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Het doet ons een deugd,
Abraham begint aan z’n
tweede jeugd
Zoals we al zo vaak in menige tuin hebben mogen zien staan geld
volgend jaar voor onze bond. In de uitgave van het 25 jarige jubileum
van onze bond schreef de toenmalige voorzitter de heer Posthumus
“een boreling is volwassen geworden”
Bij het bereiken van deze mijlpaal heeft de boreling zijn volle wasdom bereikt. De
bijlage in onze vorige Tamboer voor de verenigingen om zich aan te melden voor dit
jubileum heeft veel reacties opgeleverd.
Veel aanmeldingen hebben we al mogen ontvangen waarvoor onze dank. Van veel
verenigingen hebben we het verzoek ontvangen of de inschrijfdatum verschoven
kan worden. Zij hadden in de korte termijn nog niet hun leden kunnen raadplegen
over deelname aan het jubileum. Zodoende heeft het jubileumcomité besloten de
deadline voor aanmelden te verplaatsen naar 1 november 2010. De gedetailleerde
informatie met de dagindeling van 7 en 8 mei 2011 vind u in deze Tamboer. Tevens
treft U wederom een aanmeldingsformulier aan.
Terug naar een ander geweldig feest 5 september, Euregioparade. Onder het genot
van een stralende zon mochten de in grote hoeveelheden toegestroomde toeschouwers een geweldig muziekspektakel ervaren. Veel dank is het hoofdbestuur verschuldigd aan het het uitvoerende district het district Roermond. Een verslag hierover kunt
u lezen in deze Tamboer.
Brengt mij bij de op stapel staande muziekconcoursen voor onze verenigingen. Vanuit
dit magazine wil ik de deelnemende korpsen veel succes toewensen in de voorbereidingen en uitvoering van deze concoursen.
Rest mij niets anders dan U wederom veel leesplezier te wensen.
Ton van Berkel
Hoofdredacteur
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Heeft u opmerkingen, klachten of positieve
reacties meldt dit dan aan de redactie t.a.v.
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Gezocht

Korpsen die 50 jaar lid van de LBT zijn
Het jubileumcomité 50 jaar LBT is naarstig op zoek naar
die verenigingen die bij de oprichting van onze bond
als eerste toetraden als lid binnen de LBT. De officiële
oprichtingvergadering vond plaats op 16 september 1961
in hotel Roberts te Heerlen.
Even wat historie:
Burgemeester Scheelen, burgemeester
van Simpelveld opende de oprichtingsvergadering, als naam stelde hij voor de
Rooms Katholieke Limburgse Federatie
van Fluit- en Tamboerkorpsen en
Drumbands. Deze zou onderdeel zijn van
de Rooms Katholieke Limburgse Bond
van Muziekgezelschappen. Als leiding
zou de bond een eigen bestuur hebben
dat zou bestaan uit 3 kandidaten uit het
zuiden, 1 kandidaat uit Midden Limburg
en 2 kandidaten uit Noord Limburg. De
voorzitter moest een neutraal persoon
zijn, aan geen vereniging verbonden.
Het bestuur werd als volgt samengesteld: J. Kel uit Treebeek vicevoorzitter,
M. Beckers uit Reuver secretaris, H. van
Zijl uit Schaesberg penningmeester,
G. Jurjus uit Treebeek, E. Wijnands uit
Swalmen, bestuursleden. De heer Hub
Jongen wethouder te Heerlen en lid van
de Provinciale Staten werd met volle instemming van de vergadering benoemd
als voorzitter. Bij het tot stand komen van
de R.K. Limburgse Federatie van Fluit- en
Tamboerkorpsen en drumbands hadden
zich op de oprichtingsvergadering, op
16 september 1961, 27 lidkorpsen aangemeld.

Redactie Ton van Berkel

De teerling is geworpen, volgens de
analen waren het 27 korpsen, wie o wie
kan ons vertellen welke korpsen dit waren. Wie kan ons een kopij verschaffen
van de notulen van deze oprichtingsvergadering. Wij gaan er van uit dat alle
aanwezige verenigingen in deze notulen
genotuleerd zijn. Het zou tot de mogelijkheden kunnen behoren dat van de
toenmalige verenigingen er nu sommigen niet meer bestaan. Het jubileumcomité is voornemens deze verenigingen
die wel nog bestaan een speciale rol te
laten vervullen tijdens ons jubilea in 2011.
Gelieve betreffende deze nog bestaande
verenigingen contact op te nemen met
de hoofdredacteur Ton van Berkel.
Na wat verwarrende informatie betreffende de datum voor het te houden
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jubileum van onze bond in 2011 via de
ons ter beschikkend zijnde kanalen hopen wij middels deze info duidelijkheid
te verschaffen. Op zaterdag 7 mei 2011
zal s`middags de ontvangst voor genodigde zijn om deel te nemen aan een
Heilige Mis in de Kerk te Baexem. In de
vooravond zal een H. Mis plaatsvinden.
Vanaf s`avonds zal er een receptie plaatsvinden waar alle verenigingen de mogelijkheid zullen krijgen in een gezellig
samenzijn de onderlinge banden aan te
halen. Op zondag 8 mei 2011 zal er wederom in Baexem een groots opgezette
jubileummanifestatie zijn dat in de ochtend start met diverse binnenoptreden.
Rond het middaguur zal er een grote
muziekoptocht zijn waarbij de verenigingen de mogelijkheid geboden wordt
een show te presenteren aan het publiek.
Deze show zal plaatsvinden op een speciaal verhard exercitieterrein gelegen aan
de optocht route. Na de muziekoptocht
zal het programma voortgezet worden
met binnenoptreden. Zoals u kunt lezen
heeft u als vereniging 3 opties voor deelname. 1 een binnenoptreden s`morgens
of s`middags afhankelijk van uw verenigingsagenda. 2 deelname aan de muziekoptocht met eventueel een show. 3
een binnenoptreden en deelname aan
de muziekoptocht met eventueel nog
een show. Zoals u kunt lezen kunt u zich
maximaal presenteren aan een breed
publiek.
Vele verenigingen hebben contact met
ons opgenomen betreffende de sluitingsdatum van 1 september voor aanmelding voor deze jubileummanifestatie.
In verband met de vakantie heeft men
nog niet kunnen inventariseren of alle leden beschikbaar kunnen zijn op zondag
8 mei 2011. Door bovengenoemde heeft
het jubileumcomité besloten de sluiting
van inschrijvingsdatum te verplaatsen
naar 1 NOVEMBER 2010.
We vertrouwen er op dat mede door
uw deelname de LBT op 7 en 8 mei 2011
samen met u een geweldig jubileum
mag vieren.

Schuttersfeestdag
in Houthem
Zaterdag 4 september werd een prachtige zonnige schuttersfeestdag voor de
Houthemse schutterij St. Martinus. Voorafgaand aan het jaarlijkse traditionele
koningsvogelschieten en het schieten op de burgervogel werd de schutterij bijzonder
verrast. Tijdens de opening van het koningsvogelschieten bleek wethouder Thijssen
een hele bijzondere verrassing in petto te hebben. Toen hij tijdens zijn toespraak de
ambtsketen als locoburgemeester omhing werd het muisstil op de schuttersweide.
Pierre Dullens bleek degene te zijn die hij in het zonnetje
wilde zetten voor jarenlange inzet voor zijn schutterij en de
Houthemse handbalvereniging HV IASON. Pierre ontving
te midden van zijn schutterij en zijn eigen schuttersfamilie
met dochters en kleinkinderen een Koninklijke onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau. Voor ruim
40 jaar actief zijn in de schutterij als technisch coördinator,
bestuurslid, tambour-maître, jeugdcoördinator en officier
werd hij beloond. HV IASON ondersteunde de uitreiking
van Lid in de Orde van Oranje Nassau van harte vanwege
zijn jarenlange inzet voor het jaarlijkse internationale
handbaltoernooi. Pierre is een niet meer weg te denken
persoon in de Houthemse gemeenschap en het verenigings-

leven in het bijzonder. Jarenlang was hij het boegbeeld van
het klaroenkorps van de Houthemse schutterij waarmee hij
meerdere provinciale en nationale titels mocht vieren met
zijn korps en getalenteerde solisten. Op dit moment is hij
tweede tambour-maître en stimuleert hij de nieuwe jeugd,
waaronder zijn kleinkinderen Demi en Glenn, actief binnen
de schuttersmuziek. Pierre is 41 jaar lid van zijn schutterij,
30 jaar bestuurslid, schutterskoning van 1983 en momenteel als officier 2e tambour-maître van het actieve klaroenkorps.
Meer informatie en fotoreportage op
www.schutterijhouthem.nl
magazine “de Tamboer”
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Nou daar maken we een feest van.
We zorgen dat we een festival krijgen.
We moeten er wel op tijd bij zijn.

Hoi!
40-jarig Jubileum
Aldus dacht een groepje vrijwilligers van drumband Harmonie
St. Cecilia Mechelen en gaven zich op tijdens de jaarvergadering
van het district Heerlen in 2008. Tijdens deze vergadering werd het
Districtsfestival 2010 van het district Heerlen aan ons toe gewezen.

Majoretteweetjes
1

2
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Op 20 juni jl. vond er een workshop
plaats voor majorettes en instructie
in sporthal Piushof te Panningen. De
workshop duurde van 10.00 tot 14.00
uur (veel te kort vond iedereen!). De
twirlinstructie was in handen van twirlspecialiste Sabina Hoogendijk, de dans
werd onder de aandacht gebracht
door haar zus, danspedagoge Sharenda Hoogendijk en de Limburgse
instructrices werden bijgeschoold door
de alom bekende Annelies van Kempen. De docenten brachten een zeer
gevarieerd en leerzaam programma;
zeker voor herhaling vatbaar. Moe en
voldaan keerden de deelnemers na
afloop huiswaarts (naar de koffie en
vlaai i.v.m. Vaderdag!).
De MC organiseert in het najaar 2010
geen workshop, omdat het naseizoen
al erg druk is met de wedstrijd van
10 oktober in Beek en de Limburgse
Kampioenschappen op 14 november
te Maasbree. We zijn wel al druk met de
voorbereidingen van een majoretteworkshop-weekend in 2011.
magazine “de Tamboer”
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Graag brengen we onder de aandacht:
Een gratis te volgen workshop op 30
oktober 2010 te Veldhoven! Voor meer
info: www.bjmd2010.nl
De Majorettecommissie heeft diverse
aanvragen binnengekregen voor de
opzet van een Limburgs Demonstratiekorps. Graag willen wij aan deze vraag
voldoen. Dit korps zal zich in de toekomst presenteren tijdens Limburgse
en/of landelijke evenementen die in
Limburg worden gehouden.
Voor opgave/deelname aan deze
demo-groep moet je aan de volgende
eisen voldoen:
- je hebt het twirl- en dansniveau van
fase II,
- je bent 12 jaar of ouder,
- de vereniging waarvan je lid bent,
dient met lidmaatschap demo-groep
akkoord te zijn.
- mail je opgave naar:
majorettecommissie@l-b-t.nl
Limburg heeft weer gediplomeerde
majorettes erbij! Op 4 juli 2010 heb-

ben 19 meiden examen fase 1 of fase
2 gedaan en iedereen is geslaagd,
nogmaals gefeliciteerd dames! Een
bijzondere felicitatie voor Monique
Wijnen, zij heeft de combi-opleiding
gevold en 2 examens afgelegd, die
met zeer mooie cijfers zijn bekroond.
Ze is nu in het bezit van ‘n diploma fase
1 en ‘n diploma fase 2.
Geslaagden fase1: Kyra Wijnen, Ayla
Beerens, Anke Cox, Mandy Koenders,
Renate Emons, Emily Diebels, Chiara Rizzo, Ilona Drissen en Monique
Wijnen.
Geslaagden fase 2: Fabiënne Kremers,
Cynthia Janssen, Melloney Janssen,
Danique Janssen, Riëlla Cleuskens,
Rolina Cleuskens, Maaike de Lang, Kaily
Moodie, Roxanna Remmers, Jenny
Gielen en Monique Wijnen.

Nou wat heet onze dag. Op de uitnodiging
die we naar alle korpsen van het district
Heerlen stuurden en van de omliggende
districten kregen we maar weinig terug.
We hadden ons als doel gesteld tenminste
20 korpsen. Inmiddels hoorde we dat
het districtfestival van Maastricht geen
doorgang kon vinden, in verband met te
weinig deelnamen. Via het districtsbestuur
van Maastricht geprobeerd de korpsen
die zich hadden opgegeven naar ons toe te
halen. Nou dan gaan we nog een telefoon
ronde er aan hangen. Wat we toen te horen
kregen, vielen we van onze stoel. Nee,
we kunnen niet bij jullie meedoen omdat
St. Rosa uit Sibbe op dezelfde dag met
gerenommeerde korpsen een streetparade
heeft georganiseerd waar waarschijnlijk
veel volk naar toe komt en wij besloten
hebben daar deel te nemen. Daar zaten we
dan. Hoe kan een vereniging uit het zelfde

district, op de dag van het districtfestival,
iets organiseren. We hebben meteen de
voorzitter van het district gebeld met de
vraag hoe is in godsnaam zo iets mogelijk.
Ook hij stond perplex. Hadden ze zich
dan opgegeven met de loting tijdens de
jaarvergadering in 2008 dan hadden we
kunnen loten en wisten waar wij aan toe
waren.
Er is de laatste jaren weinig motivatie bij
korpsen om deel te nemen aan wedstrijden
(zie bondsconcoursen), festivals (zie
Maastricht). Maar als nu twee verenigingen
uit een district op de zelfde dag iets gaan
organiseren en de ene vereniging (St. Rosa)
gewoon doet of de andere niet bestaat en
maar organiseert hoe het ons uit komt
dan krijgen we nooit meer iets goed
georganiseerd. Wij hadden gedacht dat het
districtsfestival door verenigingen van
het eigen district beschermd werd. Maar
helaas. Hadden ze toen maar gereageerd
toen ze onze uitnodiging kregen voor het
districtsfestival. Ook toen reageerde ze niet.
Wij hebben de datum van 12 september
op de website van de LBT gezet ook daar
hebben ze niet gekeken.
Wat voor ons een feestweekend moest
worden is een leuke middag geworden met
7 korpsen die waarschijnlijk waarde hechten
aan traditie. Dit werkt demotiverend. En als
er weer een jubileum komt. ??????????
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Redactie: Frans Verboeket

Nou de eerste hobbel was genomen. Ennnn
we zijn op tijd. Nu organiseren. Het district
gevraagd hoe het e.e.a in zijn werk gaat.
Gelukkig heeft het district Heerlen een
CD met alle gegevens erop, we hoeven
dus het wiel niet opnieuw uit te vinden.
Met deze gegevens gingen wij aan de slag.
Uitnodigingen, sponsoren, parcours, enz.
enz. We gingen er voor. De datum werd
geprikt, op advies van de voorzitter van
het district, gingen we 14 dagen voor het
eerste bondsconcours zitten. De korpsen
die op concours gaan kunnen zich dan laten
meten hoe ze er voor staan. Ook een jurylid
dat dan moet jureren leggen we vast, 12
september 2010 zou onze dag worden.
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Reactie op artikel “Gebrek aan animo nekt
concoursen!” uit de Tamboer van juni 2010

Redactie: Jan Schoemakers, secretaris van de LBT van 1993 tot 2005.

Bovenstaand artikel geeft
mij reden om de volgende
kantekeningen te maken

10

1. Eén van de eerste taken die mij door de
toenmalige voorzitter Bér van Hoef werd
opgedragen was het samenstellen van een lijst
met vermelding van de jaren waarop iedere
vereniging aan een concours had deelgenomen.
Met behulp van de noodzakelijke en deskundige
steun van Mevrouw Souren en ook met behulp
van Tjeu Kessels kwam zo’n lijst tot stand. Tevens
werd een computerbestand aangelegd van de
korpsen met hun concoursdeelname. Lijst en
computerbestand werden nadien zorgvuldig
bijgehouden.
2. In het najaar van 1993 en ieder jaar daarna werden
alle korpsen, die een concoursverplichting in het
volgende jaar hadden, daarvan op de hoogte
gesteld. Hierbij werd aangehaald, dat als ze niet
aan een concours zouden deelnemen, ze zouden
degraderen naar een lagere divisie. Tevens werd
de mogelijkheid genoemd om voor één jaar
uitstel van de concoursverplichting te vragen.
3. Na de concoursen kregen de korpsen, die niet aan
hun concoursverlichting hadden voldaan, bericht
dat ze naar een lagere divisie waren teruggezet.
4. Voor de korpsen uit de laagste afdeling bestonden
natuurlijk geen sancties.
5. De brieven zoals genoemd onder 2 evenals
de brieven m.b.t. degradatie t.g.v. het niet
voldoen aan de concoursverplichting werden
op de lijst van uitgegane stukken geplaatst. De
bestuursleden waren dus allemaal op de hoogte
van het gevoerde beleid en van de gevoerde
correspondentie hierover.
6. In de periode dat ik secretaris van de LBT ben
geweest hebben we zeker twee keer een
bijeenkomst belegd met alle instructeurs
om met hen over de concoursdeelname van
gedachten te kunnen wisselen. De opkomst op
deze bijeenkomsten was uitermate mager. De
instructeurs, die met hun korpsen ieder vijf jaar
aan een concours deelnamen, waren tijdens deze
bijeenkomsten steevast aanwezig. De instructeurs
van de korpsen die het concoursreglement op dit
punt aan hun laars lapten waren nooit aanwezig.
7. De lijst met concoursdeelnames en het
betreffende computerschijfje heb ik bij de
overdracht van het secretariaat aan Koos Schroën
overhandigd. Wat er daarna mee is gebeurd weet
ik natuurlijk niet.
Uit het bovenstaande moge blijken, dat de
opmerkingen in het onderhavige artikel dat
de LBT nooit exact de concoursdeelname
heeft bijgehouden en dat het LBT bestuur
nooit de korpsen heeft aangesproken op hun
concoursverplichting is dus onjuist. In de jaren dat
ik secretaris was is de LBT m.b.t. dit onderwerp niet
in gebreke gebleven en hoeft daarom dus niet de
hand in eigen boezem te steken.
magazine “de Tamboer”

Nieuwe Mc-leden stellen zich voor...
Vanaf september 2010 is de
majorettecommissie uitgebreid met
4 nieuwe leden, zij zullen zich de komende periode gaan inzetten om de
majorette in Limburg te promoten en
hun belangen te behartigen.
Ik ben Suzanne ter Voert-Hebben,
getrouwd, 32 jaar en woonachtig te
Maasbree. En niet te vergeten: vanaf
juli 2009 moeder van zoon Joes! Ik
ben al sinds 1983 lid van Drumband
en Majorettekorps Maasbree; tegenwoordig beter bekend als Younique.
Sinds 1999 ben ik daar ook instructrice. Als lid van deze vereniging
had ik al heel wat wedstrijdervaring,
maar als instructrice heb ik ook
veelvuldig met mijn leden aan wedstrijden deelgenomen. Van LK’s, tot
NK’s en zelfs EK’s. Ik hoop dan ook
dat ik mede door mijn ervaring bin-

nen de majorettewereld wat voor
jullie kan betekenen. Natuurlijk hou
ik me niet alleen met majorette bezig. In het dagelijks leven sta ik voor
de klas. Ik ben docente Engels in het
voortgezet onderwijs. Ik geef voornamelijk les in de bovenbouw van Havo
en VWO en ben mentrix van een
Havo 5 klas. Dit alles doe ik op het
Dr-Knippenbergcollege in Helmond
en nog altijd met veel plezier. Jullie
komen me vast op de wedstrijden
tegen, dus zeg ik bij dezen: tot ziens!
Mijn naam is Kaily Moodie en
ik ben 21 jaar oud. Vanaf mijn 7de
ben ik al een actief lid van drum en
majorette korps de Kloppers NieuwBergen. Binnen deze vereniging
dans ik zowel solo als duo en in een
groep. Sinds 5 jaar ben ik me ook
meer aan het bezighouden met lesgeven. Ik geef zowel les binnen mijn
eigen vereniging als in Kronenberg
bij Madrukro. Naast majorette hou

ik ook erg veel van zingen en dansen, mijn huisdieren en gezellig met
vrienden omgaan en natuurlijk mijn
grootste hobby kletsen. Vanaf dit
jaar zal ik me ook bezig gaan houden
met de MC en daar heb ik heel erg
veel zin in. Verder wens ik iedereen
heel veel succes met majorette en
veel plezier. Ik zie jullie wel weer op
de wedstrijd...
Mijn naam is Anne Bakker en ben
19 jaar. Sinds dit jaar ben ik 10 jaar
lid bij majorettekorps De Kloppers in
Nieuw Bergen. In het dagelijks leven
werk ik en ga ik naar school. In november vertrek voor een half jaartje
naar Spanje, daarna zal ik mij weer
vertegenwoordigen in de majorettecommissie.
Ik ben Hanneke Haan-Smeets. Ik
ben al 20 jaar lid van majorettegroep
de Twirl-Stars uit Sittard. Een paar
jaar geleden ben ik gestopt met zelf

actief mee te doen. Sinds die tijd
train ik met veel plezier de jongste
dames van onze vereniging. Nu komt
hier dus ook de majorettecommissie
bij. Door de week sta ik voor de klas
op een basisschool in Geleen waar
ik dit jaar, voorlopig parttime, een
groep 1/2 heb en een dag in de week
kinderen apart ga begeleiden. Verder
werk ik nog twee middagen per week
bij de thuiszorg. Zo krijg ik mijn
week al vrij goed gevuld. In de tijd
die ik over heb ben ik altijd wel bezig
met allerlei hobby’s zoals knutselen,
lezen, darten, saxofoon spelen, etc.
Ik hoop dat mijn tijd bij de majorettecommissie een leuke en zinvolle
aanvulling hierop is.
Van links naar rechts: Kaily Moodie,
Suzanne ter Voert - Hebben, Hanneke
Smeets, Anne Bakker.
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Harmonie Amicitia aan de top in “thuiswedstrijd”

Mars- en Showwedstrijden
Muziekfederatie Limburg
Zuid West
Harmonie Amicitia uit Banholt heeft zondag j.l. “in eigen huis” de jaarlijkse Marsen Showwedstrijden van de Muziekfederatie Limburg Zuid West succesvol naar
zich toegetrokken. Deze muziekvereniging, onder leiding van tambour-maître John
Munnix, instructeur Theo Lodewick en dirigente Karin Janssen, behaalde voor de
optocht door Banholt én de showpresentatie op het feestterrein aan de Molenweg,
de hoogste score. Amicitia bracht een muzikaal en visueel verrassende en zeer
goed verzorgde show. Het gezelschap, bestaande uit bijna 70 personen, ontving
uit handen van “federatiefan” en gouden créateur Jean Meertens uit Gronsveld de
wisselbeker, beschikbaar gesteld door de Gemeente Margraten.
Verheugend was te constateren, dat ook de overige
korpsen, afkomstig uit Bemelen, Cadier en Keer,
Eckelrade, ‘s-Gravenvoeren/Noorbeek, Margraten,
Mheer, Reijmerstok en Sint Geertruid zich optimaal
en verantwoord wisten te presenteren in optocht
en showwedstrijden, ondanks de handicap van
de korte voorbereidingstijd vanwege de late
zomervakantie. Er was een duidelijke vooruitgang
te constateren ten opzichte van 2009. Een
zeer positieve ontwikkeling. Opvallend was de
aanwezigheid van fanfare St. Gertrudis uit Sint
Geertruid tijdens de show met maar liefst
113 personen.Alle muziekverenigingen kregen na
afloop een positief, kritisch rapport, waaruit ze in
stimulerende zin lering kunnen trekken naar de
toekomst toe.

Jef Jacobs, voorzitter

“Om zeer trots op te zijn!
Aldus een aangenaam verrast jurylid,”
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De Oude Harmonie St. Cecilia ‘s-Gravenvoeren en
Harmonie Berggalm Noorbeek deden voor de 2e
keer gezamenlijk mee aan optocht en show onder
de naam “Harmoniecombinatie ‘s-Gravenvoeren
/ Noorbeek”. Bondsjurylid Ruud Böhmer sprak
van een prachtig evenement met een goede
organisatie. “Terwijl landelijk steeds minder HaFaorkesten deelnemen aan buitenevenementen,
laat deze regio zich van een unieke zijde bezien.
Verrassende showelementen én cultureel erfgoed,
gebundeld in overtuigende presentaties. Om zeer
trots op te zijn!”, aldus een aangenaam verrast
jurylid. Tot de genodigden behoorden onder
meer loco-burgemeester Jan Bormans van de
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Gemeente Gulpen-Wittem; het voltallige College
van de Gemeente Margraten met burgemeester
Jean Bronckers, loco-burgemeester Jos Custers,
de wethouders Jean Demollin en Armand Opreij,
gemeentesecretaris Ben Grooten en pastoor René
Graat van de St. Gerlachusparochie te Banholt.
Het gemeentebestuur van Voeren gaf bericht van
verhindering en het bestuur van de Limburgse
Bond van Tamboerkorpsen (LBT) kon niet aanwezig
zijn vanwege de organisatie van de Euregioparade
2010 te Maasbracht.
Gastvereniging Harmonie Amicitia Banholt
met in haar midden het gouden Klaroenkorps
zorgde voor een nagenoeg perfecte organisatie
“op de Hei” en kan terugzien op een succesvol
verlopen evenement. Er was opnieuw grote
publieke belangstelling voor deze federatieactiviteit, die voor de 35e keer, onder zeer gunstige
weersomstandigheden, werd gehouden.
Met deze zeer geslaagde activiteit besloot
de Muziekfederatie Limburg Zuid West op
feestelijke wijze haar gouden jubileum. In 2011
is het drumbanfestival op 17 april in Banholt, de
concertwedstrijd op 28 en 29 mei te Mheer en
de Mars- en Showwedstrijden op 4 september in
Cadier en Keer.

LIMBURGSE BOND VAN TAMBOERKORPSEN DISTRICT WEERT
Aangesloten bij de Federatie van Katholieke Muziekbonden in Nederland

AAN DE BESTUREN EN LEDEN VAN DE AANGESLOTEN KORPSEN EN MAJORETTEGROEPEN.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

50 JARIG JUBILEUM LIMBURGSE BOND VAN TAMBOERKORPSEN 2011
AANMELDINGSFORMULIER.
Naam vereniging:

………………………………………………………….

Secretaris/ contactpersoon:

………………………………………………………….

WEL / NIET* deelnemen aan de eendaagse manifestatie ( zondag 8 mei 2011).
WEL/ NIET* we zijn de hele dag beschikbaar voor indeling ( zondag 8 mei 2011).
WEL/ NIET* een gedeelte van de dag aanwezig zijn ( zondag 8 mei 2011).
*Doorhalen wat niet van toepassing is.
Opmerking m.b.t. voorlopig programma, (gedeelte van de dag dat U aanwezig kunt zijn “ geef
aan van hoe laat tot hoe laat”): ....................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
Dit aanmeldingsformulier vóór 1 november 2010 sturen naar:
Administratie jubileumcomité 50 jaar LBT: Op den Toum 21, 6081 PP Haelen,
of mailen naar: coordinatorlbt@home.nl
Handtekening secretaris/ contactpersoon
………………………………….

1

Voorzitter: Dhr. A. van Berkel, De Lange Beemdens 3, 6019 CP Wessem. Vice voorzitter: Dhr. M.J. Timmermans, Kruisstraat 73, 6034 RJ Nederweert
Secretaris: Dhr. F.H.G. Voermans, Op den Toum 21, 6081 PP Haelen. Penningmeester: Dhr. H.J.G. Klaessens, Pastoor de Fauwestraat 8, 6091 NS Leveroy.
Bestuurslid: Dhr. J.H. Beckers, Vlut 24, 6035 PJ Ospel. Bestuurslid: Dhr. J.P.A. Schroën, Graaf van Loonlaan 59, 6093 BS Heythuysen
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Zaterdag 4 september:
Een dag om nooit te vergeten. De zaterdag
begon met een blaas en slagwerkclinic in het
gemeenschapshuis “ Het Baekerhoes”. 62 muzikanten van diverse verenigingen vanuit geheel
Limburg begonnen om 10.00 uur aan twee
speciaal voor deze gelegenheid gearangeerde
muziekwerken te repeteren onder leiding van
de heer Gerrit Janssen.
14
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Na twee uur flink repeteren moest de innerlijke mens
worden versterkt en werd er geluncht, na de lunch
kregen de fluitisten een clinic door mevrouw Leonie
Wolters en de slagwerkers door de heer Robin Zalm
ex drummer van Volumia. De muzikanten waren zeer
te spreken over deze clinic en hadden volgens hun
veel geleerd en daar was het natuurlijk om begonnen. Van half twee tot half vier werd er weer volop
gerepeteerd, daarna moest alles ingeladen worden
voor de uitvoering van deze twee werken in de tent
aan de haven. Aldaar aangekomen werden de
muzikanten getrakteerd op friet met een snack.
Om vijf uur begon het programma met Jippe van
de Kinjerkraom met onder andere een optreden van

de jeugd drumband van Fanfare Eensgezindheid
Maasbracht-Beek. Na dit optreden verzorgde het
Fluit kwintet van Heide Swalmen nog een optreden.
Klapper van de avond was echter het optreden van
het uit 62 solisten samengestelde orkest, dit was een
groots festijn. Aan het einde van het programma
werd het bestuur van het district Roermond nog verrast met de nominatie voor de Kinjer cultuurprijs van
de provincie Limburg, uitgereikt door
Mw. Jessy Smeets Palmen wethouder van Cultuur
van de Gemeente Maasgouw, een echte verrassing.
Een dag die voor herhaling vatbaar is.
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Redactie: Frans Aben

Euregioparade 2010
15

Zondag 5 september:
De zondag begon met een H. Mis in de kerk van Maasbracht, deze werd opgeluisterd door de Koninklijke Harmonie Concordia Maaseik en het zang duo
Audrey en Helna begeleid door Rene Raven. Veel mensen hebben een traantje
weg gepinkt, zo emotioneel was deze Heilige Mis.
Na de H. Mis was er de vlaggenparade aan de grote
vlaggenmast aan de haven, verzorgd door leden van
Schutterij Sint Michael Brachterbeek. Na deze vlaggenparade begonnen op verschillende pleintjes de eerste
concerten. Maar het hoogtepunt was natuurlijk de optocht met aan het einde nog een prachtige show van
de laatste drie verenigingen (Streetparade) dit alles onder een stralende zon en onder het toeziend oog van
duizenden toeschouwers. Na de optocht begonnen her
en der weer de concerten op de diverse pleintjes. Het
slotconcert werd verzorgd door Drumband Harmonie
Concordia Obbicht op een ponton in het water dit
werd bijzonder gewaardeerd door de vele toehoorders.
Toen Drumband Concordia Obbicht het ponton verlaten had, werd een grote oplegger van het Nederlands
Politieorkest aan de ponton geplaatst en het instru-

16
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mentarium uitgeladen (het leek of hier geen eind aan
kwam). Het toeschouwers aantal groeide gestaag voor
dit orkest steeds groter werden de aantal toeschouwers, tevens was de locatie op de ponton zeer uniek te
noemen zeker toen het licht aan ging. Het orkest werd
bijgestaan door zangeres Lisa Noya, die het publiek op
de wal ook nog aan het zingen kreeg. De toeschouwers
waren zo enthousiast dat zij het volgend jaar terug
wilden komen. Al met al een dag om nooit te vergeten.
Deze dag was natuurlijk nooit gerealiseerd zonder de
hulp van een aantal mensen, Fransbergen (trading and
Shipping) Rederij Stiphout, De Haven ondernemers,
De Provincie Limburg en natuurlijk De Gemeente
Maasgouw. Wij willen natuurlijk al deze mensen bedanken dat zij het mogelijk gemaakt hebben dat wij zo een
groot evenement konden organiseren.
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Gehoord,
gezien en niet
verzwegen...

Mèhlse Dörskes organiseren succesvolle Majorettewedstrijd in Sporthal de Körref.

Majorettewedstrijd juli 2010
Op zondag 11 juli organiseerde de Mèhlse Dörskes een majorettewedstrijd
met maar liefst 74 deelnemers van in totaal 10 verschillende verenigingen.

FASE 2
Examen

Met succes
afgerond!
Op zaterdag 19 juni namen in totaal 16 deelnemers deel aan het Fase 2 examen dat georganiseerd werd door Majorettevereniging MD
Meijel. 14 leden van MD Meijel en 2 leden van
andere verenigingen, Musis Scarum Bakel en
Sint Lucie Nederweert.
Afgelopen oktober startte de meiden vol energie en enthousiasme aan
de opleiding voor fase 2. Onder deskundige leiding van onze eigen instructrices Jolanda Hoefnagels, Moniek en Angeliek Koopmans volgde 40 lesuren. Daarnaast moesten de deelnemers zelf nog minimaal
40 zelfstudie uren inplannen. De opleiding bestond uit 20 dansuren
waaronder klassieke dans, jazz dans en Afrikaanse dans. Daarnaast
werden er nog 20 lesuren besteed aan twirllessen.
Onder toeziend oog van Examinator Anke Moelands werd het examen
afgelegd. Iedere deelnemer afzonderlijk werd getoetst op dans, danscombinaties, batontechnieken en batoncombinaties.
Wij feliciteren de geslaagde deelnemers met het behalen van hun fase
2 diploma.

18
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De route naar het concours
De Nederlandse zuinigheid ten
voeten uit, reed ik met twee
collega-juryleden in één auto
vanuit Limburg naar een dorpje in
West-Brabant. Zodra we de autoweg verlaten hadden stonden er
keurige borden met pijlen en tekst:
CONCOURS -->. Wat een ongekende service en luxe, dat scheelt
veel zoeken en vragen merkte de
verraste chauffeur op. Het betreffende dorp werd moeiteloos
bereikt en zo’n tiental minuten
later weer vrolijk verlaten: einde
bebouwde kom! In gezamenlijk
overleg werd in alle wijsheid
besloten toch maar nauwkeurig
de borden te blijven volgen; de
organisatie zal toch wel weten
waar ze je naar toe stuurt? Trouw
de pijlen achterna rijdend werden
de wegen steeds smaller, zagen
we nog uitsluitend weilanden, was
er geen gebouw meer te bekennen. Vragend en niet-begrijpend
keken we elkaar aan. We zagen wel
opvallend veel voertuigen met
het opschrift “Veevervoer” voor en
achter ons rijden. Klopte die extra
bewegwijzering wel? JA en NEE!
De dertiende pijl stuurde ons n.l.
een drassig weiland op, met vóór
ons een nog mooier bord met het
sierlijke opschrift:
Welkom op het
concours hippique
Met veel stuurmanskunst werden
op de terugweg ‘noodgedwongen’ en met gevaar voor eigen
leven legio tegemoetkomende
paardentrailers ontweken via berm
en slootkant, om ’n paar minuten
voor tijd alsnog op de (voor ons)
juiste concourslocatie te arriveren.

“Juryleden:
het zijn net mensen”!
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Door: Jan van Anne & Honza Kabals

hun nieuwe show, met het thema Bloemen behaalde
onze dörkes 81,76 punten. De A-groep ook onderleiding van Moniek Koopmans behaalde met hun
nieuwe show met als thema: Mechanisch Ballet 83,15
punten. Onze dörskes die a.s. oktober deelnemen aan
het EK in Zwitserland: Sascha & Eline, Brenda & Kessie
én de B-groep onderleiding van Angeliek Koopmans,
behaalde respectievelijk: 83,00, 81,40 en 81,79 punten.
Voor onze EK deelnemers was het dit concours het
laatste oefenmoment voor dé grote wedstrijd van het
jaar. Wel hebben ze in september nog een centrale
training met de bondscoach waar de laatste puntjes
op de i worden gezet.

Redactie: Mieke van Pol - Majorettevereniging MD Meijel

Een dagvullend programma dat startte om 10:00 uur
met de jongste deelnemers en eindigde rond de
klok van half 5 met de shows van de grote groepen.
Ondanks de tropische temperaturen en de verbouwing van onze sporthal verliep eigenlijk alles volgens
plan. De majorettes streden in diverse klasse om de
beker van de dag, geschonken door gemeente Peel &
Maas. Deze beker werd in ontvangst genomen door
Majorette Jesse Meysenberg van Majorettevereniging
Younique Maasbree. Voor diverse leden van MD
Meijel was het de eerste keer dat ze deelnamen aan
een majorettewedstrijd. De C-groep onderleiding
van Moniek Koopmans presenteerde voor het eerst

Waargebeurde anek
dotes, “ter leringhe
ende vermaecke”.
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Zondag 10 oktober - Aanvang 14:00 - Het Streeperkruis, Schaesberg/Landgraaf

Najaarsconcert
Fluit en Tamboerkorps St. Paulus, Schaesberg
Kgl. Tambourkorps Elsenborn 1929 e.V., België
Fluit- en Trommelkorps St. Andreas, Melick
Ter afsluiting van het muzikale jaar 2010 wordt ook dit jaar wederom door
Fluit- en Tambourcorps St. Paulus te Schaesberg een matineeconcert georganiseerd.
Op 10 oktober a.s. bent u dan ook vanaf 14.00 uur van harte welkom in Partycentrum
‘Het Streeperkruis’, Streeperstraat 66 te Landgraaf om dit concert bij te wonen.
Entree € 2,00 per persoon.
St. Paulus biedt dit concert jaarlijks
als dank bij de gemeenschap aan en is
genoodzaakt hiervoor een kleine bijdrage in de onkosten te vragen. Voor
het bijwonen van dit unieke concert
vragen wij dan ook een entree van
€ 2,00 per persoon. Naast Fluit- en
Tambourcorps St. Paulus zullen nog
een 2-tal verenigingen uit de fluit- en
tamboer wereld hun medewerking aan
dit concert verlenen. Dat zijn dan Kgl.
Tambourkorps Elsenborn 1929 e.V.
(België) en Fluit- en Trommelkorps
St. Andreas uit Melick. Het muzikale
programma is op elkaar afgestemd
20
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zodat u kunt gaan genieten van een
diversiteit aan muziekstijlen. Als ceremoniemeester zal Harry Logister u als
vanouds door het programma leiden.
Naast het muzikale gedeelte zal ook
dit jaar het Damescomité van Fluit- en
Tambourcorps St. Paulus haar kleine
‘backstube’ inrichten. Tegen een kleine vergoeding kan men daar terecht
voor zelfgebakken versnaperingen.
Fluit- en Tambourcorps St. Paulus
Fluit- en Tambourcorps St. Paulus is
een echte familieclub. Continuïteit en
een verfrissende innovatieve aanpak

spreken zeer aan. Sinds 1934 is het
Landgraafse (kern Schaesbergse)
Fluit- en Tambourcorps St. Paulus
muzikaal actief en vanaf 1965 heeft
St. Paulus zich een plek verworven in
de hoogste Nederlandse concoursafdeling. Met ruim 55 spelende leden
speelt deze muziekvereniging inmiddels alweer vele jaren in de eredivisie.
Dit onder leiding van de huidige dirigent Maurice Coumans en tambourmaître John Jongen. De prestaties
liegen er niet om. Het korps grossiert
al decennia lang in Limburgse en
nationale titels en presenteert zich

ook op internationale
podia en is daarmee een
begrip in de wereld van
tambour- en fluitorkesten. De diversiteit van het
repertoire, dat reikt van
populaire marsen tot en
met nieuwe, speciaal geschreven composities en de
kwaliteit van de uitvoeringen, getuigen van een dynamische ondernemingsgeest.
St. Paulus is een vereniging
die midden in de gemeenschap
staat. Belangrijk is de sociale cohesie binnen de vereniging. Hele
gezinnen maken deel uit van de
St. Paulusfamilie. In 2009 vierde St.
Paulus het 75-jarig bestaansfeest. Er
is toen heel bewust niet gekozen voor
een groots en kostbaar feest, maar
voor het werken aan een duurzame
samenwerking binnen het plaatselijke
verenigingsleven Ook over de grens
heen, in Duitsland en België, werd
samenwerking gezocht met diverse
muziek -verenigingen. Op bestuurlijk
niveau zet St. Paulus zich ook in voor
de belangen van andere fluit -en tambourcorpsen. Korpsen kunnen elkaar
zo steunen in hun ontwikkeling. Dit
jaar was de intentie de teamspirit nog
meer te verhogen en kreeg daarom de
jeugd de volledige aandacht met als
sluitstuk een recent aangeboden
jeugdweekend. Dit alles, ter voorbereiding op het naderend concoursjaar
waarin St. Paulus weer op hoog niveau
wil gaan scoren.
Het is lovenswaardig, dat deze vereniging er niet alleen in slaagt om,
tegen het tij van de huidige tijd in een
verdwijnende cultuurvorm in stand te
houden, maar daar door planning en
beleid, gedrevenheid en professionaliteit en met de organisatie en uitvoering van speciale (theater)concerten
zelfs nog een extra muzikale dimensie
aan weet toe te voegen.
Kgl. Tambourkorps Elsenborn
1929 e.V. (België)
Dit korps werd in februari 1929 opgericht. Joseph Schmidt (Christians
Josep) bracht na zijn diensttijd bij het
Infanterieregiment van Saarbrücken
een fluit mee naar huis., die later in de
handen van zijn neven en hun vrienden kwam. Oom Joseph was met trots
bereidt die ‘kereltjes’ eens te laten
zien hoe je op zulk instrument behoorde spelen. Die fluit ging letterlijk
van mond tot mond. De jeugd oefende
vlijtig en op een gegeven moment
vroegen ze aan Joseph of het mogelijk was het fluiten systematisch bij
te brengen, daar ze als wens hadden

een eigen muziekkorps op te richten.
Nadat ze ook nog een slagwerker
bereid gevonden hadden ‘trommelaars’ les te geven, werd besloten
oprichting van een ‘ Trommler- und
Pfeifferkorps’ in februari 1929.
Kort daarna werden vanuit
Mützenich over de grens in Duitsland
2e hands instrumenten overgenomen
zodat ieder z’n eigen instrument had.
Vervolgens had het bestuur gelden
beschikbaar gesteld om voor iedere
muzikant een pet te kopen. Daarna
volgde nog een witte broek voor eenieder. Voor de witte hemden hadden de
muzikanten zelf moeten zorgen.
Vanaf 1939 volgde vanwege de oorlog
de mobilisering. Het verenigingsleven
verlamde hierdoor. Op 1-5-1941 trad
het korps voor de laatste keer op in
Elsenborn. Na de oorlog was er slechts
een klein groepje muzikanten over
dat de vereniging nog levende kon
houden. Tijdens de kermis in 1954
besloten enige muziekvrienden zich
in te zetten voor een doorstart van
de vereniging. Enkele cijfers van dit
korps: Het korps is tot heden ± 350
keer in het openbaar opgetreden. Het
nam aan 60 wedstrijden deel waarbij
in totaal 200 solistenprijzen werden
ontvangen. Verder zijn er 60 verenigingsprijzen en bekers te vermelden,
behaald bij concertwedstrijden en
optochten. Sinds 1954 is het korps
als enigste Belgische vereniging
lid in ‘Verband der Vereinigten
Spielmannszüge Nordeifel e.V.. Het
korps telt ± 45 actieve leden en staat
met veel succes sinds onder muzikale
leiding van dirigent Bernard Schäfer.
Fluit- en Trommelkorps
St. Andreas, Melick
Het korps werd in 1935 opgericht
door een aantal jonge mensen in de
leeftijd tussen 13 en 17 jaar. In 1947
bleken een aantal ouderen in Melick
ook interesse te hebben in het korps,
zodat in dat jaar het eerste “echte”
bestuur tot stand kwam. Dit bestuur
zorgde voor nieuwe instrumenten,

trommels en fluiten. Een trom kostte
toen 50 gulden en een fluit 10 gulden;
iets wat vandaag de dag onvoorstelbaar is. Vanaf het begin tot in 1962
werd er gemusiceerd met cijfers in
plaats van noten. Met de komst van
een nieuwe instructeur leerde men
muzieknoten en ging het muzikale
peil zienderogen vooruit. In 1968
werd het korps Limburgs kampioen in
de 3de afdeling. In 1969 een 1ste prijs
met promotie en in 1972 weer een
1ste prijs met promotie naar de eerste
divisie. De mooiste resultaten werden
in 1979 geboekt toen het korps
landskampioen werd in de eerste
divisie en in 1981 de deelname aan
het WMC te Kerkrade met het hoogst
aantal punten van de 35 verenigingen die hieraan deelnamen. Ook de
solisten van het korps scoorden bij
solistenconcoursen hoog, hetgeen
betekende dat zij vaak een “nationaal
kampioen hoogste afdeling” in Melick
mochten ontvangen. In het begin van
de jaren negentig vond aanpassing
en uitbreiding van de instrumentale
bezetting plaats. Hierdoor namen
de muzikale mogelijkheden toe met
als gevolg een groeiend ledental. Met
een experimenteel optreden op het
bondsconcours in 1995 overtuigde St.
Andreas de muziekwereld van deze
vernieuwing. Hierdoor kon het korps
in de nieuwe bezetting weer deelnemen aan de bondsconcoursen met als
resultaat een 1ste prijs met promotie naar de eerste divisie in 2002
en landskampioen in 2003. In 2006
werden deze successen voortgezet
met een Limburgse titel in november
en wederom Nederlands Kampioen
in februari 2007 in de 2de divisie!
Binnen 5 jaar zal St. Andreas weer
deelnemen aan het bondsconcours
en trachten ook in de 1ste divisie
wederom mooie resultaten te behalen.
Fluit & Trommelkorps St. Andreas telt
momenteel ± 60 leden die zich “thuis”
voelen in deze gezellige vereniging.
Het korps staat onder muzikale leiding van Paul Bouten.

Het programma ziet er op 10 oktober als volgt uit:
13.30 uur:	Zaal open
14.00 uur: Welkomstwoord door dhr. J. Beugels,
voorzitter Fluit- en Tambourcorps St. Paulus
14.05 uur: Fluit- en Tambourcorps St. Paulus, Schaesberg
15.00 uur: 	Kgl. Tambourkorps Elsenborn 1929 e.V. (België)
16.00 uur: Fluit- en Trommelkorps St. Andreas, Melick
17.00 uur: 	Sluiting / Nazit
Beste muziekvrienden, St. Paulus met haar gastverenigingen hoopt u te mogen begroeten op de 10e oktober te Schaesberg. U bent van harte welkom.
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Kunstactief Maastricht,
het nieuwe platform voor
actieve kunstbeoefenaars
Vanaf zaterdagavond 11 september heeft cultureel Maastricht een nieuw digitaal
platform. Tijdens het Parcours wordt de site gepresenteerd waar alle informatie over
kunst- en cultuurbeoefening in Maastricht en regio samenkomt. Het platform is een
agenda, database, netwerk, marktplaats en vraagbaak in één.

Een drummer die op zoek is naar een leuke band;
een beeldhouwer die droomt van een betaalbaar
atelier; een theatergezelschap dat een groep blazers
nodig heeft voor haar nieuwe voorstelling; een
koor dat een geschikte datum wil bepalen voor
haar uitvoering van Bach’s Weihnachtsoratorium…
Kunstactief maakt ze wegwijs!
Uniek in Nederland
Het concept van een koppeling tussen de uitagenda
en de database van actieve kunstbeoefening is
uniek in Nederland en wordt als proef in Maastricht
ingevoerd om het culturele klimaat te versterken
en de zichtbaarheid van cultuurstad Maastricht te
vergroten.
Kunst in de breedste zin
Kunstactief wordt ingebed in het vernieuwde
Maastrichtnet, de online uitagenda van Maastricht
en regio. Waar de vertrouwde uitagenda zich
vooral richt op te bezoeken evenementen, is
Kunstactief er juist voor iedereen die actief is in
de kunsten, of dat zou willen worden. Je vindt er
bijvoorbeeld informatie over lange termijnplanning,
cursussen, verenigingen en gezelschappen. Over
koren, toneelverenigingen, ensembles, bands,
schildergroepen, harmonieën, dansgezelschappen en
leesclubs. Kortom: kunstbeoefening in de breedste
zin van het woord.
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Presenteer je zelf
Elk gezelschap of individu kan een eigen pagina
aanmaken en beheren. Zo’n ‘gezelschapspagina’
biedt de mogelijkheid om de eigen activiteiten of
producten te presenteren. Met een eigen account
kunnen bovendien berichten en/of oproepen
geplaatst worden in verschillende rubrieken
van Kunstactief. Een actieve deelname vergroot
de zichtbaarheid en nodigt uit tot onderlinge
samenwerking. Het platform is bedoeld voor zowel
amateurs als professionele instellingen
Twee werelden verbonden
Maastrichtnet en Kunstactief beschikken
ieder over een eigen internetadres. De unieke
meerwaarde ligt echter in de verbinding tussen
beide. Naast de uitvoeringen op Maastrichtnet
verschijnen berichten uit Kunstactief die qua
discipline of onderwerp overeenkomen in de
online cultuuragenda, en andersom worden
op Kunstactief relevante agendapunten uit
Maastrichtnet getoond.
De twee-eenheid Maastrichtnet/Kunstactief komt
tot stand dankzij hechte samenwerking tussen de
gemeente Maastricht, grafisch bureau Zeezeilen en
Uitgeverij Week IN Week UIT. Vanaf 11 september te
bereiken via www.maastrichtnet.nl of
www.kunstactiefmaastricht.nl.

