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Programma zaterdag 7 mei
17.30 u.

Eucharistieviering in parochiekerk
St. Johannes de Dooper te baexem.
19:00 - 20.30 u. Receptie in Gemeenschapshuis baexheimerhof,
omlijst door optredens van solisten welke in 2011
limburgs Kampioen zijn geworden.

Programma zondag 8 mei
09.30 u.
13.30 u.
15.00 u.
15.30 u.
18.45 u.

Start podiumoptredens in Gemeenschapshuis baexheimerhof.
Feestelijke optocht in de kern van baexem
met defilé aan de Dorpstraat.
Showoptredens op het exercitieterrein aan de St. Jansstraat.
Vervolg van de podiumoptredens in
Gemeenschapshuis baexheimerhof.
Afsluiting festiviteiten.

Dit evenement is mede mogelijk gemaakt door
een financiële bijdrage van de provincie limburg.

soortgelijke bond is in geen andere Nederlandse provincie voorhanden. In
Limburg is het bestaansrecht van de LBT nooit onderwerp van discussie geweest,
maar heeft geleid tot een voortrekkersrol in de percussiewereld in Nederland.
Nederlandse Kampioenswedstrijden op percussiegebied worden dan ook veelal
gedomineerd door de Limburgse deelnemers met vele en indrukwekkende
successen.
In dit kader dient ook een dankwoord gericht te worden aan onze euregionale
partners, in het bijzonder de VLAMO, waarmee de samenwerking op muzikaal en
bestuurlijk vlak meer dan goed is. Ook zij hebben hun steentje bijgedragen aan de
huidige positie van de LBT.

Aan alle leden, ereleden, bestuursleden en vrienden
van de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen
Op 7 en 8 mei 2011 viert de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen (LBT) haar
vijftigjarig bestaan. 50 Jaar, een halve eeuw muziekgeschiedenis en dus reden
genoeg voor een felicitatie en een beschouwing.
De wortels van de LBT werden en worden gevonden in de drumbands, de fluit- en
tamboerkorpsen, de klaroen- en jachthoornkorpsen, de drumfanfares, de showen majorettekorpsen en de overige groepen, zoals sedert een tweetal jaren ook
de sambabands. Deze wortels hebben gezorgd voor het uitgroeien van de LBT tot
een bond met meer dan 215 leden en een duidelijke maatschappelijke identiteit
als belangenbehartiger van de aangesloten leden.
De activiteiten van de LBT variëren van het organiseren van concoursen en
daaruit voortvloeiend, Limburgse en Landelijke Kampioenschappen, het
zorgdragen voor verschillende cursussen, het uitgeven van een eigen ledenblad
tot het vertegenwoordigen van de aangesloten verenigingen bij de Provincie
Limburg, het Huis voor de Kunsten Limburg (HKL), de Verenigde Nederlandse
Muziekbonden (voorheen de Federatie van Katholieke Muziekgezelschappen in
Nederland) en Kunstfactor.
Een speciaal woord van dank dient gericht te worden aan alle bestuurders van
de LBT door de 50 jaren heen. Zonder hun belangloze inzet, enthousiasme,
vernieuwend denken maar ook hard werken had de LBT nooit die resultaten
bereikt waarop nu trots wordt teruggekeken. Hierbij dient vooral benadrukt
te worden het feit dat de LBT een unieke bond is in Nederland. Immers een

Een vijftigjarig jubileum kan echter alleen gevierd worden als het maatschappelijk
draagvlak bij verenigingen, vrijwilligers, bestuursleden en gemeenschappen
continue aanwezig is. Een vijftigjarig jubileum biedt dan ook bij uitstek de
gelegenheid om alle bij de LBT betrokken vrijwilligers, verenigingen en
bestuursleden van verleden en heden te bedanken voor hun onbaatzuchtige
inzet, enthousiasme, betrokkenheid en ijver. Zonder hen zou dit jubileum niet
gevierd kunnen worden. Zij vorm(d)en de ogen en oren van de LBT.
Naast terugzien op verdiensten en verworvenheden vraagt een vijftigjarig
jubileum ook om blik naar de toekomst. De verworvenheden en bereikte
meerwaarde van de LBT dienen in de toekomst gecontinueerd en geborgd te
worden. Het behouden van het goede en het onderzoeken wat de toekomst aan
mogelijkheden te bieden heeft, vormt onze uitdaging voor de volgende 50 jaar.
Daarom wens ik allen van harte proficiat, chapeau voor het vijftigjarig jubileum
en vraag ik allen om hun betrokkenheid, enthousiasme en inzet in de volgende
50 jaren te continueren in het belang van onze LBT.
Met muzikale groet,
Namens alle bestuursleden van de LBT,

Mevrouw Manon Pelzer, voorzitter
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tamboertraditie die dankzij de inzet van velen in limburg nog steeds springlevend is.
Ik wens u allen een mooi en onvergetelijk jubileumfeest toe, tot meerdere glorie van
de lbt
lbt, de aangesloten korpsen en de limburgse cultuur!

l.J.P.M. Frissen
Commissaris van de Koningin in de provincie limburg
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50-jarig bestaan van
de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen (LBT)
Voorwoord van de Gouverneur
limburgers hechten bijzonder aan hun rijke en krachtige verenigingsleven met vaak
authentieke uitingsvormen. Dit verenigingsleven vormt het cement van de limburgse
samenleving. Ik mag dit als Gouverneur geregeld, en met vreugde, vaststellen.
Muziek en showdans nemen bij dit alles een bijzondere plaats in. Daarbij gaat het
om een omvangrijk en divers gezelschap van “druma-korpsen”, met onder andere
drumbands, fluit- en tamboerkorpsen, klaroen- en jachthoornkorpsen, drumfanfares en
show- en majorettegroepen. Hun bijdrage aan het limburgse culturele leven is klanken kleurrijk.
De limburgse bond van ttamboerkorpsen vervult bij de instandhouding én
ontwikkeling van dit fraai stukje limburgs cultuurgoed een coördinerende rol.
Daarnaast is de lbt aanspreekpunt, voor de meer dan 200 aangesloten korpsen,
maar ook voor de overheid. En dat nu al weer 50 jaar!
De lbt richt zijn aandacht ook op jongeren. Ik heb daar veel waardering voor.
Het bieden van “een gezonde tijdsbesteding, in het bijzonder voor de jeugd” is
expliciet vastgelegd in de statutaire doelstelling van de bond. En bij de werving en
opleiding van muzikanten en majorettes biedt de lbt op diverse wijzen steun aan
aangesloten korpsen. Daarmee zorgen bond en lidkorpsen ervoor dat traditie en
toekomstgerichtheid samen gaan. Een dubbele gelukwens is dan ook op zijn plaats.
Ik feliciteer de limburgse bond van ttamboerkorpsen van harte met het gouden
jubileum en ik wens alle aangesloten korpsen en hun leden geluk met de
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deze vorm van muziek maken heeft genomen zorgt evenwel ook voor de nodige
valkuilen en onrust, van tijd tot tijd. Het behoort dan tot de verantwoordelijkheid van
de bestuurders –provinciaal en regionaal- om passende oplossingen voor de gerezen
problemen te bedenken en de rust terug te brengen. Geen sinecure in zo’n diverse
wereld als die van het slagwerk en majorette.

Hulde en felicitaties
Graag wil ik de huidige en oud-bestuurders, de aangesloten lid-verenigingen en
hun leden, alsmede hun instructeurs en muzikaal leiders feliciteren met het gouden
jubileum.
Het is intussen al weer een halve eeuw geleden dat de Limburgse Bond van
Tamboerkorpsen (LBT) als zelfstandige bond voor slagwerkers en majorettes werd
opgericht. Ontstaan uit de Limburgse muziekbond op een tijdstip, waarop de
muzikale ontwikkelingen in de slagwerkwereld -toen overwegend drumbands- om
verzelfstandiging vroegen. Het was in die begintijd niet altijd even makkelijk om een
eigen plaats en gezicht naast de blaasmuziek, die een veel langere traditie kende, te
verwerven. Soms was het een worsteling om de goede weg te vinden en “de juiste
toon te treffen”. Het is echter in belangrijke mate aan de vasthoudendheid en het
doorzettingsvermogen van zijn pioniers te danken, dat de LBT is kunnen groeien tot
wat die nu, vijftig jaren later, is.
De wereld van het slagwerk is relatief nieuw, als je die vergelijkt met die van de
blaasmuziek. Dat is er mede de oorzaak van dat verschillende ontwikkelingen nog
niet waren uitgekristalliseerd. Een proces van vallen en opstaan. Voor elk van die
ontwikkelingen moesten echter wel passende (bestuurlijke) oplossingen worden
gevonden. Het werkveld is erg divers. Daarbij komt voorts dat de overwegend
jonge beoefenaren voor de nodige dynamiek zorgen. Er werd en wordt “flink aan
de weg getimmerd”.De reglementering is voortdurend aan verandering onderhevig
en probeert zoveel mogelijk op veranderingsprocessen in te spelen. Meer dan
de blaasmuziek kenmerkt de slagwerk- wereld zich door grote betrokkenheid en
engagement, zowel van beoefenaren, als luisterend publiek. De hoge vlucht, die

Als ik kijk naar de LBT, zijn bestuurlijk kader, het aantal en de soorten wedstrijden,
de belangstelling daarvoor, zijn ambities en het potentieel aan mogelijkheden om op
een breed terrein door te ontwikkelen, ben ik positief gestemd. Ook in het kader van
de landelijke ontwikkelingen zal de LBT een prominente plek kunnen blijven innemen.
Daarbij zal ook de internationale samenwerking niet uit het oog moeten worden
verloren. Een uitermate gunstig perspectief en aanmoediging om op de ingeslagen
weg met elkaar verder te gaan.
Als lid van het “Comité van aanbeveling 50 jarig jubileum LBT 2011” voel ik mij vereerd
de LBT in dat vooruitzicht mijn gelukwensen te mogen aanbieden. Hulde aan de bond
en aan allen die daarin direct en indirect een functie vervullen, dan wel daarbij op de
een of andere manier betrokken zijn.
Op naar de komende vijftig jaar !

Theo Rongen
Voorzitter Federatie van Katholieke Muziekbonden in Nederland (FKM).
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De LBT is er in geslaagd om, mede dank zij de belangenbehartiging op
districtenniveau, een breed scala aan wedstrijden op te zetten. Deze mogen tot
voorbeeld mag dienen voor het gehele land. De beoefening van deze muziek in een
groot aantal schutterijen, die Limburg rijk is, heeft er mede toe bijgedragen dat er
een uitermate solide basis voor deze muzieksector bestaat. De belangstelling voor
deze muzieksoort en het niveau, waarop deze in Limburg wordt beoefend, mogen
uniek genoemd worden. Belangrijk is ook dat de sociaal-culturele infrastructuur van
de Limburgse gemeenschappen –van stad en dorp- een belangrijke voedingsbodem
vormde en vormt om deze muziek tot grote bloei te laten komen. De drumbands
en doorontwikkelde vormen daarvan staan dicht bij de mensen en vervullen in het
dagelijks leven van menigeen naast een belangrijke vorm van vrije tijdsbesteding,
een boeiend en interessant schouwspel. Er zijn in de Limburgse samenleving
mogelijkheden te over om zich aan de mensen te presenteren, zowel op straat, als
op het podium. Tussen beide vormen van musiceren moet een juiste balans bestaan.
De evolutie van het slagwerkinstrumentarium heeft er mede voor gezorgd dat het
podiumoptreden een niet meer weg te denken plaats is gaan innemen. Hiervoor
moeten echter de juiste randvoorwaarden aanwezig zijn. Gedreven, goed opgeleide
muzikanten, een bezielende leiding van bekwame en deskundige instructeurs en een
verantwoorde bestuurlijke aansturing.
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Mijn hartelijkste gelukwensen voor de Jubilaris!
Ik beschouw het als een voorrecht een bijdrage te mogen leveren aan uw jubileumboek.
Het tekent de goede verhoudingen tussen onze beide bonden. Dat is wel eens anders
geweest, zo heeft de geschiedenis uitgewezen. Ik ben verheugd dat de Limburgse Bond
van Muziekgezelschappen (LBM) in de loop der jaren een sterke bondgenoot heeft
gevonden in de nu 50-jarige Limburgse Bond van Tamboerkorpsen (LBT). Samen hebben
we ons de afgelopen jaren sterk gemaakt voor de vorming van één landelijke muziekorganisatie. Beiden zagen we het belang van één landelijke muziekorganisatie voor
onze sectoren. Helaas is het ons (nog) niet gelukt om tot één overkoepelende landelijke
organisatie te komen. Dit proces heeft ons als beide bonden binnen de FKM, inmiddels
per 1 januari 2011 omgevormd tot de Verenigde Nederlandse Muziekbonden (VNM),
echter wel dichter tot elkaar gebracht. U als LBT-bestuur zet zich met een grote groep
vrijwilligers in voor de promotie en ondersteuning van de Limburgse tamboerkorpsen.
Mede door uw toedoen heeft de tamboerwereld zich in Limburg de laatste decennia
enorm ontwikkeld. Dit heeft geleid tot veelzijdige slagwerkers. De hafabra-orkesten, lid
van de LBM, profiteren natuurlijk ook van deze ontwikkelingen. Hiervoor zijn we u allen
veel dank verschuldigd. Vijftig jaar, oftewel een gouden jubileum, is een hele goede reden
voor een feestje. We dienen dit jubileum dan ook op gepaste wijze te vieren en vervolgens verder te werken aan onze constructieve samenwerking ter meerdere eer en glorie
van onze zo uitzonderlijk ontwikkelde muzikale infrastructuur in Limburg. Dit deel van het
Limburgs Cultureel Erfgoed verdient het om gekoesterd én verder ontwikkeld te worden.
Muziek verbroedert immers! Daarom wens ik u namens het bestuur, onze medewerkers
en alle leden van de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen een glorieus en feestrijk
jubileumjaar toe en hoop uiteraard op nog vele jaren van goede samenwerking.

Raymond Knops
Voorzitter Limburgse Bond van Muziekgezelschappen.

Goede Vrienden,
2011... 50 jaar Limburgse Bond van Tamboerkorpsen!
Vooreerst onze hartelijke gelukwensen, niet enkel van mijzelf, doch mede namens het
gehele bestuur van de Oud Limburgse Schuttersfederatie.
Een organisatie ‘draaiende’ te houden, actief te houden – en dat gedurende een halve
eeuw - is geen sinecure. Hierover kan ik zelf meespreken. Dit vraagt veel werk en veel
inzet van vele mensen. Deze mensen doen dit op vrijwillige basis. Dikwijls staan zij niet
onder de schijnwerpers maar doen dat in stilte. En deze mensen verdienen zeker een
flinke pluim.
Doch het zijn niet enkele de bestuursleden, dirigenten, instructeurs welke een pluim
mogen hebben. Zonder de ‘leden’: zij die meespelen, en meedraaien in de ganse
beweging bestaat er niets… Natuurlijk is dat hobby, iets wat men graag doet. Maar
ook dit vraagt inzet!
LBT en Oud Limburgse Schuttersfederatie: geen 2 handen op dezelfde buik, maar
toch flink aanverwant met mekaar. Beide organisaties zijn niet weg te denken in ons
Limburgse culturele leven. En het zijn daarom organisaties waarvoor wij ons samen
moeten blijven inzetten en ondersteunen. Wij gaan er voor!
Nogmaals, van harte gelukgewenst. Maak van 2011 een feestjaar en laat dit de inzet
zijn voor de volgende 50 jaar.

Jos Michels,
President OLS-Federatie
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Voor de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen is 2011 een mijlpaal, want deze bond
bestaat 50 jaar. Voor de Limburgse gemeenschap is de LBT van grote betekenis,
want we spreken over liefst een tweehonderd-dertigtal korpsen - buiten de fanfares,
harmonieën en brassbands om - waarvoor de LBT zich inzet.
Op 16 september 1961 was de LBT een feit en daarmee hebben de zogenoemde
Drumakorpsen een bond met een eigen identiteit gekregen. Al die fluit- en
tamboerkorpsen, klaroenkorpsen, drumfanfares, show- en majorettengroepen met
al hun leden zijn stevig geworteld in de Limburgse gemeenschap. De LBT staat
ervoor om de bloei van de korpsen te bevorderen en hun belangen te behartigen en
daarmee een bijdrage te leveren aan het cultureel-maatschappelijk leven in Limburg.
De LBT en alle leden van de Drumakorpsen wens ik een mooi jubileumfeest.
Een vijftigjarig jubileum is een felicitatie waard en ik hoop van ganzer harte dat de
LBT erin zal slagen om ook de jeugd in de toekomst blijvend te inspireren.

Henk van Beers,
Burgemeester van Roermond

De Limburgse Bond van Tamboerkorpsen viert een 50 jarig jubileum. Ter ere van deze
mijlpaal wordt dit prachtig jubileumboekwerk uitgegeven. Laat ik beginnen de bond
van harte te feliciteren met dit heugelijk feit. De doelstelling van uw bond spreekt
mij zeer aan. Met name dat de bond wil bevorderen, in het bijzonder de jeugd, een
gezonde tijdsbesteding in het cultureel maatschappelijk leven in uw regio te geven.
Het moge duidelijk zijn dat de geledingen binnen deze bond, die al zo lang
bestaat kundig en actief zijn. In deze tijd is het vaak moeilijk de jeugd enthousiast
te maken voor instrumentale muziek en show, waarbij geüniformeerd naar buiten
getreden moet worden. Gelukkig is er een kentering gaande en gaat de jeugd,
want dat is uiteindelijk de toekomst, zich weer meer interesseren voor drumbands,
tamboerkorpsen, drumfanfares, show- en majorettegroepen. Dat is een goede
zaak, want juist bij het uitoefenen van deze hobby is men meer dan ooit op elkaar
aangewezen, vormt men een team, dat door samenwerking tot grote hoogten kan
komen. Daarbij komt nog dat muziek en de daarbij horende showelementen vreugde
biedt aan degenen die het uitvoeren, maar ook aan de toehoorders en toeschouwers.
Ik wens u dan ook toe dat u in lengte van jaren uw doelstelling kunt blijven
waarmaken en dat het jubileum een onuitwisbare herinnering in het district Weert
en ver daar buiten mag geven. Een feest dat nieuwe leden zal opleveren, zodat met
frisse schreden richting eeuwfeest gestapt kan worden. Ik wens u en al uw aangesloten
lidkorpsen op 7 en 8 mei aanstaande veel plezier en succes bij de viering van uw
50 jarig jubileum.

Hubert M.F. Bruls
Burgemeester van Venlo
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En zo worden in Limburg wekelijks trompetten, trombones en piccolo’s warmgeblazen
en ook de tambour-maîtres en de trommelaars komen op stoom. Het “aanblazen”
moet op de juiste manier gebeuren anders krijg je geen goede toon en klank, en bij de
trommelaars is de slagtechniek van groot belang. Het geeft de provincie kleur, warmte
en charme. Als ik daar zo over nadenk dan komt de tekst van het liedje “Bloasmeziek”,
gezongen door Ge Reinders, bij mij naar boven.
“Bloasmeziek op eine sjone zondigmorge
bloasmeziek bleust mich omver
met toeters en bellen ’n sjoon verhoal vertelle
zondigmorge bloasmuziek bloas mich riek”.

“Limburg, daar zit muziek in”!
Als je denkt aan cultuur in Limburg, dan denk je al heel snel aan muziek. Ik ken geen
andere provincie waar in alle geledingen van de bevolking zoveel mensen een
instrument bespelen dan in Limburg. In hele families wordt er gemusiceerd en vaak
op hoog niveau. Het wordt er bij de kinderen als het ware met de paplepel in gegoten
en dat gaat zo door van generatie op generatie. Het hoeft dan ook geen betoog dat
muziek een belangrijke rol speelt in het dagelijkse leven van de Limburger.
De Limburgse Bond van Tamboerkorpsen zet zich al 50 jaar met hart en ziel in voor al
die musicerende mensen. Door de krachten te bundelen wordt een belangrijk stuk
Limburgs cultureel erfgoed in stand gehouden. Ook wordt het niveau gehandhaafd
en is het voortbestaan van de muziekkorpsen gewaarborgd. Op die manier fungeert
de Bond als bindende factor en draagt als zodanig bij aan het welzijn van de inwoners
van de hele provincie. De activiteiten die door de LBT worden georganiseerd
spelen een belangrijke rol in het openbare leven en bij de opluistering van lokale
evenementen. Het is daarom een niet meer weg te denken organisatie met een groot
maatschappelijk belang. Het spreekt dan ook voor zich dat ik met veel plezier zitting
heb genomen in het “Comité van aanbeveling 50-jarig jubileum LBT 2011”.
Ook Gustav Mahler had in zijn tijd (1860-1911) het maatschappelijk belang al door.
Hij zei ooit: “Het belangrijkste in de muziek staat niet in de noten”. Het gaat immers om
veel meer dan om het voortbrengen van klanken. Het gaat ook om intermenselijke
contacten en vriendschap, om saamhorigheid en samenwerking, om van daaruit
harmonie te bereiken. Dat vereist veel doorzettingsvermogen en inzet van alle spelers.

En dat is wat de muziek met ons doet. Het maakt ons leven rijk. Ook ik, als
burgemeester van de stad Heerlen, ben trots op deze rijke muzikale cultuur. Daarom
hulde aan de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen! Graag feliciteer ik u van harte met
uw 50-jarig jubileum. Ik hoop dat we nog tot in lengte van jaren kunnen rekenen op
de LBT als overkoepelend orgaan voor al die drumbands, fluit- en tamboerkorpsen,
klaroen- en jachthoornkorpsen, drumfanfares, show- en majorettegroepen. Op
die manier kunnen we ook in de toekomst blijven genieten van de amateurkunst
van muziekkorpsen en alle veel geoefende klanken en een weergaloos samenspel
voortgebracht in harmonie.

Paul Depla
Burgemeester Heerlen
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Fotografie: Maarten Dings
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Van harte proficiat!
50 jaar LBT is een felicitatie waard
U kunt trots en tevreden terugkijken op de vele hoogtepunten van afgelopen jaren.
U neemt in de culturele gemeenschap van Limburg een bijzondere plaats in.
Velen genieten telkens weer van het actief musiceren en van het luisteren en kijken
naar de optredens die telkens weer een klank- en kleurrijk schouwspel zijn.
U bent hét aanspreekpunt van ruim 200 aangesloten lidkorpsen.
U bent als Limburgse Bond een bijzondere ambassadeur van deze muzikale
uitingsvormen, zo typerend voor onze provincie.
Ik wens u een goede toekomst vol muzikaliteit en inspiratie.
Limburg is trots op jullie.

drs. W.J.A. (Wim) Dijkstra
Burgemeester van Weert

Tromgeroffel voor de vijftigjarige!
In 1961, ik was nog maar een dreumes, zag de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen
het levenslicht. Dat moet met tromgeroffel gepaard zijn gegaan. Deze ritmische
organisatie heeft zich in onze cultuurrijke provincie een heel belangrijke plek
verworven. Limburg en cultuur, dat zijn twee kanten van één medaille en dat heeft
de LBT heel goed begrepen. De talloze drumbands, fluit- en tamboerkorpsen,
klaroen- en jachthoornkorpsen, drumfanfares, show- en majorettegroepen vormen
een niet weg te denken segment in de veelkleurige Limburgse cultuurwaaier. Heel
goed dus dat er in 1961 een organisatie werd opgericht die de belangen van deze
verenigingen ging behartigen en die daarmee een grote bijdrage leverde aan de
cultuur en het maatschappelijk leven in onze provincie. En wat minstens zo belangrijk
is: de bond stimuleert een gezonde tijdsbesteding, in het bijzonder voor onze jeugd.
Het is fantastisch om te zien hoeveel energie de aangesloten lidkorpsen – het zijn er
momenteel tweehonderd – steken in het opleiden en enthousiasmeren van de jeugd.
Als samenleving, en ook als openbaar bestuur, moeten we die duizenden vrijwilligers
binnen de lidkorpsen en binnen de bond dankbaar zijn voor hun onmisbare bijdrage
aan de leefbaarheid van onze woonomgeving.
Graag wil ik de LBT van harte feliciteren met zijn vijftigste verjaardag. Niet alleen
feliciteren, maar beslist ook bedanken. Hartelijk dank voor al het goede werk, voor het
steunen van de lidkorpsen, voor het bevorderen van cultuur en saamhorigheid, voor
het begeleiden van de jeugd.

Hans Gilissen,
burgemeester van Venray.
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50 Jaar Limburgse Bond van Tamboerkopsen
Wie het nog niet weet kan het zeker horen. De LBT bestaat 50 jaar. Allereerst wil ik de
Bond van harte gelukwensen met haar 50 jarig bestaan. De 50 jaar jonge Bond heeft
in deze relatief korte periode door een bundeling van kennis en muzikale vaardigheid
ervoor gezorgd dat de Druma-korpsen tot grote bloei zijn gekomen.

50 jaar Limburgse Bond van Tamboerkorpsen
Als burgemeester van de gemeente Leudal én als muziekliefhebber schrijf ik graag een
voorwoord in het jubileumboekwerk van de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen.
De Limburgse Bond van Tamboerkorpsen heeft zich in de loop van haar bestaan ontwikkeld tot een grote maatschappelijke identiteitsorganisatie, die van groot belang is voor de
provincie Limburg. In 2011 bestaat Limburgse Bond van Tamboerkorpsen 50 jaar. Hiermee
feliciteer ik de organisatie van harte. Ik ben er trots op dat het bondsbestuur ervoor heeft
gekozen het jubileumfeest in Baexem, gemeente Leudal, te laten plaatsvinden. Dit jubi
leum geeft met recht aanleiding tot het organiseren van een feestelijke muziekmanifestatie. Tijdens deze manifestatie worden de ruim 200 bij de bond aangesloten verenigingen
in de schijnwerper geplaatst. De toeschouwers kunnen tijdens het jubileumfeest gaan genieten van de rijke muziekcultuur die Limburg kent. Ook in onze gemeente zijn een aantal
drumband-, fluit- en tamboerkorpsen, drumfanfares, show- en majorettegroepen actief.
Graag zullen zij tijdens deze dagen hun kunnen demonstreren. Ongetwijfeld zult u zien
met welke voldoening alle deelnemers jong en oud, deelnemen aan de streetparade, de
muziekoptredens en aan de majoretteshow. Van groot belang is het stukje levensvreugde
dat deelnemers aan dit soort optredens uitstralen. Muziek maken is een kunstuiting
waarbij de muzikant met prezier iets produceert dat weer plezierig is voor de toehoorder.
Ik spreek de wens uit dat het succes van dit jubileumfeest, voor het bondsbestuur een
aanmoediging oplevert tot verdere stimulering en bloei van de aangesloten korpsen.
De organisatie verwacht duizenden bezoekers. Baexem is er klaar voor. Deelnemers en
toeschouwers Hartelijk Welkom in onze gemeente, veel succes bij de optredens en veel
kijk- en luisterplezier toegewenst. Het wordt genieten, daar ben ik van overtuigd!

Arno Verhoeven
Burgemeester

Mgr. R.H. M. Maessen,
pastoor-deken, Thorn-Heythuysen
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Het bij elkaar brengen van mensen door middel van muziek en de belangenbehar
tiging die daarmee samengaat, is een van de beste garanties om een meer dan
waardevolle bijdrage te leveren aan en instandhouding van het muzikale culturele
erfgoed. Een extra dimensie is de verzustering en verbroedering van mensen onderling tot over de landsgrenzen heen. Waar politiek vaak niet slaagt, slaagt wel de
gezamenlijke wil om iets moois tot stand te brengen omdat het hart van zowel de
muzikanten als van de toehoorders geraakt worden. Het is een enorm kostbaar goed
dat vooral jongen mensen in onze complexe samenleving identiteitsiconen kunnen
ervaren in mensen die we vandaag de ‘wegbereiders’ mogen noemen zowel op
organisatorisch alsook op het muzikale vlak. We staan immers op de schouders van
hen die ons voorgingen en aan wie we veel dank verschuldigd zijn. Dat willen we
vandaag zeker van harte uitspreken. Dat de Bond vandaag meer dan twee honderd
aangesloten lidkorpsen telt getuigt ervan dat besturen en leden niet alleen hun belangen in goede handen weten maar ook dat ze zich in de Bond thuis voelen. Dat alles zal
bijdragen aan een blijvende kwalitatieve vooruitgang welke terecht wordt nagestreefd.
Met veel waardering voor de ongelofelijke inspanningen en tijdsinvestering voor allen
die nu aan het roer staan of moet ik zeggen: de tamboermaître stok hanteren en richting geven, wil ik het bestuur maar ook alle aangesloten verenigingen van harte een
succesvolle toekomst wensen en bijzonder geslaagde jubileumdagen op 7 en 8 mei
aanstaande die onvergetelijk zijn voor allen die mochten genieten van de rijkdom en
de schoonheid van de het optreden van de Druma-korpsen. Tot ziens in Baexem.

laat ons dit ook vooral in de toekomst blijven doen, ons presenteren aan de
gemeenschap. Onze verenigingen zijn in de loop der jaren nog de enigste die
regelmatig naar buiten treden om dit kleine stukje limburgs muziekcultuur naar
buiten te brengen en in stand te houden.
Kortom, laat ons allen genieten

tton van berkel
Voorzitter limburgse bond van ttamboerkorpsen district Weert
Voorzitter jubileumcomité 50 jaar lbt
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Limburgse Bond van Tamboerkorpsen 50 jaar jong
Hulde aan zo velen,
tijd om een jubelende en jubilerende limburgse bond van ttamboerkorpsen te
zijn. 50 jaar lang dienstbaar zijn aan je verenigingen is niet altijd gemakkelijk, veel
moeilijkheden heeft het bestuur in al deze jaren moeten overwinnen. Er is in het
belang van haar aangesloten verenigingen veel vruchtbaar werk verzet. talloze
t
bestuurders hebben in het verleden en het heden met volle overgaven zich ingezet
voor hun bond en daarmee hun aangesloten verenigingen. Het is nu het moment om
een waardering uit te spreken voor hun inzet.
Vrijdag 17 oktober 2008, een agendapunt tijdens de vergadering van het hoofdbestuur
was de organisatie van het 50 jarig jubileum van onze bond in 2011. Het dagelijks
bestuur stelde de vraag aan het districtsbestuur van het district Weert zich beschikbaar
te stellen voor de organisatie en de uitvoering van dit jubileum. lang zal dit moment
mij bijblijven, niet wetende wat mijn volmondig ja zou gaan betekenen voor mijn
districtsbestuur. Maar hier zit nu net de kracht van mijn districtsbestuur en daarmee
die van onze bond, mouwen opstropen en aan het werk. Mateloos respect heb ik
de afgelopen jaren gekregen voor hun inzet, wilskracht, doorzettingsvermogen en
tijdsinvestering die mijn bestuursleden en hun echtgenotes belangeloos hebben
gegeven aan onze bond om voor u een geweldig jubileum te kunnen verzorgen.
Als bezoeker van deze jubileummanifestatie zult u in twee dagen tijd letterlijk alle
muzikale facetten die onze bond in zich draagt aan u zien voorbij trekken.
Een geweldig moment voor onze bond en haar verenigingen om zich te presenteren
aan de gemeenschap.

Diploma uit 1961:
uitgereikt aan Drumband St. Paulus Roggel
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11. Het bondsbestuur - eregasten en genodigden zullen het defilé afnemen aan de
linkerzijde op de dorpstraat.

1. Alle Personenauto`s, materiaalwagens en bussen volgen de gele routeborden die
aangeven pakeren auto`s, materiaalwagens en bussen (Zie plattegrond).

12. Gezien het groot aantal deelnemende verenigingen kan niet worden afgeweken
van de volgorde in de optocht.

2. De materiaalwagens en bussen van de deelnemende verenigingen dienen 1 uur
voor aanvang optocht aanwezig te zijn op het voor hun aangewezen parkeer
terrein. Parkeerplaatsen materiaalwagens en bussen zijn 1 uur voor en 1 uur na de
optocht voor bovengenoemde voertuigen niet bereikbaar.

13. De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies of vermissing van
materialen meegebracht door verenigingen.

3. De tambour-maître of verantwoordelijke leider van de vereniging dient zich
bij aankomst te melden op het opstelterrein bij de opstelcoördinator. (Zie
plattegrond)
4. Er mogen geen koffers, foedralen en hoezen achterblijven op het opstelterrein,
alles dient voor vertrek opgeborgen te worden in de daarvoor bestemde
materiaalwagens.
Optocht:
5. Korpsen stellen zich op bij het nummerbordje, dat correspondeert met hun
optochtnummer.
6. Elk korps dienst haar nummer in de optocht duidelijk zichtbaar te dragen, hetzij
door een bordjesdrager (draagster) hetzij door de linker voorman (vrouw). Dit om
U aan te kondigen voor het defilé.
7. tijdens de optocht mag de onderlinge afstand tussen de korpsen niet groter zijn
dan 40 meter.
8. bij einde optocht zo snel mogelijk ontbinden om ruimte te maken voor de
achteropkomende korpsen.
Defilé:
9. De plaats van het defilé is Dorpstraat 71 ter hoogte van bakkerij De Renet. Door
middel van de borden “Defilé na 100 meter - Defilé na 50 meter - Aanvang Defilé
en einde Defilé wordt U tijdig gewaarschuwd.
10. Het defilé moet een vloeiend verloop hebben. Stilstaande uitvoering van muziek
en/of show tijdens het defilé is niet toegestaan.

14. Uitreiking van de speciaal voor dit jubileum geslagen oud zilveren
herinneringspenning geschied om 19.00 uur in baexheimerhof door de
bondsvoorzitster Mw. M. Pelzer. De deelnemende verenigingen worden
verzocht te willen zorgdragen dat de tambour-maître of een afgevaardigde van
de vereniging deze herinneringspenning in ontvangst kan nemen. Aan niet
aanwezige afgevaardigde zal geen penning uitgereikt of nagezonden worden.
15. Na uitreiking van de herinneringspenning zullen de dankwoorden van diverse
aanwezigen uitgesproken worden.
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Richtlijnen bij deelname aan
jubileumoptocht LBT 50 jaar te Baexem

Optocht & Defile
Drumband Schutterij “St. Jan” baexem
bazuinenkorps “Jong leven “ brunssum
trommel- en Fluiterkorps “Heide” Swalmen
Drumband Fanfare “Eensgezindheid” Maasbracht
Drumband “St. Rochus” Hulsberg
Fluit- en ttambourcorps “St. Paulus” Schaesberg-landgraaf
Drumband Harmonie “St.-Gertrudis” Wijlre
Drumfanfare en Majorettenkorps “Irene/lucia”
Klaroen- en ttamboerkorps
amboerkorps Harmonie “Heer Vooruit” Heer
Drumband Fanfare “St. Jozef” buchten
Drumband Schutterij “St. Paulus” Roggel
Drumband Fanfare “Eendracht” Dieteren
Fluit en trommelkorps “St. Andreas” Melick
Drumband Fanfare “Velden” Velden
Stichting Majorettenver.” Mèhlse Dörskes” Meijel
Drumband en trompetterkorps Schut. “St. Nicolaas” Meijel
Drumband “Marijke” Hoensbroek
trommel- en Klaroenkorps Kon. Harm. “Sainte Cecile“ Eijsden
Drumband Schutterij “St. Petrus” Kelpen-Oler
Percussiongroep Harmonie “St.Joseph” Nederweert
Koninklijk Erkend Fluit- en ttamboerkorps Wilhelmina
Drumband Schutterij “St. Petrus” Roggel
Fluit- en ttamboerkorps “St. Hubertus” Kessel
Drumband Muziekvereniging “Eendracht” Melderslo
Klaroenkorps Kon. Erk. Schutterij “St. Joris” Wessem
Drumband Harmonie “Concordia” Melick
Drumband Harmonie “Concordia” Obbicht
trommel- en Fluiterkorps “St. barbara” Reuver
Drumband Fanfare “St. Caecilia” broeksittard
Drumfanfare “Animato” Heel
trompetterkorps Schutterij “St. Nicolaas” Heythuysen
Fluit- en ttamboerkorps Schutterij “St. Job” leuken-Weert
Drumfanfare Schutterij “St.Oda” boshoven-Weert
Drumband Harmonie “St. Caecilia” Simpelveld
Fluit- en ttamboerkorps
amboerkorps “Excelsior” Montfort
Jachth.- en tromp.Korps
romp.Korps Schutterij “St.Willibrordus” Meijel
Drumband Harmonie “St. Caecilia” Geulle
Drumb. en Jachthoornk. Schut. “St. Sebastianus” laar-Weert
aar-Weert
Fluit-en ttamboerkorps
amboerkorps ”St. Joseph” Koningsbosch
Drumband “St. Hubertus” Hoensbroek
Drumband en Majoretten “Maasbree” Maasbree
ttamboerkorps Kon. Schuttersgilde “St. lambertus”
ambertus” Helden
Muziek-Showkorps “St. Petrus” banden”
anden” Venray
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Schutterij-Drumband St. Jan Baexem

Bazuinenkorps Jong Leven

Soort muziekvereniging:
Opgericht:
Aantal leden hele vereniging:
leden in uniform hele vereniging:
leden muziekkorps in uniform:
Aantal jeugdleden in opleiding:
Uniform:
Naam bordjesdrager:
Naam tambour-maître:
t
limburgs kampioen lbt:
Nederlands kampioen FKM:

Soort muziekvereniging:
Opgericht:
Aantal leden hele vereniging:
leden in uniform hele vereniging:
Aantal jeugdleden in opleiding:
Uniform:
Naam tambour-maître:
t
Naam Color Guard Captian:
limburgs kampioen Color Guards:
Nederlands kampioen Color Guards:

t
tamboerkorps
12 oktober 1954
62
36
9
4
Fantasie uniform
Demi van Ratingen
Ed lemmen
1988 & 1997
1989 & 1998

Bijzonderheden:
Eerste instructeur was Niek baetsen uit baexem, sedert 1 januari 2010:
tim Dirrix uit Voerendaal

Bijzonderheden:
2012: 50-jarig bestaanfeest

Drumfanfare
1962
60
40
4
Fantasie Amerikaans
Roger Adams
Marjolein Weinreich
1984, 1985, 1987, 1991, 1992, 1993
1998

50 JAAR lbt
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Trommel- en Fluiterkorps “Heide” Swalmen
Soort muziekvereniging:
Opgericht:
Aantal leden hele vereniging:
leden in uniform hele vereniging:
leden muziekkorps in uniform:
Aantal jeugdleden in opleiding:
Uniform:
Naam tambour-maître:
t

trommel- en Fluiterkorps
29 oktober 1947
60
60
48
3
Fantasie uniform
Jean Keulers

Bijzonderheden:
1990
Concourswinnaar Podiumkorpsen van de limburgse bond van
ttamboerkorpsen te Weert.

1991

Winnaar van de “Grosse Deutschland Pokal” te Alsfeld Duitsland.

1992

limburgs Kampioen (mars- en concertconcours) van de
limburgse bond van ttamboerkorpsen te Heel.

1993

Nederlands Kampioen (mars- en concertconcours) Federatie
Katholieke Muziekkorpsen Nederland te Rucphen.
Eerste prijs tijdens het Wereld Muziek Concours te Kerkrade.

1994

Nationaal Kampioen Podiumkorpsen van de Samenwerkende
Muziekgezelschappen Nederland te barneveld.

limburgs Kampioen (mars- en concertconcours) van de limburgse bond
van ttamboerkorpsen te Maastricht.

1997

Nederlands Kampioen (mars- en concertconcours) Federatie
Katholieke Muziekkorpsen Nederland te Nederweert.

1998

Drie-daagse concertreis, op uitnodiging van de Stad Marktredwitz beieren - Duitsland.

2001

limburgs
imburgs Kampioen (mars- en concertconcours) van de limburgse bond
van ttamboerkorpsen te Maastricht.

2002

Nederlands Kampioen (mars- en concertconcours) Federatie
Katholieke Muziekkorpsen Nederland te Nederweert.

2005

Drie-daagse concertreis, op uitnodiging van de Stad Marktredwitz beieren - Duitsland.

2006

limburgs Kampioen podiumconcours van de limburgse bond
ond van
ttamboerkorpsen te Geleen.

2007

Nederlands Kampioen podiumorkesten van de Federatie Katholieke
Muziekkorpsen Nederland en de Nederlandse Federatie Christelijke
Muziekbonden en de Koninklijke Federatie van Muziekverenigingen te
Winterswijk.
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1996

31

Drumband van Fanfare Eensgezindheid

Drumband St. Rochus

De drumband van Fanfare Eensgezindheid Maasbracht-beek is in 1962 opgericht. In
eerste instantie alleen om de fanfare te begeleiden met straatoptredens. Onder leiding
van Jo Corstjens is de drumband vanaf de jaren ’80 uitgegroeid tot een volwaardige slagwerkgroep. Ook het instrumentarium is in deze periode met de drumband
meegegroeid. Zo heeft er een verandering plaatsgevonden van tamboerkorps naar
percussie-ensemble naar de uiteindelijke bezetting van mallet en percussie instrumenten. Inmiddels staat de drumband onder leiding van de heer Jo Zinzen. Onder zijn
leiding is de drumband in 2009 Nederlands kampioen geworden en vindt er ook een
verschuiving plaats naar het concertprogramma. Dat de oorsprong van de drumband,
het marcheren, niet uit het ook wordt verloren blijkt wel uit het feit dat de drumband
afgelopen jaar heeft deelgenomen aan een taptoe. De verplichte figuren die tijdens de
kampioenswedstrijden uitgevoerd moeten worden geven een beperking in creativiteit.
Deelname aan een taptoe heeft in deze de mogelijkheid geboden een geheel nieuw
en uniek programma is studeren. De drumband telt 25 leden en de tambour-maître
t
is Geert Maessen. Verder is er om de jeugd, en opleiding verder te stimuleren ook een
jeugddrumband actief. Deze staat onder de bezielende leiding van Frank Evers.

Soort muziekvereniging:
Opgericht:
Uniform:
Naam tambour-maître:
t
Instructeur:

50 JAAR lbt
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Drumband
1957
Fantasie uniform
Jan Volders
Maurice de lange

Bijzonderheden:
Drumband Sint Rochus uit Hulsberg staat onder leiding van Maurice de lange
ange en
tamboermaître is Jan Volders. Van origine is Drumband St. Rochus een jeugdschutterij,
althans zo werd zij bijna 54 jaar geleden opgericht. In 1967 werd zij omgedoopt tot
drumband en in die gedaante is zij altijd blijven bestaan. Inmiddels is zij uitgegroeid tot
een slagwerkensemble met veel melodisch slagwerk en is zij een graag geziene gast in
optochten en concerten. Een vereniging met jeugdig elan, gebouwd op een volwassen fundament van jarenlange verenigingszin en kameraadschap. De Drumband kent
een enthousiast jeugdensemble van 11 leergierige jongelingen en komt uit in de
1e divisie, sectie A2. Als laatste ging zij in 2008 op concours, alwaar zij een fraaie 1e prijs
behaalde en promoveerden naar de 1e divisie.
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Fluit- en tambourcorps St. Paulus Schaesberg

Drumband Harmonie St. Gertrudis Wijlre

Soort muziekvereniging:
Opgericht:
Aantal leden hele vereniging:
leden in uniform hele vereniging:
leden muziekkorps in uniform:
Aantal jeugdleden in opleiding:
Uniform:
Divisie, sectie:
Naam tambour-maître:
t
Naam dirigent:
limburgs kampioen lbt in:
Nederlands kampioen FKM:

Soort muziekvereniging:
Opgericht:
leden muziekkorps in uniform:
Uniform:
Naam bordjesdrager:
Naam tambour-maître:
t
Instructeur:

Fluit & tamboerkorps
t
12 augustus 1934
70
60
60
10
Fantasie uniform
Ere divisie, sectie E
John Jongen
Maurice Jongen
1987, 1996, 2001, 2006
1988, 1997, 2002, 2007

Bijzonderheden:
Diverse concertreizen naar: Duitsland, Rome, Noorwegen, Praag en Spanje.

Drumband
1969
24
Fantasie uniform
Sanne luyten
Jo blezer
Chris luyten

Bijzonderheden:
Onder leiding van Chris luyten
uyten is het korps in 2008 op concours geweest en hebben we
een 1e prijs met promotie gehaald. Hierdoor spelen we nu in de 3e divisie sectie A2.
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35

Drumfanfare en Majorettenkorps Irene/Lucia

Klaroen en Tamboerkorps Harmonie Heer Vooruit

Soort muziekvereniging:

Soort muziekvereniging:
Opgericht:
Aantal leden hele vereniging:
leden muziekkorps in uniform KtK:
Aantal jeugdleden in opleiding:
Naam tambour-maître:
t
limburgs kampioen lbt:
Nederlands kampioen FKM:

Opgericht:
Aantal leden hele vereniging:
leden in uniform hele vereniging:
leden muziekkorps in uniform:
Aantal jeugdleden in opleiding:
Uniform:
Naam tambour-maître:
t

Drumfanfare aangevuld
met een majoretten peloton
1954
90
60
40
20 - 25
Fantasie uniform
Francois Janssen

Bijzonderheden:
Irene/lucia is een graag geziene gast op streetparade`s, bloemencorso’s en andere
optochten. Deze optredens vinden in Nederland, Duitsland, belgië en Frankrijk plaats.
Irene/lucia loopt ook regelmatig taptoes waarin zij een 12 minuten durende show
opvoert. Deze show bestaat uit bekende nummers en de choreografie van deze show
is gemaakt door onze eigen tambour-maître Francois Janssen. Op het WMC 2005
en WMC 2009 heeft Irene/lucia respectievelijk een 1e en een 2e prijs gehaald bij de
marswedstrijden. In 2002 en 2004 heeft de vereniging goede resultaten behaald in
Hamont (b) bij de mars en show wedstrijden van het toernooi der lage landen.
In 2003 heeft Irene/lucia twee eerste prijzen behaald op de mars en show wedstrijden
in Vöcklabruck (Oostenrijk). We zijn trots op onze jeugd. De jeugd is 5 jaar geleden in
samenwerking met kindervakantie werk langzaam komen binnendruppelen.
Nu 2011 zijn we trots op onze 30 a 35 jeugdleden. Deze jeugd wordt door onze
eigen instructeurs opgeleid. Deze jeugd is onze toekomst.

Drumfanfare
1956
94
31
15
John Koopman
2000 en 2005
2001

Bijzonderheden:
Uniform: In 2006 hebben wij een nieuw uniform gekregen. Ons KKtK heeft altijd signaal
instrumenten gebruikt. Sinds 2 jaar hebben wij de overstap gemaakt naar trompetten en
sousafoons en komen nu als Drumfanfare uit. In oktober 2011 zullen wij deelnemen aan
het concours. Spannende tijd daar wij veel jeugdige leden in onze vereniging hebben
die nog nooit aan een concours hebben deelgenomen. Ook het feit dat wij per 1 januari
2011 een nieuwe tamboer- maître hebben zal eveneens een grote verandering met
zich meebrengen.Onze vereniging bestaat uit 3 onderdelen. ttee weten het Harmonie
orkest, KKtK en leerlingenorkest. binnen
innen dit leerlingenorkest proberen wij de leerlingen te
laten wennen aan de directie en samenspel. Heel gezellige club. binnen
innen het Harmonie
orkest worden de zwaardere werken uitgevoerd. Onlangs hebben wij een Gala concert
gegeven met als soliste brigitte
rigitte Heitzer en Peter van der Vliet (es klarinet). Wij hebben
dergelijke concerten al 9 maal georganiseerd en de zaal is totaal uitverkocht. In decemdecem
ber 2011 staat weer een concert op de planning. Het KKtK geeft zelf ook optredens zoals
marsdefilé en zelf georganiseerde concerten. Onze vereniging organiseert ook andere
activiteiten om de samenhorigheid en de binding met de vereniging te verstevigen.

50 JAAR lbt

50 JAAR lbt
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Drumband Fanfare “ St. Jozef”

Schutterij & Drumband Sint Paulus Roggel

Soort muziekvereniging:
Opgericht:
leden muziekkorps in uniform:
Uniform:
Naam tambour-maître:
t
Nederlands kampioen FKM:

Soort muziekvereniging:
Opgericht:
Aantal leden hele vereniging:
leden in uniform hele vereniging:
leden muziekkorps in uniform:
Aantal jeugdleden in opleiding:
Uniform:
Naam bordjesdrager:
Naam tambour-maître:
t
Instructeur:
limburgs kampioen lbt
Nederlands kampioen FKM

Drumband
1958
12
Fantasie uniform
Harrie Coolen
2001

Bijzonderheden:
De drumband van Fanfare St.Jozef uit buchten heeft 12 leden. Fanfare St.Jozef is 83 jaar
geleden opgericht. De drumband bestaat inmiddels 53 jaar. De drumband van De heer
bert Offermans is met een onderbreking van enkele jaren reeds 16 jaar instructeur van
de drumband. bert is afkomstig uit Noorbeek en aldaar ook als instructeur verbonden
aan de succesvolle drumband van Harmonie berggalm. ttambour-maître is de heer
Harrie Coolen, die in Holtum woonachtig is. Hij nam afgelopen jaar de tambourmaîtrestok over van de heer Rob leufkens. In 2001 is de drumband van Fanfare
St.Jozef Nederlands Kampioen geworden in de 2de afdeling. Zij komt thans uit in de
2de divisie. Hun doelstelling is om naast een gevarieerd concertprogramma een
interessant marsrepertoire op te bouwen. Zij willen u van dat laatste vandaag iets
laten zien.

Drumband
28 maart 1955
55
50
13
6
Fantasie uniform
tim Cauven
Don Korsten
Erik van Wegberg
1994, 1999 & 2008
1995 & 2000

50 JAAR lbt

50 JAAR lbt
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Fluit en Trommelkorps Sint Andreas Melick

Drumband Muziekvereniging Fanfare Velden

Soort muziekvereniging:
Opgericht:
Aantal leden hele vereniging:
leden muziekkorps in uniform:
Aantal jeugdleden in opleiding:
Uniform:
Naam bordjesdrager:
Naam tambour-maître:
t
limburgs kampioen lbt:
Nederlands kampioen FKM:

Soort muziekvereniging:
Opgericht:
Aantal leden hele vereniging:
leden in uniform hele vereniging:
leden muziekkorps in uniform:
Aantal jeugdleden in opleiding:
Uniform:
Naam tambour-maître:
t

Fluit en trommelkorps
1935
47
27
5
Militair: marine
Robin Dominikus
Uli Dominikus
1968 en 2006
1979, 2003 en 2007

Bijzonderheden:
Winnaar WMC te Kerkrade 1981
Fluit en trommelkorps Sint Andreas Melick is geen traditioneel fluit en trommelkorps.
In het begin van de jaren negentig vond aanpassing en uitbreiding van de instrumentale bezetting plaats. Hierdoor namen de muzikale mogelijkheden toe. Met een
experimenteel optreden op het bondsconcours in 1995 overtuigde St. Andreas de
muziekwereld van deze vernieuwing. Het korps speelt voornamelijk concertwerken.
Dit is mogelijk door de uitgebreide bezetting van verschillende soorten fluiten
(piccolo, dwarsfluit, alt- en basfluit), aangevuld met gestemd slagwerk (o.a. marimba,
basmarimba, pauken) en het traditionele ongestemde slagwerk. Naast concertwerken
bestaat het repertoire natuurlijk ook uit traditionele marsmuziek en zult u ons tijdens
verschillende festivals tegenkomen.

t
tamboerkorps
Fanfare opgericht 1864
33
33
26
10
Fantasie Uniform
Henk lommen

50 JAAR lbt

50 JAAR lbt
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Majorettevereniging Mèhlse Dörskes uit Meijel

Drumband/trompetterkorps schutterij St. Nicolaas Meijel

Soort vereniging:
Opgericht:
Aantal leden hele vereniging:

Soort muziekvereniging:
Opgericht:
Aantal leden hele vereniging:
leden in uniform hele vereniging:
leden muziekkorps in uniform:
Aantal jeugdleden in opleiding:
Uniform:
Naam bordjesdrager:
Naam tambour-maître:
t
limburgs kampioen lbt

Majorettevereniging
1977
50

Bijzonderheden:
Majorettevereniging Mèhlse Dörskes uit Meijel, tegenwoordig ook wel MD Meijel
genaamd. thans 50 leden, verdeeld over 5 groepen, de A-, b- en C-groep. Zij nemen
regelmatig deel aan concoursen en kampioenswedstrijden. Sinds de oprichting zijn er
vele limburgse en Nederlandse titels gewonnen door de diverse groepen maar ook
door leden individueel als solist, duo of met een ensemble.

Drumband en trompetterkorps
Schutterij in 1919, trompetterkorps in 1958
95
60
35
12
Fantasie uniform
Job Van Rooij
Jarno Schijven
1995 in de 1e divisie

Bijzonderheden:
Schutterij St Nicolaas is niet meer weg te denken uit de Meijelse gemeenschap. Wij
kunnen ons gelukkig prijzen dat de schutterij gedragen, wordt door het overgrote deel
van de Meijelse gemeenschap. Deze steun maakt het ons mogelijk om onze doelsteldoelstel
lingen te verwezenlijken. In 1994 kreeg onze vereniging de Koninklijke onderscheiding
was we zeer trots op zijn. In 2008 werd de opening gevierd van ons nieuwe schuttersschutters
home : de SJIEttKUU
KUUl:: dit was alleen mogelijk door de inzet van onze leden en de steun
van de Meijelse bevolking.

50 JAAR lbt

50 JAAR lbt
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Drumband Marijke Hoensbroek
Bijzonderheden:
Drumband Marijke Hoensbroek werd opgericht in 1957 in de mijnwerkerswijk
Hoensbroek-Station door een stel “koelpieten” en vernoemd naar de jongste telg uit
het koninklijk gezin, Prinses Marijke (nu Christina). De eerste trommels bestonden uit
blikken van de visboer en de bakker. bijna vanaf het begin was dhr. Ger Gerritse, beter
bekend als “De lange”, de instructeur van Marijke. ttoen hij in 1987 stopte, werd hij opgevolgd door instructeur Hein timmermans, die -op een kleine onderbreking na- nog
steeds aan het roer staat. Zoals iedere vereniging heeft ook de drumband goede en
slechte tijden gehad. Het hoogtepunt qua ledental lag in de jaren 60: toen werd zelfs
een klaroenen-afdeling aan de trommelaars toegevoegd. Met de stillegging van de
mijnen, verdwenen ook de oude mijnwerkershuisjes en hun bewoners. De drumband
verloor het grootste deel van haar leden. Muzikale hoogtepunten waren zonder meer
het FKM-kampioenschap in 1997 en de 1e prijs met promotie en tevens limburgs
Kampioenschap in 2008 na een zeer bewogen periode. De 14 spelende leden staan
onder leiding van tambour-maître Harry Quys; daarnaast heeft de drumband nog 3
leden in opleiding. EN drumband Marijke Hoensbroek hoopt volgend jaar -in 2012haar 55-jarig jubileum te mogen vieren.

Trommel- en Klaroenkorps
Kon. Harm. “Sainte Cecile” Eijsden
Het belgische
elgische en Franse militaire marsrepertoire kenmerkt zich door het gebruik van
natuurinstrumenten als klaroenen, cavalerietrompetten en jachthoorns. Een korps als
Sainte Cécile met zijn belgische/Franse
elgische/Franse oorsprong, had dan ook de behoefte aan deze
uitbreiding tijdens hun marsoptredens.
Daarom werd in 1952 het trommelrommel- en Klaroenkorps opgericht en zij is sindsdien één
van de twee hoofdgeledingen binnen de Koninklijke Harmonie Sainte Cécile Eijsden.
In het begin bestond het trommelrommel- en Klaroenkorps uit klaroenen en tamboers. De
huidige bezetting van cavalerietrompetten, klaroenen, jachthoorns, bastrompetten,
sousafoons en slagwerk bestaat sinds halverwege de jaren 80. Ondanks deze bezetting
voor jachthoornkorps hanteert het korps nog steeds zijn oorspronkelijke naam
“trommel- en Klaroenkorps”. Samen met het harmonieorkest is het trommelrommel- en
Klaroenkorps verantwoordelijk voor de bekende, indrukwekkende marsoptredens
van Sainte Cécile. Het trommelrommel- en Klaroenkorps is tijdens deze marsoptredens het
gezicht van Sainte Cécile en de leden voelen zich verbonden met, en verantwoordelijk
voor, de belgische/Franse
elgische/Franse tradities van het (mars)repertoire dat kenmerkend is voor
Sainte Cécile. Daarnaast verzorgt het trommelrommel- en Klaroenkorps, samen met het
harmonieorkest, indrukwekkende taptoes. De massaliteit, de strakke discipline en de
kwaliteit van de muziek staan garant voor spraakmakende optredens die in de smaak
vallen bij het publiek. De afgelopen jaren nam Sainte Cécile deel aan verschillende
grote taptoes in binnen- en buitenland. Samen met het harmonieorkest nam het
trommelrommel- en Klaroenkorps een tweetal cd’s op; de dubbel-CD “bronkmuziek
“ ronkmuziek in Eijsden”
en de cd “International Marches”. Deze cd’s zijn, onder andere, via hun internetsite
(www.saintececile.nl) te bestellen. Naast optredens samen met het harmonieorkest
fungeert het trommelrommel- en Klaroenkorps ook als zelfstandig onderdeel. Zij speelt in de

50 JAAR lbt

50 JAAR lbt
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eredivisie, sectie b1. De eredivisie is de hoogste afdeling in de drumbandsector binnen
onze Nederlandse muziekbonden.
Sinds de oprichting werden er veel mooie resultaten behaald en alle concoursen
waren goed voor eerste prijzen of eerste prijzen met lof der jury. Zo werd het trommelen Klaroenkorps meerdere malen limburgs, Nederlands en Europees kampioen.

Naast gedisciplineerde marsoptredens staat het trommel- en Klaroenkorps van Sainte
Cécile ook garant voor mooie concertoptredens. De laatste 10 jaar zijn er meerdere,
vernieuwende, composities geschreven in opdracht van dit korps. Hiermee geeft het
trommel- en Klaroenkorps een belangrijke impuls in de uitbreiding en de vernieuwing
van het repertoire van deze bijzondere bezetting. Het trommel- en Klaroenkorps
koestert zijn tradities, maar schuwt, op deze manier, ook vernieuwing niet. Dit levert
bijzondere optredens op, zowel marcherend als concerterend. bij organisatoren van
(street-)parades en concertoptredens (binnen de drumbandsector) is het trommelen Klaroenkorps van Sainte Cécile een zeer, graag geziene gast. Zij zijn één van de
toonaangevende jachthoornkorpsen binnen Nederland. Naast de speciale klankkleur,
de mooie traditionele uniformering en de omvang van het korps staat het trommelen Klaroenkorps van Sainte Cécile vooral garant voor mooie uitvoeringen met een
bijzonder repertoire, zowel traditioneel als vernieuwend.

45

Schutterij sint Petrus Kelpen-Oler
Soort muziekvereniging:
Opgericht:
Aantal leden hele vereniging:
leden in uniform hele vereniging:
leden muziekkorps in uniform:
Aantal jeugdleden in opleiding:
Uniform:
Naam bordjesdrager:
Naam tambour-maître:
t
Nederlands kampioen FKM:

t
tamboerkorps
1927 heropgericht 1949
56
29
12
3
Fantasie uniform
b
bjorn
baetsen
John Rutjens
1971

Bijzonderheden:
Winnaar OlS 1955 te Meijel, OlS 1991 te brunssum.
1971 landskampioen
andskampioen onder leiding van instructeur Dhr. Manders.

50 JAAR lbt

50 JAAR lbt
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Onder leiding van de huidige dirigent/instructeur Roy van Wersch en tambour-maître
t
Nico Dassen heeft het korps enkele indrukwekkende titels behaald.
Zo werd het trommel- en Klaroenkorps in 2005 limburgs kampioen en Nederlands
kampioen in de eredivisie tijdens de mars- en concertwedstrijden van de FKM.
In 2008 werd het trommel- en Klaroenkorps “Kampioen der lage landen” tijdens de
Mars- en Showwedstrijden der lage landen in Hamont (b). Wederom in de hoogste
afdeling. Ook werd het trommel- en Klaroenkorps in 2008 weer limburgs kampioen in
de Eredivisie. Dit keer tijdens de marswedstrijden van de lbt.
lbt

47

Harmonie St. Joseph Nederweert

Koninklijk Erkend Fluit- en Tamboerkorps Wilhelmina

Soort muziekvereniging:
Opgericht:
Aantal leden hele vereniging:
leden in uniform hele vereniging:
leden muziekkorps in uniform:
Aantal jeugdleden in opleiding:
Naam tambour-maître:
t
limburgs kampioen lbt:
Nederlands kampioen FKM:

Soort muziekvereniging:
Opgericht:

Drumband/Slagwerkgroep
Harmonie 1941/slagwerkgroep 1962
182
Harmonie 80
18
47
brenda Rijkers
2009
2010

Bijzonderheden:
De drumband/slagwerkgroep van Harmonie St. Joseph werd opgericht in 1962 en staat
sinds 1975 onder leiding van instructeur Jo beckers. bij de oprichting was vooral het doel
om de harmonie op straat te begeleiden. Dat is nog steeds het geval maar in de loop
der jaren is de drumband echter ook uitgegroeid tot een slagwerkgroep met een grote
variëteit aan slagwerk- en melodisch instrumentarium. Vaak wordt er deelgenomen
aan allerlei activiteiten zoals districtsfestivals, bondsconcoursen en solistenwedstrijden.
Meer en meer is de drumband ook een eigen concertprogramma op gaan bouwen en
uitvoeren. En ook tijdens de promsconcerten van Harmonie St. Joseph laat de drumband/
slagwerkgroep met succes van zich horen. In 1998 promoveerde dit korps naar de
2e divisie. Door ledenverloop en nieuwe aanwas van vooral jeugdige leden is besloten in
2004 wederom op concours te gaan maar dan in de 3e divisie. Dit concoursoptreden was
toen goed voor een klinkende 1e prijs. In 2009 werd er wederom aan een bondsconcours
deelgenomen. Het resultaat mocht er zijn: met 85,56 werd een 1e prijs met promotie naar
de 2e divisie én de titel limburgs Kampioen behaald. Dit werd in 2010 gevolgd toen met
91,34 punten in barneveld het Nederlands Kampioenschap in de 3e divisie werd behaald.

Aantal leden hele vereniging:
leden muziekkorps in uniform:
Aantal jeugdleden in opleiding:
Uniform:
Naam bordjesdrager:
Naam tambour-maître:
t
limburgs kampioen:

Fluit en tamboerkorps
t
1 oktober 1921 (bestaan dit jaar 90 jaar en zijn
daarmee het oudste Fluit - en tamboerkorps
van Nederland.
40 (23 spelende leden en 17 commissieleden
23
6
Fantasie uniform
liam Schings
Paul theunissen
1992

Bijzonderheden:
1993 en in 1999 Deutschlandmeister in Alsfeld

50 JAAR lbt

50 JAAR lbt
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Schutterij Drumband St. Petrus Roggel

Eendracht

Soort muziekvereniging:
Opgericht:
Aantal leden hele vereniging:
leden in uniform hele vereniging:
leden muziekkorps in uniform:
Aantal jeugdleden in opleiding:
Uniform:
Naam tambour-maître:
t
limburgs kampioen lbt:
Nederlands kampioen FKM:

Soort muziekvereniging:
Opgericht:
Aantal leden hele vereniging:
leden in uniform hele vereniging:
leden muziekkorps in uniform:
Aantal jeugdleden in opleiding:
Uniform:
Naam tambour-maître:
t
limburgs kampioen lbt:
Nederlands kampioen FKM:

t
tamboerkorps
Schutterij opgericht 1544
69
47
21
4
Fantasie uniform
Huug Schroën
1978 & 2008
1970 & 2009

Bijzonderheden:
De drumband is ontstaan uit het fluiterkorps, dat de schutterij voorheen begeleidde.
De vereniging heeft diverse kampioenstitels op zak en nam meerdere malen deel
aan het WMC in Kerkrade. Eind jaren 80 speelde de drumband al geruime tijd in de
ere-divisie. Om de regelmatige aanmeldingen van nieuwe jeugdleden beter te kunnen
inpassen werd besloten een stapje terug te doen naar de toenmalige 2e divisie.
Met promoties in 1992 en 1994 was men echter alweer snel terug in de ere-divisie.
In 2008 werd gezien het groot aantal jeugdleden opnieuw voor een lagere divisie
gekozen. Dit resulteerde o.l.v. instructeur Paul bouten en ttambourmaitre Huug Schroën
o.a. in een limburgse Kampoenstitel in de 3e divisie en in 2009 in het Nederlands
kampioenschap.

50 JAAR lbt

50 JAAR lbt
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Drumband
1957
25
24
23
9
Fantasie uniform
ben Alaerds
1980 1e div, 1993 2e divisie
1994 2e divisie
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Klaroenkorps schutterij Sint Joris Wessem

Drumband Harmonie Concordia Melick

Soort muziekvereniging:

Soort muziekvereniging:
Opgericht:
leden muziekkorps in uniform:
Aantal jeugdleden in opleiding:
Uniform:
Naam tambour-maître:
t
limburgs kampioen lbt

Opgericht:
Aantal leden hele vereniging:
leden in uniform hele vereniging:
leden muziekkorps in uniform:
Aantal jeugdleden in opleiding:
Uniform:
Naam bordjesdrager:
Naam tambour-maître:
t

Klaroenkorps dat onderdeel uitmaakt
van schutterij Sint Joris Wessem
Schutterij 1595, muziekkorps in 1949
108
81
37
6
Militair, Gala-uniformen van de Garde Grenadiers
Michiel Maessen
Ruud Scheeren

Bijzonderheden:
Schutterij, winnaar Oud limburgs Schuttersfeest: 1913, 1931, 1934, 1947 en 2004.
Deelname lbt marsconcours 1970, 1974, 1977, 1981, 1991 en 1997. Het muziekkorps
van schutterij St. Joris is in 1949 als drumband opgericht. Door de slechte toestroming
van tamboers in de periode 1995-2000 werd het roer omgegooid. In 2000 werd de
keuze gemaakt om de drumband om te vormen tot klaroenkorps. Diverse tamboers en
andere geïnteresseerde leden kregen klaroenles en jeugdige leerlingen begonnen met
blokfluitles. Het klaroenkorps werd in 2004 op Hemelvaartsdag, tijdens het jaarlijkse
koningschieten van schutterij Sint Joris, voor de eerste keer gepresenteerd.

Drumband
1961
15
5
Fantasie uniform
Patrick lemmens
2006

Bijzonderheden:
Momenteel wordt muzikaal ruimte gegeven aan de instroom van jonge slagwerkers
2006: tijdens het l.b.t.
tt. bondsconcours te Nieuw bergen
ergen promoveert Drumband
Concordia naar de eredivisie en behaalt met 89.50 pnt het limburgs
imburgs Kampioenschap
in de 1e divisie sectie A2.
2007: landskampioenschappen te barneveld:
arneveld: Drumband Concordia scoort 87.88 pnt.
en behaalt daarmee een tweede plaats in de eerste divisie sectie M S-A

50 JAAR lbt

50 JAAR lbt
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een 5e plaats in een deelnemersveld van 15 slagwerkensembles op topniveau, een
unieke prestatie.
In 2002 overleed instructeur Hans Croes geheel onverwachts op 50-jarige leeftijd.
In 2003 werd tijdens de jaarvergadering Hans Croes postuum als ere-instructeur
benoemd door de leden van Harmonie Concordia.

50 JAAR lbt
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Drumband Harmonie Concordia Obbicht
In de jaren 1955 en 1956 was de zogenaamde ‘commissie van bijstand’ van mening
dat een drumband bij Harmonie Concordia Obbicht niet mocht ontbreken. Overal in
de regio hadden de muziekkorpsen inmiddels assistentie van een drumband gekregen
om vooral de buitenoptredens te ondersteunen. Maar ook in de eigen Obbichtse
gemeenschap moest regelmatig ‘acte de présence’ worden gegeven. Dus Concordia
zou worden uitgebreid met een drumband. Uit eigen geledingen werd Wil Smits
benaderd om als tambour-maître en instructeur op te treden. Het begin van een
grote carrière voor hem en zijn befaamde drumband.
De drumband heeft diverse kampioenschappen op zijn naam geschreven. In 1983
zegevierde Drumband Concordia in Schinveld tijdens het eerste en tevens laatste
KRO-tournooi over ± 70 deelnemende verenigingen.
In december 1996 heeft de heer Hans Croes, als instructeur de leiding van de
drumband van de heer Smits overgenomen.
In 1998 nam de drumband deel aan het bondsconcours van de lbt te Venray en
behaalde een 1e prijs met lof der jury. Hierop volgde een uitnodiging om deel te
nemen aan het limburgs Kampioenschap, eveneens te Venray. De drumband deed
het daar nog eens dunnetjes open en behaalde opnieuw een 1e prijs met lof der jury.
Op 6 juli 2001 nam de drumband met succes deel aan de concertwedstrijden voor
percussionensembles tijdens het Wereld Muziek Concours (WMC) te Kerkrade. Het
volledige optreden leverde de drumband een score van 88,86 punten op waarmee ze
de gouden WMC medaille veroverden. Dit optreden bleek uiteindelijk voldoende voor

In 2005 heeft de drumband deelgenomen aan het bondsconcours van de limburgse
bond van ttamboerkorpsen en limburgs
imburgs Kampioen geworden. In 2006 is dit succes
nog eens overtroffen door het behalen van het Nederlands Kampioenschap. In 2008
zijn de voorbereidingen gestart voor de deelname aan de concertwedstrijden voor
slagwerkensembles tijdens het WMC 2009. Na de succesvolle deelname in 2001, heeft
de drumband van Harmonie Concordia Obbicht voor de 2e maal deel genomen aan
het meest prestigieuze slagwerkconcours ter wereld. Het resultaat van het WMCoptreden was een prachtige eerste prijs.
Instructeur Etienne Houben - Etienne Houben kreeg vanaf zijn zevende jaar
slagwerkles van toenmalig instructeur en oprichter van de drumband Wil Smits en later
van Guan Gallardo en Hans Croes. Etienne is actief als docent bij de muziekscholen
Kreato en Artamuse. Als muzikant is hij werkzaam bij de douane harmonie en als
remplaçant bij het limburgs
imburgs Symphonie Orkest. Daarnaast is Etienne als instructeur
naast Concordia Obbicht verbonden aan de drumband van St. Caecilia Schimmert. tot
t
slot staat Etienne bekend om z’n composities die veelvuldig op concoursen uitgevoerd
worden.
Tambour-maître Ralph Gielen - tijdens
ijdens de mars- en showoptredens is de heer Ralph
Gielen als tambour-maître het boegbeeld van de drumband. Op 9 jarige leeftijd werd
hij lid van Drumband Concordia. Hier begon hij op marstrom. Vervolgens werd hij de
plaatsvervangend tambour-maître. Ralph legde de tambour-maître cursus met succes
af. In het afgelopen jaar volgde hij Herman Wiel op als ttambour-maître
ambour-maître van Drumband
Concordia.

53
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Als opvolger hebben de leden van de drumband unaniem Etienne Houben uit hun
midden gekozen. Etienne is van kinds af aan slagwerker bij Concordia, en studeerde
cum laude af aan het conservatorium. Onder zijn leiding is de drumband hard op
weg om wederom de opgebouwde naam en faam te bewijzen. Zo werden er goede
muzikale resultaten geboekt op diverse festivals, federatieve Maasgouwtoernooien en
het internationale Musikfest in Olpe waar de drumband een score van maar liefst 98 op
100 behaalde!!!
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Trommel & Fluiterkorps Sint Barbara

Drumband van fanfare St. Caecilia Broeksittard

Op 6 juni 1946 stelde beschermheer Jac. laumans voor om een kleine afdeling muzikanten (met fluiten en trommen) in het leven te roepen om het op mars gaan van de
schutterij van muzikale begeleiding te voorzien. Momenteel bestaat het grote korps
uit 45 leden die onder muzikale leiding staan van Peter Heijnen. Het jeugdkorps onder
leiding van Huub Killaars bestaat uit 20 leden. De bestuurlijke leiding is in handen van
Pieter Janssen die daarbij wordt gesteund door actieve collega-bestuursleden. Een
flink aantal comités zorgt ervoor dat diverse taken door de leden zelf worden uitgevoerd. beschermheer theo Heldens geeft steun met raad en daad en is bij de leden
een welkome en graag geziene gast tijdens concerten, concoursen en gewoon tijdens
repetities.
Voorzitters - Sinds juli 1995 is de voorzittershamer in handen van Wiel Weijers. Hij
heeft de eenheid die binnen het korps aanwezig was weten te versterken zodat we nu
spreken van een vriendenclub van groot formaat. Op 12 mei 2009 nam Wiel afscheid
als voorzitter van het tFK en gaf de voorzittershamer door aan Pieter Janssen. Deze zal
voorlopig het voorzitterschap op zich nemen totdat er een nieuwe voorzitter voor het
tFK is gevonden.
Dirigent - Peter Heijnen uit Echt kwam op 1 januari 1999 in dienst van het korps. Een
nieuwe muzikale periode breekt aan waarbij een professionele aanpak van diverse
zaken van meet af aan duidelijk zijn.
Tambour-maîtres - Sinds het begin van trommel en Fluiterkorps St. barbara was het
de tambour-maître die als boegbeeld van het korps fungeerde. Het zijn deze personen
die ervoor zorgen tijdens concoursen dat het korps als een rotsvast geheel vol zelfvertrouwen voor de jury eindigt tijdens de marswedstrijden. Vanaf 1996 ligt de functie van
tambour-maître in handen van Fred Killaars.

De drumband van fanfare St. Caecilia broeksittard
roeksittard is een tamboerkorps (op straat) maar
bij concerten is er sprake van een percussiegroep die met melodisch slagwerk muziek
maakt. De drumband is in 1955 opgericht en telt momenteel 12 spelende leden.
Daarnaast zijn er nog 3 jonge tamboers in opleiding. Als uniform is er een eenvoudig
militair- ofwel politie-uniform. Zwart met witte pet. Regelmatig wordt deelgenomen
aan de concoursen en bij de districtsconcoursen werd menigmaal de eerste plaats
behaald. Het lukte echter nooit om limburgs
imburgs kampioen te worden. Wel steeds een 2e
plaats, welk toch ook verdienstelijk is. Op de bijgeplaatste foto staat nog een tamboer
maître. Deze heeft echter door omstandigheden afscheid moeten nemen zodat we
momenteel op zoek zijn naar een nieuwe tamboer maître. Als drumband bestaan we
momenteel 56 jaar maar de vereniging (de fanfare) viert dit jaar haar 110 jarig bestaan.
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Drumfanfare Animato
Soort muziekvereniging:
Opgericht:
Aantal leden hele vereniging:
leden muziekkorps in uniform:
Aantal jeugdleden in opleiding:
Uniform:
Naam bordjesdrager:
Naam tambour-maître:
t
limburgs kampioen lbt:
Nederlands kampioen FKM:

Schutterij Trompetterkorps St. Nicolaas Heythuysen
Drumfanfare
1968
57
25
5
Fantasie uniform
Dave Speetgens
theo Speetgens
1970, 1973, 1983, 1991, 1994, 1999, 2006
1992, 1994, 2000

Bijzonderheden:
Animato heeft twee keer deelgenomen aan het WMC: In 1997 behaalde Drumfanfare
Animato een 1e prijs. Animato vierde in 2008 haar 40- jarig bestaan, er waren toen 5
jubilarissen die 40 jaar lid waren!

Soort muziekvereniging:
Opgericht:
Aantal leden hele vereniging:
leden in uniform hele vereniging:
leden muziekkorps in uniform:
Aantal jeugdleden in opleiding:
Uniform:
Naam bordjesdrager:
Naam tambour-maître:
t
limburgs kampioen lbt:
Nederlands kampioen FKM:

trompetterkorps
Schutterij 1881, muziekkorps 1958
125
± 90
± 30
± 12
Fantasie uniform
Dennis Nies
Huub Heijnen
1992 & 2010
2011

Bijzonderheden:
Het trompetterkorps
rompetterkorps van Schutterij Sint Nicolaas Heythuysen komt op dit moment uit
in de Eerste Divisie sectie b2.
2. Het korps staat onder leiding van instructeurs Nic van den
boogaart
oogaart en Erik van Wegberg. De marcherende leiding is in handen van tambourtambourmaître Huub Heijnen. Vanaf 2011 heeft deze ttambour-maître
ambour-maître de stok overgenomen
van ttambour-maître
ambour-maître René Hermans, die gedurende 25 jaren veel prijzen en bekendheid in de wacht heeft gesleept. Al vele jaren kenmerkt het korps zich als één van de
grootste korpsen in de regionale schutterswereld. Op 10 oktober 2010 nam het korps
in beek
eek deel aan het bondsconcours van de limburgse
imburgse bond van ttamboerkorpsen
amboerkorpsen en
behaalde hier de titel limburgs Kampioen. bovendien sleepte het korps voor het eerst
in haar bestaan promotie naar de hoogste divisie in de wacht. Een goede prestatie met
veel jeugdige muzikanten die St. Nicolaas zelf opleidt. Ook op individueel vlak doen de
muzikanten van St. Nicolaas regelmatig van zich spreken, zo werden er al vele nationale en provinciale titels binnengehaald.
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Koninklijk Erkende Schutterij St.Job Leuken-Weert

Schutterij St. Oda Boshoven

Soort muziekvereniging:
Opgericht:

Soort muziekvereniging:
Opgericht:
Aantal leden hele vereniging:
leden in uniform hele vereniging:
leden muziekkorps in uniform:
Aantal jeugdleden in opleiding:
Uniform:
Naam bordjesdrager:
Naam tambour-maître:
t
Naam dirigent:

Aantal leden hele vereniging:
leden in uniform hele vereniging:
leden muziekkorps in uniform:
Aantal jeugdleden in opleiding:
Uniform:
Naam bordjesdrager:
Naam tambour-maître:
t
Instructeur:
limburgs Kampioenschap:
Nederlands Kampioenschap:

Fluit- en tamboerkorps
Schutterij is opgericht in 1886
Fluit- en tamboerkorps is opgericht in 1946
110
80
40
10
Fantasie uniform
Joëlle Camp / Joanny Janssen
John Koolen
Jan Aalders
1962, 1964, 1970, 1974, 1977, 1986,
1988, 1993 en 2002.
1971, 1975, 1978, 1989, 1994 en 2003.

Bijzonderheden:
De vereniging heeft ook een (traditionele) vendelgroep en een exercitiegroep die in
de loop van de jaren haar sporen heeft verdiend. St.Job is een van de verenigingen die
bij de opstart van de lbt 50 jaar geleden betrokken was en derhalve ook al deze jaren
lid is geweest van de organisatie. Vele jaren heeft de vereniging in de persoon van
oud-voorzitter bèr van Hoef bijgedragen aan de verdere ontwikkeling en bloei van de
bond. bijzonder trots is de vereniging op de deelname aan de internationaal bekende
ttaptoe van breda in 2001. tte midden van Europese top-showkorpsen en professionele
militaire muziekkorpsen vertegenwoordigde St.Job daar de lbt en de schutterswereld.

Drumfanfare
15 maart 1885
67
37
20
11
Fantasie uniform (Nieuwe exercitie, gewapend)
Pascal Doensen
John Doensen
Erwin Naebers

Bijzonderheden:
Schutterij St. Oda boshoven
oshoven vierde in 2010 haar 125-jarig jubileum. St. Oda heeft sinds
jaren al een muziekkorps. Het is ooit begonnen als een trommel- en klaroenkorps,
bestaande uit een tambour-maître, 3 tamboers en 3 klaroenblazers. In 1950 werd dit
korps omgezet naar een trommel- en fluitkorps. In 1969-1970 werd het omgezet naar
een jachthoornkorps. In 1971 mochten de eerste dames toetreden tot het korps en
sinds 1974 beschikt Sint Oda als eerste binnen de bond EMM over een Drumfanfare.
Deze Drumfanfare behaalde in 1987 en 1991 de landstitel en heeft in 2000 nog de
titel “llimburgs Kampioen 2e divisie” behaald. Het huidige muziekkorps van Schutterij
St. Oda is nog steeds een Drumfanfare. De Drumfanfare van Schutterij St. Oda bestaat
uit een bordjesdrager, een tambour-maître, schellenboomdragers en natuurlijk de
muzikanten. De Drumfanfare heeft een uitgebreide bezetting en beschikt over een
zeer uitgebreid repertoire, met zowel marsmuziek alsook podiumwerken. In 2011 zal
de Drumfanfare weer deelnemen aan het muziekconcours.
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Drumband Harmonie St. Caecilia Simpelveld

Koninklijk Erkend Fluit en Tamboerkorps Excelsior Montfort

Soort muziekvereniging:
Opgericht:
Aantal leden hele vereniging:
leden in uniform hele vereniging:
leden muziekkorps in uniform:
Aantal jeugdleden in opleiding:
Uniform:
Naam tambour-maître:
t
Naam Intructeur:
limburgs kampioen lbt:
Nederlands kampioen FKM:

Het Koninklijk Erkend Fluit en ttamboerkorps
amboerkorps Excelsior Montfort is opgericht in 1932.
In 2007 vierde Fluit en ttamboerkorps
amboerkorps Excelsior Montfort haar 75 jarig bestaan. Fluit en
ttamboerkorps Excelsior Montfort is in het bezit van 8 limburgse
imburgse en 8 Nationale titels.
In 2005 behaalde het korps op het bondsconcours van de lbt een 1ste prijs in de 1ste
divisie. bovendien
ovendien zijn de vijf deelnames aan het Wereld Music Concours te Kerkrade
noemenswaardig. De laatste twee deelnames, in 1997 en 2001, werden bekroond met
het winnen van de Gouden Pauk.

Drumband
Vereniging in 1883, Drumband in 1981
100
90
24
18
Fantasie uniform
John bongaerts
theo Winkens
1992, 1997, 2007
1993, 1998

Bijzonderheden:
Deelname marswedstrijden Wereld Muziek Concours in 2001, 2005 en 2009. In 2009
winnaar van de 1st Division 92,08 punten.

De vereniging telt momenteel 42 spelende leden en 8 jeugdleden in opleiding. Het
“Oud ledenkorps”
edenkorps” van Excelsior telt 18 enthousiaste leden. Verder heeft Excelsior een
groep ondersteunende mensen die “Vrienden van Excelsior” heet en 12 leden telt.
Sinds juni 2009 staat het korps onder muzikale leiding van instructeur Paul bouten.
outen.
Marcherend staat het korps onder leiding van de tambour-maîtres Judith Mom en
lianne Greijn.
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Kruijs) Nederlands Kampioen in hun divisie. In 2006 had de schutterij zoveel jeugdige
leden, dat er naast het gewone korps een circa 26 leden tellend jeugdkorps actief was.
De leden van dit jeugdkorps zijn inmiddels voor een groot gedeelte doorgestroomd
naar het grote korps, waardoor er op dit moment geen apart jeugdkorps meer is. Het
streven van de vereniging is om zoveel mogelijk jeugd enthousiast te maken voor de
schutterij, zodat hopelijk in de toekomst weer een (volgende) jeugdkorps mogelijk zal
zijn.
Schutterij St. Willibrordus –of de ‘grúún van Méél’ zoals ze in eigen dorp genoemd
worden- dragen met succes de naam van Meijel uit in schutters- en muziekland
limburg en daarbuiten.
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Schutterij St. Willibrordus
Soort muziekvereniging:
Opgericht:
Aantal leden hele vereniging:
leden in uniform hele vereniging:
leden muziekkorps in uniform:
Aantal jeugdleden in opleiding:
Uniform:
Naam bordjesdrager:
Naam tambour-maître:
t

Jachthoorn- en trompetterkorps
1951
96 actieve leden; 68 steunende
83
39
7
Fantasie uniform
Sjoerd van Enckevort
Erwin Daems

Bijzonderheden:
Het korps van schutterij St. Willibrordus speelt in de eerste divisie sectie b en heeft in
het verleden veel regionale en nationale titels in de wacht gesleept. De limburgse
Kampioenstitel werd door het korps tien keer behaald, voor het laatst op 7 oktober
2010; vier keer werd het korps Nederlands Kampioen (op 16 april van dit jaar deed
het korps mee aan de Nederlandse Kampioenswedstrijd; dit artikel is voor die
datum samengesteld, vandaar dat de uitslag nog niet vermeld is). Onder leiding van
instructeur André Falize wordt er hard gewerkt aan zowel muzikale kwaliteit als aan
het marcheren, waarbij ook shows voor taptoes worden ingestudeerd. Het korps
van schutterij St. Willibrordus is dan ook een graag geziene gast op taptoes en bij
evenementen.
Ook jeugdleden zijn belangrijk bij deze Meijelse schutterij. Hun prestaties mogen zeker
vermeld worden: op 25 september 2010 werden vier jachthoornspeelsters van de
schutterij (Danique Delvoux, Renie Melssen, Seriana van de Kruijs en ttanicha van de
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Schutterij, Drumband en Jachthoornkorps
St. Sebastianus Laar
Soort muziekvereniging:
Opgericht:
Aantal leden hele vereniging:
leden in uniform hele vereniging:
leden muziekkorps in uniform:
Aantal jeugdleden in opleiding:
Uniform:
Naam bordjesdrager:
Naam tambour-maître:
t
Instructeur:
limburgs kampioen lbt:
Nederlands kampioen FKM:

Drumband en Jachthoornkorps.
Schutterij in 1883 / muziekkorps in 1955
101
59
33
24
Fantasie uniform
Collin Smeets
Henk Sijben
Henk Klaessens
1996, 2006
1997, 2007

Bijzonderheden:
Ook werd diverse malen deelgenomen aan de Muziekshow Weert. Uniek zijn ook
de concerten die samen werden uitgevoerd met stadsbeiaardier Frank Steijns op de
beiaard van de St..Martinustoren in Weert. In 2009 werd een uitstekende prestatie
neergezet door op het WMC een 2e prijs te behalen in de First division mars.

Fanfare Sint Hubertus Mariarade Hoensbroek
Soort muziekvereniging:
Opgericht:
Aantal leden hele vereniging:
leden in uniform hele vereniging:
leden muziekkorps in uniform:
Aantal jeugdleden in opleiding:
Uniform:
Naam bordjesdrager:
Naam tambour-maître:
t

Fanfare met een aparte drumband
29 maart 1938
35
28
18
7
Fantasie uniform
mej. Manon vd. Eijnden
Martin van Meegen

Bijzonderheden:
Deze drumband bestaat uit een gezonde mix van zeer ervaren muzikanten en leerlingen. Na enkele jaren van afwezigheid door gebrek aan leden, heeft de drumband zich
opgewerkt van 2 leden op non-actief in 2002 tot 12 vaste leden en ca. 6 vrijwilligers uit
het fanfarekorps en is nog steeds groeiende. De drumband staat onder leiding van een
jonge, enthousiaste en talentvolle instructeur de heer Patrick Schmeits. Deze jongeman weet leden op originele en gedreven wijze te motiveren en dat levert unieke
muzikale prestaties en presentaties op. De drumband wordt geleid door een even
enthousiaste en gedreven tambour-maître de heer martin van Meegen. Deze heer stelt
hoge eisen aan de presentatie waardoor de optredens zeer professioneel ogen.
Het succes van de drumband is niet alleen te danken aan de heren Schmeits en van
Meegen maar vooral het resultaat van het enthousiasme en harde werken van de
muzikanten. Het optreden tijdens het jubileum van de lbt is voor de drumband in
deze vorm het tweede optreden. In 2010 heeft de drumband succesvol deelgenomen
aan de streetparade in Kerkrade.
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• Renovatie & onderhoud
• MJOP
(meerjaren onderhoudsplanning)
• Verbouw
• Nieuwbouw
Wij beschikken tevens over een
eigen machinale timmer- en
constructiewerkplaats.
Voor een vrijblijvend adviesgesprek
of offerte kunt u altijd contact met
ons opnemen.
Telefoon: 0475-452424
St. Antoniusstraat 8/8a
6095 AK Baexem
www.vanheurbaexem.nl
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Gespecialiseerd in:
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Bijzonderheden:
Drumband Maasbree werd opgericht in 1953 en mocht in de begin jaren 70 worden
uitgebreid met – zoals later bleek – uiterst succesvolle majorette. De drumband komt
heden ten dage met 16 leden uit in de eredivisie, en heeft in 2001 een deelname van
het WMC te Kerkrade glansrijk doorstaan. ttevens viel deze vereniging een prijzenregen
ten deel tijdens toonaangevende concoursen, zowel voor limburgse als Nederlandse
kampioenschappen. Naast podiumwerken zorgt verenigingsonderdeel “SlEM”
(Slagwerk Ensemble Maasbree) voor spectaculair slagwerk tijdens mega optredens
als KIKA benefietconcerten, openingact Special Olympics 2010, en vele anderen.
De majorette behoren in bijna alle categorieën tot Nederlands beste. Hiervoor zorgen
21 uiterst gemotiveerde meisjes / dames en één jongeman. Onder de naam “Younique
Maasbree” werd men in Kroatië zelfs Europees Kampioen 2008 met de meeslepende
“Italian show”. Hiermee werd Younique de eerste limburgse vereniging met het predicaat Europees Kampioen.

O

Younique

B
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Uw vertrouwd adres voor vakwerk

1961

1961

Officiële oprichtingsvergadering van de Rooms Katholieke Federatie van
Fluit en ttamboerkorpsen en drumbands te Heerlen.

1961

De heer Hub Jongen, wethouder van Heerlen wordt tot voorzitter van de
nieuwe Federatie gekozen.

1962

Het eerste federatief concours wordt gehouden in Reuver. Negentien
korpsen nemen deel. In dit jaar wordt ook het eerste limburgse
kampioenschap concours gehouden, nl. in Geleen.
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In hotel Roberts in Heerlen komen op initiatief van de limburgse bond van
Muziekgezelschappen 21 tamboerkorpsen bij elkaar om de mogelijkheden
tot samenwerking te bespreken.

Het eenhonderdste lid van de De limburgse Federatie van Fluit en
ttamboerkorpsen en Drumbands kan worden ingeschreven, Drumband
harmonie Eendracht Maakt Macht uit Wessem. Een eerste mijlpaal wordt
bereikt.

1967

Dr. Ch.J.M.A. van Rooy, Commissaris van de Koningin in de provincie limburg,
aanvaardt het beschermheerschap van de De limburgse Federatie van Fluit
en ttamboerkorpsen en Drumbands.

1968

De heer Hub van Zijl neemt afscheid als penningmeester hij wordt
opgevolgd door de heer C.H. timmermans.

1969

Het honderdvijftigste lidkorps wordt ingeschreven: Drumband harmonie
Sint Michaël thorn.

1969

De naam limburgse Federatie van Fluit en ttamboerkorpsen
amboerkorpsen en Drumbands
wordt gewijzigd in limburgse bond van tamboerkorpsen.
t

Afscheiding van de limburgse bond van Muziekgezelschappen.
De limburgse Federatie van Fluit en ttamboerkorpsen en Drumbands
wordt zelfstandig.

1970

Het meest noordelijke district van de limburgse bond van tamboerkorpsen
tamboerkorpsen
wordt opgesplitst. limburgse bond van ttamboerkorpsen
amboerkorpsen heeft vanaf nu
zeven districten.

De muziekscholen van Kerkrade en Heerlen leveren de eerste gediplomeerde
muziekinstructeurs af. Een initiatief van de Federatie heeft zijn eerste
vruchten afgeworpen.

1970

Het eerste kampioensconcours van de Federatie van Katholieke
Muziekbonden in Nederland voor ttamboerkorpsen
amboerkorpsen wordt door de
limburgse bond van ttamboerkorpsen
amboerkorpsen georganiseerd te Echt.

De limburgse Federatie van Fluit en ttamboerkorpsen en Drumbands
wordt als zevende bond opgenomen bij de Federatie van Katholieke
Muziekbonden in Nederland.

1971

De limburgse bond van ttamboerkorpsen
amboerkorpsen gedenkt zijn 10 jarig bestaan.

1972

Het tweehonderdste lid van de limburgse bond
ond van ttamboerkorpsen
amboerkorpsen is
de drumband van de Harmonie Aurora Grevenbicht. Voor dit feit kregen
zij een kompleet muziekwerk (naar eigen keuze) aangeboden door het
bondsbestuur.

1973

De heer Hub Jongen en de heer Matthieu beckers
eckers nemen afscheid
als respectievelijk voorzitter en secretaris van de limburgse
imburgse bond van
t
tamboerkorpsen.

1963

Het eerste exemplaar van de “tamboer
ttamboer Maître”, het mededelingenblad van de
limburgse Federatie van Fluit en ttamboerkorpsen en Drumbands rolt van de
pers.

1965

1967

De eerste majorettegroepen treden toe tot de De limburgse
imburgse Federatie van
Fluit en ttamboerkorpsen en Drumbands.

In Nieuwenhagerheide wordt het eerste solistenconcours van de Federatie
gehouden.

1965

De heer P.J.H. van Hoef wordt de eerste vicevoorzitter van de
limburgse bond van tamboerkorpsen.
t

1969
1963

1965

1966

1966

Het hoofdbestuur van de De limburgse Federatie van Fluit en
ttamboerkorpsen en Drumbands benoemt een muziekcommissie,
die de taak krijgt het bestuur in muzikale zaken te adviseren.

1966

Het bondsgebied van de De limburgse Federatie van Fluit en
ttamboerkorpsen en Drumbands wordt opgesplitst in zes districten.
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Geschiedenis LBT in vogelvlucht

Mr. Joh. Janssen wordt de nieuwe voorzitter en de heer Harry logister wordt
de nieuwe secretaris van de limburgse bond van tamboerkorpsen.
t

1973

De districten Heerlen en Kerkrade worden samengevoegd.
Vanaf nu telt de limburgse bond van ttamboerkorpsen weer zes districten.

1974

Overlijdt Hub Jongen, de eerste voorzitter van limburgse bond van
t
tamboerkorpsen.

1974

De heer Joh. Janssen neemt afscheid als voorzitter van de limburgse bond
van tamboerkorpsen.
t

1975

Mr. J.I.M. Reuser neemt het voorzitterschap van de limburgse bond van
ttamboerkorpsen op zich.
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1975

Afsluiting instructeurscursus van de bond van Orkestdirigenten te Echt.
Er slaagden 21 kandidaten.

1985

De eerste majorette-instructeurs(trices) kadercursus gaat van start te Echt.

1985

De limburgse bond van ttamboerkorpsen laat een zilveren jubileumpenning
slaan voor jaar 25 jarig jubileum.

1986

In thorn wordt op grootse wijze het 25 jarig bestaan van de limburgse bond
van ttamboerkorpsen gevierd.

1990

Vice voorzitter P.J.H. van Hoef volgt J.N.M. Posthumus op als voorzitter van de
limburgse bond van tamboerkorpsen.
t

1990

De heer J.M. bouwens
ouwens volgt de heer J. Ottenheim op als penningmeester van
de limburgse bond van tamboerkorpsen.
t

1990

Overlijdt Mr. J.I.M. Reuser oud voorzitter.

1991

De districten Venlo en Weert vieren hun 25 jarig jubileum.
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1977

Het laatste exemplaar van de “tambour-maître”
ttambour-maître” contactorgaan van de
limburgse bond van ttamboerkorpsen rolt van de persen.

1991

De heer b.F.H.
.F.H. Cox volgt de heer P.J.H. van Hoef op als vicevoorzitter van de
limburgse bond van tamboerkorpsen.
t

1980

De heer Harry logister neemt afscheid als secretaris van de limburgse bond
van ttamboerkorpsen, hij wordt opgevolgd door mevrouw A.H.E. Souren de
theijen.

1992

De limburgse bond van ttamboerkorpsen
amboerkorpsen produceert een film ten behoeve
van de drum - en showband sector in Nederland. Deze film dient als
promotie- en publiciteitsfilm voor deze sector.

1981

Overlijdt Matthieu beckers, de eerste secretaris van de limburgse bond van
t
tamboerkorpsen.

1992

Herindeling districten van zes naar vijf districten. Het district Venlo en Venray
worden samengevoegd.

1981

Overlijdt Hub van zijl, de eerste penningmeester van de limburgse bond van
t
tamboerkorpsen.

1993

De heer Schoemakers volgt mevrouw A.H.A. Souren de theije
heije op als
secretaris van de limburgse bond van tamboerkorpsen.
t

1982

De heer J.I.M. Reuser neemt afscheid als voorzitter van de limburgse bond
van ttamboerkorpsen. Hij wordt opgevolgd door de heer Joh.N.M. Posthumes.

1995

De heer M.F. Kessels volgt de heer J.M. bouwens
ouwens op als penningmeester van
de limburgse bond van tamboerkorpsen.
t

1982

De Nieuwe penningmeester als opvolger van de heer Cor timmermans
wordt de heer J. Ottenheim.

1996

Overlijdt beschermheer Mr.Dr. Ch.J.M.A. van Rooy.

1998
1983

Na een intern conflict zeggen een twintigtal verenigingen, voornamelijk
uit de regio Heerlen, het lidmaatschap van de limburgse bond van
ttamboerkorpsen op.

De heer b.F.H.
.F.H. Cox bedankt als vicevoorzitter van de limburgse
imburgse bond van
t
tamboerkorpsen.

1998

Het eerste magazine “De ttamboer”
amboer” rolt van de persen als nieuw
contactorgaan van de limburgse bond van tamboerkorpsen.
tamboerkorpsen.

2000

De heer Hans Geuns volgt de heer M.F. Kessels op als penningmeester van de
limburgse bond van ttamboerkorpsen.
amboerkorpsen.

1984

De eerste majorette leggen met goed gevolg het C examen af.
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1973

De heer J.M.M. Claessens volgt de heer P.J.H. van Hoef op als voorzitter van de
limburgse bond van tamboerkorpsen.
t

2001

De limburgse bond van ttamboerkorpsen viert haar 40 jarig bestaan.

2002

De heer M.F. Kessels volgt de heer Hans Geuns op als penningmeester van de
limburgse bond van tamboerkorpsen.
t

2002

De heer J.G. Schroën volgt de heer J.H. Schoemakers op als secretaris van de
limburgse bond van tamboerkorpsen.
t

2004

De limburgse bond van ttamboerkorpsen presenteert haar nieuwe lbt
lbt- vlag.

2006

De heer A.J.M.J. Nijsten volgt de heer M.F. Kessels op als penningmeester van
de limburgse bond van tamboerkorpsen.
t

2006

De limburgse bond van ttamboerkorpsen besluit een nieuw element toe te
voegen aan de ontwikkeling van tamboerkorpsen: podiumconcours voor
drumbands.

2006

Overlijdt P.J.H. van Hoef oud voorzitter.

2007

Na een intern meningsverschil bedankt de heer J.M.M. Claessens als
voorzitter van de limburgse bond van tamboerkorpsen.
t

2008

Het district Weert start met de voorbereidingen van het 50 jarig jubileum van
de limburgse bond van tamboerkorpsen.
t

2009

Mevrouw M.H.E. Pelzer wordt de nieuwe voorzitster van de limburgse bond
van ttamboerkorpsen. De heer J.E.W Gorissen volgt de heer J.G. Schroën
op als secretaris van de limburgse bond van ttamboerkorpsen. De heer
J.G. Schroën wordt de nieuwe vicevoorzitter van de limburgse bond van
t
tamboerkorpsen.

2009

Overlijdt M.F. Kessels oud penningmeester.

2010

De limburgse bond van ttamboerkorpsen laat haar eigen onderscheidingen
ontwerpen.

2011

De limburgse bond van ttamboerkorpsen laat een zilveren
jubileumlegpenning slaan voor haar 50 jarig jubileum.

2011

De limburgse bond van ttamboerkorpsen viert op grootse wijze haar 50 jarig
jubileum te baexem.
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2000

Aantal lidkorpsen per jaar
27 lidkorpsen
42 lidkorpsen
50 lidkorpsen
62 lidkorpsen
75 lidkorpsen
94 lidkorpsen
118 lidkorpsen
140 lidkorpsen
162 lidkorpsen
180 lidkorpsen
200 lidkorpsen
211 lidkorpsen
220 lidkorpsen
237 lidkorpsen
247 lidkorpsen
252 lidkorpsen
254 lidkorpsen
259 lidkorpsen
266 lidkorpsen
277 lidkorpsen
281 lidkorpsen
282 lidkorpsen
285 lidkorpsen
266 lidkorpsen
267 lidkorpsen
266 lidkorpsen
263 lidkorpsen
260 lidkorpsen
263 lidkorpsen
268 lidkorpsen
269 lidkorpsen
265 lidkorpsen
264 lidkorpsen
263 lidkorpsen
263 lidkorpsen
262 lidkorpsen
258 lidkorpsen
261 lidkorpsen
254 lidkorpsen
252 lidkorpsen
253 lidkorpsen

245 lidkorpsen
236 lidkorpsen
243 lidkorpsen
236 lidkorpsen
211 lidkorpsen
211 lidkorpsen
209 lidkorpsen
210 lidkorpsen
211 lidkorpsen

29 Majorettekorpsen
29 Majorettegroepen
29 Majorettegroepen
27 Majorettegroepen
20 Majorettegroepen
21 Majorettegroepen
22 Majorettekorpsen
19 Majorettekorpsen
19 Majorettekorpsen
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1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

54 Majorettegroepen
54 Majorettegroepen
50 Majorettegroepen
50 Majorettegroepen
47 Majorettegroepen
44 Majorettegroepen
40 Majorettegroepen
38 Majorettegroepen
37 Majorettegroepen
37 Majorettegroepen
37 Majorettegroepen
30 Majorettegroepen
29 Majorettegroepen
29 Majorettegroepen
28 Majorettegroepen
28 Majorettegroepen
27 Majorettekorpsen
27 Majorettekorpsen

Organisatiecomité
50-jarig jubileum LBT 2011
ORGANISATIECOMITÉ 50 JR. JUBILEUM LBT 2011

Voorzitters:
1961-1973
1973-1975
1976-1982
1982-1990
1991-1999
2000-2007
2009-2011

LBT

ORGANISATIECOMITÉ
BESTUUR DISTRICT WEERT
Ton van Berkel

H. Jongen
Mr. J.G.H. Janssen
Mr. J.I.M. Reuser
J.N.M. Posthumes
P.J.H. van Hoef
J.M.M. Claessens
Mw. M.H.E. Pelzer

Heerlen († 1974)
Eijgelshoven
Sevenum († 1990)
Panningen
Weert († 2006)
Maastricht
Eijsden

Frans Voermans

Henk Klaessens

PR & COMMUNICATIE

SPONSORING

Ton Van Berkel

Ton van Berkel

FESTIVAL & STREETPARADE
Jo Beckers - Johan Schroën

Vice Voorzitters:
1966-1990 Vice Voorzitter
1991-1998 Vice Voorzitter
2007-2008 Vice Voorzitter
2009-2011 Vice Voorzitter

H. van Hoef
b.F.H. Cox
M.F. Kessels
J.G. Schroën

Weert († 2006)
Ittervoort
Heel († 2009)
Heythuysen

Secretarissen:
1961-1973 Secretaris
1973-1980 Secretaris
1980-1993 Secretaris
1994-2002 Secretaris
2002-2008 Secretaris
2009-2011 Secretaris

M. beckers
H.W. logister
Mw. A.H.E. Souren de theije
J.H. Schoemakers
J.G. Schroën
J.E.W. Gorissen

Reuver († 1981)
Schaesberg
brunssum
Melick
Heythuysen
Obbicht

Penningmeesters:
1961-1968 Penningmeester
1969-1981 Penningmeester
1982-1989 Penningmeester
1990-1994 Penningmeester
1995-1999 Penningmeester
2000-2001 Penningmeester
1002-2006 Penningmeester
2007-2011 Penningmeester

H. van Zijl
C.H. timmermans
J. Ottenheim
J.M. bouwens
M.F. Kessels
H. Geuns
M.F. Kessels
A.J.M.J. Nijsten

Schaesberg ( † 1981)
Steyl (Overleden)
Kessel
Heerlen
Heel († 2009)
Ospel
Heel († 2009)
bunde
unde

Bestuursleden:
1961-1965 lid
id
1961-1966 lid
1961-1973 lid
1961-1966 lid
id
1964-1990 lid

H. Kastermans
G. Jurjus
W. Pilich
E. Wijnands
P.J.H. van Hoef

Heerlen († 1971)
treebeek
reebeek
Nieuwenhagen († 1975)
Swalmen († 1981)
Weert († 2006)
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FINANCIëN

Mathieu Timmermans

Voorzitter
Voorzitter
Voorzitter
Voorzitter
Voorzitter
Voorzitter
Voorzitter
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SECRETARIAAT

KERKDIENST & RECEPTIE
&
Avondprogramma

(† 1996)

Hoofdbestuur:

HOOFDBESTUUR
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Beschermheer Limburgse Bond van Tamboerkorpsen:
1967-1977 beschermheer
Mr. Dr. Ch.J.M.A. van Rooy

lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid

J. Hanssen
J. th Wulms
Chr. Odekerken
H. logister
J. de beij
W. Crins
th. Walendowski
C. timmermans
W. Starmans
J. van boxtel
J. Driessen
J. van thoor
Fr. Janssen
J. Kockelkorn
J. beurskens
M. Peeters
G. Fijten
J. Ottenheijm
J.H. Vergoossen
G. Creusen
F.J.H. Perée
H. logister
J.M. bouwens
H.H.t.
tt. Duijf
Mw. E.M.H. Cox Heutmekers
E.M. Peeters
M. van Kan
J.H.M. bogers
b.F.A. Cox
A.J.G.M. Horssels
P.A.F. Martens
J. Dautzenberg
M.t.
tt. Kessels
Fr. Sieben
J.G. Schroën
J.H.M. Geraets
F. Verboeket
A. van berkel
Mw. Aben Peulen
P. Martens
Mw. M.l.A. Janssen-brouwer
M. Peeters
C. Schreurs
M. Peeters

Echt
Kessel
Geleen († 1985)
Schaesberg
Oirsbeek
beesel
brunssum
Steijl (Overleden)
treebeek († 1994)
Heerlen
Venlo
Venray
Echt
Heerlen
Venlo
Swolgen
berg a/d Maas († 1993)
Kessel
Ool-Herten
brunssum
Venlo
Schaesberg
Heerlen
Panningen
Echt
Grubbenvorst
landgraaf
Eijsden
Ittervoort
Maastricht
tienray
Kerkrade
Heel († 2009)
Ulestraten
Heythuysen
Nieuwstadt
landgraaf
Wessem
Hingen-Echt
tienray
Swolgen
Swolgen
Maasbree
Swolgen

Bestuur district Geleen
Voorzitter:
1970-1971

Voorzitter

Bestuursleden:
1970-1971 lid
1970-1971 lid
1970-1971 lid

Chr. Odekerken

Geleen

J. Oostveen
G. Fijten
P. Heuts

beek
berg a/d Maas († 1993)
Heer
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1964-1971
1964-1966
1966-1974
1966-1973
1966-1968
1966-1968
1967-1968
1967-1968
1968-1977
1969-1972
1969-1973
1970-1974
1972-1978
1973-1979
1974-1977
1975-1977
1975-1991
1978-1982
1979-1987
1980-1983
1983-1986
1984-1984
1985-1989
1987-1988
1988-1996
1989-1991
1990-1992
1991-1991
1991-1992
1992-2011
1992-1992
1993-1994
1993-1994
1995-1999
1995-2001
1997-2001
2000-2011
2002-2011
2002-2011
1978-1996
1997-2001
2004-2005
2006-2009
2010-2011

Bestuur district Heerlen
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Voorzitter
Voorzitter
Voorzitter
Voorzitter
Voorzitter
Voorzitter
Voorzitter
Voorzitter
Voorzitter

J. van boxtel
J.J. Kockelkorn
W. Creusen
H.W. logister
J.M. bouwens
M. van Kan
J. Dautzenberg
Fr. Sieben
F. Verboeket

Heerlen
Heerlen
brunssum (Overleden)
langraaf
Heerlen
landgraaf
Kerkrade
Ulestraten (Overleden)
landgraaf

Vicevoorzitter:
1993-1994 Vicevoorzitter
1995-1998 Vice voorzitter

Fr. Sieben
J. Dautzenberg

Ulestraten
Kerkrade

Secretaris:
1969-1975
1976-1980
1981-1981
1982-1982

J.J. Stijns
A. Aalbers
H. van Hemert
Mw. E. Didderen

Heerlen
Welten Heerlen
Hoensbroek
Heerlen

A. benden
H. de Jong

Wijnandsrade

Secretaris
Secretaris
Secretaris
Secretaris

Secretaris/Penningmeester:
1983-1988 Secr/Penningm
1989-2011 Sec/Penningm.

lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid

J.M. bouwens
H. bruijstens
H. de Jong
M. van Kan
J.M.G. Kloek
th. berkers
W.R.C. Swinckels
l. Hambeukers
F. Verboeket
J. bisschoff
M.J.A.J. Rouschen Junior
M. de lange
H.M.G. limpens

Heerlen
landgraaf (Overleden)
Oirsbeek
landgraaf
Eygelshoven
brunssum
Kerkrade
Schimmert
landgraaf
Simpelveld
Kerkrade
Valkenburg
Hulsberg
81

Penningmeester:
1969-1972 Penningmeester J.M.W. Starmans
1981-1981 Penningmeester J. de Ruijter
1982-1982 Penningmeester Mw. Wachelder-Römkens
1990-1990 Penningmeester J.M. bouwens

treebeek (Overleden)
brunssum
Heerlen
Heerlen

Bestuursleden:
1969-1972 lid
1969-1972 lid
1973-1977 lid
1973-1977 lid
1973-1977 lid
1973-1982 lid
1972-1972 lid
1981-1982 lid
1987-1988 lid
1987-1990 lid

Heerlen
Heerlen
Heerlen
Simpelveld
Heerlen
Heerlen (Overleden)
Heerlen
Hoensbroek (Overleden)
Wijnandsrade
Kerkrade

J.G. van Krevel
N. van Vlimmeren
A.G. Alberts
th. Winkens
J. van boxtel
Chr. baade
J. Kockelkorn
G. Gerritse
H. de Jong
M.J.A.J. Rouschen

• 1973 De districten Heerlen en Kerkrade besloten eensgezind als een district door het
leven te gaan. Met grote meerderheid werd Dhr. J. Kockelkorn tot voorzitter van het
nieuw gevormde district Heerlen gekozen.
• Jaarverslag lbt 1979 bestuur per 31-12-1979: Per oktober 1979 bedankte de heer J.J.
Kockelkorn voorzitter van het district Heerlen, De heer Creusen zal hem als districtsvoorzitter van het district Heerlen opvolgen.
• Jaarverslag lbt 1980 bestuur per 31-12-1980: Op 19 april 1980 Dhr. Creusen districtsvoorzitter Heerlen.
• Jaarverslag lbt 1983 bestuur per 31-12-1983:Statutair aftredend waren de 6 districtsvoorzitters, zij werden allen herkozen.
• Op 11-11-1983 stelde dhr. Creusen voorzitter district Heerlen zijn functie ter beschikking
• Jaarverslag lbt 1985, bestuur per 31-12-1985. District Heerlen Dhr. H.W. logister
voorzitter functie tijdelijk waargenomen wordt opgevolgd door de heer J.M.
bouwens. De heer H.W. logister
ogister blijft activiteiten coördinator zonder bestuursfunctie.
• Jaarverslag lbt 1986, bestuur per 31-12-1986. District Heerlen: Dhr. logister
ogister nam
afscheid als districtsbestuurder. Hier werden twee nieuwe bestuursleden gekozen,
de heer M. Roushen en de heer H. de Jong. In het district Heerlen bedankte zich de
secretaris/penningmeester de heer A. benden,
enden, in de vacature is nog niet voorzien.
• Notulen algemene ledenvergadering 25 maart 1989 te Echt: In het district Heerlen is
de heer Henk de Jong aangewezen als secretaris/penningmeester.
• Jaarverslag lbt 1990 bestuur per 31-12-1990. In het district Heerlen bedankt de heer
M. Rouschen als bestuurslid wegens drukken werkzaamheden.
• Jaarverslag 1991 lbt bestuur per 31-12-1991. De heren J.M.G. Kloek en W.H.C.
Swinkels leden van Ons Genoegen `79 Eijgelshoven. Worden gekozen als bestuursleden van het district Heerlen.
• Jaarverslag lbt 1995 bestuur per 31-12-1995. In de loop van 1995 is de heer J.P.M.
Dautzenberg teruggetreden als voorzitter van het district Heerlen en als lid van het
hoofdbestuur, hij is in beide functies opgevolgd door de heer F. Sieben.
• Jaarverslag lbt 2001 bestuur per 31-12-2001. In het district Heerlen wordt M. de
lange in het districtsbestuur gekozen.
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Voorzitter:
1969-1972
1973-1979
1980-1983
1984-1984
1985-1989
1990-1992
1993-1994
1995-1999
2000-2011

1988-1988
1988-2000
1988-1988
1988-1989
1991-1992
1992-2011
1991-1995
1993-2011
1996-1999
1999-2005
2000-2003
2001-2003
2004-2011

Bestuur district Kerkrade t/m 1973
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Voorzitter

H.W. logister

Schaesberg

Secretarissen:
1964-1968 Secretaris
1969-1973 Secretaris

broeder Servatius
H. böhmer

Kerkrade
Heerlen († 1971)

Penningmeester:
1964-1973 Penningmeester

Fr. Esser Sr.

Kerkrade

Bestuursleden:
1964-1964 lid
1969-1973 lid
1964-1973 lid
1970-1973 lid
1968-1973 lid
1972-1973 lid
1972-1973 lid

P.J. Sistermans
Chr. baade
l.J. Schiffelers
Esser
böhmer
H. van Zijl
J. Kockelkorn

Waubach
Heerlen
Schaesberg
Kerkrade
Heerlen
Schaesberg
Heerlen

Jaarverslag lbt 1973 bestuur per 31-12-1973:
• In het najaar werd de heer H.W. logister benoemd tot secretaris van de lbt
lbt.
• De districten Heerlen en Kerkrade besloten eensgezind als een district door het
leven te gaan. Met grote meerderheid werd Dhr. J. Kockelkorn tot voorzitter van het
nieuw gevormde district Heerlen gekozen.
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Voorzitter:
1966-1973
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Voorzitters:
1964-1974 Voorzitter

Chr. Odekerken

1975-1991 Voorzitter
1991-1991 Voorzitter
1993-Heden Voorzitter

G. Fijten
J.H.M. bogers
A.J.G.M. Horssels

Geleen/lindenheuvel
(†1985)
berg a/d Maas († 1993)
Eijsden († 1992)
Maastricht

Vice Voorzitter:
1994-2001 Vice Voorzitter

H.J.G. Heijnen

Maastricht

Secretarissen:
1964-1978 Secretaris
1979-1980 Secretaris
1980-1983 Secretaris
1984-1988 Secretaris
1989-1990 Secretaris
1991-1992 Secretaris
1991-1999 Secretaris
2000-Heden Secretaris

P. lejeune
Fr. Fouarge
R. Gubbels
A.J.G.M. Horssel
F. Marx
A.J.G.M. Horssels
F. Marx
A. Nijsten

Maastricht
Gulpen
Noorbeek
Maastricht
Elsloo († 2001)
Maaastricht
Elsloo († 2001)
bunde

Penningmeesters:
1980-1987 Penningmeester P.G. Weerts
1988-Heden Penningmeester H.J.G. Heijnen
Bestuursleden:
1964-1964 lid
1964-1972 lid
1996-1964 lid
1969lid
1975-1983 lid
1975-1982 lid
1975-1978 lid
1977-1980 lid
1980-1991 lid
1982-1983 lid
1984lid
1989-1990 lid
1992-2005 lid
1992-1992 lid
1993-2001 lid
1993-2003 lid

J. bartels
J. Oostveen
J. Geurton
P. Heuts
R. Gubbels
P. Weerts
F. Fuarge
M. Kusters
J.H.M. bogers
A.J.G.M. Horssels
th. C. A. beckers
A.J.G.M. Horssels
J.M. Vaessen
E. van Hooij
C. Moors
J. Ubachs

Eijsden
Maastricht

Eijsden
beek
Heer/Maastricht
Heer/Maastricht
Noorbeek
Eijsden
Gulpen
Geulle
Eijsden (†1992)
Maastricht
Geleen
Maastricht
Geleen
Maastricht († 2001)
Ulestraten

1996-1999
1996-Heden
2000-2000
2002-Heden
2003-Heden
2005-Heden

lid
lid
lid
lid
lid
lid

Jeugdbestuur:
2008-Heden Jeugdbestuur

A. Nijsten
H. Emons
F. Marx
Y. Huijgen-Odekerken
N. van Drongelen
Marc Vaessen

bunde
Maastricht
Elsloo († 2001)
Meerssen
Maastricht

Maud Kurvers

• 1974 Wegens gezondheidsredenen moest Dhr. Odekerken bedanken als voorzitter
van het district Maastricht hij werd opgevold door de heer Fijten.
• 1987 District Maastricht: nam afscheid van de penningmeester de heer P. Weerts.
Hier werden twee nieuwe bestuursleden gekozen, de heer F.Marx en H. Heijnen
• 1991 Afgetreden Dhr. G.P.G. Fijten voorzitter van het district Maastricht, tot interim
voorzitter wordt gekozen de heer J.H.M. bogers.
• 1992 Overleden J.M.H. (Sef ) bogers voorzitter district Maastricht.
• 1992 G.P.G. Fijten benoemd tot erelid van de lbt.
lbt
• Vanaf 14 november 1992 nieuwe samenstelling districten:
• Overleden op 8 mei 1993 de heer George Fijten.
• In het district Maastricht overlijden 2 districtsbestuurders in 2001, de heer Frans Marx
en Sjra Moors.
• 2003 District Maastricht heeft afscheid genomen van bestuurslid J.J. Ubachs.
Gekozen als bestuurslid is Mw. N.van Drongelen uit Maastricht.
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Bestuur district Maastricht

Voorzitters:
1964-1971
1972-1978
1979-1987
1988-1996
1997-2001
2002-2011
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Voorzitter
Voorzitter
Voorzitter
Voorzitter
Voorzitter
Voorzitter

J. Hanssen
Frits Janssen
J. Vergoossen
Mw. E. Cox Heutmekers
J.H.M. Geraets
Mw. Aben-Peulen

Pey – Echt
Pey-Echt
Herten († 2000)
Echt
Sittard
Hingen-Echt

Vice Voorzitters:
1990-1992 Vice Voorz.
1993-1995 Vice Voorz.
1995-1997 Vice Voorz.
1997-1998 Vice Voorz.
1999-2001 Vice Voorz.

M. Scheeren
E. van Hooij
J.H.M. Geraerts
G. Coulen
Mw. Aben-Peulen

Wessem
Roosteren
Sittard
Melick
Echt

Secretaris:
1964-1968
1989-2011

J. Janssen
Jos H.M. Janssen

Hingen – Echt
Susteren

Frans Aben

Hingen-Echt

Secretaris
Secretaris

2e Secretaris:
2002-2011 2e secretaris

Penningmeesters:
1989-2003 Penningmeester Jos Janssen
2004-2010 Penningmeester Peter-Jeu Vola

Susteren
Grevenbicht

Secretaris/Penningmeester:
1969-1987 Secr/pennm
1988-1989 Secr/pennm

Fr. Janssen
H.H. Colbers

Roermond († 1991)
Horn († 1990)

Bestuursleden:
1964-1968 lid
1964-1968 lid
1966-1982 lid
1968-1969 lid
1968-1969 lid
1969-1969 lid
1969-1969 lid
1969-1969 lid
1969-1979 lid
1973-1999 lid

l. Slaats
Roermond
Mw. J.W. d. Kinderen v. Schijndel Roermond
G. leijendeckers
Maasbracht († 1992)
th. W. Puts
Roermond
H. Maessen
St. Odiliënberg
J. Snijkers
beegden
J. Hendricks
Horn
Fr. Janssen
Maasniel-Roermond
th. beunen
Echt
J. Geelen
Montfort († 2005)

1979-1981
1983-1984
1983-1984
1987-1989
1988-1991
1990-1990
1992-1993
1992-1995
1992-1996
1993-1996
1997-2011
1998-1998
1998-2008
2002-2006
2002-2003
2009-2011
2009-2011

lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid

A. Poppe
J. Reulen
Mw. E. Cox Heutmekers
M. Scheeren
H. Puts
H. Colbers
E. van Hooij
J.H.M. Geraerts
J.C.A. Roemen
G. Coulen
H.E.G.M. Geelen
Mw. Aben-Peulen
P. lemmens
Jos Schulpen
Peter-Jeu Vola
Josje van der Spek
Steffert te Meij

Haelen
Horn
Echt
Wessem
Roermond
Horn († 1990)
Roosteren
Sittard
Montfort
Melick
Montfort
Echt
Melick
Susteren
Grevenbicht
Roermond
Melick

• ledenvergadering
edenvergadering op 26 november 1967 te Pey Echt Verkiezing voorzitters
districten: J. Hanssen uit Echt.
• Jaarverslag lbt 1978 bestuur per 31-12-1978: Wegens gezondheidsredenen bedankt
medio oktober de heer Fr. (Frits) Janssen uit Echt. Per 31 december is deze functie
niet voorzien.
• Notulen AlV
llV
V 31 maart 1979: Nieuw bestuurslid: de heer J. Vergoossen uit Ool Herten
voorzitter district Roermond.
• Jaarverslag lbt 1983 bestuur per 31-12-1983: Statutair aftredend waren de
6 districtsvoorzitters, zij werden allen herkozen.
• Jaarverslag lbt 1987 bestuur per 31-12-1987. In het district Roermond werd afscheid
genomen van de voorzitter J.H. Vergoossen, hij is opgevolgd door mevrouw E. CoxHeutmekers. In het district Roermond werd een nieuw bestuurslid gekozen de heer
M. Scheeren van Sint Joris Wessem.
• Notulen algemene ledenvergadering 25 maart 1989 te Echt: ttot
ot erelid van de lbt
werd gekozen de heer Jacques Vergoossen oud districtvoorzitter.
• Jaarverslag lbt 1989 bestuur per 31-12-1989. In het district Roermond werd de heer
Jos Janssen van St. Petrus en Paulus Susteren gekozen als secretaris/penningmeester.
• Jaarverslag lbt 1990 bestuur per 31-12-1990. Noot: Overleden in maand december,
Dhr. H.H. Colbers districtsbestuurder district Roermond.
• Jaarverslag 1991 lbt bestuur per 31-12-1991. Overleden Dhr. Frits Janssen oud
secretaris district Roermond.
• Jaarverslag lbt 1992 bestuur per 31-12-1992. Overleden Gerard leijendeckers
eijendeckers 16 jaar
districtsbestuurder district Roermond.
• 1992 Herindeling districten van zes naar vijf districten. Vanaf 14 november 1992
nieuwe samenstelling districten: Gekozen werden:l
werden:lid E. van Hooij, lid J.H.M.
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Geraerts, lid J.C.A. Roemen, M.Scheeren, viel af i.v.m de herindeling.
• In maart 1995 de heer van Hooij van het district Roermond wordt 2e
penningmeester van de lbt.
lbt
• Jaarverslag lbt 1997 bestuur per 31-12-1997. Mevrouw E.H.M. Cox-Heutmekers uit
Echt wordt benoemd tot Ere-lid van de lbt.
lbt
• Jaarverslag lbt 2001 bestuur per 31-12-2001. In het district Roermond bedankt
voorzitter Jos Geraerts wegens gezondheidsredenen.
• Jaarverslag lbt 2002 bestuur per 31-12-2002. In het district Roermond komen drie
nieuwe bestuursleden t.w: Frans Aben, Jos Schulpen en Peter-Jeu Vola.
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Parade Line Steel
14 x 5.5 Snaredrum

Parade Line White
14 x 10 Paradedrum

Parade Line Chrome
24 x 10 en 26 x 10 bassdrum

Muziekcentrale
Adams BV
Aziëstraat 17-19
6014 DA Ittervoort
Nederland
Tel.: +31(0)475 56 07 00
Fax: +31(0)475 56 29 05
info@adams.nl
www.adams.nl
Bassdrum stokken

Tamboermaître stokken

Snaredrum stokken

Marching hoezen

Voorzitters:
1964-1966
1967-1968
1969-1973
1974-1977
1978-1982
1983-1986
1987-1988
1989-1990
1991-1992
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Voorzitter
Voorzitter
Voorzitter
Voorzitter
Voorzitter
Voorzitter
Voorzitter
Voorzitter
Voorzitter

J. th. Wulms
C. timmermans
J. Driessen
J. beurskens
th. Otteheim
F.J.H. Perrée
H.H.t.
tt. Duijf
E.M. Peeters
P.A.F. Martens

Kessel
Steijl
Venlo
Venlo
Kessel
Venlo († 2001)
Panningen
Grubbenvorst
tienray

Secretarissen:
1964-1970 Secretaris
1971-1977 Secretaris
1978-1987 Secretaris
1988-1992 Secretaris

l. thijssen
C. timmermans
J. beurskens
F.A.J. de Regt

baarlo
Steyl
Maasbree
Venlo

Penningmeesters:
1967-1982 Penningmeester C. timmermans
1989-1992 Penningmeester J. Hebben

Steijl
Kessel

Secretaris/Penningmeester:
1983-1988 Secr/Penningm.

J,H.W. beurskens

Maasbree

Bestuursleden:
1964-1964 lid
1964-1964 lid
1964-1969 lid
1964-1972 lid
1964-1972 lid
1969-1969 lid
1972-1979 lid
1982-1982 lid
1982-1982 lid
1983-1988 lid
1983-1984 lid
1987-1990 lid
1989-1992 lid
1991-1992 lid
1992-1992 lid

J. brauer
W. Crins
J. Denissen
l. Peters
A. trines
F. Peeren
J. Driessen
S.H.H. backus
F. Perrée
J.Hebben
l.Kusters
E. Ariëns
G.H.J. lommen
Mw. M. bosman
E.M. Peeters

belfeld
beesel
Reuver
Swalmen
Helden-beringen
Venlo
Venlo
Venlo
Venlo († 2001)
Kessel
Maabree
Velden
Velden
Grubbenvorst

• Hoofdbestuur heeft per 21-01-1969 de heer timmermans benoemd tot administrateur. In juni 1969 werd hij tevens, bij langdurige ziekte van Dhr.van Zijl benoemd als
penningmeester.
• 1974 In de al jaren bestaande vacature van het district Venlo werd voorzien door
benoeming van de heer J. beurskens.
• notulen 15 april 1978 te Pey Echt: Gekozen, de heer Ottenheim voorzitter
district Venlo
• 1982 Dhr. Perrée gekozen als bestuurslid
• 1983 Statutair aftredend waren de 6 districtsvoorzitters, zij werden allen herkozen.
• 1987 In het district Venlo werd afscheid genomen van de voorzitter F.J.H. Perrée, hij is
opgevolgd door de heer H.H.t.
tt. Duijf.
• In het district Venlo werd een nieuw bestuurslid gekozen de heer E. Ariëns van De
Klaroen Venlo.
• 1988 Wegens het bedanken van de heer H.H.t.
tt.. Duijf voorzitter district Venlo nam de
heer Peeters uit Grubbenvorst zijn functie als voorzitter over.
• 1989 Dhr. E.M. Peeters voorzitter van Harmonie St. Joseph Grubbenvorst wordt op 9
december 1989 gekozen tot voorzitter van het district Venlo.
• 1989 Dhr. G.H.J. lommen
ommen bestuurslid fanfare Velden gekozen als bestuurslid district
Venlo.
• 1990 In het district Venlo bedankte de heer E. Ariëns als dist. bestuurder
estuurder wegens
drukke werkzaamheden.
• 1991 tijdens
ijdens de districtsvergadering district Venlo werd niet voorzien in de vacature
van voorzitter.
• 1991 tijdens
ijdens de districtsvergadering district Venlo werd gekozen mevrouw M.
bosman als disstrictbestuurder.
• 1992 Herindeling districten van zes naar vijf districten.
• Van af 14 november 1992 nieuwe samenstelling districten, District Venray/Venlo:
1992 District Venlo wordt opgeheven.
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Voorzitters:
1970-1974
1975-1977
1978-1996
1997-2001
2004-2005
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Voorzitter
Voorzitter
Voorzitter
Voorzitter
Voorzitter

J. van toor
t
E.M. Peeters
P.Martens
M.l.A. Janssen-brouwer
E.M. Peeters

Venray
Grubbenvorst
tienray
Swolgen
Grubbenvorst

Vice Voorzitters:
1981-1988 Vice Voorzitter
1989-1996 Vice Voorz/Penm.
2002-2004 Vice Voorzitter
2005-2005 Vice Voorz/Secr.
2006-2009 Vice Voorzitter

A. Koonings
M.l.A. Janssen-brouwer
H. Roozeboom
H. Roozeboom
C. Schreurs

Heide Venray
Swolgen
Venray
Venray
Maasbree

Secretarissen:
1964-1970 Secretaris
1981-1981 Secretaris
1982-1982 Secretaris
1983-1986 Secretaris
1989-2009 Secretaris

P. v/d Sterren
P. Vrolijks
F. Hobus
G. Sanders
H. Roozeboom

leunen-Venray
Gennep
Horst
Gennep
Venray

Penningmeesters:
1964-1970 Penningmeester
1975-1981 Penningmeester
1981-1987 Penningmeester
1988-1992 Penningmeester
2002-2009 Penningmeester

J. Niessen
Grubbenvorst
Mw. A.van Gerven-Schlijpers tienray
J. Vekens
Horst († 2007)
M.l.A. Janssen-brouwer
Swolgen
G.J. Jacobs
bergen

Sercetarissen/Penningmeesters:
1971-1974 Secretaris/Penm. J. Niessen
1987-1988 Secretaris/Penm. G. Sanders
Bestuursleden:
1970-1971 lid
1970-1972 lid
1977-1977 lid
1971-1980 lid
1977-1982 lid
1978-1996 lid
1988-2004 lid
1992-2006 lid

Grubbenvorst
Gennep

Mw. A. Janssen-Donders
Sevenum
G. bindels
Gennep
F.Hobus
Horst
M.Vekens
Horst († 2007)
Mw. A.van Gerven-Schlijpers tienray
G. Vollenberg
Wanssum
M.Vekens
Horst († 2007)
E.M. Peeters
Swolgen

1993-2001
1997-1999
1998-2007
2002-2008
2004-2009
2005-2005
2007-2009

lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid

Jeugdbestuursleden:
2009-2009 Jeugdbestuur
2009-2009 Jeugdbestuur

G.J. Jacobs
H. van leuven
Mw. M. Schreur-linssen
Wiel Peeters
H. lommen
C. Schreurs
G. Vollenberg

Nieuw-bergen
Venlo
Maasbree († 2007)
Melderslo
Velden
Maasbree
Horst

Anne bakker
Kaily Moodie

Nieuw bergen
Nieuw bergen

• 1975 De heer van ttoor
oor moest wegens gezondheidredenen bedanken als voorzitter
van het district Venray hij wordt opgevolgd door de heer M.Peeters.
• 1977 Dhr. M. Peeters uit Swolgen bedankte zich medio november. Per 31 december
vacature niet ingevuld.
• 1978 Notulen 15 april 1978 te Pey Echt: Gekozen, de heer Martens voorzitter district
Venray. De heer M. Peeters heeft zijn functie als voorzitter ter beschikking gesteld.
• 1983 Statutair aftredend waren de 6 districtsvoorzitters, zij werden allen herkozen.
• 1989 In het district Venray werd afscheid genomen van: Dhr. Sanders secretaris/
penningmeester en de heer A. Konings vicevoorzitter.
• 1989 In het district Venray werden gekozen de heer Henk Roozeboom van
`t Zandakker Gilde hij werd secretaris, mevrouw M.l.A.
.A. Janssen van Amicitia Swolgen
werd vicevoorzitter/penningmeester.
• Van af 14 november 1992 nieuwe samenstelling districten: Venray/Venlo
• 1997 Mevrouw M.l.A. Janssen-brouwer
rouwer uit Swolgen wordt benoemd tot voorzitter
van het district Venray/Venlo.
• 2002 Afvaardiging door het district Venray/Venlo geschied tot nader order door
Henk Roozeboom.
• 2002 Uit het bondsbestuur traden Mw. M.l.A. Janssen-brouwer.
• 2002 De vacature van voorzitter bij het district Venray/Venlo wegens afscheid
van Mw. Janssen-brouwer
rouwer is nog niet voorzien. Waargenomen wordt door Henk
Roozeboom secretaris.
• In 2007 overleden mevrouw Maria Schreurs bestuurslid district Venray/Venlo.
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Voorzitter
Voorzitter
Voorzitter
Voorzitter
Voorzitter

P.J.H. van Hoef
b.F.A. Cox
M.t.
tt. Kessels
J.G. Schroën
A. van berkel

Weert
Ittervoort
Heel
Heythuysen
Wessem

Vice voorzitters:
1993-2000 Vice voorzitter
2001-2011 Vice voorzitter

H.H.J. Duyf
M.J. timmermans

Panningen
Nederweert

Secretarissen:
1964-1993 Secretaris
1994-2011 Secretaris

J.G. Schroën
F.H.G. Voermans

Heythuysen
Haelen

Penningmeesters:
1964-1984 Penningmeester
1985-1992 Penningmeester
1993-1999 Penningmeester
2000-2011 Penningmeester

P. Mols
M.F. Kessels
P.J.W. Nies
H.J.G. Klaessens

Ospel/Sevenum
Heel
Ospel
leveroy

Bestuursleden:
1964-1971 bestuurslid
1964-1971 bestuurslid
1966-1969 bestuurslid
1969-1984 bestuurslid
1969-1972 bestuurslid
1971-1980 bestuurslid
1972-1991 bestuurslid
1973-1981 bestuurslid
1979-1981 bestuurslid
1979-1981 bestuurslid
1991-1993 bestuurslid
1991-1992 bestuurslid
1992-1993 bestuurslid
1993-1995 bestuurslid
1993-1994 bestuurslid
1973-1995 bestuurslid
1993-2000 bestuurslid
1995-2011 bestuurslid
1998-2001 bestuurslid

M.J. Verstappen
G.C.M. Peeters
A. Veugelers
M.t.
tt. Kessels
J. Orbon
F. Claasen
b.F.A. Cox
P. Kocken
b.G. lukkassen
J. Peeters
F.H.G. Voermans
P.J.W. Nies
H.H.J. Duyf
J.G. Schroën
F.H.G. Voermans
l. van Deursen
M.J. timmermans
J.H. beckers
A. van berkel

Kelpen Oler
baexem
boshoven/landgraaf
Heel
Ell
Weert
Ittervoort
Heel
Ospel
thorn
Haelen
Ospel
Panningen
Heythuysen
Haelen
Meijel
Nederweert
Ospel
Wessem

bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid

Mw. C. Ghielen
H. Kuppens
J.P.A. Schroën

Meijel
Stramproy
Heythuysen
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Voorzitters:
1964-1990
1991-1992
1993-1994
1995-2001
2002-2011

2002-2006
2006-2008
2009-2011
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