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Voor vele van onze lezers staat nu na de vakantie een drukke periode
voor de deur. Traditioneel binnen onze bond worden in deze periode
de najaarsvergaderingen van de districten gehouden. Op de LBT-side
kunt u lezen waar en in welk district deze vergaderingen gehouden
worden.
Ik wil u allen oproepen om met minimaal één verenigingsvertegenwoordiger deze
districtsvergaderingen bij te wonen. U zult ongetwijfeld weten dat u door een bezoek
aan deze districtsvergaderingen kunt meepraten over alle actuele zaken die op dit
moment binnen de LBT spelen. Een van deze zaken waar u uitgebreid over geïnformeerd zult worden is de uitwerking van “Motie Limburgse Volkscultuur 2012 - 2016”.
In deze Tamboer staat een artikel over welke zaken voor subsidiëring in aanmerking
komen. Tijdens de districtsvergaderingen zal u verteld worden hoe en bij wie u projecten kunt indienen en zullen u tips en tools gegeven worden hoe u deze aanvragen
succesvol kunt afronden. Tevens zullen tijdens deze vergaderingen de te organiseren
LBT wedstrijden verloot worden onder de verenigingen die zich aangemeld hebben voor een organisatie. Alle districtssecretarissen zullen u voor deze vergaderingen
schriftelijk uitnodigen. Het behoeft geen betoog dat het organiseren van een LBT
wedstrijd in deze barre tijden een welkome aanvulling van uw verenigingsinkomsten kan zijn. Verder zal u geïnformeerd worden over het mars- en concertconcours,
het podiumconcours en over de Limburgse Kampioenschappen majorette. Al deze
evenementen zullen in november georganiseerd worden. In december zal het
Nederlands Kampioenschap mars – en het concertconcours gehouden worden alsook
de muziekexamens. We willen alle deelnemers aan deze concoursen vanaf deze plaats
veel succes toewensen.
Verder treft u aan de noeste arbeid die onze districtscorrespondenten hebben verricht
om een verslag samen te stellen van de LBT evenementen die in de afgelopen maanden hebben plaatsgevonden.
Rest mij niets anders dan u veel leesplezier toe te wensen.
Ton van Berkel
Hoofdredacteur
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M e t G u i d o D i e t e r e n , W e n dy Ko kk e lko r e n e n M ar t i n H u r k e n s

Symfonica in Blue
Hoogtepunt jubileumjaar
Harmonie Kur-Kapel Falcobergia

Terwijl het jubileumjaar 2012 voor Harmonie
Kur-Kapel Falcobergia uit Valkenburg al
langzaam naar zijn einde toegaat, moet het
hoogtepunt in de feestviering rond het
110-jarig bestaan van het muziekkorps er nog
aankomen: Symfonica in Blue, een tweedaags
muziekspektakel rond Stehgeiger Guido
Dieteren, zijn vrouw én sopraan Wendy
Kokkelkoren en met zanger en eerste winnaar
van Holland got Talent, Martin Hurkens.
Symfonica in Blue
Blauw is de kleur van de uniformen
van de ‘Kur-Kapel’. Het is dan ook
niet vreemd dat het bestuur van
de 110-jarige muziekvereniging in
samenwerking met Guido Dieteren
de titel ‘Symfonica in Blue’ heeft
gekozen voor de muzikale happening
die op 17 en 18 november in De
Polfermolen in Valkenburg gaat
plaatsvinden.
De titel Symfonica in Blue is ook
een kwinkslag naar de Symfonicaconcerten van Guido Dieteren &
Wendy Kokkelkoren. Behalve de
zangondersteuning van Martin
Hurkens speelt ook de jubilerende
Harmonie Kur-Kapel een belangrijke
muzikale rol in dit spektakel.
Muzikaal gezien levert Symfonica in
Blue een zeer swingende en muzikaal
hoogstaande mix op van klassiek,
pop en harmoniemuziek. Een meer
dan interessante combinatie, verpakt
in een wervelende, bijna drie uur
durende show.
Lage entreeprijs
Met Symfonica in Blue steekt
Harmonie Kur-Kapel Falcobergia
de nek uit in haar jubileumjaar. Een
dubbelconcert van een dergelijke
allure organiseren is immers
6
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Henk de Jong uit Wijnandsrade

geen sinecure. Het was er het
Valkenburgse korps vanaf het begin
veel aan gelegen om deze muzikale
happening voor zoveel mogelijk
mensen, jong en oud, toegankelijk te
maken. Daarom is de entreeprijs - €
17,50 in de voorverkoop - bewust zo
laag mogelijk gehouden.
Kaarten
Kaarten voor deze wervelende
muzikale shows op zaterdagavond 17
en zondagmiddag 18 november a.s.
in de tot concertzaal omgebouwde
sporthal van De Polfermolen
Valkenburg zijn verkrijgbaar
bij The Read Shop Valkenburg,
‘t Toebackshuys Valkenburg
Tankstation “Esso Emmaberg”
Valkenburg en via de website www.
harmonie-kurkapel-falcobergia.nl.
Daar is ook alle informatie te vinden
over het 110-jarig bestaan van de
vereniging.

Een halve eeuw
muzikant en
nog veel meer
Op zondag 9 september werd Henk de Jong
door de Fanfare St. Caecilia Wijnandsrade
gehuldigd vanwege zijn 50 jarig jubileum
als muzikant. Ook zijn echtgenote Els werd
door de voorzitter van de fanfare in de
huldiging betrokken. Hij benadrukte dat beide
echtelieden zich steeds bijzonder actief hebben
ingezet voor “hun” fanfare.
Als afgevaardigde van het bestuur van het district Heerlen van
de Limburgse Bond voor Tamboerkorpsen sprak ook de heer
Hub Limpens zijn grote waardering uit voor beide echtelieden.
Hij memoreerde de vele functies die Henk in de wereld van
de drumbands bekleed heeft. Zo was hij niet alleen een actief
muzikant, ook als tamboer-majoor bij de vereniging Jong Leven
in Brunssum en als instructeur heeft Henk zijn sporen meer dan
verdiend. Ook werd hem veel lof toegezwaaid voor zijn functioneren
als secretaris/penningmeester van de LBT, district Heerlen. Namens
het districtsbestuur sprak de heer Limpens de hoop uit, dat het
Henk gegeven is nog vele jaren in een goede gezondheid actief te
kunnen zijn in de muziekwereld. Ter gelegenheid van dit jubileum
werd Henk voor zijn vele verdiensten onderscheiden met het
gouden insigne met briljant van de LBT. De grote betrokkenheid
van de jubilaris moge blijken uit het feit, dat hij onmiddellijk na de
receptie naar Brunssum vertrok om daar tijdens het tweede gedeelte
van het districtsfestival, dat georganiseerd werd door het district in
samenwerking met de Vereniging Jong Leven, zijn taak als speaker
weer op zich te nemen.
De heer Limpens speldt de jubilaris zijn welverdiende
onderscheiding op.
magazine “de Tamboer”
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Première: door slagwerkgroep van K.O.H. Eijsden

Eerste slagwerkcompositie
van Kevin Houben
De slagwerkgroep van de Koninklijke Oude Harmonie van Eijsden zal zondag
18 november 2012 om 19.00 uur o.l.v. Henrico Stevens deelnemen aan het concours van de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen in Zaal Don Bosco te Heel.
De slagwerkers van Eijsden en hun voormalige dirigent Frank Marx hebben in
het verleden al voor vele vernieuwende composities en projecten gezorgd en ook
nu weer komen de slagwerkers van de K.O.H. met een nieuwe compositie.

Henrico Stevens heeft zowel als slagwerker als dirigent
verschillende composities van Kevin Houben gespeeld
en steeds viel hem de functionele en doordachte
manier van het gebruik van het slagwerk op. Na een en
ander besproken te hebben in Eijsden is er contact gelegd met de componist. Deze was meteen enthousiast
over het plan en na overleg, waarbij ook Harm Warnier,
een van de muzikanten van Eijsden betrokken was, is
Kevin aan de slag gegaan, eerst door zich in te lezen in
partituren en het het beluisteren van opnames. Daarna
is hij daadwerkelijk aan het componeren geslagen met
als eindresultaat de zeer geslaagde compositie “Into the
Abyss: a tale of death, a tale of life”. Deze compositie is
gebaseerd op een documentaire van Werner Herzog
uit 2011 over de daders van een drievoudige moord en
over de slachtoffers daarvan. Het is een zeer uitdagende
compositie geworden, waarin veel wordt gevraagd van
de Eijsdense slagwerkers, zowel technisch als muzikaal.
Kevin Houben zal op 4 oktober te gast zijn in Eijsden
om tijdens de repetitie zijn visie te geven op de compositie en in samenwerking met dirigent Henrico Stevens
de compositie helemaal tot in detail uit te werken.
Wij zijn ervan overtuigd, dat deze nieuwe compositie
een toegevoegde waarde heeft voor de slagwerkwereld en we kunnen alleen maar hopen, dat hierdoor
meer componisten geïnspireerd worden te gaan
componeren voor deze ensemblevorm met zijn vele
mogelijkheden.
Wie op 18 november niet in de gelegenheid is om in
Eijsden aanwezig te zijn maar toch graag de compositie
van Kevin wil beluisteren, kan nog terecht bij de reeks
concerten, die gegeven worden in voorbereiding op
het concours, te weten:
- Zaterdag 23 september 17.00u concert bij WIK
8
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te Zemst-Laar (Belgie) ter gelegenhied van hun
jubileumfeest.
- Zondag 21 oktober in Zaal Don Bosco te Heel (middag) samen met Percussiegroep Zinvol Geweld Neer
o.l.v. Roy Janssen.
- Zaterdag 3 november in Wolder (Greune Zoal) samen
met de Slagwerkgroep van Harmonie Wilhelmina
Wolder o.l.v. Ad Triepels en de Slagwerkgroep van
Harmonie St. Petrus&Paulus Wolder o.l.v. Henrico
Stevens.
Tenslotte zal op donderdag 15 november om 20.00 u.
de generale repetitie plaatsvinden in de zaal van de
K.O.H. Prins Bernhardstraat 4 te Eijsden.
Voor meer informatie en de exacte tijdstippen verwijzen
wij graag naar de website van de K.O.H..
Eijsden, Henrico Stevens, Kevin Houben.
www.koheijsden.nl / www.kevinhouben.com
Naast de hierboven omschreven nieuwe compositie
staan verder nog de volgende werken op het concours
programma: “Synergy” van Etienne Houben, “Vita”
van Henk Smit, tevens verplicht werk en “Towards the
Future” van Mathijs van Driel.

Montfort op zondag 16 september 2012

Districtsjubileumfestival
Het tachtigjarige Fluit- en
Tamboerkorps Excelsior
Montfort kan terug zien op
een geweldige festivaldag.
Om half tien begonnen in de fanfarezaal de optredens en beoordelingen
van diverse korpsen die deelnamen
aan dit districtsfestival van de LBT
district Roermond. Dit alles onder
deskundige jurering van dhr. Jos
Stoffels.
Tijdens het podiumoptreden werden
de volgende korpsen beoordeeld:
Aurora Grevenbicht, Sint Joseph
Koningsbosch, Wilhelmina Hingen,
De Maasoever Roosteren, Sint
Sebastianus Herkenbosch, Sint Petrus
Roggel. Na de optocht beoordeelde hij
nog: Willibrordus Obbicht, Andreas
Melick en Concordia Obbicht.
Winnaar van de districtsbeker werd

hier Drumband Harmonie Concordia
Obbicht en de Tamboer Maître prijs
geschonken door José Aben was voor
Herman Wiel van Concordia Obbicht.

Al met al een zeer geslaagde dag voor
het jubilerende Excelsior.

Het jubileumfestival werd met dertig
verenigingen (hoofdzakelijk Duitse)
een ware happening in en rond zaal
Housmans. Deze verenigingen werden
beoordeeld door dhr. André Willems.
De optocht was natuurlijk met veertig
verenigingen de klap op de vuurpijl.
Onder een stralende zon en onder de
belangstelling van vele mensen trok
de bonte en muzikale stoet voorbij
onder luid applaus van het massaal
toegestroomde publiek.
Winnaar in de B klasse werd hier het
korps van de vrijwillige brandweer uit
Stolberg (D). In de A klasse de drumband van Fanfare Eensgezindheid uit
Maasbracht-Beek. De tamboer maître
prijs was voor Geert Maessen van
deze vereniging.

Redactie: Frans Aben

Dirigent Henrico Stevens liep al langer met het idee
rond om een niet slagwerk gerelateerde componist een
compositie voor groot slagwerkensemble te laten componeren. Zijn oog is hierbij gevallen op de Belgische
componist Kevin Houben. In de wereld van de Hafa is
Kevin een bekend componist. Onder anderen de WMC
winnaar, Fanfare Kempenbloei Achel speelde een compositie van hem tijdens haar WMC deelname in 2009.
Maar Kevin is ook componist van educatieve werken
en van musical- en filmmuziek. Daarnaast is hij actief als
dirigent en als docent.
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Het jubileumweekend
ter gelegenheid van het
60-jarig jubileum van de
drumband van Harmonie
Sint Cecilia Grevenbicht
werd op vrijdag
14 september gestart
met een spetterend
galaconcert in “Cultureel
Centrum Oos Hoes” in
Grevenbicht.
Nadat de nieuwe voorzitter, de heer
John Maessen iedereen had welkom
geheten, was het de beurt aan het
jubilerende korps om het concert te
openen. Op de hen bekende wijze,
met veel inzet en met veel bravoure
voerden zij de werken uit, die ook op
het concours op 18 november in Heel
op het programma staan.
Als tweede gezelschap was het
Grevenbischts Kamer Ensemble, een
kwintet bestaande uit muzikanten
van harmonie Sint Cecilia, aan
de beurt. Met zowel klassieke
als moderne tonen brachten zij
prachtige muziekwerken ten gehore.
Het aanwezige publiek genoot met
volle teugen.

Redactie: Frans Aben

Daarna was het de beurt aan
het Maaslands Kozakkenkoor.
De enthousiaste zangers van dit
koor vermaakten het publiek met
schitterende gezangen. Natuurlijk
ontbraken de bekende Twaalf Rovers
en het Wolgalied niet in dit optreden.
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De avond werd gesloten door het
mandoline-orkest String uit Stein.
Het was voor velen een geheel
nieuwe ervaring om te horen welk
een gevarieerd repertoire ten
gehore kan worden gebracht op
een mandoline. String bracht het
publiek in vervoering, de ene keer
met langzame en dan weer met heel
opzwepende muziek. Het was een
waardige afsluiting van een zeer
geslaagd jubileumconcert.
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Het aftellen kan beginnen...
Het is bijna zover… Op donderdag 4 oktober
zal een delegatie bestaande uit Nederlandse
majorettes per bus vertrekken richting Selestat
dat in de buurt van Strasbourg in Frankrijk
ligt. Doel van de reis is om namens Nederland
deel te nemen aan het EK voor majorettes dat
daar op 6 en 7 oktober gehouden wordt. De
hele afvaardiging bestaat uit 122 deelneemsters, die afkomstig zijn uit het hele land,
ook uit Limburg.

Een deelname aan een EK komt niet
zomaar uit de lucht vallen. Vaak is er
een lang traject van trainen en wedstrijden aan vooraf gegaan. Allereerst
zal plaatsing voor het NK van de NBTA
afgedwongen moeten worden. En
dat is zo gemakkelijk nog niet, want
alleen de allerbesten zijn verzekerd
van deelname. Voor afvaardiging naar
het EK komen bij de solisten/duo’s alleen de nummers één, twee en drie in
aanmerking.. De nummers vier worden
aangewezen als reserve. Groepen daarentegen moeten als 1ste eindigen om
een EK-ticket te bemachtigen. Daarbij

komt nog dat deelname bepaald niet
goedkoop is en dat niet alle wedstrijdcategorieën voor deelname in aanmerking komen..Kwalificatie voor het EK
is dan ook beslist geen gemakkelijke
opgave. Ondanks dit alles is Nederland
vaak goed vertegenwoordigd. Wij zijn
niet voor niets toonaangevend op
majorettegebied.
Wordt de uitnodiging aanvaard, dan
volgt er een heel traject van verplichte
trainingen onder leiding van een
bondscoach. Ook is deelname aan een
aantal wedstrijden verplicht om vorm-

behoud te tonen en om te laten zien
dat er wat gedaan is met de aanwijzingen van de bondscoach. Sommigen
zullen zelfs de show “moeten” aanpassen, al gebeurt dit in overleg met de
eigen instructrice. Voor anderen is een
restyling nodig van attributen en/of
outfit. Er wordt werkelijk niets aan het
toeval overgelaten om maar zo optimaal mogelijk te kunnen presteren.
Wanneer het dan eindelijk zover is, vertrekt de Nederlandse majorette-equipe
met een aantal bussen, die van binnen
omgetoverd worden tot echte Oranjebussen naar het EK. Dit is het moment
waar iedereen zo lang naar toe heeft
geleefd en gewerkt. De vraag blijft: “Zal
het lukken om op het juiste moment
te pieken?” De attributen worden vaak
zelf vervoerd om er maar zeker van te
zijn dat niets beschadigd wordt. Hele
doe-het-zelf-koffers gaan mee om eventuele problemen nog last-minute op
te kunnen lossen. Eenmaal op locatie,
verblijft de hele equipe samen in 1 of
2 hotels om zo een eenheid te vormen
en om teamspirit op te bouwen. Tijdens
de gezamenlijke diners worden er al op
de eerste avond toi-toi-tjes uitgedeeld
door iedereen om elkaar succes te
wensen.
Ook al komen alle deelnemers van
andere verenigingen, eenmaal op
het EK bestaat er maar één groep:
NEDERLAND. Er is niks mooiers dan
wanneer er een paar honderd mensen
jouw leerling(en) staan toe te juichen
vanaf een Oranje gekleurde tribune.
Even voel je je net als al die sporters tijdens de Olympische Spelen en ook ziet
de tribune er uit als bij het Nederlands
elftal..
In Meijel en Maasbree zijn verschillende
gezinnen waar inmiddels de kriebels
beginnen te komen. Van de Mèhlse
Dörskes zullen 2 groepen en 5 duo’s
om de hoogste eer gaan strijden. Van
Younique Maasbree neemt soliste
Jesse Muijsenberg deel met haar Mary
Poppins-show. Op zondag 16 september zal de laatste bondstraining
plaatsvinden in de vorm van een generale repetitie, compleet in outfit met
kapsel en make-up.Dit is het moment
waarop iedereen aan elkaar kan laten
zien wat het eindproduct is geworden.
De laatste aanwijzingen worden nog
meegegeven en dan: ... kan het aftellen
beginnen.
magazine “de Tamboer”

Redactie: Suzanne ter Voert-Hebben

Galaconcert
Grevenbicht
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In het weekend van 25 en 26 augustus j.l. konden wij getuige zijn van een
mooi evenement. Voor de vierde keer in successie organiseerde de Stuurgroep
Euregioparade samen met de Werkgroep het tweejaarlijks festijn. De werkgroep bestaat uit bestuursleden van L.B.T. en VLAMO Limburg en sinds kort
ook uit bestuursleden van de L.B.M.. Dit jaar waren we te gast in het Belgische
Lommel. Reeds vanaf de eerste besprekingen met de afgevaardigden van de
Stad Lommel kregen we een goed gevoel en werden we steeds enthousiaster
over de organisatie.

12
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De Stad Lommel had de voorzitter van de Culturele
raad Lommel, de heer Lucien D’Joos, aangewezen
om ons als werkgroep te assisteren. Dit heeft hij op
een voortreffelijke manier gedaan. Ook de plaatselijke Harmonie Hoop in de Toekomst Lommel werd
ingeschakeld om e.e.a. mee te organiseren.
Onder de bezielende leiding van onze voorzitter
Valentin Nassen werd alles uit de kast gehaald om
dit feest te doen slagen.
Op zaterdag 25 augustus werd er voor de eerste keer
op de Euregioparade in Belgisch Limburg een aantal
Workshops gehouden. Het aantal inschrijvingen
viel een beetje tegen. Vandaar dat we maar 2 van
de 4 workshops konden laten doorgaan. Onder de

bezielende leiding van Brecht Claesen werd de zaterdagmorgen geopend met de workshop Djembe. De
deelnemers hadden het grootste plezier bij het leren
spelen van de djembe en na een uurtje of zo kwamen
er al geweldige geluiden uit de trommels.
In een hoekje in het Cultureel Centrum zaten de
deelnemers aan de workshop Eco-percussie. Na een
kwartiertje te hebben stil zitten luisteren naar Bart
Braeken raakte ik volledig in de ban van zijn woorden en van de zelf gemaakte instrumenten van deze
slagwerker en ging ik mee doen. Van een leeg blik
tot aan een vuilnisbak, van een emmer tot flesjes
gevuld met steentjes. Met bijna alles wat wij weggooien maakte Bart muziek. Op zijn manier bracht
hij dit zo spannend en gemotiveerd dat de hele
magazine “de Tamboer”

Guus Horssels, vice-voorzitter Stuurgroep Euregioparade.

Euregioparade 2012
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groep ademloos luisterde en mee deed. Onze enige
Nederlandse deelnemer, Patrick Steskens, vertelde
me later dat hij zelden zo’n plezier heeft gehad in
het musiceren. En dat met afval! Een aanrader voor
eenieder.
In het Cultureel Centrum de Adelberg in Lommel
hadden zich ook 45 majoretten ingeschreven voor
hun workshops. We hebben mogen genieten van:
full hands, flips, rolls, bibi, bodywork tricks en zelfs
werken met 2 batons. Zelf was ik onder de indruk
van een van de mannelijke deelnemers aan deze
workshop. Een tiener die alle deelneemsters de
loef afstak met zijn twirls, flips en meer. Chapeau!
Jammer dat we dit bijna niet zien in Nederland. De
dames Michelle Baggerman, Bibi Miller, Tamara
Bollen en Tine Vandenberk hebben voortreffelijk
werk geleverd voor de deelenemers. Tussen de
middag kregen de deelnemers een warme maaltijd
aangeboden (frites) door de plaatselijke Producent
Farm. Na afloop hebben de groepen het ingestudeerde ten gehore gebracht in het centrum van Lommel.
Een machtige vertoning. Na een inspannende maar
geslaagde dag keerden we huiswaarts.
Zondagnacht werd ik wakker met een vreemd
gevoel. Het waaide en ... het regende.Alle weerberichten en buienradars werden geconsulteerd. Het
zou in de loop van de dag beter worden. Dan maar

Na afloop van de H.Mis moest er even gewacht
worden op de drumband van Concordia. De leden
hiervan waren bezig met opruimen in de kerk en
... het regende. De klok van de kerk sloeg twaalf
uur en zie het klaarde op. Met goede voornemens
naar de vlaggenparade. Ook deze werd opgeluisterd
door Harmonie Concordia Obbicht. Na het hijsen
van de vlaggen en het spelen van de volksliederen
werd het wederom donker en ... het regende. De
eerste optredens buiten zouden moeten beginnen. Enkele verenigingen hebben handig gebruikt
gemaakt van de diverse tentjes die in Lommel
opgesteld stonden voor ons, de Dag van het Zand
en de Teutenmarkt. De genodigden werden ontvangen door Burgemeester Peter Vanveldhoven in het
oude Stadhuis. De leden van de werkgroep waren
druk in de weer om de optocht op te stellen vanaf
het Huis van de Stad Lommel. Maar ook daar ... het
regende. Omstreeks half twee (zoals voorspeld op
de buienradar) kwam de zon tevoorschijn en werd
er met volle kracht begonnen aan de rondtocht door
Lommel.
Bijna was men klaar om te vertrekken maar toen ...
het regende. Even wachten, het werd lichter. Weer
opnieuw gestart. We konden doortrekken tot vlak
voor het defilé. En ja hoor, ... het regende. Nu niet
een beetje maar een hoosbui. Iedereen probeerde
een droog heen komen te zoeken. Na tien minuten

… scheen eindelijk de zon. De doornatte korpsen
gingen door met hun parade en hun shows. Ik moet
mijn waardering uitspreken voor alle deelnemende
korpsen. Het was af. De geplande optredens na de
optocht konden gewoon doorgaan. Het weer was
goed. Toch hebben een aantal korpsen afgehaakt,
terecht ze waren doornat. Ondanks al deze nattigheid was het een prachtige middag.
Het slotconcert zou plaatsvinden in het Prinses
Astridpark. Maar gezien de weersomstandigheden
werd er uitgeweken naar het Cultureel Centrum. De
Koninklijke Harmonie van Peer sloot deze versie
van de Euregioparade op een stijlvolle muzikale manier af. Ik heb genoten van haar concert. Geweldige
muziek van dit korps. Na dit concert werden de
gebruikelijke toespraken gehouden en werd het
Euregioparade-stokje overgedragen aan Nederland.
Mevrouw Pelzer, voorzitter van de L.B.T., kon de
aanwezigen mededelen dat de Euregioparade 2014
gehouden zal worden in de Gemeente Sittard –
Geleen. Zodra de datum bekend is zullen wij deze
bekend maken.
Graag wil ik van mijn kant uit iedereen bedanken
die heeft meegewerkt aan het slagen van deze
Euregioparade 2012 in Lommel. Zonder de hulp
van zovelen kunnen wij niets. Daarom nogmaals:
DANK U WEL!

weer terug naar bed. Maar gerust slapen kon ik niet.
Om zes uur opgestaan. Naar buiten kijken! Het was
droog. Om acht uur ben ik thuis vertrokken met een
bleek zonnetje dat net door de wolken prikte. Maar
hoe korter ik bij Lommel kwam, hoe donkerder de
hemel werd. En ... het regende. Koortsachtig overleg.
Was het zo erg om alles af te gelasten of waren er
toch openingen te zien in de donkere wolken? De
weersvoorspellingen en buitenradar gaven aan: in
de loop van de middag wordt het droog. Samen werd
besloten door te gaan. In de grote Kerk St. Pieter
Banden van Lommel kwamen de genodigden en overige gelovigen bijeen voor de Eucharistieviering.
Deze werd op een gepaste wijze opgeluisterd door de
Harmonie Concordia Obbicht en voorgegaan door
Deken van Noppen. Onze dank gaat uit naar dirigent Cosemans en zijn muzikanten van Concordia
Obbicht. Op een voortreffelijke wijze hebben zij
laten horen dat ook het opluisteren van een H.Mis
een muzikaal hoogstandje kan zijn.
14
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FINANCIËLE ONDERSTEUNING VOOR VERENIGINGEN DOOR PROVINCIE

Provinciale Staten van Limburg
geven definitieve goedkeuring aan
motie Limburgse Volkscultuur
In de uitgave van maart 2012 van dit blad heeft een artikel
gestaan over de uitvoering van de nieuwe regeling voor
het behoud van de Limburgse volkscultuur in de toekomst.
Thans kan ik jullie berichten dat de Provinciale Staten van
Limburg hun definitieve goedkeuring hebben gegeven aan
voornoemde motie, zodat deze in uitvoering genomen kan
worden.
Concreet betekent dit het navolgende:
Instrumentarium en uniformen
De verenigingen kunnen tot een
maximum van tweemaal per 4 jaren,
een aanvraag indienen voor toekenning
van subsidie in de kosten van instrumentarium en/of uniformen bij het
Prins Bernhard Cultuurfonds (PBFC).
Het PBFC beoordeelt deze aanvragen en
neemt in deze de beslissing voor het wel
of niet toekennen van subsidie. Indien
het PBFC subsidie toekent, dan zal het
toegekende bedrag verdubbeld worden.
Hiertoe zal door de Provincie Limburg,
voor een periode van vier jaren, jaarlijks
een bedrag van € 250.000,- ter beschikking worden gesteld aan het Prins
Bernhard Cultuurfonds.
Opleiding en talentontwikkeling
De verenigingen kunnen een aanvraag
indienen voor toekenning subsidie voor
projecten die aan te merken zijn als
opleiding en/of talentontwikkeling. Het
betreft in hoofdzaak a) de huidige opleidingskosten en b) aanvullende opleidingen, workshops en trainingen. Hiertoe
zal door de provincie Limburg een totaalbedrag van € 3.000.000,- voor vier
jaren ter beschikking worden gesteld.
Concreet betekent dit voor de LBT een
jaarlijkse toekenning van € 187.500,-.
De verenigingen dienen hun projecten
in te dienen bij de eigen Cultuurkoepel,
zijnde in ons geval de LBT. Toekenning
vindt plaats op basis van de voor te
leggen projectomschrijving en begroting. In deze werken de cultuurkoepels
intensief samen met het Huis voor de
Kunsten Limburg, aangezien de budget16
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ten voor de koepelorganisaties bij het
HKL worden ondergebracht. Tevens
werken de cultuurkoepels in deze
samen om een zo doelmatig mogelijke
besteding van de toegekende subsidiegelden te bewerkstelligen.
Ondersteuning besturen
Bestuurskracht is van belang om de
Limburgse volkscultuur te borgen.
Om de besturen een financiële impuls
te geven om `up to date` en `up to
grade`te blijven of te raken, wordt voor
de duur van vier jaren een totaalbedrag van € 300.000,- ter beschikking
gesteld. Concreet betekent dit voor
de LBT een jaarlijkse toekenning van
€ 18.750,-. Toekenning vindt plaats
op basis van de voor te leggen projectomschrijving en begroting. In deze
werken de Cultuurkoepels intensief
samen met het Huis voor de Kunsten
Limburg, aangezien de budgetten voor
de koepelorganisaties bij het HKL
worden ondergebracht. Tevens werken
de Cultuurkoepels in deze samen om
een zo doelmatig mogelijke besteding
van de toegekende subsidiegelden te
bewerkstelligen.

3
4
5

Voor vragen en/of meer informatie kunnen jullie terecht bij het Prins Bernhard
Cultuurfonds, de Provincie Limburg,
alsmede bij ondergetekende.
Het bestuur Limburgse Bond van
Tamboerkorpsen, voor deze,
Jacob Gorissen, secretaris LBT
Beelaertsstraat 33, 6125 RA Obbicht
046-4858831

6

Majoretteweetjes!
De majorettecommissie hoopt dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad en weer goed uitgerust aan de trainingen is
begonnen.
Op zondag 4 november 2012 zal er in Meijel een wedstrijd worden georganiseerd. Deze wedstrijd is als volgt
opgebouwd: ’s morgens een festival en ’s middags een
reguliere wedstrijd. De winnaar van het wedstrijdgedeelte
mag zich Limburg Kampioen noemen, mits uiteraard het
vereiste aantal punten behaald wordt. Daarnaast worden
de nummers 3, 2 en 1 afgevaardigd naar de Nederlandse
Kampioenschappen van de VNM. Het festivalgedeelte is
voor diegenen die nog niet met hun show aan de reguliere
wedstrijd willen deelnemen, maar wel beoordeeld willen
worden. Het scoresheet is als bij een reguliere wedstrijd;
echter kunnen hier geen rechten aan worden ontleend zoals
promotie en kampioenschap. In het wedstrijdgedeelte kan
ook worden deelgenomen aan de Sterparade. Hierin kan
men Limburgs Kampioen worden èn worden afgevaardigd
naar de Nederlandse Kampioenschappen. Informatie over
de Sterparade kun je vinden op de LBT- en VNM-site en via
de link http://www.youtube.com/user/vnmnederland Dus:
neem 4 november op in de verenigingsplanning en kom in
grote getalen naar Meijel, zodat we er een echt wedstrijdfeest van kunnen maken!
Nog een datum om alvast in je agenda te noteren:
15 december - NK VNM te Oss.
Wisten jullie dat een heel aantal Limburgse majorettes begin
september aan een workshop in Amsterdam heeft deelgenomen? De deelneemsters kregen onder meer les van
een aantal deelnemers aan het televisieprogramma “So You
Think You Can Dance” en van twirltalent Tihomir Bendelja
uit Kroatië. Ondanks blauwe plekken en heel veel spierpijn
heeft iedereen ontzettend genoten van deze leerzame dag!
Ik zou het erg leuk vinden als jullie eens een stukje schrijven over een activiteit die je hebt gehad binnen je eigen
vereniging. Bij voorkeur eens niet over een wedstrijd, maar
misschien ben je wel op kamp geweest, of heb je een leuk
optreden verzorgd. Of misschien doe je je Maatschappelijke
Stage voor school bij je vereniging en wil je daar iets
over schrijven. Deze oproep geldt ook voor instructrices.
Misschien hebben jullie net nieuwe leden, schrijf eens een
stukje samen met hen. Laat zien hoe leuk je het hebt met elkaar! Alle bijdragen kunnen jullie sturen naar suzanne_hebben@hotmail.com. Alvast bedankt!
Verder wenst de majorettecommissie iedereen heel veel
succes bij de voorbereidingen op de komende wedstrijd(en).
magazine “de Tamboer”
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D e e ln e m e n d e ko r p s e n li e t e n z i ch van h u n b e s t e k an t z i e n

MD-Meijel
naar RTL
Na het optreden van het
Meijelse duo Suzanne &
Stefanie bij TV-Limburg
is een afvaardiging uit dit
Peeldorp binnenkort op
de landelijke TV te
bewonderen.

Redactie: Engela Snijders - van Heugten, Suzanne ter Voert - Hebben

Een delegatie van de A-groep van de
MD is gevraagd voor een optreden
in het veelbekeken programma “Ik
Hou Van Holland”. Maar voordat
de uitnodiging officieel was zijn
er eerst mensen van de TV-zender
in Meijel op bezoek geweest om te
bepalen welke kledij er gedragen
moest worden en om proefopnames
te maken, die door Linda de Mol
persoonlijk beoordeeld werden.
Het resultaat van dit alles is dat op
maandag 24 september de echte
opnames gemaakt zullen worden in
de studio’s in Baarn.
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Het optreden van de “Dörskes”
zal bestaan uit een straatparade
in traditionele kledij. Na dit
optreden zal Linda de Mol in een
kort gesprekje vragen stellen over
het zijn van majorette. Gelet op
de grote ervaring en op de enorme
staat van dienst van de dames van
MD Meijel zullen zij ongetwijfeld
weer geweldige ambassadrices zijn
voor het majorettewezen. Omdat de
“dörskes” niets aan het toeval willen
overlaten zijn de voorbereidingen
voor dit televisie-optreden in volle
gang.
Helaas is bij het ter perse gaan van
dit nummer de datum van uitzending
nog niet bekend. De redactie van De
Klaroen wenst de Meijelse dames in
ieder geval heel veel succes toe.
magazine “de Tamboer”

Op 9 september 2012 werd het districtfestival
Heerlen georganiseerd door het jubilerende
Bazuinenkorps Jong Leven uit Brunssum.
De vereniging deed met deze organisatie haar
naam alle eer aan want ze bewees ook na vijftig jaar nog altijd jong, vitaal en nog steeds
volop in beweging te zijn.

band maar de hele vereniging aan de optocht
deelnam. Het is te hopen dat in de toekomst meer
verenigingen dit voorbeeld zullen volgen. De andere deelnemers waren: drumband Harmonie St.
David Voerendaal, Aloysiana Landgraaf, drumband
Walrams Genootschap Valkenburg, drumband Marijke
Hoensbroek, St. Caecilia Simpelveld, drumband St.
Josepph St. Geertruid en drumband Kon. Fanfare St.
Joseph Heerlerheide. Alle korpsen gaven na afloop
van de optocht een concert dat al dan niet beoordeeld werd.

Om 12.00 uur begon het festival met een deelname
van 14 korpsen. Binnen in de zaal werden korpsen die
vanwege het naderende concours daar prijs op stelden, beoordeeld door de heer Jo Zinzen. Na afloop
van ieder optreden vond er een evaluatiegesprek
plaats tussen hem en de instructeur van het korps.
Op deze manier werden nog eens de puntjes op de i
gezet. Intussen konden de andere korpsen in de tent
hun kunnen laten horen.

Om 18.00 uur precies werden, nadat de heer de Jong,
secretaris van het district Heerlen, iedereen had bedankt en in het bijzonder de organiserende vereniging
Jong Leven, de prijzen bekend gemaakt.

Tenslotte bedankte de voorzitter van het
Bazuinenkorps Jong Leven, de heer Griek, alle deelnemers en wenste hen allen een wel thuis.
Rest er nog één opmerking: Zowel organisatie als
deelnemers kunnen terugzien op een mooi verlopen festival. Daarom is het zo jammer dat sommige
korpsen niet de moeite nemen om te blijven tot na
de prijsuitreiking en daardoor ook respect te tonen
voor de prestaties van hun collega’s. Eens luisteren
en kijken naar optredens van andere korpsen is voor
de optredende muzikanten een stimulans en voor de
toehoorders misschien ook nog leerzaam.
Redactie: Henk de Jong

”Ik Hou Van Holland”

Districtfestival Heerlen een fantastisch
evenement onder ideale omstandigheden

Om 13.30 uur vertrokken alle korpsen voor een
optocht door de straten van Brunssum. Het talrijk
opgekomen publiek genoot met volle teugen. Tijdens
de optocht werden de verenigingen beoordeeld door
zowel een deskundige jury als door het publiek zodat
er niet alleen een prijs per divisie te winnen was, maar
ook een publieksprijs.
Dat de jeugd de toekomst heeft bewees de Jong
Maastrichtse Verkennersband. Met veel bravoure
liepen zij de optocht en lieten zien klaar te zijn
om straks ook bij de grote verkenners een rol
van betekenis te spelen. Ook drumband St.
Rochus viel op door het grote aantal jeugdleden dat trots mee marcheerde. Het was
een prachtig gezicht. De diversiteit van de
deelnemende korpsen was voor het publiek schitterend om te zien maar maakte
het er voor de jury niet gemakkelijker
op. Het Duitse korps Green Lions uit
Badmunster Eifel was een van de voorbeelden van deze grote diversiteit. Alle
korpsen lieten zich van hun beste kant
zien en marcheerden trots door de straten van de Brunssumse wijk Langenberg.
Een bijzonder kleurrijk onderdeel van de
optocht vormde het onlangs lid geworden
Parcifal uit Brunssum. Wat aan dit korps opviel was hun strak uitgevoerde marsparade.
Dit kan overigens ook gezegd worden van
de eveneens uit Brunssum afkomstige verkennersband St. Vincentius. Dit korps werd met zijn
optreden de winnaar van de publieksprijs.
Ook Fanfare St. Barbara uit Brunssum oogstte
veel bewondering omdat niet alleen de drummagazine “de Tamboer”
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Op zaterdag 17 november 2012 gaat de slagwerkgroep
van de Koninklijke Harmonie Horst een spectaculaire
wereldreis maken waarin slagwerk in de meest brede
zin van het woord wordt ingezet. Alle continenten
komen aan bod. Van het prachtige Afrika tot aan het
mystieke Azië, van het ruige Amerika tot aan het land
van Down Under en van het dansende Zuid-Amerika
tot aan ons eigen Europa. Deze bijzondere avond maakt
deel uit van de viering van het 75-jarig jubileum van de
harmonie. Bovendien wordt hiermee op een bijzondere
wijze aandacht geschonken aan het feit, dat instructeur
Hans Vloet 10 jaar verbonden is aan de slagwerkgroep.
Tijdens de muzikale wereldreis zal de groep worden bijgestaan door enkele grootheden op muzikaal gebied:
- Cesar Zuiderwijk, drummer van Golden Earring
- Igor Hobus, drummer van de Heideroosjes
- Kid de Luca, DJ en producer
- Lisette Vervoort, zangeres
- Zongo Familie, Afrikaans entertainment
Andere muzikale bijdragen zullen worden geleverd
door enkele blazers, een didgeridoospeler , diverse
dansers en danseressen en een basgitarist. Al met
al belooft het een fraaie slagwerkavond te worden
waarbij het publiek zich geen moment zal vervelen. De
presentatie is in handen van Ger Gubbels. Wij hopen u
op 17 november graag in ’t Gasthoês in Horst te mogen
begroeten bij Drums Around The World. De zaal is
open vanaf 19.30 uur en de show begint om 20.30 uur.
Kaarten zijn in de voorverkoop te verkrijgen á 5 Euro per
stuk bij Café De Lange Horst en via de website. Aan de
dagkassa bedraagt de entree 6,50 euro.

Slagwerkgroep Koninklijke Harmonie Horst - www.drumsaroundtheworld.nl

Drums Around The World

Redactie: Wil Maassen

Provincie maakt
informatiestand financieel mogelijk
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Bij het bestuur van de LBT leefde al langer de
wens om te kunnen beschikken over een informatiestand, die gebruikt kan worden tijdens
evenementen. Een heuse commissie heeft
zich intensief bezig gehouden met de vraag
op welke wijze de bond niet alleen haar eigen
doelstellingen maar ook de activiteiten van
aangesloten verenigingen kan promoten. Bij de
eigen doelstellingen is uiteraard ook begrepen
het zijn van een vraagbaak voor verenigingen
en anderen, zoals vertegenwoordigers van de
media, die op zoek zijn naar informatie.
magazine “de Tamboer”

Dankzij de toekenning van een
provinciale subsidie in het kader
van “Uitwerking Motie Limburgse
Volkscultuur” is de aanschaf van een
informatiestand mogelijk geworden.
De informatiestand zal op alle LBT
activiteiten aanwezig zijn. De aangesloten verenigingen, maar ook andere
geïnteresseerden, kunnen daar terecht
voor actuele informatie over alle
belangrijke ontwikkelingen, die zich
voordoen in de wereld van de slagwerk,
blaasmuziek en majorettes. De stand
beschikt over actueel foldermateriaal.
Naast informatie over de doelstellingen en het beleid van de LBT zal er ook
aandacht worden geschonken vanuit
de informatiestand aan activiteiten en

evenementen, die door de aangesloten
verenigingen worden georganiseerd.
Het bestuur van de LBT is van mening,
dat deze informatiestand, waarmee
de bond letterlijk naar u toekomt,
een belangrijke aanvulling is op de
informatievoorziening zoals die nu
loopt via dit blad en via de website. Om
specifiek met jongeren te communiceren zullen overigens sociale media
zoals Hyves en Facebook steeds meer
worden ingezet. Kortom: het is zeker
de moeite waard om regelmatig eens
de informatiestand te bezoeken, is
het niet voor gerichte informatie waar
u naar op zoek bent, dan is het altijd
nuttig te zien waarmee de LBT u steeds
van dienst kan zijn.

Op zaterdag 24 maart ging
de Tambour-maître cursus
2012 van start. Er hadden
zich acht kandidaten aangemeld. De cursus bestond
uit zes lesdagen en stond
onder de bezielende leiding van Jan Peeters. Helaas
hadden zich maar vijf van
de acht cursisten aangemeld voor het examen dat op zaterdag 23 juni werd
gehouden. De reden van de drie afvallersom niet aan
het examen deel te nemen is niet bekend. De kandidaten, die wel aan het examen deelnamen werden in de
ochtenduren getest op hun theoretische kennis. In de
namiddag diende het geleerde in de praktij gebracht te
worden, kritisch bekeken door examinator Ed Knoops.
Door de cursisten werd hierbij gebruik gemaakt van
meegebrachte vrijwilligers, die de ingestudeerde
leerstof in de praktijk moesten brengen. Dat dit geen
gemakkelijke opgave was, bleek onder meer uit het feit
dat één kandidaat het examen niet met goed gevolg
kon afleggen en dus niet in aanmerking kwam voor
het felbegeerde diploma. De geslaagden ontvingen
aan het einde van de dag hun diploma uit handen van
de coördinator van de LBT, de heer Frans Voermans.
De kersverse gediplomeerde tambour-maîtres: Stan
Hellenbrand, Wouter Janssen, Jean Thewissen en Bert
Vergoossen.
magazine “de Tamboer”

Redactie: Frans Voermans

Examen tambour-maître
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Mar s - e n Sh owwe dstr i j de n R e i jm e r sto k

Fanfare St. Blasius Cadier
en Keer verrassende winnaar
Fanfare St. Blasius uit Cadier en Keer heeft op 2 september jl. de jaarlijkse Marsen Showwedstrijden van de Muziekfederatie Limburg Zuid West succesvol naar
zich toegetrokken. Dit muziekgezelschap, onder leiding van gast-instructeur Cyril
Bollen, tambour-maître Ralph van Sint Fiet en dirigent Ben Essers, behaalde voor de
optocht door Reijmerstok én de showpresentatie de hoogste score.
St. Blasius bracht een muzikaal en visueel verrassende
en zeer goed verzorgde show. Het korps ontving
onder veel applaus uit handen van federatievoorzitter
Jef Jacobs de wisselbeker, beschikbaar gesteld door
de Gemeente Eijsden-Margraten.

Redactie: Jef Jacobs, voorzitter

Verheugend was te constateren, dat ook de overige
korpsen, afkomstig uit Reijmerstok, Banholt, Eckelrade,
Sint Geertruid, Mheer, Bemelen / Margraten en
Noorbeek / ’s-Gravenvoeren zich optimaal en verantwoord wisten te presenteren in optocht en showwedstrijden. Er was opnieuw vooruitgang te bespeuren.
“De korpsen nemen deze activiteit bijzonder hoog en
serieus op, bereiden zich terdege voor en het resultaat
mag er zijn”, aldus een meer dan tevreden federatievoorzitter. Alle muziekverenigingen kregen na afloop
een positief, kritisch rapport, waaruit ze in stimulerende zin lering kunnen trekken naar de toekomst toe.
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Het voorbeeld van de harmoniecombinatie Noorbeek
/ ‘s-Gravenvoeren vond ook in 2012 navolging bij de
harmonieën uit Bemelen en Margraten, die opnieuw
gezamenlijk meededen aan optocht en show.
Bondsjurylid Ruud Böhmer sprak van een uniek
evenement, niet alleen omdat nergens ter wereld
(traditionele) Harmonie- en Fanfare-orkesten zich op
deze manier presenteren in mars en show aan een
groot publiek, maar ook omdat er zoveel jeugdige
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muzikanten aan dit soort activiteiten hun enthousiaste
bijdrage leveren. “Ik hoop, dat dit bijzondere evenement lang in stand zal blijven”, aldus een aangenaam
verrast jurylid.
Tot de genodigden behoorden onder meer pastoor
René Graat van het cluster Terlinden, loco-burgemeester Jan Bormans van de gemeente Gulpen-Wittem,
loco-burgemeester Jos Custers en de wethouders
Jo Bisscheroux en Armand Opreij van de gemeente
Eijsden-Margraten en een delegatie van de Gulpener
Bierbrouwerij. Bericht van verhindering was ontvangen van het bestuur van de Limburgse Bond van
Tamboerkorpsen (LBT) en van Huub Broers, burgemeester van de gemeente Voeren.
Fanfare St. Franciscus zorgde voor een nagenoeg
perfecte organisatie. Zij kan terugzien op een succesvol verlopen evenement op een sfeervolle locatie, de
sportaccommodatie van BMR. Er was grote belangstelling voor deze federatie-activiteit, die voor de 37e
keer, onder zeer gunstige weersomstandigheden,
werd gehouden.
In 2013 is het Drumbandfestival op 7 april in Bemelen,
de Concertwedstrijd op 11 en 12 mei in Eckelrade
en de Mars- en Showwedstrijden op 1 september in
‘s-Gravenvoeren.

