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Voor u ligt wederom een nieuwe Tamboer, boordevol informatie
over wat er zich zoal de afgelopen maanden heeft afgespeeld in onze
wereld van de LBT. Bijzonder actief zijn onze districtsbesturen
geweest met het organiseren van diverse activiteiten. Onze districtsreporters hebben van dit alles boeiende verslagen gemaakt, die u in
deze uitgave van de Tamboer aantreft. Dit heeft er toe geleid, dat deze
Tamboer niet minder dan vier pagina`s “dikker” is geworden dan dat u
van ons gewend bent. Dit allemaal om u, als lezer, niets aan relevante
informatie te onthouden.
Ons blad is niet alleen dikker geworden, de redactieraad meent verder met ingang
van deze Tamboer ook kwalitatief een stap voorwaarts te hebben gemaakt. Nadat de
heer Nijsten aangegeven had te willen stoppen is de redactieraad naarstig op zoek
gegaan naar een nieuwe eindredacteur. Zorgenkindje was al jaren de soms storende
spelfouten in de redactie en grammaticaal verdienden wij ook niet altijd de schoonheidsprijs. Om daar verbetering in aan te brengen was het zaak om snel een nieuwe
eindredacteur te vinden. Gelukkig zijn we daar in geslaagd. De heer Wil Maassen uit
Voerendaal is bereid gevonden de functie van eindredacteur op zich te nemen. Aan
het tot stand komen van dit nummer heeft hij al zijn bijdrage geleverd. Wij wensen
hem uiteraard veel succes toe in deze functie.
Nu we het toch over kwaliteit hebben: Tijdens de jaarvergadering van zaterdag 14 april
te Baexem heeft de LBT afscheid moeten nemen van een markant bestuurder, de heer
Koos Schroën. Niet minder dan 48 jaar lang heeft hij zich belangeloos en met volle
overgave ingezet voor het LBT-belang. In deze uitgave treft u hiervan het verslag aan.
De overige pennenvruchten van onze redacteuren completeren deze uitgave.
Rest mij u veel leesplezier en een mooie vakantie toe te wensen.
Ton van Berkel
Hoofdredacteur
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A f sc he i d va n de L i m bu rg se Bon d va n Ta m boer kor p se n

Huldiging Koos Schroën

Redactie: Ton van Berkel

Tijdens de jaarvergadering van de LBT te Baexem op
zaterdag 14 april neemt de LBT op gepaste wijze afscheid
van een markant bestuurder.
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Om Koos in enkele woorden te omschrijven is een moeilijke opgave. Niet
minder dan 48 jaar lang bestuurder zijn
voor de LBT is niet in een paar woorden te vatten. Het zou ook tekort
doen aan de man, die zich zoveel jaren
met een tomeloze inzet belangeloos
heeft ingezet voor de LBT.
Persoonlijk ken ik de persoon Koos
als een eerlijke, betrokken en onbaatzuchtige bestuurder die steeds veel
hart voor de zaak heeft gehad. Dat
dit veel tijd in beslag nam, dat deerde
Koos niet, hij beschouwde dit als een
vanzelfsprekendheid. In zijn lange
magazine “de Tamboer”

bestuurlijke periode heeft hij met alle
voorzitters, die de LBT gekend heeft,
mogen samenwerken. Als eerste met
Henk Jongen en als laatste met onze
huidige voorzitster Manon Pelzer. In de
loop der jaren ontwikkelde Koos zich
tot hoeder van de uitgangspunten en
de doelstellingen van de LBT. Hij had
soms moeite met veranderingen die
wellicht deze uitgangspunten konden
bedreigen. Hij stak zijn mening niet
onder stoelen of banken als het deze
wezenlijke zaken betrof. Hij was recht
door zee en had steeds een uitgesproken mening. Volgens Koos waren er

Naast zijn rol als bestuurder was Koos
bij diverse verenigingen instructeur /
dirigent. Hij was de man die de eerste
officiële cursus instructeur volgde die
door de LBT gegeven werd. Hij sloot
deze cursus op 15 juli 1965 te Kerkrade
succesvol af. Menig muziekkorps heeft
in de loop der jaren kunnen profiteren van de kennis en kunde van Koos
Schroën. Het componeren van muziek
zat hem in het bloed. In de loop der jaren bouwde hij hierin een reputatie op
die wijd en zijd bekendheid genoot. De
door hem gecomponeerde muziek liet
hij uiteraard ook door zijn muzikanten
spelen tijdens de solistenconcoursen
van de LBT. Zijn muziek was als zodanig
herkenbaar, die droeg het Schroën
stempel. Een speaker, die tijdens een
solistenconcours van het district Weert
al het zoveelste werk van Koos had
gehoord die dag ontviel de uitspraak
“Ook deze solist gaat weer een werk
spelen uit het nest van Schroën”. Het
is niet bekend of dat hem door Koos,
die in het publiek zat, in dank werd
afgenomen. Van zijn hand verschenen
meer dan honderd werken die nu nog
steeds in het repertorium voor solisten
zijn opgenomen. In 1986 won Koos
een eerste prijs met zijn compositie
“Calling” tijdens de landelijke composi-

tiewedstrijd bij gelegenheid van het
25 jarig bestaan van de LBT.
Koos is een deskundig en zeer gewaardeerd muziek-jurylid tijdens de
schuttersfeesten van de “Midden
Limburgse Schuttersbond” (MLSB),
de schuttersbond “Eendracht Maakt
Macht” (EMM) en de “Oud Limburgse
Schuttersfederatie” (OLS). Ook heeft
hij vele jaren deel uitgemaakt van de
drumband- / muziekcommissie van de
Limburgse Bond van Tamboerkorpsen.
Tevens heeft hij namens de LBT deel
uitgemaakt van de muziekcommissie van de Federatie van Katholieke
Muziekbonden in Nederland.
Voor al deze bovengenoemde verdiensten is Koos Schroën tijdens de jaarvergadering onderscheiden met het
gouden draaginsigne van de Verenigde
Nederlandse Muziekbonden (VNM).
Deze eervolle onderscheiding werd
hem uitgereikt door de vicevoorzitter
van de VNM, de heer Geert Schmitz.
Van de voorzitster van de LBT, Manon
Pelzer ontving hij de hoogste onderscheiding die ooit is uitgereikt aan een
LBT bestuurder, het 24 karaat gouden
LBT draaginsigne met kroon en twee
diamanten.
Gelet op zijn grote staat van dienst
is het ook niet meer dan logisch dat
“onze” Koos op voordracht van het

LBT bondsbestuur benoemd werd
tot erebestuurslid van de LBT. Het
voorstel van het bestuur werd met
een staande ovatie van de aanwezige
leden ondersteund. Het bestuur heeft
gemeend hiermee niet alleen zijn vele
verdiensten op een passende wijze tot
uitdrukking te brengen maar ook zeer
nadrukkelijk aan te willen geven dat
het geen afscheid wil nemen van hem
maar hem graag nog voor een lange
tijd wil behouden voor de LBT.

Jubilarissen bij St Jan Baexem
Traditioneel wordt op Koninginnedag bij schutterij Sint Jan
Baexem het koningschieten gehouden. Op deze dag worden ook
eventuele jubilarissen gehuldigd. Zo ook dit jaar.
Onder fantastische weersomstandigheden werden de jubilarissen
Thijs Naus en André Didderiéns, begeleid door Fanfare Aurora,
naar de schietlocatie gebracht waar ook het koningschieten plaatsvond. Daar werden zij gehuldigd vanwege hun 40-jarig lidmaatschap van het muziekkorps. Nadat de jubilarissen uit handen van
Frans Voermans en Tjeu Timmermans, beiden bestuurders uit het
district Weert, de gouden speld en een oorkonde hadden ontvangen, bracht Fanfare Aurora een serenade en was er een receptie
voor de beide jubilarissen.

Redactie: Frans Voermans

maar twee kleuren, zwart of wit. “Grijs is
een kleur die door de politiek is uitgevonden, daarmee kun je je kiezer lekker
het bos in sturen”. Koos nam collegabestuurders voortdurend de maat op
een wijze die hem niet steeds in dank
werd afgenomen maar voor Koos ging
het alleen maar om het belang van
de LBT. Om zijn bestuurlijke carrière
toch even de revue te laten passeren,
in het district Weert startte hij zijn
bestuurscarrière in 1964 als secretaris.
Van 1993 tot 1995 was hij bestuurslid,
een functie die de opmaat zou zijn van
zijn voorzitterschap van dit district. Een
functie, die hij bekleedde tot en met
2001. In het district Weert is statutair
bepaald dat de voorzitter automatisch
deel uitmaakt van het bondsbestuur
van de LBT. Binnen dat bondsbestuur
vervulde Koos van 2002 tot en met
2008 de functie van secretaris. Zijn laatste rol binnen dit bondsbestuur was
het vice-voorzitterschap, een rol die
tijdens de afgelopen jaarvergadering is
geëindigd.

Trommel- en Fluiterkorps
Heide Swalmen
zoekt enthousiaste leden!
Het Trommel- en Fluiterkorps Heide Swalmen
speelt in de Ere-divisie en heeft sinds haar
bestaan vele successen behaald op Nationale en
Internationale podia.
Wat het korps uniek maakt is veelal de moderne muziek welke wordt gespeeld en welke
speciaal voor dit korps wordt geschreven.
Denk hierbij aan muziek zoals ‘Pirates of the Caribbian’, een
selectie uit de bekendste musical hits waaronder Joseph en
Mary Poppins, een selectie van de mooiste nummer van o.a Eric
Clapton, the Beegee’s, Abba, Doe Maar en vele andere.
Om deze muziek te kunnen blijven spelen zijn wij op zoek naar
nieuwe leden die ons korps willen komen versterken.
Heb jij in het verleden een opleiding gehad en wil je weer muziek
gaan maken? Of ben je nog op zoek naar een 2e muziekvereniging
naast je huidige vereniging? Dan willen wij graag kennis met jou
maken. Wij zijn op zoek naar serieuze en enthousiaste leden voor
o.a. melodisch slagwerk, slagwerk algemeen, grote fluit, piccolo en
basfluit maar ook voor o.a. de basklarinet, fagot etc.
Kortom, heb je interesse en wens je meer informatie te ontvangen? Bezoek dan onze website www.heideswalmen.nl , neem
contact op via info@heideswalmen.nl of kom eens luisteren op
vrijdagavond tussen 20.00 – 22.00 uur in Gemeenschapshuis de
Robijn in Swalmen, Molenweg 3.
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District Venray Venlo

Redactie: Henk Lommen

Na een lange zoektocht zijn we erin geslaagd een
nieuw bestuurslid te werven. We hebben Piet Alaerds
uit Venray bereid gevonden deze functie op zich
te nemen. Piet is lid van Mars- Muziek- en Showkorps
st. Petrus Banden uit Venray. Hij speelt daar trompet. Voorlopig zal Piet “op proef” meedraaien in het
bestuur. Tijdens de najaarsvergadering kunnen de
lid-korpsen dan hun goedkeuring geven aan het definitief toetreden van Piet tot het bestuur. Wij wensen Piet
alvast veel succes. Om het bestuur geheel compleet te
maken zijn we nog steeds op zoek naar een voorzitter.
Ik heb besloten dit najaar mijzelf niet meer herkiesbaar
te stellen voor het werk in het districtsbestuur. Ik heb
dit werk afgelopen jaren met veel plezier gedaan. Veel
mensen heb ik leren kennen, ook heb ik veel geleerd
van het werk als LBT-er. De wereld van de majorettes
was voor mij een onbeschreven blad. Nu kan ik zeggen
dat ik trots ben op de zeer kleine bijdrage die ik heb kunnen leveren aan de majorettes, een wereld vol positivisme
en sportieve uitstraling. Het is een uitdaging voor de
vele jonge meisjes. Hoogte punten uit mijn bestuursperiode zijn eigenlijk alle solistenwedstijden, maar
zeker de concoursen die in ons district georganiseerd
werden, waarbij het laatste concours in de schouwburg
van Venray nog het meest indrukwekkende was.
Nu ik stop als bestuurslid zal ook de redactie van deze
Tamboer samen met het bestuur V-V op zoek moeten
gaan naar een nieuw redactielid. Als een van de lezers of
lezeressen zich geroepen voelt om 4x per jaar de pen
op te pakken en het nieuws uit Venray-Venlo te verzamelen, kan deze zich melden bij de redactie of bij de
secretaris van ons district.
Ik zal jullie best nog wel eens ontmoeten want ik blijf
actief in de drumbandmuziek, zij het alleen binnen
mijn eigen vereniging Drumband Fanfare Velden.
8
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Hoe oude tijden
in Brunssum konden herleven
Bazuinenkorps Jong Leven is vijftig
jaar geleden ontstaan uit gymnastiekvereniging A.S.V. Jong Leven. Volgens
de overlevering stonden aan de basis
spontane mensen die een stukje
muziek wilden maken en vooral
vriendschap met elkaar wilden delen.
Nu, 50 jaar later is daar niet veel aan veranderd.
Tijdens het repeteren, samen met de mensen van het
eerste uur, voel je dat deze vriendschap na al die jaren
nog niets minder is geworden. Het geeft een geweldig
gevoel om met deze inmiddels oud-leden een stukje
muziek te maken. Maar net zo geweldig is het om
naar de verhalen te luisteren, die na elke repetitie
verteld worden. De jaren zullen ongetwijfeld niet
bevorderlijk zijn geweest voor het waarheidsgehalte
van die verhalen, maar gezellig is het wel. De volgende
anekdote is echter niet aan de fantasie van de schrijver van dit stukje ontsproten maar berust op de pure
waarheid.
In de loop van 2011 belde ik Piet van Wijk op met de
vraag of het mogelijk was om nog één keer samen op
te treden met alle oud-leden. Bij het 25-jarig jubileum
van de vereniging was dit gebeurd en het zou toch
geweldig zijn als we dit nu, weer 25 jaar later bij het
vijftigjarig jubileum nog eens zouden kunnen herhalen. Piet was niet meteen enthousiast voor het voorstel. Hij zag de nodige problemen opdoemen. Vooral

de mensweer bij elkaar krijgen leek hem het grootste
probleem. Hij had thuis nog een cassettebandje uit
vroegere jaren, dat we konden afspelen. Toch was dat
niet wat ik zo graag zou willen. Samen nog één keer
optreden, dat was waar ik van droomde.
Langzaamaan werd ook Piet enthousiast voor het
idee. “Het zou toch inderdaad geweldig zijn als ons
dit zou lukken”, vond ook hij. Piet zou gaan proberen
om iedereen nog één keer bij elkaar te krijgen. Twee
weken later belde Piet weer. Het was hem inderdaad
gelukt wat mensen bereid te vinden om de uitdaging
aan te gaan en in ieder geval bereid waren om het te
proberen. Het begin was er, alleen nog instrumenten
regelen. Bekend was, dat er mensen waren die zelf
in het bezit waren van een bazuin. Tijdens de eerste
repetitie was de eerste opgave om er achter te komen of iedereen nog geluid uit zijn instrument kon
krijgen. Wonderwel bleek dit geen enkel probleem te
zijn al kostte het sommigen wel de nodige moeite. De
grootste opgave was nu om voor iedereen een bazuin
te regelen. Dankzij een tip van een broer kwamen we
in contact met Wiel Janssen van de Brunssumse scoutingclub. Zij waren in het bezit van bazuinen en die
mochten wij voor deze unieke gelegenheid gebruiken.
Eindelijk konden we dan aan de slag, dachten we. We
hadden ook nog trommels nodig, maar dat zou geen
probleem zijn. De volgende tegenvaller diende zich
aan want de trommels, die nu gebruikt worden zijn zo
anders dan een halve eeuw geleden dat onze tamboers te veel moeite hadden om deze instrumenten te
bespelen. Een zoon van moeder Janssen, plaatselijk
bekend als de Witte, kwam met de oplossing. Hij kende
een kastelein, die nog beschikte over paukentrom-

men. Als wij bereid waren een optreden te verzorgen
in het café van die kastelein, dan was hij van zijn kant
bereid om de pauken uit te lenen. De eerste boeking
van “Oud Jong Leven” was daarmee een feit..Iets wat
we toen niet wisten is dat het niet de laatste zou zijn.
Met Jong Leven zouden we nog deelnemen aan de
Taptoe van Brunssum. Het zou immers mooie publiciteit zijn voor ons 50-jarig jubileum. Piet ging weer
opnieuw de belangstelling peilen onder de oud-leden,
nu voor een vervolg op het als eenmalig bedoelde optreden. Het enthousiasme won het ook nu weer van de
twijfel. Zo stonden ze er toch maar weer na 49 jaar,
alsof te tijd had stil gestaan. En op onze bruiloft stonden ze er weer. Voor mij was dit het ultieme bewijs,
dat echte vriendschap nooit verloren gaat.

Tekst: Jong Leven / Frans Verboeket

Een laatste bijdrage, maar eerst een rectificatie.
In de vorige Tamboer (maart 2012) heb ik een bericht
geschreven over het goed georganiseerde solistenconcours in Well. Daarin werd als organiserende vereniging opgevoerd “Fanfare de Vriendenkring Well”. Een
storende fout, het moet natuurlijk zijn “Harmonie de
Vriendenkring Well” want zo gaan ze al vele tientallen
jaren door het leven. Ik werd hierop attent gemaakt
door een oplettend lid van die vereniging. Mijn
welgemeende excuses voor deze omissie. Afgelopen
zaterdag 2 juni tijdens de receptie van Schutterij St.
Lucia uit Horst werd het Koningspaar Ger en Henny van
Helden gehuldigd. Maar ook werd Tamboer Marieke
Lensen gehuldigd voor haar 10 jarig lidmaatschap
van het muziekkorps van de schutterij. Gerrit Jacobs is
speciaal voor Marieke naar Horst gereisd om haar de
versierselen op te spelden en haar het diploma uit te
reiken. Schutterij St Lucia hoopt nog jaren van Marieke’s
inzet te kunnen genieten. Ook wij wensen Marieke
nog heel veel succesvolle jaren toe. Het districtfestival
in ons district Venray-Venlo zal dit jaar helaas geen
doorgang vinden. Na het terugtrekken van de Kloppers
uit Bergen is er geen vereniging bereid gevonden de
organisatie op zich te nemen. Hopelijk kunnen we volgend jaar weer wel een district festival op de kalender
zetten. Muziekvereniging Fanfare Velden overweegt de
organisatie voor haar rekening te nemen.

Op 7 en 9 september a.s. zijn de oud-leden van Jong
Leven weer te bewonderen tijdens het districtfestival
van Heerlen dat gedurende dit weekend door Jong
Leven Brunssum georganiseerd wordt. De deelnemende korpsen zullen zich presenteren tijdens een streetparade en tijdens optredens binnen, die gejureerd
zullen worden door Rob Janssen. Kortom, het zal de
moeite meer dan waard zijn om op 7, 8 en 9 september
een bezoekje te brengen aan Brunssum.
magazine “de Tamboer”
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Organisatie door BBM en de LBT

Tweede Club Challenge
wedstrijd te Meijel
Vorig jaar organiseerde de Brabantse Bond deze Club
Challenge wedstrijd voor de eerste keer. Deze wedstrijdvorm draait om teamwork, om samen met je club een zo
goed mogelijke prestatie proberen neer terzetten.

Redactie Ton van Berkel

De wedstrijd is in 2011 voor de eerste
keer georganiseerd. De wedstrijdleider
van de Brabantse Bond die toen voor
de organisatie tekende, Ingrid Diende, is
tevens voorzitter van de VNM majorettecommissie. Zij zei het als volgt.: “Vorig
jaar zijn we gestart met deze wedstrijd
om de verenigingen een andere wedstrijdvorm aan te bieden. De winnaar
van de wedstrijd wint het recht om
het jaar er na de Club Challenge te
organiseren. De winnaar van vorig jaar,
De Mèhlse Dörskes, zijn lid van zowel
de Brabantse als de Limburgse Bond.
Zodoende organiseren we dit jaar deze
wedstrijd in Limburg. Op het programmaboekje prijkt dan ook het logo met
de jachthoorn van de LBT. “Omdat
het aantal inschrijvingen wat achter
bleef hebben we de Limburgse Bond
van Tamboerkorpsen gevraagd om
samen met de Brabantse Bond deze
wedstrijd te organiseren zodat ook alle
Limburgse majoretteverenigingen kunnen deelnemen aan deze wedstrijd
met als resultaat: 6 inschrijvingen, te
weten 2 Brabantse en 4 Limburgse
verenigingen”.
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Bij de Club Challenge wordt
gestreden in 5 onderdelen. Iedere
vereniging neemt deel aan alle
onderdelen en moet dus ook 5
shows instuderen. Het gaat in deze
5 rondes om zowel een individuele
prestatie van solist, duo of groep,
als om de prestatie van de hele club
(vereniging). Het uiteindelijke doel
is om samen een zo goed mogelijk
resultaat te behalen.
De puntentelling is voor elk onderdeel apart. De score wordt na elk
optreden direct bekend gemaakt
en opgeteld bij het totaal van dat
moment. Men is dus steeds op de
hoogte van de tussenstanden voor
het totaalklassement. Dat dit met de
magazine “de Tamboer”

nodige spanning gepaard gaat, moge
duidelijk zijn. Op deze wijze verzamelt
men punten individueel en voor de
Club Challenge.
Naast het professionele juryteam,
bestaande uit Annelies van Kempen en
Angelique Hees, is er ook een provinciaal juryteam. Dit team bestaat uit één
afgevaardigde van elke deelnemende
vereniging. De prijzen die deze jury
geeft zijn ludiek van aard en hebben
iets te maken met de eigen provincie. De Brabantse “jury” gaf als prijs
worstenbroodjes en een CD van Guus

Meeuwis. De Limburgse “jury” verraste
de winnaars met, en het kan bijna niet
anders, een Limburgse vla.
De wedstrijd wordt afgesloten met een
Freestyle-ronde. In deze ronde mag
elke vereniging zelf bepalen wat voor
soort show men opvoert. Er is maar
één regel voor deze wedstrijdvorm, het
optreden mag niet langer duren dan
vijf minuten. Niets is te gek! Alles mag,
het gaat er vooral om het publiek te
verrassen en te vermaken. Verrassingen
waren er aan de lopende band.
Bouwvakkers met kruiwagen, papa’s
en mama`s van de majorettes, alles wat
men maar bedenken kon verscheen
op de wedstrijdvloer. Zowel met het
entertainment-aspect scoorde men net
zo hoog als met het verrassingsaspect.
Het publiek genoot met volle teugen.
Niet in het minst de ouders zelf, die op
deze manier samen met hun kinderen
actief konden genieten van alles wat
de Club Challenge voor zowel deelnemers als publiek te bieden heeft.

Schutte r i j St. Jo b Leuk e n We e r t

Koninklijke onderscheiding
Jacques Lormans
Het heeft Hare Majesteit de Koningin behaagd om Jacques Lormans te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Het “lintje” werd hem opgespeld
door de burgemeester van Weert op vrijdag 27 april jl. tijdens een feestelijke
bijeenkomst in het Munttheater.
Alle andere “gedecoreerden” van dit jaar waren
daarbij aanwezig met hun familie en bekenden,
genodigden en vertegenwoordigers van de diverse
verenigingen die de aanvraag voor de onderscheidingen hebben ondersteund. Jacques werd geprezen vanwege zijn 50 jarig jubileum als slagwerker.
Daarnaast werd hij geprezen voor zijn werk als instructeur bij verschillende verenigingen waaronder
schutterij Sint Job, gilde St. Martinus uit Tongelre,
de percussiegroep van de harmonie uit Duizel,
de slagwerkgroep van harmonie St. Jozef Weert
etc. Ook zijn jarenlange inzet voor wijkgebouw de

Leukerschans bleef niet onvermeld. Verder werd
zijn rol als directievoerder bij het tot stand komen
van het nieuwe clubgebouw van schutterij Sint Job
aangehaald. Zijn jarenlange inzet binnen het bestuur van Sint Job (ook al op jonge leeftijd) en zijn
rol als choreograaf bij het optreden van Sint Job op
de taptoe van Breda werden door de burgemeester
met name genoemd.
Leden en bestuur van schutterij Sint Job feliciteren
Jacques van harte met deze welverdiende onderscheiding.
magazine “de Tamboer”
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Jan Winckelmolen en mevrouw Souren - De Theije

Op de foto van links naar rechts: Wethouder Peter Pustjens, Sanne
Beunen, Wouter Grootjans, Mathijs Geraerts, Stephan Geelen
Ellen Schmeitz, Nina Pijpers, BurgemeesterJos Hessels en José Aben.
Op de foto ontbreken: Niels Eberson en Luuk Wolfs (i.v.m. vakantie).

Gemeente EchtSusteren huldigt
Kampioenen

Redactie: Frans Aben

Op Koninginnedag 30 april zijn de Nederlandse
Kampioenen van de Verenigde Nederlandse
Muziekbonden , die woonachtig zijn in de Gemeente
Echt Susteren op het gemeentehuis in die plaats
gehuldigd. Zowel de nieuw gedecoreerden als zij die
al langer drager zijn van een Koninklijke onderscheiding waren daarbij aanwezig. De muzikanten
die als solist, als duo of als trio het hoogste geëindigd zijn op een van de 5 solistenconcoursen van
de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen (LBT)
worden als Limburgs Kampioen afgevaardigd naar
de Nederlandse Kampioenschappen te Berlicum
(VNM). Hier gooiden de deelnemers uit de gemeente
Echt Susteren hoge ogen door de nationale titel voor
zich op te eisen..
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In deze gemeente is het al vele jaren een goed
gebruik om Nederlandse kampioenen te huldigen.
Tijdens de nieuwjaarsreceptie worden de sporters
in het zonnetje gezet en met koninginnendag
zijn de muzikanten aan de beurt. Dit jaar betrof
het niet alleen muzikanten van de LBT maar
ook de muzikanten van de Limburgse Bond van
Muziekgezelschappen.

Ich dacht hóngert jaor te waere mer jaomer genog is
mich det neet gelöktj.
Ich höb genote van mien laeve same met uch allemaol.
Bedanktj dao väör.
Jan.
Ons bereikte het trieste nieuws dat Jan Winckelmolen
op 74-jarige leeftijd is overleden aan de gevolgen van
een hartstilstand.
Jan was al 26 jaar lid van ons Trompetterkorps van
schutterij Sint Nicolaas Heythuysen en wij zullen hem
in onze gedachten houden als een betrokken doorzetter die in weer en wind voor onze vereniging klaar
stond. Wij zullen in Jan niet alleen een verdienstelijk
schutter missen, maar ook een trouwe muzikant van
ons trompetterkorps en bovenal een graag gezien
gezicht in onze Sjöttehook en bij al onze activiteiten.
Wij wensen Lies, familie en natuurlijk eenieder die
nauw betrokken was bij Jan veel sterkte met dit grote
verlies.
Bestuur, leden schutterij Sint Nicolaas Heythuysen

Mevrouw Souren – de Theije
Vrij plotseling is op vrijdag 1 juni op 89 jarige leeftijd
de oud-secretaresse en erebestuurslid van de LBT
mevrouw Alma Souren – de Theije, overleden.
Alma nam in maart 1980 het secretariaat van de LBT
over van de heer Harrie Logister. Alma stond bekend
als een “pittige” dame die haar mening niet onder
stoelen of banken stak. Zij was altijd uiterst correct in de
omgang, maar gevreesd om de uitspraak “heb je even
voor mij”. Dan kon het wel eens zijn dat er onder vier
ogen een pittig gesprek met je gevoerd werd. Zij was
de vrouw die met de toenmalige vice-voorzitter en later
voorzitter van de LBT, Bér van Hoef, een ijzersterk koppel vormde. In haar beginjaren als secretaris bouwde zij
“haar” secretariaat uit tot een haast professioneel kantoor waar alle LBT touwtjes samen kwamen. Nadat ze zo
de basis had gelegd voor haar verdere werkzaamheden
stond de eerste uitdaging voor de deur, het 25 jarig jubileum van de bond in mei 1986. Ook hier ontpopte ze
zich als een waar ambassadeur voor de LBT, nu echter
ook op financieel gebied. Daar waar overige bestuurders wat terughoudender waren met het vragen om
geld, stuurde zij een brief met de volgende aanhef: “
Aan zijne excellentie drs. R.F.M. Lubbers, Minister president en Minister van Algemene Zaken”. Toen bekend
werd dat Lubbers daadwerkelijk naar Thorn zou komen
opende dat vele deuren voor haar. Deuren, die voor me-

nigeen gesloten bleven. Ongetwijfeld zal zij menigmaal
de naam van de toenmalige minister-president hebben
laten vallen om zo nog meer gewicht in de schaal te
leggen. Zo trok zij haar stoute schoenen aan en toog
naar het industriegebied `In de Cramer` te Heerlen waar
het kantoor van het Limburgs dagblad was gevestigd.
Eenmaal binnen vroeg zij om een onderhoud met de
hoofdredacteur. De secretaresse gaf haar te verstaan dat
zij geen afspraak had, waarop Alma antwoordde: “Geeft
niet ik heb boterhammen bij me”. Tegen dit verbaal
geweld was deze secretaresse niet opgewassen en
regelde direct een gesprek. In het LD stond toentertijd
een dagpuzzel die de lezers konden oplossen. Als ze de
oplossing hadden gevonden konden zij door overmaking van één gulden meedingen naar de prijzenpot.
Niet wetende wat voor een succes deze puzzelactie
zou gaan worden zegde de hoofdredacteur toe dat
de opbrengst hiervan volledig naar de LBT zou gaan.
De opbrengst was zo groot dat de LBT besloot om “De
vrienden van de LBT” op te richten waarvan het bestuur
de ontvangen gelden zou gaan beheren.
Kinderen waren haar lust en leven. Qua opleidingen
was er destijds binnen de LBT op muzikaal gebied
weinig tot niets geregeld. Zij vormde een commissie die onder leiding van een professioneel muzikant
muzieklessen gaf en examens afnam. Dat zij jarenlang
hiervoor het secretariaat voerde was uiteraard een
vanzelfsprekendheid. Een van haar vaste taken was ook
het “bemensen” van het secretariaat van de LBT tijdens
muziekwedstrijden. Met vaste hand kalligrafeerde zij
honderden diploma`s voor verenigingen en solisten.
Ook voor cursussen schreef zij de diploma`s uit voor
muzikanten en majorettes.
Bij haar afscheid in 1993 werd zij volkomen terecht benoemd tot Erebestuurslid van de Limburgse Bond van
Tamboerkorpsen.

Redactie: Ton van Berkel

Jan Winckelmolen
Mien trompet, diej klinktj noe neet mieër!

Het Bondsbestuur wenst haar familie, vrienden en allen
die Alma hebben gekend veel sterkte toe bij de verwerking van het verdriet. Moge Alma Souren- de Theije
rusten in vrede.

Onder het toeziend oog van Wethouder Pustjens
kregen zij van Burgemeester Jos Hessels een mooie
medaille uitgereikt. Verder mochten zij ook nog een
enveloppe met inhoud in ontvangst nemen. Een
geslaagd evenement dat door de aanwezige gedecoreerden zeer op prijs werd gesteld.
magazine “de Tamboer”
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Examenkandidaten Aan Het Woord
Zondag 15 april was een spannende dag voor een groot aantal Limburgse majoretten.
Zij zouden examen doen in Fase 1, 2, 3 of een combinatie daarvan. Hier was wekenlang
naartoe geleefd. Bloed, zweet en tranen kostte het. Resultaat: maar liefst 35 diploma’s
werden uitgereikt. 12x Fase 1, 6x Fase 2 en maar liefst 17x fase 3. Een aantal deelnemers
vertelt over de belevenissen van deze dag…
Fase 1
Ik ben Mara Op het Veld, 11 jaar en ik heb de fase 1
opleiding gedaan. De opleiding was in Maastricht
dus dat was wel een eindje rijden, maar gelukkig kon
ik met mijn trainsters van fase 1 mee rijden omdat
zij, net als ik, ook uit Meijel komen. De opleiding was
heel erg leuk en ik heb er veel geleerd. Persoonlijk
vond ik de opleiding niet zo heel erg moeilijk. Het onderdeel dans vond ik wat makkelijker dan baton. De
opleiding was ingekort maar dat vond ik niet zo heel
erg. De combinaties leren was voor mij het moeilijkst.
Ik was bang om die te vergeten maar dat gebeurde
gelukkig niet. Nadat de laatste les was afgerond was
ik helemaal klaar voor het examen dankzij de goede
begeleiding van de trainsters Moniek en Jolanda.
Toen was het zover, 15 april de dag van het examen.
Eerlijk gezegd was ik wel een klein beetje zenuwachtig, maar ik had er wel heel erg veel zin in. Om kwart
over acht moest ik al in Weert zijn want om negen
uur moest ik op voor mijn twirl examen. Dat examen duurde ongeveer anderhalf uur. Nadat we twirl
hadden gedaan hadden we een kwartiertje pauze. En
om half elf begon het examen van dans. Dit duurde
ook anderhalf uur. Toen we daar mee klaar waren
was het wachten tot half twee, het moment van
de uitslag. De spanning was te snijden. We moesten
ons allemaal opstellen en kregen toen te horen dat
we geslaagd waren en kregen we ons diploma. Ik was
geslaagd met een 7,8 en daar was ik heel erg blij mee.
Ook kregen we een roosje. En nu op naar fase 2! Ik
heb er al heel veel zin in.

Na de eerste 2 lessen kwamen er nog 2 meiden van
Eindhoven bij, ook zij deden fase 1 & 2 gecombineerd.
Hierdoor moest er van alles aangepast worden aan de
shows. Rond januari kregen we te horen dat deelneemster Anke gestopt was vanwege een enkelblessure. Hierdoor moest alles helaas weer opnieuw
aangepast worden.
Na 8 lesdagen hadden we op 15 april 2012 onze examendag. Claudia had eerst van 9:00 uur tot 12:00 uur
examen van fase 1. En daarna kwamen alle meiden
van fase 2 om vervolgens om 12:45 uur te beginnen
aan ons examen van fase 2. Het begon met klassiek
ballet, dat vrij goed verliep. We waren tevreden! Om
15:00 uur begonnen we met het examen baton. Ook
dit verliep vrij goed, maar op het laatst waren we
allemaal lichamelijk helemaal op. Gelukkig kregen we
even een pauze om vervolgens het examen verder af
te maken.

Al met al heeft het toch wat stress en ook de nodige
spierpijn gekost, maar zijn we blij dat we hebben deelgenomen aan de cursus! Ook is er door deze cursus
een hechte band ontstaan tussen de deelneemsters
van fase 1 en 2. We kijken er nu al naar uit om elkaar
te ontmoeten tijdens wedstrijden. Tenslotte willen
wij onze instructrices Angelique en Kim nogmaals
bedanken voor alle lessen en de goede ondersteuning!
Lianne Machon, lid van Younique Maasbree
& Claudia Hermans, lid van Star Light Elsloo
Fase 3
Eind 2011 begonnen we met een grote groep majorettes aan Fase 3. Het was leuk om te zien dat er meiden
bij zaten waarmee we ook Fase 1 en 2 gedaan hadden.
De instructrices Anke Moulands (dans) en Joyce
Janssen (baton), hadden we ook bij Fase 1 gehad. Het
was alleen maar leuk om elkaar weer te ontmoeten
bij Fase 3.
In het begin van de lessen merkten we dat bij Fase
3 het niveau toch een stuk hoger ligt dan bij Fase
1 en 2. Wat ik vooral leuk vind aan de Fase 3 is dat

je meiden, die je weliswaar veel op wedstrijden ziet
toch hier pas goed leert kennen. Door samen zo’n
cursus te doen zie je meer en hoor je meer van elkaar.
Gedurende de periode waarin de lessen zijn zie je
iedereen groeien qua dans en baton. Je leert veel van
Anke en Joyce, maar ook van elkaar. Je wordt samen
één groep en dat merk je ook tijdens het examen.
Dat examen verliep overigens heel fijn. Joyce en Anke
begeleidden ons heel goed tijdens het examen, ze gaven ons de tijd om te laten zien wat we kunnen en ze
stelden ons erg op ons gemak. Het lijkt heel eng om
voor een examinator te staan, maar ook zij geven je
een prettig en rustig gevoel als je eenmaal in de zaal
staat. Wel voel je de spanning om je heen tijdens een
examen, maar dit is vooral gezonde spanning die er
natuurlijk ook bij hoort.
Na het examen lijkt het uren te duren voordat je de
uitslag krijgt, maar als je hem dan krijgt kun je opgelucht ademhalen en zeggen: “Op naar de volgende!”
Riëlla & Rolina Cleuskens
Irene/Lucia Beek

Om 17:00 uur was eerst de prijsuitreiking van fase
1 voor de 4 dames die beide fases gevolgd
hadden. Alle vier waren we geslaagd. Al
voor de diploma- uitreiking hadden
we te horen gekregen dat één
deelneemster van fase 2
het niet gehaald had, de
overige zes daarentegen wel!

Mara Op het Veld. / Mèhlse Dörskes Meijel
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Redactie: Suzanne ter Voert-Hebben

Fase 2
Op zondag 30 oktober 2011 was het dan zover…..
onze eerste trainingsdag! Voor Claudia was dit
meteen al een zeer lange dag. Die duurde namelijk
van 8:30 uur tot liefst 18:30 uur. Dit kwam omdat zij
fase 1 & 2 gecombineerd deed, samen met Anouk.
Fase 1 hadden we tot 11:00 uur en vervolgens alleen
nog maar fase 2. Om 11:30 maakten we kennis met de
6 meiden die fase 2 gingen volgen. Zij waren van allemaal verschillende verenigingen, maar desondanks
was er meteen een klik! Eerst kregen we klassiek ballet van Angelique Koopmans. Dat wast lichamelijk
erg vermoeiend. maar wel leerzaam. Om 15:00 uur
begonnen we met baton. Deze lessen werden gegeven door Kim Zegers. We begonnen met het doornemen van de combinaties. Na de eerste les hebben we
nog zeker 2 dagen met flinke spierpijn gelopen!
magazine “de Tamboer”
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Jubileumweekend

Montfort

Op zaterdag 15 en zondag 16 september viert Koninklijk Erkend Fluit en Tamboer
korps Excelsior Montfort haar 80 jarig jubileum. Ter gelegenheid van dit jubileum is
de organisatie druk bezig met het opzetten van een muzikale avond op zaterdag
15 september. Speciaal voor deze avond betreden “De Badmötse” van Dancing
Housmans in Montfort het podium. Bijzonder is dat er drie leden van Excelsior in
deze band spelen.
Voor zondag 16 september staat een
groot internationaal muziekfestival
gepland. Koninklijk Erkend Fluit en
Tamboerkorps Excelsior Montfort
heeft, door de jaren heen vele
contacten in binnen- en buitenland
opgebouwd. Over en weer worden
concerten verzorgd en wordt deel
genomen aan festivals. Met trots
kan de organisatie dan ook laten
16
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weten dat er voor het internationale
muziekfestival een 40 tal korpsen
staan ingeschreven. De korpsen zijn
afkomstig uit Limburg, de Duitse Eifel,
de Selfkant en uit Belgisch Limburg.
Tegelijkertijd zal ook het
districtsfestival van de LBT district
Roermond worden georganiseerd.
Beide festivals bestaan uit deelname

aan een korte optocht met defilé en
het uitvoeren van één of meerdere
stilstaande werken. Voor beide festivals
geldt dat de presentatie in de optocht
en de uitvoering van de stilstaande
werken worden beoordeeld door een
vakkundige jury. Het districtsfestival zal
worden gejureerd door dhr. J. Stoffels.

3
Het voorlopige programma ziet er
als volgt uit:
10.00 uur: Start uitvoering stilstaande
werken districtsfestival.
12.45 uur: Pauze.
13.45 uur: Opstellen optocht.
14.00 uur: Aanvang optocht met defilé
door Montfort.
15.30 uur: Vervolg uitvoering stilstaande
werken districtsfestival.
15.30 uur: Start uitvoering stilstaande
werken jubileumfestival.
19.00 uur: Prijsuitreikingen jubileumen districtsfestival.
vindt plaats in en rondom zaal
Dancing Housmans, Dijk 13 te
Montfort. Voor meer informatie kunt u
contact op nemen met ons bestuurslid
Ben Cox, telefoon 0475-542202.
Graag tot ziens in Montfort op 15 en 16
september!

4
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Majoretteweetjes!
Heeft je vereniging een leuke 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!
Voorheen boden wij op wedstrijden ook het onderdeel Basic Strut aan. Dit is komen te vervallen. Na
het ontstaan van de VNM is er een nieuw onderdeel voor in de plaats gekomen: de Sterparade.
Tijdens de Next Generation Cup van 22 april j.l. is
er voor het eerst deelgenomen in deze categorie.
Wil je er meer over weten? Ga naar de website van
de VNM (http://www.vnm-nederland.nl) en lees
er meer over. Daarnaast kun je er online ook een
filmpje van vinden zodat je zelf al kunt oefenen
(http://www.youtube.com/user/vnmnederland).
Op 24 maart j.l. hebben verschillende Limburgse
majoretten in Den Haag deelgenomen aan het
Nederlands Kampioenschap Accessories van de
NBTA Nederland. En niet zonder succes! Het
betekent zelfs dat majoretten van de Mèhlse
Dörskes uit Meijel en Younique uit Maasbree
in oktober deel mogen nemen aan de Europese
Kampioenschappen te Selestat in Frankrijk. De
majorettecommissie feliciteert iedereen met het
behalen van dit succes en wenst de dames veel succes bij de voorbereidingen.
Het geringe aantal deelnemers dat zich geplaatst
zou hebben voor het Limburgs kampioenschap
(mede door de nieuwe/andere wedstrijdvormen die
er dit jaar zijn geweest) van 4 november 2012 heeft
ons doen besluiten de vorm van deze wedstrijd
enigszins te veranderen. Het wordt niet enkel en
alleen een Limburgs kampioenschap, maar een
gecombineerde wedstrijd (reguliere wedstrijd en
kampioenschappen in één). Dat wil zeggen dat
iedereen zich in kan schrijven voor deze wedstrijd
(en plaatsingspunten halen), en tegelijkertijd
mogen de hoogst-geëindigden zich Limburgs
Kampioen 2012 noemen.
De majorettecommissie wenst iedereen alvast een
hele fijne zomervakantie!

Dit groots opgezette jubileumfestival
magazine “de Tamboer”
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Lift- Off Open
Air Festival 2012
Corneliusplein
Heerlerheide

Initiatiefnemers van dit nieuwe festival in de Heerlense wijk
Heerlerheide zijn Marcel Falize en Karel Pelzer. Zij willen dit festival
aanbieden aan de gemeenschap Heerlerheide vanwege hun afkomst
uit deze kern en om iets terug te doen voor de bewoners, verenigingen en ondernemers voor de ontvangen steun bij het ontstaan van
Lift Off. Tevens is dit een unieke kans om de handen ineen te slaan
en samen een feest te organiseren ter gelegenheid van de opening
van het nieuwe Corneliusplein. Voor de uitvoering van dit festival is
de stichting Promotie Heerlerheide opgericht.
Zaterdag 21 juli: Lift-Off Open Air Concert
Op zaterdagavond 21 juli vanaf 20.00 uur speelt Marcel Falize Sons
& Friends op een sfeervol verlicht Corneliusplein op een indrukwekkend groot podium. Lift-Off biedt een avond entertainment voor
jong en oud, waarbij men even los komt van de aarde en kan genieten van hoogstaande slagwerk/percussie-muziek en van slagwerk
op alternatieve instrumenten, waarvan men niet verwacht dat hier
muziek uit komt. Solo optredens van alle muzikanten, maar ook
melodisch slagwerk in samenwerking met trombone, sax, trompet,
viool, toetsen, zang, combo en DJ worden gebracht in een professionele performance met sfeervolle belichting en podium, van sfeervol
klein tot een waar spektakelstuk. In het voorprogramma treden op
de Coriovallum Pipe Band en Samba Band Animoso. Meteen aansluitend aan het concert is er een afterparty met een eigen dj.
Zondag 22 juli: Groet Genheijs Pleinfeest 22 juli
Op zondag 22 juli vindt er vanaf 13.00 uur een openlucht evenement plaats op het Corneliusplein met optredens van verenigingen,
bands en (beginnende) artiesten uit de omgeving van Heerlerheide
tijdens het open podium. In dit programma zijn nog enkele plaatsen
vrij voor nieuw talent uit de regio. Aanmelden kan via de website.
De ondernemers organiseren die dag een koopzondag. Uiteraard
wordt er gezorgd voor lekkere hapjes en drankjes en er is kinderanimatie aanwezig. Kortom: alle ingrediënten om lekker samen te
genieten zijn volop aanwezig. In de loop van de middag staat nog
een special act op het programma.
Voor het Open Air concert op zaterdagavond zijn tickets verkrijgbaar via diverse verkooppunten en online. Meer informatie hierover
kunt u vinden op www.liftoffopenair.nl. Het pleinfeest op zondag is
vrij toegankelijk.
18
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Zondag 18 maart

Instructeursdag bij muziekschool Rick te Weert
Nadat iedereen van koffie
was voorzien heette Frans
Voermans, voorzitter van
de muziekcommissie, de
instructeurs en muzikanten van harte welkom. Hij
wenste iedereen een leerzame dag. Hierna nam Rob
Janssen het woord en vertelde in het kort hoe de dag
zou gaan verlopen. Onder
het instuderen van het
werk Unitas Aureus kon
iedereen vragen stellen
of zelf ideeën inbrengen.
Vooral van de mogelijkheid
om vragen te stellen werd
gretig gebruik gemaakt. De
naam van het werk, Unitas
Aureus, is Latijn en betekent `Gouden Eenheid`.
Het is geschreven door
Etienne Houben.

Rond het middaguur hadden diverse muzikanten van
naburige muziekverenigingen zich verzameld om onder leiding van Jo Zinzen het muziekwerk, dat tijdens
het jubileum van de LBT was aangeboden door de
VNM, uit te voeren.
De “Gouden Eenheid” staat symbool in deze compositie voor de innige samenwerking tussen alle onderdelen van de LBT zoals we die kennen: drumbands
en slagwerkensembles, fluit- en tamboerkorpsen,
jachthoorn-, klaroen- en trompetterkorpsen. In deze
compositie worden al deze onderdelen tot één geheel
gesmeed.. De basis in deze compositie is het slagwerkensemble met melodisch slagwerk waarbij een
synthese wordt gevormd met fluit- en signaalinstrumenten. Het driedelig concertwerk wil een positieve
muzikale energie uitstralen waarbij traditie hand in
hand gaat met de moderne en inhoudelijke ontwikkelingen op muzikaal gebied. Het eerste deel is de
feestelijke en energieke Ouverture waarbij ritmiek
en melodie elkaar ondersteunen. In deel twee is er
aandacht voor muzikale bezinning middels een spanningsopbouw en een zangerige melodie. Het ongestemd slagwerk geeft er een krachtig antwoord op.
Vervolgens eindigt het deel zoals het begon. Deel drie
opent met krachtige signalen waarna een gedragen
melodie een opbouw maakt naar het opgewonden
slotdeel. Hier keert het feestelijke thema terug in een
korte reprise waarna het krachtige slot volgt. De componist heeft bij het schrijven van dit werk er duidelijk
rekening mee gehouden dat het speelbaar moet zijn
voor diverse niveaus. Tevens is de compositie ook
zelfstandig uit te voeren zonder aanvulling van de
blaasinstrumenten.
Door het DB van de LBT is lang naar een mogelijkheid
gezocht om deze compositie uit te laten voeren op

een wijze, die verwacht mag worden bij een jubileumstuk.
Uiteraard moest een vereniging bereid gevonden worden en een geschikte datum.. Door de muziekcommissie is toen besloten om een “ad-hoc-ensemble”
samen te stellen en de compositie uit te
voeren op de Limburgse kampioenschappen solisten en
kleine ensembles. Omdat
iedere vereniging gratis
gebruik kan maken
van deze compositie,
heeft de muziekcommissie besloten,
om Jo Zinzen te
benaderen voor
samenstelling van
het ensemble en
om de compositie
tijdens de instructeursdag voor de
deelnemers toe te
lichten.
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Na twee opeenvolgende succesvolle en uitverkochte dubbelconcerten in 2010 en 2011 zal
Lift-Off Percussion en Entertainment zich op zaterdag 21 juli a.s. presenteren tijdens het eerste
Lift-Off Open Air Festival op het Corneliusplein
in Heerlerheide. Het openluchtconcert, vol
spectaculaire en muzikale acts voor jong en
oud, is onderdeel van het nieuwe festival met
op zondag 22 juli het Groet Genheijs Pleinfeest.
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Konink lijk erkende Schut terij Sint Joris Wessem organiseer t haar jaarlijk s koningschieten

Huldiging jubilarissen
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Door de jeugd werd er met het luchtdrukgeweer op de vogel geschoten.
Na enkele spannende schietrondes
leek de vogel te vallen. Helaas bleef
deze ondersteboven aan de schietboom hangen, waardoor de strijd nog
niet beslist was. Besloten werd om
de strijd om het prins(es)schap uit
te schieten op bölkes. Het was Jarno
Smeets die het juiste bölke wist te
raken en zich prins van St. Joris mag
noemen.
Na afloop van het koningschieten
werd er naar het Marktplein in
Wessem gegaan voor de presentatie
van de nieuwe schutterskoningin
en prins. Ook vond hier de officiële
commando-overdracht plaats. Oud
commandant Sevrien Scheeren droeg
zijn commandantschap officieel over
aan de nieuwe commandant Roger
Joris. De activiteiten op de Markt
magazine “de Tamboer”

De officiële installatie van schutterskoningin en prins volgde later bij café
De Hook. Hier werden ook enkele
jubilarissen gehuldigd.
Namens de Limburgse bond van
Tamboerkorpsen district Weert
waren de secretaris Frans Voermans
en penningmeester Henk Klaessens
aanwezig om de jubilarissen te
huldigen. Voor haar 10 jarig lidmaat-

schap huldigden zij Nellie Geudens,
lid van het klaroenkorps, lid van de
klaroenkorpscommissie en begeleidster van de solisten. Daarnaast treedt
zij, indien nodig, tijdens repetities op
als vervangster van oud-instructeur
Richard Lambers bij diens afwezigheid.Ook de andere jubilarissen, Fer
Bidlot, lid van het klaroenkorps,
Brenda Bidlot, eveneens lid van het
klaroenkorps en Robin Buschman,
ook lid klaroenkorps werden in het
zonnetje gezet.
Voor hun 25 jarig lidmaatschap

Hij gaf aan: “Bezorgen jullie me maar een aantal jongens, dan
leer ik ze wel trommelen”.

werden gehuldigd door de LBT
Bianca en Roel Deneer. Bianca is lid
van het klaroenkorps en lid van de
activiteitencommissie. Ook ontving
zij de zilveren medaille van de Oud
Limburgse Schuttersfederatie. Roel is
lid van het muziekkorps, lid van het
exercitiepeloton, was stuurgroeplid
van de stichting OLS 2005 Wessem
en vice-voorzitter van de werkgroep
PR en communicatie. Verder is hij
bestuurslid van St. Joris sinds 2005
en secretaris sinds oktober 2008, is
lid van de klaroenkorpscommissie,
is coördinator oud papier ophalen,
is reserve tambour-maître en was
organisator van de speurtocht van St.
Joris van 2004 tot 2009. Ook hij
ontving hij de zilveren medaille van
de Oud Limburgse Schuttersfederatie.
Verder had de voorzitter Joris Ted
Scheeren nog een verrassing in petto
voor twee jubilarissen.
Omdat er geen onderscheidingen zijn
voor muzikanten die 30 jaar lid zijn
van het muziekkorps van Sint Joris
heeft de vereniging zelf een zilveren
draagspeld laten ontwerpen. Als
eerste kreeg Ans Schalleij deze draagspeld opgespeld. Ans is sinds 1982 lid
van het muziekkorps en van 2005 tot
2008 was zij lid van de klaroenkorpscommissie. De tweede jubilaris die
deze mijlpaal behaalde was Ton van
Berkel, koning van Sint Joris in 1982
en 1998, lid van de drumbandcommissie van 1988 t/m 1998 en lid van
het exercitiepeloton van 1998 t/m
2001.
Ik kan u vertellen dat het nog heel
wat uurtjes gezellig was in café “Den
Hook”.

En zo geschiedde het. Er meldden zich 15 jongens aan tussen
de 8 en 11 jaar oud. Ze begonnen te trommelen op rubberen
plankjes op en in de schoolbanken. Daar werd de jeugddrumband geboren. Na drie maanden mochten de jongens de
trommels gebruiken van de Gele Rijders. Wat voelden ze zich
groot toen.
Al snel werd er een bestuur gevormd en men ging aan de slag.
Onder de leiding van de heren Stoppel en Gijsen werd er hard
gewerkt tot men alle instrumentarium bij elkaar had. De eerste
trommels werden geschonken door de ondernemer Hoen, de
vader van Jan Hoen. Meer dan 30 jaar lang was Andre Gijsen
voorzitter van de Jeugddrumband WVV ’28. Hij werd later opgevolgd door de huidige voorzitter Leo Kuijpers.
De eerste uniformen waren afgeleid van het korps Limburgse
Jagers. Begin mei 2012 kreeg de drumband nieuwe uniformen
en een volledig nieuw instrumentarium aangeboden.
Dank zij de familie Kuijpers (pa en ma jeugddrumband) heeft
Wittevrouwenveld een prachtige groep die gezien mag worden.
Vijftig jaar lang werken met jeugd, vooral in de wijk
Wittevrouwenveld, dwingt een groot respect af.
De drumband kende vele successen in binnen- en buitenland.
De groep isn momenteel niet meer weg te denken in de wijk.
In de beginjaren waren er in en rond Maastricht meerdere
jeugddrumbands actief. Denk maar eens aan Jeugddrumband
St. Jan Heer en jeugddrumband Marienwaard. Helaas is er
momenteel in onze provincie nog maar één zelfstandige
Jeugddrumband over, Jeugddrumband WVV ’28 !!!
In het weekend 7-8-9 september zal er in het Maastrichtse
Wittevrouwenveld een feestweekend plaats vinden.
Vrijdagavond 7 september is er een grote reunie avond
van en door leden en oud-leden van de jeugddrumband.
Zaterdagavond is er een receptie en een feestavond waaraan
diverse Maastrichtse artiesten hun medewerking verlenen.
Zondag 8 september organiseert het Jubileumcomite i.s.m.
het Districtsbestuur van de LBT District Maastricht het Stedelijk
Muziekfeest voor drumbands en majorettengroepen. Hierbij
zijn alle lidkorpsen van het District Maastricht uitgenodigd.
Jurylid is de heer Mennens.
Jeugddrumband WVV’28 van harte proficiat!
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Naarmate de schietwedstrijd vorderde nam de spanning toe. De vogel
kwam losser en losser te zitten en
het was wachten op de schutter die
er in slaagde de beslissende tik uit
te delen. Uiteindelijk was het Lenie
Dierx die tot haar eigen verbazing
met een welgemikt schot de vogel
naar beneden wist te halen. Zij mag
zich schutterskoningin van St. Joris
noemen en zal volgend jaar samen
met haar man Thijs het koningspaar
van St. Joris vormen.

werden afgesloten met een optreden
van het klaroenkorps en van het
exercitiepeloton.

50 Jaar

In 1962 werd er door enkele inwoners van het Witte Vrouwen
Veld een initiatief ontplooid om voor de toenmalige gymnastiekvereniging WVV ’28 een drumband te gaan oprichten.
Jeu Verhoeven was in de jaren ‘50 en ‘60 de toonaangevende
instructeur in Maastricht en omgeving en……inwoner van de
wijk.

Op Hemelvaartsdag, donderdag 17 mei jl. heeft het jaarlijkse koningschieten van St. Joris
plaatsgevonden. Om 13.00 uur kwamen schutters en genodigden bijeen in het schutters
lokaal café De Hook. Het zonnetje scheen en het beloofde een mooie dag te worden.
Na een kort gebed bij de St. Joris
kapel werd er in optocht naar de begraafplaats in Wessem gegaan. Hier
werden, voor het eerst in de historie
van het koningschieten, de overleden leden van St. Joris herdacht. Na
de plechtigheid en het blazen van
het signaal “Last Post” werd naar
het schietterrein getrokken waar de
strijd om het koning- en prinsschap
van start ging.

Jeugddrumband
W.V.V. ’28 Maastricht
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22 APRIL 2012 TE MEIJEL

NEXT
GENERATION
Next Generation, de naam zegt het al,
is bedoeld om juist de jongste meisjes
wedstrijdervaring op te laten doen.
Jeugd 1 t/m jeugd 3 kunnen hiervoor
inschrijven. De Brabantse Bond is daar
in 2011 mee gestart in samenwerking
met de LBT. Dit jaar was Limburg aan de
beurt om te organiseren. De Meijelse
Dörskes speelden een belangrijke rol
in de organisatie van dit evenement.
Zonder hun voortreffelijke hulp zou het
doorgaan van deze wedstrijd uiterst
twijfelachtig zijn geweest.
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De jurering was de gehele dag in de deskundige handen
van Annelies van Kempen en Marie-Christine van
Nooijen. Zij stonden voor een moeilijke taak, waar zij
zich echter op een voortreffelijke manier van kweten.
En waarvoor zij veel dank verdienen.
Rond 12:30 uur werd er gestart met de bekendmaking
van de resultaten. Voor alle nummers 1 – 2 en 3 was er
een medaille, een goede reden voor de dames om extra
hun best te doen. De wedstrijd werd overigens gewonnen door Kaily Moodie van De Kloppers uit Bergen
senior top A met 73,90 punten
Al met al was deze Next Genaration een zeer geslaagd
evenement, dat een grotere ambiance verdient met
méér deelnemers dan deze eerste keer in Meijel.
magazine “de Tamboer”
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Huldiging twee jubilarissen bij St. Job
Traditiegetrouw vierde schutterij
Sint Job Leuken Weert op de tweede
zaterdag in mei haar Sint Job feest.
Tijdens dit feest staan bestuur en
leden stil bij alle gebeurtenissen van
het afgelopen schuttersseizoen.
Begonnen werd met het herdenken van de leden
die Sint Job zijn ontvallen. Vervolgens werden de
gewonnen prijzen van het vorig seizoen aan de leden
uitgereikt. Hoogtepunt van de dag was het schieten
om de hoogste schutterseer, het koningschap van de
vereniging. Er werd geschoten in twee categorieën,
die van de volwassenen en die van de jeugd.. Bij de
volwassenen waren er 133 schoten nodig om de
vogel naar beneden te halen. De jeugd klaarde het
karwei met slechts 67 schoten. Als winnaar kwam uit
de strijd bij de volwassenen Marco van den Heurik,

die zich de nieuwe koning van Sint Job mag noemen.
Jeugdkoningin werd Amy Mols.
Twee afgevaardigden van het LBT districtsbestuur
t.w. voorzitter Ton van Berkel en penningmeester
Henk Klaessens waren naar Leuken afgereisd om twee
jeugdleden van Sint Job te huldigen voor hun tien
jarig jubileum.
De eerste jubilaris was Nick Sporen (10 jarig jubileum).
Op jonge leeftijd, als zoon uit een echt schuttersgezin, is hij begonnen met het bespelen van de kleine
trom. Inmiddels is hij een zeer gewaardeerd tamboer
binnen deze vereniging. Als muzikant is hij actief in
het fluit- en tamboerkorps en sinds kort heeft hij ook
het diploma van tambour-maître behaald. Tijdens het
schuttersseizoen maakt hij als schutter deel uit van
een zestal en tot een paar jaren geleden was hij ook
nog actief als vendelier. Verder is hij lid van in de activiteitencommissie en van de fluitkorps- commissie.
De tweede jubilaris was Lynn Frenken (10 jarig jubileum). Op 10 jarige leeftijd is zij bij Sint Job begonnen

met les op de pijperfluit. Na de grote omschakeling
van pijperfluiten naar kleppenfluiten is zij verder gegaan met het bespelen van de dwarsfluit. Ze is al heel
wat jaren als fluitiste actief binnen het fluit- en tamboerkorps, maar ze heeft in de afgelopen jaren ook
gevendeld en geschoten in een jeugdzestal tijdens
het schuttersseizoen. Daarnaast begeleidt ze fluitensembles die worden samengesteld voor speciale
activiteiten binnen de vereniging. Na haar afwezigheid vanwege studie in het buitenland is Lynn sinds
begin dit jaar weer terug als muzikant in het fluit- en
tamboerkorps. Sindsdien biedt zij, naast het bespelen
van de dwarsfluit, ook ondersteuning op de altfluit.
Na de toespraak van Ton van Berkel werden beide
jubilarissen door Henk Klaessens onderscheiden met
het vermiljoenen insigne van de LBT. Tevens ontvingen
beide jubilarissen een oorkonde die zeker een mooi
plekje aan de muur zal krijgen.
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Stephanie MC LBT Wedstrijd administratie.

De dag werd begonnen met de reguliere wedstrijd voor
junioren en senioren. Aansluitend was er de gezamenlijke opmars van alle deelnemers van de NGC.
De indeling in twee categorieën, een starters- en een
wedstrijdcategorie, zorgde voor een afwisselend programma. Na elk optreden informeerde de omroepster
steeds even bij de deelneemsters hoe ze het vonden en
of ze tevreden waren over hun optreden. Zij deed dit
overigens op een voortreffelijk manier. Complimenten
daarvoor. Na het optreden konden de meisjes zich melden bij Kaily en Emmily om een dansje in te studeren
voor de afsluiting. In totaal hadden 10 verenigingen
zich ingeschreven voor deze wedstrijd. Nieuw was
dit jaar de sterparade. Een mooi onderdeel om mee te
starten en alvast wat wedstrijdervaring op te doen.
Tussendoor werd ook nog een kleine toss-wedstrijd
gehouden. Deze werd begeleid door Ingrid Diender van
de Brabantse Bond.
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Organisatie door “KNFM/VNM Commissie SMP” op zaterdag 21 april

NK KNFM/VNM Mars - Concert 2011” te Nederweert

Redactie: Ton van Berkel

Namens de landelijke muziekorganisaties KNFM en de VNM organiseerde voornoemde
commissie op zaterdag 21 april 2012 in sportcentrum De Bengele te Nederweert het “NK
KNFM/VNM Mars - Concert 2011” voor slagwerkkorpsen, signaalinstrumentenkorpsen,
blaaskorpsen, pijper- en piccolokorpsen en hafabra-korpsen in de jeugd, 4e, 3e, 2e en 1e
divisie. De deelnemende korpsen traden op in het onderdeel marcherend, concerterend
musiceren of in de combinatie hiervan.
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Om stipt 11 uur opende dhr. Gorissen deze
Nederlandse kampioenschappen namens de besturen van de KNFM, de VNM en de “KNFM/VNM
Commissie SMP”.
In zijn inleidende woorden memoreerde dhr.
Gorissen dat de 14 deelnemende muziekverenigingen in de afgelopen maanden op diverse manieren
door middel van een onderlinge competitie deelname aan dit Nederlands Kampioenschap hadden
weten te bereiken. Voor alle verenigingen was dit
concours een hoogtepunt waar maanden voor was
gerepeteerd in de hoop een succesvol optreden af te
sluiten met de Nederlandse kampioenstitel.
Het was een moeilijke opgave voor de juryleden, de
heren R. Böhmer, J. Peeters en J. Schoonhoven om
de geleverde muzikale prestaties te beoordelen en te
voorzien van een juiste puntenscore.
In 12 verschillende secties, van de jeugd tot en met
de eerste divisie, betraden 14 deelnemende muziekmagazine “de Tamboer”

verenigingen de wedstrijdvloer. In de eerste divisie
sectie slagwerkkorpsen namen drie verenigingen
deel die met elkaar de muzikale strijd moesten aangaan voor het Nederlands Kampioenschap in deze
divisie/sectie. Uiteindelijk wist de percussiegroep
Ridderster uit Ridderkerk met een totaal aantal
punten van 90.33 het Nederlands Kampioenschap
in de wacht te slepen..
In alle overige divisies/secties was er sprake van
slechts één deelnemer en dus was er niet echt sprake
van een onderlinge competitie. Deze deelnemers
werden alle Nederlands Kampioen in hun eigen
divisie/sectie.
De heer Noël Lebens, gedeputeerde voor kunst
en cultuur van de Provincie Limburg, was bereid
gevonden om de prijzen uit te reiken. In zijn toespraak voorafgaande aan de prijsuitreiking gaf hij
te kennen dat Limburg graag een gastvrije provincie
wil zijn voor muzikanten en hun supporters uit

heel Nederland. En dat deze op hun beurt ook graag
naar Limburg komen bleek wel uit het feit, dat naar
zijn mening de helft van het aantal inwoners van
Ridderkerk aanwezig was tijdens deze kampioenswedstrijden. Vanaf de tribune reageerden de supporters van Ridderkerk met een daverend applaus.

Het was inderdaad een prestatie van formaat als
men bedenkt dat dit NK werd georganiseerd door
enthousiaste vrijwilligers maar wel op een professionele wijze. Met een daverend applaus onderstreepten de aanwezigen de woorden van de heer
Gorissen.

Uiteraard werden ook alle andere aanwezigen
door de heer Lebens van harte welkom geheten.
Een extra woord van welkom richtte hij aan de
deelnemende Limburgse muziekkorpsen, te weten
Fluit- en Tamboercorps St. Paulus Schaesberg en het
Trommel- en Klaroenkorps Koninklijke Harmonie
Sainte Cécile Eijsden. Hij zei zeer genoten te hebben
van het optreden van alle muziekkorpsen en hij
feliciteerde hen met hun goede prestaties. Het was
een mooie muziekdag geweest. Tot slot spoorde hij
de aanwezigen van buiten Limburg aan om eens
vaker deze mooie provincie te bezoeken en om dan
gezamenlijk te genieten van de vele cultuuruitingen
die Limburg kent.
In zijn afsluitende woorden feliciteerde de heer
Gorissen alle muzikanten met de door hen geleverde
muzikale prestaties, het behaalde puntenaantal
en met de Nederlandse Kampioenstitel. Een extra
woord van dank richtte de heer Gorissen tot de
heer Frans Voermans (wedstrijdleider) en zijn
vereniging,schutterij St. Paulus Roggel voor de wijze
waarop door hen dit “NK Mars-Concert KNFM/
VNM 2011” was georganiseerd.
magazine “de Tamboer”

25

Seezo Uniformen:
kwaliteitskleding op maat!
Bij Seezo kun je sinds 1904 terecht voor een sterk en op maat gemaakt uniform.
Al heel wat muziekverenigingen, drumbands, drumfanfares, showbands, brassbands,
schutterijen en carnavalsverenigingen treden naar buiten in kleding van Seezo.
Feike Klomp nam een kijkje in de grote showroom en in het indrukwekkende atelier.
naast traditionele kleding ook modellen
volgens de laatste trends. Wil men als
muziekformatie een modern zwart jasje
met broek, dan kan dat ook. Daarom zeg
ik altijd: kom gerust eerst bij ons langs en
laat je van tevoren goed informeren. Dat
kan overdag maar ook `s avonds of op
zaterdag. Laatst zaten we hier met een
afvaardiging van een muziekvereniging
uit het zuiden van het land. Het was erg
informatief en pas laat in de avond ging
de groep tevreden met veel info terug
naar huis”.

Bij binnenkomst in de showroom van
het bedrijf met die zo rijke historie is direct te zien wat er allemaal mogelijk is op
kledinggebied. Directeur/eigenaar Henk
Boers maakt gelijk van de gelegenheid
gebruik om uit te leggen dat er meer is
dan `uniformen` alleen, al blijkt dat niet
uit de naam Seezo Uniformen, die nog
betrekking heeft op het verleden.
"Tegenwoordig doen wij veel meer". We
maken namelijk ook colberts, petten,
broeken en gilets en alles in elke gewenste kleur of maat. Er is veel mogelijk,”
benadrukt Henk Boers. Vakkundig legt
hij de verschillende stoffen uit. “Er zijn
lichte en zware stoffen in het aanbod,.
van 280, 350 tot 600 gram. Er is keuze te
over.” En bij alles levert Seezo ook overhemden in heel veel kleuren.

Redactie: Feike Klomp

`WE DOEN VEEL MEER DAN ALLEEN
UNIFORMEN`
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En dat is eigenlijk voor veel verenigingen
of formaties direct het probleem. Je
bent toe aan vervanging of je wilt een
jeugdorkest vrolijk in het nieuw steken,
maar hoe doe je dat? Het advies van
Seezo met zijn pakweg veertig medewerkers is altijd: oriënteer je eerst goed,
kijk eens rond wat de mogelijkheden zijn
en bereid de aanschaf goed voor! “Kom
gewoon eens kijken in onze showroom.
Alleen daar al hangen ongeveer 300 verschillende uniformen in niet minder dan
zeventig tot tachtig kleuren. Seezo heeft
magazine “de Tamboer”

“ALLES WORDT MET DE HAND
GEMAAKT"
Denk niet: Seezo Uniformen zit in
Keijenborg en dat is bepaald niet naast
de deur, Seezo heeft in het hele land
steunpunten waar men met vragen terecht kan. “Neem bijvoorbeeld Margriet
Drummen in Noorbeek, Zuid Limburg.
Zij vertegenwoordigt ons in dat gebied.
Erg handig. Maar zo zijn we ook aanwezig in Den Haag en Groningen. Kortom,
de afstand hoeft geen beletsel te zijn.”Is
eenmaal de keus gemaakt dan komen
de mensen van Seezo bij de opdrachtgever langs om de verenigingsmensen
verder te adviseren. Dan nemen we
van alle leden de maat. Dat vergt tijd
en is dus een belangrijk moment in het
proces.”
In het verrassend grote atelier laat Henk
Boers vervolgens zien hoe de rollen stoffen uiteindelijk een kostuum of uniform
worden. In het atelier werken dames
aan allerlei (naai)machines. Alles wordt
met de hand gemaakt. Een scalaa aan
ambachtelijkheid dus. Zelfs hoofddeksels

worden met de hand in elkaar gezet.
“We maken wel gebruik van computers
om het ontwerp per persoon op papier
te krijgen, vervolgens gaat het ontwerp
stap voor stap door het atelier.” Dat leidt
uiteindelijk weer tot rekken vol met
prachtige kleding. Klaar voor alweer een
trotse vereniging. Boers:”We werken
overigens niet alleen voor Nederlandse
muziekverenigingen en schutterijen, ook
Duitse opdrachtgevers weten ons bedrijf
te vinden. Verder creëren we functionele kleding voor bijvoorbeeld portiers,
politie, brandweer of bagagisten.”
Het hele atelier ziet er als een goed
geoliede machine uit. Op de aanvraag
van de klant staan de maten van de
personen voor wie het uniform bestemd
is, vermeld. Vervolgens gaan de vakmensen van het atelier ermee aan de slag.
De coupeuses zijn ondertussen daarover druk in gesprek, staand aan grote
lange werktafels. Hier is goed te zien
wat er allemaal bij komt kijken om een
perfect passend product af te leveren,
compleet met een bijpassende blouse
of hemd. Als je dat zo los ziet, vraag je
je af, hoe wordt dat ooit een uniform
dat met gemak twintig jaar meegaat?
Geen zorg. Deze mensen weten met al
hun ervaring beslist van de `hoed en de
rand`. Uiteindelijk wordt er van een grote
rol kwaliteitsstof het gewenste kledingstuk gemaakt. En in een hoek is iemand
druk doende een pet of hoed in elkaar
te zetten. Het is duidelijk. Hier is men
bezig met een ambacht. Alles met maar
één doel: een fraaie outfit waar de klant
helemaal achterstaat en er trots jaren
mee musiceert of beroepsmatig gebruik
van maakt.

