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(De teerling is geworpen)
Nadat bekend was geworden dat de Provinciale Staten de PVV motie
Limburgse Volkscultuur had aangenomen heeft uw LBT hoofdbestuur
koortsachtig achter de schermen gewerkt om haar stempel op de
uitvoering van deze motie te drukken. Het belang voor haar verenigingen is drijfveer geweest om uit de te verdelen 5 miljoen euro een zo
groot als mogelijk bedrag voor haar LBT verenigingen veilig te stellen.
Dit betekent dat de LBT voor haar vereniging een verdubbeling heeft kunnen bewerkstelligen in de subsidiering voor aanvragen betreffende hun instrumentarium en uniformen. Concreet betekent dit dat voor een periode van vier jaar jaarlijks een bedrag
van € 250.000,= euro extra aan de verenigingen wordt uitgekeerd. Het uitgangspunt
is dat een vereniging in lijn met de Prins Bernhard Cultuur Fonds (PBCF) voorwaarden
maximaal tweemaal per vier jaar een aanvraag om subsidie in de kosten van uniformen, muziekinstrumenten en buksen bij het PBCF kan indienen. De door het PBCF
gehanteerde bedragen worden verdubbeld. Zo wordt bureaucratie vermeden en de
werklast van verenigingen beperkt.
Als een van de vier partijen voor een subsidiebedrag van € 3 miljoen per jaar mag
de LBT middels het Huis der Kunsten (HKL) projecten opzetten en uitvoeren voor
opleiding, aanvullende opleidingen, workshops en trainingen. Men kan hier denken
aan bestaande opleidingen zoals tambour-maîtrecursus, exercitie opleidingen. Het
is aan de LBT om de opleidingen in te kopen en de vorm te kiezen. Ook hier verwacht de LBT een krachtig signaal vanuit haar verenigingen die met nieuwe vormen van opleidingen en talentontwikkeling aan de slag willen gaan. De Algemene
Ledenvergadering op 14 april 2011 is hiervoor een uitstekende gelegenheid.
Bij de ondersteuning van besturen moeten onze verenigingen denken aan een
regeling die voorziet in financiële middelen voor workshops ter versterking van de
bestuurskracht. De LBT vindt dat er een slag moet worden gemaakt op het gebied
van onder andere PR, (digitale) communicatie, ledenwerving en fondswerving bij de
verenigingen. Om de de besturen een financiële impuls te geven mag de LBT als een
van de vier partners voorstellen hiervoor doen voor een gezamenlijk bedrag van €
300.000,= .
Een bedrag van in totaliteit € 700.000,= mag worden besteed aan cross-overs tussen
de diverse Limburgse bonden, projecten die combinaties zijn tussen amateurveld en
de professionals en faciliteiten die de Limburgse volkscultuur bevorderen. Ook hiervoor heeft de LBT inmiddels informeel aanzetten gedaan en zorg gedragen voor een
spoedig overleg tussen de vier bonden/koepels.
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Drumbandfestival te Noorbeek

Muziekfederatie
Limburg zuid west

In 1962 vierde Aloysiana haar honderd jarig bestaan. Bij die gelegenheid had de fanfare
een bijzonder cadeau voor zichzelf in petto: een eigen drumband. Op 2 juni 1962 werd
deze officieel “aangeboden”. Het Limburgs Dagblad kopte twee dagen later hierover:
“Tromgeroffel doet Schaesbergs bevolking uitlopen. Fanfare Aloysiana kreeg geheel
nieuwe drumband”. In 2012 viert Aloysiana dus niet alleen haar 150 jarig bestaan,
maar ook het 50 jarig jubileum van de nog steeds actieve drumband. Twee leden van
het eerste uur, Jos Wetzels en A. van der Burgt zijn zelfs nog steeds van de partij!

Redactie: Fanfare Aloysiana

Een van de slagwerkers van het eerste
uur is Jos Wetzels. Bij het 40 jarig bestaan
van de drumband in 2002 vertelde hij
over het begin van de drumband, waar
hij als 12 jarige jongen bij was. “De eerste
lessen waren spannend en intensief. We
oefenden twee uur achter elkaar alleen
maar lange roffels. Noten lezen was in
die tijd niet aan de orde. Alles werd ons
duidelijk gemaakt met woorden als`rom
pom` en ` vladadom`. Toen we de roffels
onder de knie hadden, werd begonnen met het oefenen van marsen. Bij
het eerste officiële optreden bracht de
drumband vier marsen ten gehore.
In de beginjaren van haar bestaan behaalde de drumband veel successen tijdens de vrije concoursen in Bleijerheide,
Groenstraat en Eys. De drumband werd
muzikaal geleid door achtereenvolgens de heren J. Zinzen, A. Coolen, H.
6
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Ackermann en vervolgens meer dan 30
jaar door M. Blezer.
Als tambour-maître fungeerde de heren
G. van Ewijk, H. Ackermann, W. Görtzen,
L. Grouls, P. Hulst en thans F. Weerts sr. Na
aansluiting bij de Limburgse Bond van
Tamboerkorpsen werd regelmatig deelgenomen aan officiële wedstrijden. Het
bondsconcours in Venlo op 2 september
1979 verliep zeer succesvol. De drumband promoveerde met 209,5 punten
naar de eerste divisie. Dit succes leverde
de drumband een uitnodiging op voor
deelname aan de Limburgse kampioenschappen te Stein. Op 24 november 1979
werd dit kampioenschap onder leiding
van M. Blezer, die in 1976 benoemd was
tot instructeur, inderdaad behaald.
Onder de bezielende leiding van dhr. M.
Blezer nam het instrumentarium zowel

in aantal als in diversiteit toe. Met name
de effect en de melodische slaginstrumenten deden hun intrede, instrumenten, die in tegenstelling tot de gangbare
opvatting, niet geslagen maar bespeeld
dienen te worden. Hierdoor zijn de
concertwerken die door de drumband
worden uitgevoerd luisterrijker en afwisselender geworden. De Tamboers van
de drumband zijn door deze ontwikkeling ook heel goed in te zetten als
slagwerker in de fanfare.
Het ledenaantal van de drumband is
redelijk stabiel en schommelt sinds de
oprichting tussen de tien en de zeventien. In 2002 vierde de drumband het 40
jarig bestaan. Dit gebeurde onder meer
met een drumbandfestival. Twee jaar
later ging de drumband voor het eerst
sinds 1979 weer op concours. Op 26
september 2004 namen de slagwerkers

van Aloysiana nog steeds onder leiding
van M. Blezer in Maastricht deel aan het
bondsconcours van de Limburgse Bond
van Tamboerkorpsen. Omdat de band
zoveel jaren niet op concours was geweest, moest ze beneden aan de ladder
beginnen, namelijk in de introductiedivisie. Maar het resultaat mocht er zijn, met
87 punten werd een eerste prijs behaald.
De drumband speelde haar vier werken
volgens het oordeel van de jury zo goed
dat zij direct mochten doorstomen naar
de tweede divisie. In 2008 werd na bijna
30 jaar afscheid genomen van instructeur M. Blezer. Hij werd bij die gelegenheid benoemd tot ere-instructeur van
de Schaesbergse drumband.

Als gastverenigingen zijn aanwezig de complete
Schutterij Sint Brigida uit Noorbeek en de drumband van Schutterij St. Joseph uit Sint Geertruid.
Eerstgenoemde treedt alleen aan voor de optocht. De
deelnemers verzorgen een podiumoptreden in paviljoen
Berggalm en doen mee aan de optocht met defilé in een
gedeelte van de kern Noorbeek. Voor de totale beoordeling tekent bondsjurylid Jo Zinzen.
Vanaf 14.00 uur zijn er 5 podiumoptredens, om 16.30
uur wordt het binnengebeuren onderbroken voor de
optocht met defilé. Vanaf 17.45 uur wordt vervolgd met
de overige podiumoptredens. De bekendmaking van
de uitslag met uitreiking van de wisselbeker, beschikbaar gesteld door het Gemeentebestuur van EijsdenMargraten en de afsluiting van het festival zijn voorzien
rond 20.30 uur.

Redactie: Jef Jacobs, voorzitter.

50 jaar Drumband fanfare Aloysiana

Harmonie Berggalm uit Noorbeek is
op zondag 15 april a.s. belast met
de organisatie en realisatie van het
jaarlijks drumbandfestival van de
Muziekfederatie Limburg Zuid West.
Aan dit festival, dat voor de 15e keer
wordt gehouden, wordt deelgenomen door de tien tamboerkorpsen van de muziekverenigingen
uit Banholt, Bemelen, Cadier en Keer,
Eckelrade, ‘s-Gravenvoeren, Margraten,
Mheer, Noorbeek, Reijmerstok en Sint
Geertruid.

Belangstellenden zijn van harte welkom. De entree is
geheel gratis.

Na een intermezzo van een paar jaar
door dirigent Ad Triepels staat de
drumband nu onder leiding van Dhr. F.
Janssen uit Brunssum.
Voor het jubileumjaar 2012 staat voor het
eerst in vele jaren weer een concoursdeelname gepland.
Zoals reeds gemeld mogen tijdens het
50 jarig jubileum van de drumband in
2012 twee leden eveneens hun gouden
slagwerkjubileum vieren. De heren A.
van der Burgt en J. wetzels kunnen met
recht de nestoren van de drumband
worden genoemd, want zij zijn sinds het
prille begin in 1962 lid van de drumband.
magazine “de Tamboer”
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Op naar de top en geef nooit op!
Basismodule
Exercitie Instructeur
Op 15 oktober vond de start plaats van de 2e module Basis exercitie instructeur. In totaal hadden zich
6 deelnemers aangemeld voor deelname aan deze
cursus die voor de tweede maal onder leiding van
Jan Peeters plaatsvond. Op 14 januari 2012 was de
examen datum, 5 deelnemers hadden zich gekwalificeerd voor dit examen wat werd afgenomen door
Nico Dassen, die samen met Jan Peeters de examen
commissie vormde.

Redactie: Frans Voermans

Alle 5 de kandidaten hadden zich terdege voorbereid
op de figuren, die ze die dag samen met hun meegebrachte figuranten moesten uitvoeren.

Aan het eind van het jaar 2009 word
de start van een nieuwe routine een
feit. De keuze van de muziek was al
snel gemaakt: BEYONCE. Tamara gaat
thuis aan de slag om te zien welke
stukken er het best bij elkaar passen,
ook word er met kritisch oog gekeken
of ik deze muziek goed kan uitbeelden met emoties, dans en twirl. Vele
filmpjes op you-tube worden bekeken om een originele dans als uitgangspunt te krijgen van de routine.
Vervolgens word de baton gecombineerd met de dans en is langzaam de
eerste wedstrijd in zicht.

Het jaar 2010 is een van veel trainen en zeer uitgebreid met jurycommentaar aan de slag te gaan. Het
uiteindelijke doel is om te promoveren naar de top
een deel te mogen nemen aan het NK van de NBTA.
Omdat er vaak werd gezegd door de verschillende
juryleden dat de combinatie dans-twirl ontbrak is de
routine meerdere malen aangepast.
In 2010 lukt het me niet om mijn doel te bereiken.
Omdat wij twee jaar met een routine op wedstrijd
gaan had ik nog een jaar om alles te laten zien om
toch die promotie punten te behalen. Ik wil meer,
meer dans en meer twirl.
Er word hard getraind en we nemen deel aan wedstrijden in Limburg en Brabant. Steeds opnieuw
sluit ik de routine af met 6 of meer drops, toch probeer ik tijdens de routine de draad zo snel mogelijk
op te pakken. De motivatie word steeds minder, en
de gedachten om ermee te stoppen sterker...
Veel gesprekken met de dames uit het team en onze
trainster besluit ik naar de zomervakantie toch

deel te nemen aan de twee laatste wedstrijden. 25
september in Maastricht en 8 oktober in Haps. Op
de thuis wedstrijd gaat de routine finaal in de mist.
Bij de afmars raak ik behoorlijk overstuur en kon ik
maar een ding zeggen: IK STOP! Ondanks kleed ik
me om voor de routine met het team. Bij de prijsuitreiking zijn de punten zeer verassend. Eindelijk!
76,3 punten en promotie! Hiermee weet ik op de
derde plaats op de rankinglijst te komen.
Samen met teamgenoten Joanna van Dijk en
Roxanna Remmers mogen wij Limburg vertegenwoordigen op het NK. Het enige wat ons ook gezegd
word is, geniet van deze dag en het moment dat je
op de vloer mag staan. Genieten was ook het enige
wat ik kon deze gehele dag. Met een trots gevoel
sluit ik mijn routine af, maar niet alleen op mezelf
maar zeker op onze coach Tamara! De prijsuitreiking nadert en zweet handen nemen toe. Samen
met 19 tegenstanders worden we gevraagd op een
lijn te gaan staan verdeeld over de vloer en begint de
telling vanaf plaats 20. 10 en nog geen Jessica Lion

Om 17:00 uur was de bekendmaking van de resultaten, en alle deelnemers waren geslaagd. Tevreden
gingen de 5 met hun certificaat van deelname naar
huis. Onderstaand de geslaagden.
Henk Sijben St Sebastianus Laar, Nick Sporen St Job
Leuken, John Koolen St Job Leuken, Francois Janssen
Irene/Lucia Beek, Miranda de Jong-Sanders Irene
Lucia Beek.

80 jaar Fluit en
Tamboerkorps
Excelsior Montfort

Redactie: Helga Roemen

Fluit en Tamboerkorps Excelsior Montfort viert
volgend jaar haar 80 jarig jubileum op 14, 15 en 16
september 2012.
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Ter gelegenheid van dit jubileum nodigen wij u van
harte uit om deel te nemen aan het muziekfestival
dat georganiseerd zal worden op zondag 16 september 2012. Een onderdeel van deze muzikale festiviteit
is het LBT districtsfestival van het district Roermond.
Wij hopen dat deze festiviteit in jullie planning van
2012 kan worden opgenomen. Begin 2012 ontvangen
jullie een uitnodiging met meer informatie. Wij verheugen ons u te mogen begroeten op ons jubileumfeest!
Voor meer inlichtingen en/of inschrijfformulier kunt u
terecht bij secretaris Fluit- en Tamboerkorps Excelsior
Montfort.
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gehoord, ik denk netjes de top tien bereikt. Maar
dan mag ik naar voor stappen en blijk ik bij de top
drie te zitten. Totaal niet verwacht wordt er opeens
gezegd: en Nederlands Kampioen Senior Midden is
Jessica Lion, met 79,85 punten!! Het dak gaat eraf
en tranen vloeien dan ook de hele avond door.
Tevens is er op 14 januari 2012 een NK van de
VNM. Echter weten wij niet zo goed wat deze dag
ons zal gaan brengen omdat dit de eerste keer is dat
we hieraan mogen meedoen. Wij zien deze wedstrijd
dan ook gezamenlijk als een afsluiting van alle routines. Een super afsluiting kan ik het wel noemen,
een routine nog nooit zo goed gegaan en ook nog
beloond met een tweede titel.
Naar twee zware jaren met ups en downs ga ik nu
naar de top, een belangrijke les heb ik geleerd, GEEF
NOOIT OP!
magazine “de Tamboer”
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MD Meijel naar
EK majorette 2011 in Bath
Het begon allemaal op de Nederlandse Kampioenschappen majorette op
26 maart 2010. Vol enthousiasme en gedrevenheid stond MD-Meijel met de nodige
deelneemsters geplaatst voor deze kampioenschappen met als voornaamste doel; op
het podium eindigen. Iedereen haalde een goed resultaat, maar de Nederlandse titel
voor de A-groep in de senior accessories gevorderden klasse was een grote verrassing.
De ontlading en blijdschap was heel groot en met deze titel was ook een EK-ticket
binnen. Ook duo’s Linda & Joelle en Lizzy & Anouk hadden dit EK-ticket verdiend.
Na maanden hard trainen, zowel met onze eigen instructrice Moniek Koopmans,
gastdocenten en bondscoach Michelle van der Velden, kon de reis beginnen.

Redactie: Suzanne van Heugten MD Meijel

Met de Nederlandse equipe reisden we per bus af
naar het Engelse Bath. De bus werd onderweg weer
helemaal oranje en rood-wit blauw versierd. De reis
was er één met veel obstakels; Na wat vertragingen arriveerden we bij de tunnel in Calais, waar de
trein vertrok om 13.30 uur. Dit vonden vele leden
erg spannend. Maar na een half uurtje was het leed
geleden. Na de tunnel mochten we onze klok een
uurtje terugzetten en hadden we nog 4 uurtjes voor
de boeg. Eenmaal geïnstalleerd in het hotel hebben
we nog lekker samen gegeten en toen snel slapen.
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Elke morgen moesten we erg vroeg opstaan om te
genieten van een geheel verzorgd ‘English breakfast’. Het Mercure Holland House, ons hotel in Bristol,
was van alle gemakken en luxe voorzien. We hebben
hier met een Nederlandse equipe van meer dan 150
deelneemsters een zeer gezellige tijd gehad. We
streden met z’n allen voor Nederland. Op vrijdag
vond de muziektest plaats. Hier hebben alle deelnemers een aantal minuten om de vloer te verkennen
en de DJ test de muziek. De rest van de dag hadden
we vrij en zijn we lekker de stad Bristol in gegaan.
Dankzij het heerlijke weer hebben we daar lekker op
een terrasje kunnen zitten.

“We streden met z’n allen voor Nederland.”
Op zaterdag wachtte ons een lange dag in de geweldige accommodatie van de universiteit van Bath
waar het EK gehouden werd. ’s Morgens vroeg was
de opening van het EK en alle landen waren present met het volkslied en droegen de vlag van hun
land over aan NBTA Europe. Onze eigen Angeliek
Koopmans was vlaggendraagster voor Nederland.
magazine “de Tamboer”

Dit was een hele indrukwekkende gebeurtenis,
waarbij vooral de helemaal oranje Nederlandse
equipe indruk maakte. Verder deze dag waren er
nog geen Meijelse deelneemsters aan de beurt,
maar hebben we alle andere Nederlandse shows uit
volle borst aangemoedigd.
Dan was het eindelijk zondag 2 oktober! 3 Meijelse
optredens op het EK majorette in Bath. Al het werk
en de trainingen van de afgelopen maanden moesten er vandaag in een paar minuten uit komen. De
spanning was dan bij de meesten ook erg hoog en
het doel was duidelijk; knallen op die vloer en laat
Europa zien waar Meijel goed in is!
In de vroege morgen waren Linda & Joelle en Lizzy
& Anouk bijna achter elkaar aan de beurt. Zeer ontspannen stonden ze samen met instructrices (Loes
Daniels, Elles Verstappen en Engela Snijders) en de
bondscoach klaar voor hun optreden. Beide duo’s
deden wat van hen werd verwacht en zetten een super show neer. Hier konden we tevreden over zijn, ze
hadden alles gegeven en hun uiterste best gedaan.
De concurrentie in beide categorieën van de duo’s
was erg zwaar en er zaten veel goede optredens bij,
dus dat werd afwachten tot de prijsuitreiking.
Als laatste Nederlandse deelnemer was de A-groep
aan de beurt. 10 minuten moesten we wachten
voordat we op mochten lopen, de jury was nog
niet klaar met schrijven. Onbeschrijfelijk is dan de
manier waarop je gesteund wordt door de hele
Nederlandse tribune. Als het dan echt zo ver is even
alles vergeten en knallen op de vloer, de jury en
het publiek overdonderen. Met het vernieuwende
thema ‘mechanisch ballet’ namen we een risico,
maar konden we ook heel Europa onze ideeën en
vooral die van instructrice Moniek Koopmans laten

zien. Tijdens het optreden was het muisstil in de zaal
en kregen we na afloop een groot applaus. Het optreden ging super, we hadden er alles uitgehaald en
iedereen kon trots zijn op zichzelf. De ontlading na
de show was dan ook groot al de spanning en al die
indrukken van de afgelopen dagen kwamen eruit.

“Onbeschrijfelijk is dan de manier
waarop je gesteund wordt door de
hele Nederlandse tribune.”
Ongeveer 2 uur later begon de prijsuitreiking dan
eindelijk. Na nog wat geweldige optredens van
gymnasten uit Bath te hebben gezien kwam nu de
bekendmaking van de punten en dus de Europees
Kampioenen. De Nederlandse equipe sleepten
heel wat titels binnen in verschillende categorieën.
Linda en Joelle waren van MD Meijel als eerste aan
de beurt en hoorden helaas niet bij de eerste 6.
Zij kregen na afloop van bondscoach Michelle te
horen dat zij 11e van heel Europa waren geworden,
super knap! Lizzy en Anouk mochten wel naar voren
komen, zij eindigden helaas net naast het podium,
maar behaalden een super knappe 4e plaats. In
een categorie met zo veel tegenstand echt een
geweldige prestatie.
Ook de show van de A-groep bleek gewaardeerd
door de deskundige juryleden die uit heel Europa
kwamen. Zij behaalden een zilveren medaille en
stonden op de tweede trede van het podium.
Veel landen hebben we achter ons gelaten, maar
de show van thuisland Engeland werd net iets
hoger gewaardeerd. In plaats van het ‘Wilhelmus’
klonk ‘God save the queen’ door de sporthal, maar
ook daar hebben we van genoten. Geweldig, een
prestatie waar we heel trots op kunnen zijn.
Al met al een geweldige ervaring waar we veel van
geleerd hebben en iets hebben meegemaakt dat
we nooit meer zullen vergeten...

LBT districts
solistenwedstrijden
Bijna vijfhonderd solisten en ensembles
van onze drumbands, fluit-en tamboerkorpsen streden in januari op diverse
plaatsen in onze provincie om de prijzen
tijdens de solistenconcoursen.

Slagwerker Lucas Houben won in Well het solistenconcours in het district Venlo/Venray. De muzikant
van muziekvereniging Valuas uit Venlo scoorde op
kleine trom in de derde divisie 92 punten. In Urmond
werd marimbaspeler Patrick Steskens van de drumband van harmonie Sint Cecillia 1866 uit Geleen met
89 punten winnaar in het district Maastricht. In het
district Weert zegevierde slagwerker Niels Briels van
drumfanfare Sint Oda uit Boshoven met 88 punten
in de hogere divisies en was Luca van den Heurik van
fluit-en tamboerkorps Sint Job uit Leuken op kleine
trom met diezelfde score de beste deelnemer in de
jeugddivisie. Marimbaspeler Stefan Geelen van fanfare
Eensgezindheid uit Maasbracht-Beek haalde voor zijn
optreden in de eerste divisie 93 punten en won daarmee de solistenwedstrijd in het district Roermond.
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Dit keer niet zoveel majoretteweetjes helaas…
De Fase-opleidingen zijn inmiddels in volle gang. Bijna
wekelijks wordt er door de cursisten hard getraind op
ballet, dans en twirl. Binnenkort hierover meer in een
artikel.

3
4

Het beloofde artikel over de Club Challenge wordt
verschoven naar een later moment.
Heeft je vereniging een leuke (kerst)activiteit, concert,
of wil je gewoon een keer iets schrijven over hoe leuk
jouw vereniging is? Mail het samen met een leuke foto
naar suzanne_hebben@hotmail.com. Dan staat jouw stuk
misschien wel in de volgende Tamboer!

Van Mary tot Bert...
Een opvallend goed presterende deelneemster bij wedstrijden is Jesse
Muijsenberg van Younique uit Maasbree. Onlangs wist ze Limburgs Kampioen
te worden met het hoogste aantal punten van de gehele wedstrijd. In januari
van dit jaar werd ze Nederlands Kampioen van de VNM. Op dit moment zit ze
volop in de voorbereiding voor het NK accessories van de NBTA dat op
24 maart in Den Haag gehouden zal worden. Ik stelde haar een paar vragen...

5

Wie ben je en hoe oud ben je?
Ik ben Jesse Muijsenberg, kom uit Maasbree en ik
ben 14 jaar oud.

6

Van welke vereniging ben je lid?
Ik ben lid van de majorettengroep Younique uit
Maasbree. Op wedstrijden heten wij Younique,
maar als we met de hele vereniging weggaan zijn
we Drumband & Majoretten Maasbree.

Wij hopen dat alle nummers 1, 2 en 3 van de Limburgse
Kampioenschappen zich massaal in zullen schrijven voor
het NK van de VNM dat gehouden zal worden op 14 januari
in Oss. Laten we er met z’n allen een Limburgs feestje van
maken daar.
De majorettecommissie wenst iedereen alvast fijne
feestdagen en een voorspoedig maar vooral sportief 2012!

Hoe lang doe je al aan majoretten?
Ik zit nu ongeveer 8 of 9 jaar op majoretten, een
hele tijd al dus.
Waarom wilde je bij de majoretten?
Ik ging een keer kijken bij de majoretten in
Maasbree. En toen vond ik het toch wel leuk. Zo
leuk dat ik proeflid ben geworden en mee mocht
doen. Daarna ben ik lid geworden. En nu is het een
hele belangrijke hobby van me.

GEHOORD, GEZIEN EN
NIET VERZWEGEN...

HET GROTE ‘GELIJK’
VAN DE NUCHTERE ANALITICUS

Van wie krijg je les bij Younique?
Met ons kwartet krijgen wij les van Suzanne ter
Voert. Met mijn solo krijg ik les van Suzanne en
Kim Leyssen. Suzanne maakt alle shows en de
solisten hebben naast Suzanne ook allemaal een
aparte begeleidster die hen helpt trainen en begeleid op wedstrijddagen. Mijn begeleidster is Kim
Leyssen.

Geïnteresseerd staat een groepje tamboers na afloop van
het drumbandconcours het jury-rapport te analyseren. Een
muzikant leest hardop het verslag voor: “Balans: de grote trom
klonk vrijwel steeds te sterk, overspeelde alle scherpe en doffe
trommen, was nagenoeg constant en storend dominant. Dit
verdient extra aandacht, vraagt om de nodige aanpassing!”
“Zie je wel” reageert een zelfvoldane collega-tamboer-muzikant: “Ik heb het altijd al gezegd: we hebben veel te weinig
kleine trommen!”
Of er voor een muzikale of materiële oplossing gekozen is
vertelt het verhaal niet.

Hoe vaak train je?
Ik train 2 keer per week: 1 keer met mijn solo en 1
keer met ons kwartet. Daarnaast huur ik soms zelf
ook de gymzaal af wanneer ik een belangrijke wedstrijd op de agenda heb staan om zo nog even extra
te kunnen oefenen. Solisten trainen namelijk in
ons clubgebouw en dat is best klein en laag. Dan
kan ik een aantal tricks niet oefenen en daarnaast
is mijn attribuut te groot om daar te gebruiken.
Samen met Suzanne train ik ook nog de leerlingen
van onze vereniging.

Redactie: Jan van Anne & Honza Kabals

Waargebeurde anekdotes,
“ter leringhe ende vermaecke”.
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Heb je ook nog andere hobby’s?
Ja, naast majoretten doe ik ook nog aan tennis
(competitie) en ik dans ook nog (modern).
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Je bent Limburgs Kampioen geworden.
Met welke show en in welke klasse?
Ik ben kampioen geworden met mijn Mary Poppins
show in de jeugd 3 accessories gevorderden.
Vertelt je show een verhaal?
Zo ja, wat beeld je dan uit?
Mijn show heeft 2 karakters. Eerst ben ik Mary
Poppins en gebruik ik een paraplu en tas die zij
altijd bij zich heeft. Het decor op de achtergrond
moet de huiskamer voorstellen van het gezin waar
zij als nanny gaat werken. Daarna ben ik Bert, de
schoorsteenveger. Mijn kleding verandert in die
van een schoorsteenveger, en op mijn decor zie je
ineens de daken waarop je Bert in de film ziet dansen. Als attributen heb ik dan oa. een schoorsteenbezem en een ladder.
Is dit je eerste show?
Of heb je er nog meer gehad?
Dit is nu mijn 3e solo-show. Mijn eerste show was
Pinokkio in wat toen nog sectie A heette. Daarmee
ben ik ook Nederlands Kampioen geworden.
Hierna had ik een dromenshow. Deze heb ik 1 jaar
in sectie B gehad en het jaar daarna in sectie A. Op
dit moment ben ik samen met Suzanne en Kim een
thema aan het bedenken voor een nieuwe solo.
Wat is je leukste majoretten-ervaring?
Dat is toch wel toen we Europees kampioen werden
met onze groep in Kroatië met onze Italiaanse
show.
Wat wil je nog allemaal bereiken met majoretten?
Ik zou nog graag naar de Europese kampioenschappen willen met mijn Mary Poppins show.
Afgelopen keer was ik reserve, maar ik zou het
ontzettend gaaf vinden als ik volgend jaar als deelnemer mee kan.
Bedankt Jesse!

magazine “de Tamboer”
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Majoretteweetjes!
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op 29 januari te Wijlre

Solistenconcours
District Heerlen

Op 25 september 2011 vond er een majorettenwedstrijd
plaats in sporthal De Heeg te Maastricht. Een vol programma, mede dankzij deelname van een hoop majoretten uit
Bakel. Het werd een fleurige wedstrijd met een hoop optredens in de accessories categorie.

Redactie: Suzanne ter Voert-Hebben.

Tijdens deze zonnige dag waarop de
temperatuur buiten flink opliep was de
organisatie in handen van de majorettengroep Malberg. Mede dankzij hun
jarenlange ervaring, verliep de wedstrijd
vlekkeloos. De jurering was in handen
van de dames Anja Nieuwenhoven en
Anke Moelands.
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Op deze wedstrijd zag je goed dat het
tegenwoordig vooral draait om de
creativiteit van de deelnemers, en dit
was te zien bij zowel de deelnemers uit
Limburg als uit Brabant. En of je nu een
sectie A routine had of een show met
accessories, originaliteit was er genoeg!
Een heel scala van thema’s passeerde de
revue en ik weet zeker dat het aanwezige publiek genoot van de optredens.
Saai was het geen moment. Een greep
uit de optredens: de kleinste majoretmagazine “de Tamboer”

ten van Mardrukro uit Kronenberg
beeldden een slaapfeestje uit waarbij
een kussengevecht en X-Factor kijken
natuurlijk niet mochten ontbreken. De
majoretten van Concordia uit Wanssum
brachten een ode aan Limburg en met
liedjes van Rowwen Hèze en Weej Dreej
brachten zij de stemming er goed in
bij het Limburgse publiek. De Mèhsle
Dörskes brachten een vernieuwende
routine met het thema Slapstick waarbij
er bewust heel wat gebotst en gevallen
werd, zoals dat hoort in een slapstick
film. Een komisch tafereel was het
resultaat. Lian Machon van Younique
uit Maasbree werkte in een Carwash en
er reed zowaar een auto uit de wasstraat. Het duo Stefanie Verstappen
en Suzanne van Heugten liet zien dat
mime spelen een kunst is die zij allebei
beheersen. Daarentegen hadden de

Bakelse majoretten ook behoorlijk wat
in huis. Kleine muisjes die uit hun holletje kwamen om van de kaas te snoepen,
een amazone met een prachtig paard
en hindernis, matrozen die bij de marine
gaan, een laboratorium waarin de
vreemdste brouwsels gemaakt worden
en Minke Coort die transformeerde van
een klein groen rupsje in een prachtige
vlinder.
Het was een goede wedstrijd en de
punten vielen dan ook niet tegen. Er
vielen 6 promoties deze dag. De gemeente Maastricht had 2 stadsmedailles
geschonken voor de hoogst geëindigde
deelneemster(s) in de jeugd-afdeling
en voor de beste bij de junioren/senioren. Bij de jeugd ging deze naar Jesse
Muijsenberg van Younique Maasbree
voor haar optreden als Mary Poppins
in de jeugd 3 accessories gevorderden.
Bij de junioren/senioren mocht het duo
Stefanie Verstappen en Suzanne van
Heugten van majoretten de Mèhlse
Dörskes de medaille in ontvangst
nemen voor hun Mime-show. Zij traden
op in de senioren accessories gevorderen en haalden met 77,3 punten tevens
de hoogste score van de wedstrijd.

Het programma vervolgde met solisten van schutterij St.Joseph uit Vijlen. Maar liefst 2 uitnodigingen voor het Limburgs kampioenschap werden door hun leden behaald. Eveneens uit
Vijlen de solisten van Drumband Harmonie St. Martinus met eveneens goede punten en een
uitnodiging voor het LK. De leden van Drumband Harmonie St.Caecilia waren de volgende
deelnemers en ook daar 2 deelnemers voor het LK. Drumband St. Rochus uit Hulsberg had
een hele rits jeugd meegenomen die zich van hun beste kant lieten horen, maar liefst 3 maal
deelname aan het LK, maar (en dat geldt voor iedere deelnemer) de kwaliteit was hoog en men
kan goed horen dat de opleidingen goed verzorgd zijn. Als laatste voor de pauze was de drumband van Schutterij St.Johannes en St.Clemens uit Merkelbeek aan de beurt en ook hier een
deelname aan het LK.
Na de pauze startte de solist van Drumband Harmonie St.Cecilia uit Mechelen met een goed
verzorgd optreden. Het Percussion Ensemble van Fanfare St.Cornelius uit Schin op Geul
vervolgde het programma met 3 solisten met als resultaat een deelname aan het LK. Er was
ook een nieuwkomer of wel terug van weggeweest Fluit en tamboerkorps Wilhelmina Holz, de
eerste solist liet horen dat de tijd niet had stilgestaan en startte direct met een lekker gewaagd
stukje slagwerk en deelname aan het LK, als de diddle rudiments nog eens goed doorgenomen
worden kan het zeker lof worden. Ook de fluitisten lieten van zich horen en de slagwerker in de
1e divisie sloeg zich naar het LK. Fluit en Tamboerkorps Prinses Marijke Heerlerbaan had dit
jaar helaas maar 1 solist, maar ze waren er toch maar mooi. Wat helaas van een heleboel andere verenigingen niet kan worden gezegd. Drumband Harmonie St.Gertrudis speelde een thuis
wedstrijd en lieten zich dan ook van hun beste kant horen. Fluit en Tambourcorps St.Paulus
Schaesberg was weer met een hele delegatie gekomen en speelde met heel veel plezier en dat
was ook aan de punten te merken, maar liefst 8 maal deelname aan het LK en Len Jongen als
winnaar hoogste aantal punten van de dag. De laatste vereniging was Drumband St.Agnes
uit Bunde, ook hier werden punten behaald voor het LK. Al met al een mooie dag die precies
op tijd was afgelopen en alle deelnemers met een goed gevoel naar huis gingen, met dank aan
Jurylid Rob Janssen en Drumband Harmonie St.Gertrudis uit Wijlre en het Districtbestuur
Heerlen van de LBT die zorg droegen voor een goede organisatie.
magazine “de Tamboer”
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Fleurige wedstrijd
op een zonnige dag

Op zondagmorgen
waren de solisten
van Drumband
Harmonie St. David
uit Voerendaal als
eerste aan de beurt
het zou een lange
dag worden voor de
solisten. De jeugdige
solisten behaalde
met goed slagwerk
mooie punten, het
is een pracht gezicht
om vooral de jeugd
bezig te zien.
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Podiumconcours KNFM
17 verenigingen hadden gevolg gegeven aan de uitnodiging van beide organisaties om
alsnog de kampioen podium te bepalen voor 2011. Dat dit kampioenschap nog georganiseerd werd is gelegen in het feit dat beide organisaties gehoor hebben gegeven aan
de oproep van de verenigingen om dit kampioenschap te organiseren. Een voortrekkersrol hierin was weggelegd voor de voorzitter sectie percussie van de VNM de heer
Gorissen.
Op vriendelijke wijze werden wij ontvangen door
de organisatie en voorzien van een kopje koffie.
In de eerste ronde kwamen de jeugddivisie, derde
en tweede sectie A op het podium. In derde divisie
kwamen drie verenigingen uit nl. Ons Genoegen
Oirle/Venray, St. Caecillia Hoogland en Soli Deo
Gloria Ane Gramsbergen. In een bandbreedte van
1½ punt won ons genoegen uit Oirlo in de derde
divisie.
In de tweede divisie sectie A streden twee verenigingen om de eer nl. De Poort van Brabant
Maarheeze, St. Caecilia Geesteren en Woudklank
Grootegast. Hier was het puntenverschil beduidend
groter bijna 8½ punt, en mag je rustig spreken
van een behoorlijk kwaliteitsverschil. Tevreden
stel ik vast dat De Poort van Brabant na de eerste
Limburgse kampioenswimpel nu onze buurprovincie Brabant de tweede wimpel in de wacht sleepte
met 88,33 punten.

scoorde St. Andreas nog 91½ punt, hieruit moge
blijken dat er toch behoorlijk zwaarder werd beoordeeld wat ook gebruikelijk is tijdens een Nederlands
kampioenschap, de lat ligt immers weer een stukje
hoger.
Het concert van Heide Swalmen liep niet zoals muzikanten en dirigent hadden gehoopt. Een falende
elektrische gitaar die op het moment suprême het
laat afweten is niet bevorderlijk voor de concentratie. Gerrit was genoodzaakt publiek en het juryteam te vragen om te wachten tot het technisch
probleem verholpen zou zijn. In het laatste werk
had dit zijn weerslag want er slopen toch wat
foutjes in het spel. Tijdens het Limburgs

Kampioenschap had men deze problemen niet en
kwam men in Venray op een puntenaantal van
92½ punt. In overweging nemende dat tijdens het
Nederlands Kampioenschap de lat ook nog een
stukje hoger ligt mogen zowel de muzikanten als
Gerrit beide handjes dichtknijpen met een score
van 88,17 punten.
In de eerste divisie sectie A betraden de
Vriezenveense Harmonie, drumband St. Jozef
en muziekvereniging Somerens lust op. Met het
verschil aan punten van meer dan tien op de
Vriezenveense Harmonie won Somerens Lust uit
Someren met 91,34 punten de slag om de kampioenstitel.
Vier verenigingen in de eredivisie sectie A konden
bepalen of er nog een titel naar Gelderland ging

of dat de laatste te vergeven titel naar de provincie Groningen ging. Aan het langste eind trok
het slagwerkensemble Constantijn Huygens uit
Appingendam. Met een geweldige muzikale uitvoering scoorde zij 95 punten een aantal dat door
niemand overtroffen werd en daarmee noteerden
zij het hoogste aantal punten van dit concours en
ging de laatste titel naar de provincie Groningen.
Tussen de vier en de vijfhonderd toeschouwers
hebben dit concours bezocht wat voor Limburgse
maatstaven een zeldzaam hoog aantal is. Zonder
een wanklank betaalde de bezoekers aan de kassa
10 euro entree om de top van de Nederlandse blaas
en slagwerk aan het werk te zien. Mede door de
commissie Show, Mars en Percussie van de KNFM –
VNM konden de verenigingen optimaal presteren.

De jeugddivisie vormde de afsluiting voor het
bekendmaken van de prijzen en de jurywissel. De
laatste twee verenigingen, Malletband Juliana en
Malletband Excelsior lieten zich net zoals de overige in de derde en tweede divisie de maat nemen
door de juryleden Anno Appelo, Rob Balfoort en
Maarten Rongen. Excelsior won de strijd met 91½
punt.
Na het bekendmaken van de resultaten konden de
eerste kersverse kampioenen zich in het feestgedruis storten.
In de tussentijd hadden de juryleden André
Willems, Henk Mennens en Jo Zinzen de plaatsen
ingenomen van hun voorgangers en kon de strijd
in de hoogste divisies beginnen. Twee verenigingen
betraden als enige in hun divisie het podium. St.
Andreas Melick onder leiding van hun instructeur
Paul Bouten en Heide Swalmen met instructeur
Gerrit Janssen. Feit is dat Henk Mennens en André
Willems beide verenigingen al tijdens het Limburgs
kampioenschap te Venray op 20 november 2011
hadden beoordeeld met exact de zelfde werken. Of
dit een voordeel of een nadeel voor de betreffende
vereniging is moeten de geleerden maar beoordelen. St. Andreas Melick verzamelde bij de jury 87,25
punten. Tijdens het Limburgs Kampioenschap
16
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Record aantal deelnemers
in District Venray Venlo
Op zondag 22 januari werd het district solisten concours gehouden in MFC “de Buun” in het Noord Limburgse Well. De plaatselijke “Fanfare de Vriendenkring” tekende voor de organisatie.
We verder in Well verwelkomt in een sfeervol ingerichte zaal.
Het district bestuur is zeer verheugd over het aantal deelnemers, voor ons een record. Niet zo maar een, ten opzichte van
de laatste jaren noteren wij een stijging van zo’n 25%. Liefs 106
deelnemers werden ingeschreven, welk betekend dat het slagwerk in noord Limburg in de lift zit. We mochten zelf deelnemers
uit het Duitse en het Brabantse inschrijven op dit concours.
Helaas zijn er bij alle solisten concoursen optredens die afgemeld worden, ook hier 8 deelnemers De solisten en duo’s werden
deskundig beoordeeld door de juryleden Jos Stoffels uit Thorn en
Jan Peeters uit Weert. Beide heren oordeelde het optreden van
zo’n 25 deelnemers geschikt voor deelname aan de Limburgse
kampioenschappen. Zij haalden 85 punten of meer. Wij nemen
normaal geen uitslag op in het verslag, echter een naam wil ik
wel noemen nl. die van Lucas Houben van muziekvereniging
Valuas uit Venlo. Lucas werd evenals vorig jaar kampioen van
ons district (hoogst aantal punten van het concours) 92 punten
in de 3de divisie. Al met al kunnen we terug kijken op een zeer
geslaagd solistenconcours. Mede dank zij de perfecte organisatie
van Fanfare de Vriendenkring. Maar natuurlijk ook door de grote
getale waarin het publiek blijk gaf van interesse. we wensen de
deelnemers aan het LK veel succes bij de voorbereiding
Hopelijk kunnen we dan ook weer terugzien op een geslaagd
solistenconcours. Tot ziens op 24 en 25 maart in Melderslo.
zondag 18 maart

LBT - Instructeurdag
Locatie muziekschool RICK, Beekstraat 27, 6001 GG Weert
Aanvang 11.00 uur – 14.00 uur
Op zondag 18 maart zal er een interactieve instructeurdag
plaatsvinden. Het thema voor deze bijeenkomst is Unitas
Aureus. Dit is de titel van het muziekwerk dat is geschonken
door de VNM aan de jubilerende LBT en gecomponeerd is door
Etienne Houben. Speciaal voor deze compositie is een ad hoc
slagwerkensemble van 14 slagwerkers samengesteld, aangevuld met een aantal blazers. De première zal plaatsvinden op
25 maart tijdens de Limburgse Kampioenswedstrijd Solisten
te Melderslo. Op zondag 18 maart wordt u in de gelegenheid
gesteld om een repetitie van dit slagwerkensemble bij te wonen.
Het geheel staat onder leiding van Jo Zinzen. Tijdens de instructeurdag komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod; repetitietechniek, muzikale interpretatie, instrumentatie, balansproblematiek etc. Om de repetitie goed te kunnen volgen wordt een
partituur ter beschikking gesteld. De lidkorpsen krijgen na de
première de compositie gratis aangeboden. Voor meer informatie
kunt u terecht op de site www.l-b-t.nl

Bert Leurs / Piet Gootzen / Betty Briels - Marcus
Bert Leurs
Ons bereikte het droevige bericht dat
op 26 januari toch nog vrijdag plotseling na een toch wel slopende ziekte is
overleden Bert Leurs Tambour-maître en
boegbeeld van Drumband-Harmonie
L’Union Born. Bert begon zijn muzikale carrière op tienjarige leeftijd als
klarinettist bij deze vereniging. In zijn
militaire diensttijd bespeelde hij de
dikke trom bij een militair tamboerkorps in Amsterdam. Dit beviel hem
zo goed dat hij na zijn diensttijd ook in
Born bij de drumband van Harmonie
L’Union de dikke trom ging bespelen.
Toen ongeveer 20 jaar geleden de
functie van tamboer maître vacant
kwam dacht Bert dit is iets voor mij, en
zodoende heeft hij deze taak met veel
verve vervuld. Hoogte punten voor
Bert waren natuurlijk de successen op
de bondsconcoursen. Trots was hij ook
evenals zijn vrouw Bep als de jongens
en meisjes van de drumband huiswaarts
keerden van het solistenconcours met
een geweldig resultaat wat meestal resulteerde in deelname aan het Limburgs
Kampioenschap. Voor Bert was het een
verrassing en een hoogtepunt dat hij 6
jaar geleden uit handen van José Aben
voorzitter van de LBT district Roermond
voor het jubileum van de toen 50 jarige
drumband de bronzen legpenningen
van de FKM en LBT namens de vereniging in ontvangst mocht nemen.
Wij verliezen in Bert een markante en
warme persoonlijkheid die een voorbeeld was voor iedereen die achter hem
liepen. De vereniging is een steunpilaar
kwijt. Wij wensen Bep en Loek en verdere familie veel sterkte. Moge hij rusten
in vrede. Zijn eigen woorden waren:
“t is wie ’t is, ’t kump wie ’t kump en alles
kump good.”

Piet als voorzitter in 1985 tijdens het 50 jarig bestaan
(eerste rij, midden achter de grote trom) .

Piet Gootzen
Op dinsdag 27 december kreeg Fluit- en
Trommelkorps St Andreas het droeve bericht dat
ere-voorzitter Piet Gootzen was overleden. Piet heeft
een heel belangrijke rol voor St Andreas vervuld en
bracht de vereniging tot grote bloei. Piet werd in

1976 voorzitter en heeft deze functie met veel inzet
ruim 17 jaar vervuld. Hij werkte aan samenwerking en
betrokkenheid en creëerde een hechte club: zijn Sint
Andreas familie. In Piet’s jaren werden veel activiteiten
ontplooid: de jaarlijkse tentfeesten, het beugelen, de
meiboom kwam terug en in deze bloeiende periode werden vele festivals in Nederland en Duitsland
bezocht. Muzikale successen in deze periode waren
onder andere het Nederlands Kampioenschap in 1979
en hoogst divisieresultaat tijdens het WMC in 1981.
Vaak onderbrak Piet zijn vakantie voor de tentfeesten
of andere St Andreas momenten. Ook het verenigingsblad “’t Dreeske”, toen onder de naam “infro”, is
op initiatief van Piet ontstaan. Bij de overdracht van
de voorzittershamer werd hij voor zijn vele verdiensten benoemd tot ere-voorzitter. Piet bleef betrokken
bij Sint Andreas en was nagenoeg altijd bij uitvoeringen en activiteiten aanwezig.
Met het opluisteren van de uitvaartdienst, waarin ook
zijn favoriete nummer Winter werd vertolkt, heeft
St. Andreas een laatste groet gebracht en Piet bedankt voor zijn geweldige inzet.

Betty Briels - Marcus
Op donderdag 26 januari bereikte ons het droevige bericht dat mevrouw Betty
Briels - Marcus, secretaris van Drumfanfare Animato Heel plotseling was overleden.
Betty een vrouw die dag en nacht klaar stond voor haar vereniging Animato. Bij alle
activiteiten die er binnen Animato georganiseerd werden was zij de spil waar alles
om draaide. Samen met het bestuur zette zij diverse activiteiten op om van “haar”
Animato een blijvende gezonde vereniging in het heden en de toekomst te maken.
Op zaterdag 28 januari tijdens de uitvaart verzorgde Animato haar een waardig
muzikaal afscheid.

Deelname aan deze dag is gratis. Als u wilt deelnemen stuur dan
vóór 10 februari een mail naar rjanssen@hklimburg.nl Deze instructeurdag wordt u aangeboden door de LBT en wordt georganiseerd door de muziekcommissie van de LBT in samenwerking
met het Huis voor de Kunsten Limburg.
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Limburgse Bond van Tamboerkorpsen kartrekker:

Uitvoering van de nieuwe regeling
voor het behoud van de toekomstige
Limburgse Volkscultuur
Op 4 november 2011 hebben Provinciale Staten de PVV-motie Limburgse
Volkscultuur aangenomen om harmonieën, fanfares, tamboerkorpsen,
majoretteverenigingen, schutterijen en zangkoren in stand te houden
en te behouden voor de breed gedragen volkscultuur. Het College van
Gedeputeerde Staten heeft deze motie samen met direct betrokkenen uit
het veld uitgewerkt en ingevuld. Vier onderdelen staan in deze uitwerking
centraal.: ‘instrumentarium en uniformen’, ‘opleiding en talentontwikkeling’.
‘ondersteunen van besturen’ en ‘innovatieve arrangementen’.
Verankeren in de wortels
De koepelorganisaties, Limburgse Bond
van Tamboerkorpsen, Oud Limburgse
Schuttersfederatie, Limburgse Bond van
Muziekgezelschappen en de Stichting Verenigde
Nederlandse Korenorganisaties Afdeling Limburg
en het Huis voor de Kunsten Limburg zijn nauw
betrokken geweest bij de uitwerking van de motie.
20
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Een voortrekkersrol hierin was weggelegd voor de
Limburgse Bond van Tamboerkorpsen. Zij hadden
geënt op hun beleidsplan LBT 2012 – 2016 al
een concrete invulling hoe deze subsidiegelden
het best ingezet konden worden. Omdat de LBT
middels hun districtsbesturen direct kontact
hebben met het werkveld (hun aangesloten
verenigingen) konden zij exact aangeven waar

de grootste noden waren. Grootste gemis was
volgens de verenigingen de hieronder omschreven
4 speerpunten. Het doet de LBT dan ook veel
deugd dat haar beleidsplan in de nieuwe regeling
dan ook bijna een op een is overgenomen in
de daadwerkelijke uitvoering. Verder heeft
overleg plaatsgevonden met het Prins Bernard
Cultuurfonds. Gedeputeerde Kunst en Cultuur
Noël Lebens: “Voorop staat dat het initiatief én
de verantwoordelijkheid bij de verenigingen en
hun koepelorganisaties zelf ligt en dat de regeling
van onderop gedragen wordt. Daarom hebben we
de uitwerking samen met het verenigingsleven
ter hand genomen. Dat heeft geleid tot vier
concrete regelingen die de toekomst van de
Limburgse Volkscultuur helpen waarborgen en
die de verenigingsbegroting ontlasten. Ik denk
dat we met deze uitwerking de wortels van de
Volkscultuur in Limburg voeden.”
1) Instrumentarium en uniformen
Geen enkele Limburgse harmonie, fanfare,
brassband, schutterij en zangkoor kan zonder
instrumentarium en uniformen. Deze kosten
leggen een zware druk op de verenigingskas. Voor
een periode van 4 jaar wordt hiervoor jaarlijks
een bedrag van € 250.000,- beschikbaar gesteld
aan het Prins Bernhard Cultuurfonds (PBCF). Het
uitgangspunt is dat een vereniging -in lijn met de
PBCF voorwaarden gedurende deze periode van
4 jaar een subsidieaanvraag voor de kosten van
uniformen, muziekinstrumenten en buksen bij het
PBCF kan indienen. De door het PBCF gehanteerde

2) Opleiding en talentontwikkeling
Opleidingen voor musici en talenten komen
vaak, door de hoge kosten op de begroting
in het gedrang. Om de verenigingen op
dit punt te ontlasten en de kosten van de
verenigingen te laten dalen, is gekozen voor een
aanzienlijke impuls in de opleidingsbehoefte en
talentontwikkeling. De ontwikkeling van het
muzikale talent geldt zowel voor jong, als oud.
Voor opleiding en talentontwikkeling wordt
voor de koepelorganisaties en hun bijbehorende
verenigingen een totaalbedrag van € 3.000.000,voor vier jaar ter beschikbaar gesteld. Dit wordt
opgenomen in de bestaande subsidiestructuur
bij het Huis voor de Kunsten Limburg. Op deze
manier wordt zo veel mogelijk aansluiting
gezocht bij de huidige ondersteuningsstructuur
van de koepelorganisaties. Manon Pelzer stelde
ik de vraag of we hiermee de verenigingen en de
Limburgse volkscultuur echt in stand houden.
“De wil tot het in stand houden moet van onderop
moet komen. Die wil is erbij de verenigingen
absoluut dit onderschrijven wij volledig, maar er is
soms te weinig budget en ruimte om te investeren
in deze basis en daardoor komt het extra
waarmee je nieuwe leden aantrekt soms in het
gedrang. Door middel van deze financiële injectie
beschikken de koepelorganisaties, Limburgse
Bond van Tamboerkorpsen, Oud Limburgse
Schuttersfederatie, Limburgse Bond van
Muziekgezelschappen en de Stichting Verenigde
Nederlandse Korenorganisaties over een budget 3
miljoen euro te besteden in 4 jaar. We investeren
3 miljoen in opleiding en talentontwikkeling
voor jong en oud, hiermee kan enerzijds jeugd
worden aangetrokken, maar ook mensen die zich
op latere leeftijd nog willen ontwikkelen en actief
aan het verenigingsleven willen meedoen. Juist
die balans in leeftijden en enthousiasme werkt
aanstekelijkheid voor aanwas van nieuwe leden en
het in stand houden van deze volkscultuur. Met
dit pakket voeden we de wortels en versterken we
de kracht waarmee de verenigingen zelf verder
kunnen.
3) Ondersteuning besturen
Bestuurskracht is van groot belang om de
Limburgse volkscultuur te borgen. De regeling
‘ondersteuning besturen’ voorziet in financiële
middelen voor workshops ter versterking van
die bestuurskracht. De verenigingen en koepels
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bedragen worden met deze regeling verdubbeld.
Doordat verenigingen slechts eenmaal hoeven
aan te vragen, wordt bureaucratie vermeden en de
werklast van verenigingen beperkt. De voorzitter
van de LBT Manon Pelzer omschreef het als volgt:
1 miljoen in vier jaar tijd voor instrumentarium
en uniformen, hiermee wordt de verenigingskas
ontlast en krijgen mensen verenigingsgevoel en
kan er kwalitatief goed gespeeld en gepresteerd
worden met een up to date instrumentarium.
Hierdoor ontstaat meer ruimte voor het bestuur
en kunnen ze zich meer richten op zaken
waar men normaal niet aan toe komt om in te
investeren zoals het verenigingsgevoel, nieuwe
aanwas, speciale concerten happenings en PR.
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zien dat er een slag moet worden gemaakt
op het gebied van onder andere PR, (digitale)
communicatie, ledenwerving en fondsenwerving.
Ondersteuning kan zich hierop richten. Om
de besturen een financiële impuls te geven om
‘up tot date’ en ‘up to grade’ te blijven wordt
een totaalbedrag van € 300.000,- voor vier jaar
beschikbaar gesteld. Ook dit wordt opgenomen
in de bestaande subsidiestructuur bij het Huis
voor de Kunsten Limburg. Manon Pelzer: 3 ton
voor het ondersteunen van besturen. De besturen
van de verenigingen zijn de stuwende krachten.
Met deze investering kan de bestuurskracht
van de verenigingen versterkt worden. Denk
aan cursussen en faciliteiten op het gebied van
PR, de digitale communicatie, ledenwerving
en fondsenwerving. Zeker zullen wij de
samenwerking met de andere 3 bonden actief
opzoeken. Binnen de LBT en OLS worden nu nog
separaat cursussen gegeven wellicht dat beide
organisaties hun cursussen openstellen voor alle
leden van beide organisaties.
4) Innovatieve Arrangementen
Om aantrekkelijk te zijn voor de aanwas van
nieuwe beoefenaars en tegelijkertijd een uitdaging
te bieden voor de actieve en passieve leden van
de diverse verenigingen, dient het Limburgse
cultuurveld voordurend in beweging te zijn en te
streven naar vernieuwende impulsen in de vorm
van evenementen of faciliteiten. Hiervoor wordt
een totaalbedrag ter beschikking gesteld van
€ 700.000,-- voor vier jaar. Manon Pelzer: Met
deze 7 ton voor innovatieve arrangementen
kunnen we nieuwe initiatieven zoals
muziekevents, meetings en optredens ontwikkeld
worden die tot de voorbeelding spreken en die
zowel de huidige leden als potentiele leden
aanspreken en enthousiasmeren.
Voor de gedeputeerde voor Kunst en Cultuur
Noël Lebens had ik nog wat brandende
vragen:
Ik zie hier geen geld terugkomen voor
onderhoud van verenigingslokalen?
Dat staat wel in de motie. Hoe zit dat?
Lebens: Het beheer van verenigingslokalen is
verschillend. Of een verenigingslokaal wordt
bijvoorbeeld beheerd door een stichting of
door de gemeente of door de vereniging zelf.
Verenigingslokalen en het onderhoud daarvan is een
gemeentelijke taak. Het is niet mogelijk om hierin
met de 5 miljoen te investeren, omdat de redenen
voor onderhoud niet goed te achterhalen zijn. Kosten
kunnen bijvoorbeeld verband houden met achterstallig
onderhoud door een stichting of gemeente. Provinciale
middelen inzetten ter compensering van gemeentelijke
bezuinigingen kan niet de bedoeling zijn. Bovendien is
het bedrag niet toereikend om verenigingslokalen voor
het onderhoud financieel te compenseren. Bovendien
kan men met de middelen die nu worden vrijgespeeld
op de begroting, omdat de kosten voor uniformen,
instrumenten en opleidingen dalen, het vrijgespeelde
geld inzetten voor het vereiningslokaal. Wel kan
men onder voorwaarden een beroep doen op het
22
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Duurzaamheidsfonds van de provincie voor subsidie of
een lening.
Heeft u met de koepels en bonden
nu echt het hele veld geconsulteerd,
staat iedereen in het veld hierachter?
De motie is gericht op muziekverenigingen,
schutterijen, harmonieën, fanfares en zangkoren.
De bonden en koepels van deze verenigingen
zijn allemaal nauw bij de invulling betrokken.
Concreet gaat het om de koepelorganisaties De
Limburgse Bond van Tamboerkorpsen, Oud
Limburgse Schuttersfederatie, Limburgse Bond van
Muziekgezelschappen en de Stichting Verenigde
Nederlandse Korenorganisaties Afdeling Limburg.
Daarnaast is het huis voor de kunsten betrokken als
brede ondersteuningsorganisatie voor de Limburgse
cultuur en de Limburgse volkscultuur in specifieke zin.
Ofwel 1500 verenigingen met 70.000 leden.
Kunnen verenigingen
vanaf morgen aanvragen gaan indienen?
De regeling is nu in grote lijnen uitgewerkt. De
praktische uitwerking ervan wordt nu door het Huis
voor de Kunsten Limburg ter hand genomen. Het
onderdeel uniformen en instrumenten wordt straks
via het Prins Bernard Cultuurfonds geregeld. Daar
kunnen de verenigingen nu al terecht voor bijdragen
in uniformen en instrumenten. Voor de Limburgse
verenigingen verdubbelt de Provincie gedurende vier
jaar deze subsidiemogelijkheid. Ook daarover wordt
via het Huis voor de Kunsten en de bonden en koepels
gecommuniceerd met de verenigingen. Zodra de
concrete aanvragen kunnen worden ingediend zal dat
gecommuniceerd worden via het Huis voor de Kunsten.
Maar ik gun je wel de primeur om te vertellen dat als
het kabinet de dekking formeel goedkeurt de formele
aanvangsdatum van de regeling 1 juli 2012 zal zijn.

Daniëls Kleding
Genkerbaan 27 - 29

Tel: (0032)11/81.32.67

3520 Zonhoven

Fax:(0032)11/74.08.97

E - mail daniels.kleding@pandora.be
www.daniels-kleding.be

■ Uniformen op maat voor alle doeleinden
■ Hoeden en petten
■ Luxe droogkuis

“ Uniformen Daniëls
altijd anders,
Uw wens is onze service!”

Voor een
stijlvolle
performance
Maak kennis met ons assortiment van meer
dan 300 verschillende ceremoniele-, militaire-,
gilde,- showband- en muziekuniformen.
Comfortabele uniformen met een perfecte
pasvorm voor een herkenbare en een stijlvolle
performance.

Neem een kijkje in onze uitgebreide collectie:

www.seezo.nl

Peeters Tentenverhuur

De regeling duurt maar 4 jaar waarom?
Is dat niet te kort?
Het gaat om een tijdelijke regeling die een impuls
geeft en niet om een structurele extra subsidie. Juist
daarom wordt maximaal ingezet op de versterking van
de wortels.

Berkenstraat 3
3670 Meeuwen Gruitrode
Tel: 0032 - 11/666665
Fax: 0032 - 11/666667
E.mail info@peeterstenten.be
onze tenten zijn voorzien van een stabiliteitskeurig. ( windberekening ) volgens:
de europese norm EN 13782 tempory structures - Tents- Safety
Sinds 2012 is het nu ook mogelijk om via een brug een mast
uit onze spantent van 32 meter te laten.

Meesters in maatwerk

Seezo Uniformen B.V.
St. Janstraat 38
7256 BC Keijenborg Gld.
Tel. +31(0)575 46 16 41

