, Luuk, Marjolijn (momenteel 
de jongste van onze groep). Af en toe kunnen wij als 
“ouwe garde” ook nog iets leren van deze nieuwkomers.  
 



         

En er is nòg een veelbelovend nieuw talent: Chris Luijben.  
 

 
Chris ”Hard-in-Aktie !” 
 
We scoorden vooral met het nummer “De Punica Oase”. 
Hoewel je natuurlijk in een oase niet zo snel een Kliko 
tegenkomt, was dat in onze uitvoering wèl het geval. Onze 
Kliko-drum-act werd erg gewaardeerd bij onze jonge 
toekomstige talenten in de zaal. Maar liefst negen 
enthousiaste kids meldden zich aan voor de workshops die 
Wilhelmina binnenkort organiseert. Hopelijk zijn het 
blijvertjes !  
 
Een paar weken geleden organiseerde Fanfare Wilhelmina 
een studieweekend in het Duitse Nutterden, vlak over de 
grens. Uiteraard was ook de slagwerkgroep van de partij.  
Er werd serieus gestudeerd aan diverse werken om deze 
later in het seizoen te kunnen presenteren aan een groot 
publiek.  
Op 3 november organiseren we bijvoorbeeld ons jaarlijkse 
Slagwerkfestival in ons repetitielokaal, aanvang 19.00 uur. 
Komt dat zien ! U bent van harte welkom ! 
 
Zoals u heeft kunnen lezen is de slagwerkgroep van 
Wilhelmina - letterlijk - volop in beweging.  

Op dit moment staat het opleiden van onze jongste 
talenten centraal. Zij staan garant voor onze toekomst. Het 
gaat goed, maar we zijn er nog niet, we kunnen nog wel 
wat enthousiaste slagwerkers gebruiken waarmee we 
gezellig kunnen musiceren. Of u nu jong bent, of wat 
ouder, u bent van harte welkom bij één van onze repetities 
(woensdagavond van 19:15 tot 21:15, Kloosterstraat 7).   
 
…………………………………………………………………... 
 

 
 
Luuk Rikken en Jeroen Hoogstraten presenteren trots  
het A-diploma Slagwerk dat ze onlangs behaald hebben.  
Een oorverdovende mega-roffel voor jullie prestaties, 
Proficiat !  
 

 
 

Chris heeft al zijn steentje 
bijgedragen aan onze 
drukbezochte repetitieavonden 
en aan ons studieweekend van 
enkele weken geleden.  
Nu we eindelijk weer redelijk op 
sterkte zijn kunnen we onze 
slagwerkkunsten weer vertonen 
tijdens concerten met de Fanfare 
en Showgroep. Onlangs hebben 
we een spectaculaire bijdrage 
geleverd aan de afsluiting van het 
project “De Blaaskist”. 



         




De leerlingen van de groepen 4 t/m 7 van Basisschool  
Het Vossenhol hadden een primeur. Zij mochten op  
school kennismaken met het bijzondere muziekproject  
De Blaaskist. In het vorige Wilhelmientje heeft u al het een 
en ander kunnen lezen over dit initiatief dat Wilhelmina, 
samen met Muziekschool De Stroming, genomen heeft.  

Inmiddels ligt het project al weer even achter ons en  
kunnen we tevreden terugkijken, maar ook vooruit, want als 
het aan ons ligt krijgt deze aanpak in de toekomst een 
vervolg.  

Op 13 april vond de eindpresentatie van De Blaaskist plaats 
in De Mallemolen. De leerlingen, hun ouders, broertjes, 
zusjes, en de leerkrachten, ze waren allemaal van harte 
welkom om samen met de fanfare en slagwerkgroep 
muziek te maken. Het  werd een gezellige en drukke 
muzikale happening. Quizmaster Martijn Schmiermann 
zorgde voor de nodige schwung in het programma en 
nodigde de kinderen èn hun ouders uit om actief deel te 
nemen aan het concert.  
Na afloop van de presentatie waren de kinderen in de 
gelegenheid om met de leden van de fanfare en de 
slagwerkgroep een praatje te maken. Ook konden zij zich 
inschrijven voor een aantal vervolgworkshops om de 
kennismaking met Wilhelmina voort te zetten. Hopelijk met 
een lidmaatschap tot gevolg, want dáár was het ons 
natuurlijk om te doen: nieuwe muziektalentjes verwelkomen 
bij onze vereniging.  
Negen kinderen meldden zich aan voor de workshops met 
de slagwerkgroep, en drie voor de workshops met de 

fanfare. Een mooi resultaat !                                               
Eén van de jongens was duidelijk erg onder de indruk van 
het optreden van de Slagwerkgroep, waarin de trommels 
even plaats hadden gemaakt voor afvalcontainers.  
Hij meldde zich namelijk aan met de opmerking  
“Ik wil óók bij de Kliko’s !”  

De leden van de fanfare en slagwerkgroep danken wij 
voor hun muzikale bijdrage, en de Wervingscommissie en  
organisatie voor de perfecte aanpak !  

          

          



         

   
 

 


  
♪ Stel jezelf even voor: 
 Ik ben Trijntje Cochius en ik ben 59 jaar. Ik maak nu 
 11 jaar muziek en speel de Bariton.  
 Na mijn scheiding ging ik verhuizen naar Mill, zat 
 een beetje in de put, totdat mijn zoon Evert zei: 
 ”Mam we gaan muziek maken!” Instrument 
 gehaald, begonnen  met een rechtshandige hoorn 
 en Evert een trombone. Na 3 maanden les werd de 
 hoorn  verwisseld en kreeg ik een linkshandig 
 exemplaar, zeg maar een onhandig exemplaar, het 
 lukte voor geen meter. Tijd voor iets anders: een 
 euphonium (sjiek woord voor Bariton) dat beviel 
 beter! 
 
 Na 1 jaar les slaagde ik voor het A-diploma en 
 ging de muziekwereld echt voor mij open; ik kon bij 
 alle muziekverenigingen terecht.  

Ik begon bij Harmonie St. Willibrord in Mill. Een hele 
gezellige tijd, en ik voelde mij “een hele piet”. 
 
In 1996 ging ik in Grave wonen. Kreeg op een dag een 
telefoontje van de voorzitter van de Harmonie Stad Grave, 
met de vraag of ik bij hen wilde komen spelen. Nou, daar 
had ik wel zin in! Daar ben ik nu ook bestuurslid, en 
bovendien zit ik in de muziekcommissie. 
 
In 1997 werd ik 50 en ben ik bij de Havenmuzikanten 
begonnen. Niet voor “broekies”, want je moet minimaal 50 
zijn om lid te worden. We treden regelmatig op in 
ziekenhuizen en bejaardenhuizen of bij festivals. Samen 
met Wim de Vente zing ik, en ook hier zit ik in de 
muziekcommissie. 
 
In 2005 ben ik in Mill weggegaan bij de Harmonie en 
begonnen bij Fanfare Wilhelmina te Groesbeek, samen  
met mijn tweelingzus Nolly en mijn nichtje Lenny, 
Het is supergezellig bij Wilhelmina. We maken veel lol.   
Kan ook bijna niet anders met zo’n fijne dirigent en met 
zoveel leuke mensen om me heen, “onze Pap” en Koos, 
om er maar eens een paar te noemen.  
Wat ben ik een gelukkig mens dat ik dit kan doen! Ik hoop 
dat ik nog jaren muziek kan blijven maken, want dat is 
mijn lust en mijn leven !  
 
♪  Opleiding/beroep:  
 Kapster.   
 
♪ Hobby’s? 
 Muziek maken en veel lol. Die twee horen bij 
 elkaar.   
 
 

            
 
 
 
 
 



         

♪ Vanaf wanneer ben je lid van Wilhelmina, en wat is  
 jouw bijdrage aan onze club (eventueel ook naast 
 het musiceren)?  
 In januari 2005 ben ik lid geworden. Mijn bijdrage 
 naast het muziek maken?  Tja, als het ff kan zorg ik 
 voor stemming ! 
 Bij diverse activiteiten (rommelmarkt etc.) steek ik 
 ook graag mijn handen uit de mouwen.  
 
♪ Als je aan Wilhelmina denkt, welke leukste 
 herinnering of anekdote kun je dan noemen?  
 Het studieweekend in Nutterden was een topper! 
 Jammer dat ik er niet van A tot Z bij kon zijn, 
 vanwege muzikale verplichtingen elders. Ik ben een 
 druk muzikantje ! 
 
♪ Hoe zie jij de toekomst van “ons Willemien”?  
 Grandioos !!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
♪ Waarom zou je mensen aanraden om lid te worden 
 van Fanfare Wilhelmina?  
 Omdat de fanfare moet blijven bestaan en groeien.  
 
♪ Van welke muziek hou je (naast de noten die je zelf 
 produceert)? 
 Egerländermuziek.   
 
♪  Wat was je grootste blunder ooit?  
 Ik ging eens op solistenconcours en eindigde als 
 laagste. Mijn zoon Evert gooide wèl hoge ogen,  
 hij scoorde als hoogste !   
 
♪  Je beste eigenschap? 
 Trouw lid, vrolijk.  
   
 

♪  En misschien heb je ook een slechte?   
 Nee, heb ik niet.   
 
♪ Wat is je grootste droom? 
 Supergelukkig blijven.  
 
♪ Heb jij nog wensen op muzikaal gebied, of een tip 
 voor onze dirigent? 
 Nog beter worden en hoger op.  
 
♪ Op wie zullen we de volgende keer de spotlights 
 richten?  
 Op mijn nichtje Lenny Wolters !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
Proost, op een hele goede toekomst voor Wilhelmina !  
Groetjes, Trijntje 
 

 



         

 
 
 
 Open Dag, in samenwerking met Muziekschool  

De Stroming 
Zondag 10 juni, 17.00 uur – 19.00 uur,  
De Mallemolen.  
 

 PickNick Weekend bij Camping De Oude Molen  
- Zaterdagavond 23 juni: gezellige muziek met 
 blaaskapel de Fraps !  
- Zondagmiddag 24 juni: volop variatie met 
 Fanfare Wilhelmina, Slagwerkgroep, 
 Showgroep en Leerlingenorkest.  
 M.m.v. Popkoor Trente Plus en 
 Vendelierskorps St. Hubertus.  
 

 Kermisconcert 
Zondag 2 september, 11.45 uur, Kermisterrein. 

 
 150 jaar Zuidmolen 

Zondag 9 september. Opluistering van de festivi-
teiten rondom de molen. Tijdstip nog niet bekend.  
 

 Bevrijdingsconcert 
Zondag 16 september, 11.30 uur, 
Bevrijdingsmuseum.  

 
 Rommelmarkt 

Zondag 30 september, 10.00 uur – 15.00 uur.  
 

 Appelactie (loterij) 
Zaterdag 13 oktober, bij u aan de deur.  

 
 Slagwerkconcert 

Zaterdag 3 november, 19.00 uur, repetitielokaal.  
 
 St. Maartensoptocht 

Zondag 11 november, 18.00 uur, De Horst.  
 
 Themaconcerten 

Zaterdag 24 en zondag 25 november,  
De Mallemolen. Kaarten zijn daar al in de 
voorverkoop beschikbaar. 

………………………………………………………………….. 
 









                                  





 

 


	  
	
	 Hier is ie dan: onze spiksplinternieuwe Banner.    Een ”Banner” is een vakterm uit de reclamewereld. En van vakmanschap mogen we hier gerust spreken. Op een groot doek zie je de drie disciplines van Wilhelmina: Fanfare...
	
	
	 
	u dat de dames van de fanfare jaarlijks een (muzikaal) uitstapje hebben ?

