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Na een welverdiende vakantie zijn de meeste onder ons weer terug in hun normale
dagelijkse bezigheden. Ook voor de LBT breken weer drukke tijden aan. De muziek en
majorette concoursen staan weer voor de deur waar veel verenigingen al druk mee
bezig om de organisatie rond te krijgen. Vanaf deze plek wensen wij alle vereniging
die op concours gaan veel succes met hun repetities voor deze concoursdeelname.
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Is drummen je ding, je toekomst, je leven?
Of gewoon een leuke hobby?
Dan wordt het voor jou genieten van een

Drum performance
door

Jerôme Cardynaals en Sessieband
Jerôme is 18 en al drumtopper!

Wat valt er te beleven?
Een performance drummen in verschillende muziekstijlen
Een swingend concert door een funky band bestaande
uit 5 jonge professionals.
Wat kost het?
Waar is het?
Wanneer?
Hoe laat?

6,- euro (incl. 1 consumptie)
Zalencentrum Brandpoort Landgraaf (Nieuwenhagen)
Zondagmiddag 12 oktober a.s.
14.30 uur

project ‘jazz moves’ is een initiatief van jazzclub zuid limburg

Zuid-Limburg

Uw ongebruikt
muziekinstrument
is geld waard
Wij kopen blaas en / of
slaginstrumenten op bij zowel
verenigingen als particulieren
Waarom laten liggen als U er andere
muzikanten nog een plezier mee
kunt doen!

Meerdere malen hebben wij u als verenigingen opgeroepen redactie in te sturen voor
plaatsing van uw artikel in de Tamboer. Steeds meer verenigingen doen dit daadwerkelijk ook. Het gaat de goede kant op. Menig artikel in deze uitgave zijn de pennenvrucht van deze verenigingen. Laat ons vooral met z`n allen deze vorm van communiceren met elkaar volhouden.
De maand oktober is traditiegetrouw de maand waar onze districtsnajaarsvergaderingen georganiseerd worden. Na een lichte “dip” in de laatste jaren van de opkomst
tijdens deze vergaderingen trekken deze nog steeds geen volle zalen. Echter steeds
meer verenigingen zien het nut en het belang in van deze vergaderingen, zodat ook
de opkomst van de verenigingen aan de betere hand is.
Ik wens u wederom veel leesplezier.
Hoofdredacteur
Ton van Berkel

Wij bieden bovengemiddelde prijzen
.
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Tonnendag
bij de Bussen
Schutten Neer

onden!

Als je het geluk hebt op koningsdag 2
jubilarissen te decoreren met de naam Ton,
en dat ook nog bij dezelfde vereniging dan
is dit pure toeval.
Dit geluk was weggelegd voor Ton Klaessen en Ton
Timmermans, maar laten we met de eerste Ton beginnen.

Servus aus Obbicht

6

Niet alleen een memorabel weekend
vanwege het bijzondere bezoek van de
Oostenrijkse muzikanten; Tevens een
weekend waarin enkele prominente leden
van Drumband Concordia Obbicht hun jubileum op gepaste wijze vierden! Aan de
voorzitter van het district Roermond, José
Aben, de eer om de vijf heren slagwerkers,
tussen de optredens van slagwerkensemble Schaal van Richter en Harmonie
magazine “de Tamboer”

Concordia door, in het zonnetje te zetten.
Onder de jubilarissen onder andere Wil
Smits, grondlegger van Drumband Concordia Obbicht, wiens leven ruim 60 jaar in
het teken staat van Concordia. Zijn opvolger, Herman Wiel, blaast zijn 50e kaarsje
binnen de vereniging uit. Deze twee prominenten brachten Drumband Concordia
Obbicht mede tot grote successen met als
meest recente overwinning de WMC-titel

uit 2013!
Tot het rijtje met ‘vijftigers’ behoren
voorts Jack Houben, prominent lid van
zowel de harmonie als de drumband,
Herman van Eeten, manusje van alles en
eerste ‘dikke tromspeler’, en Piet Goossens,
trouw lid van Concordia! Al met al kan
Concordia terugblikken op een prachtig
Hemelvaartsweekend waar (interlandelijke) vriendschap en muziek centraal

Zondag 6 april na een H. Mis in het schutterslokaal
opgeluisterd door het Fluit- en Trommelkorps
en de gebruikelijke koffietafel in Café het Hingen
waren de jubilarissen aan de beurt.
Voor de LBT waren dat dit jaar Frans Aben (50 jaar)
en Sanne Beunen (10) jaar.
Dominique Rohenkohl huldigde namens de LBT
district Roermond de jubilarissen en memoreerde
hun vele verdiensten Frans voornamelijk voor
bestuurlijke werkzaamheden en Sanne voor de
vele verdiensten op solistenconcoursen als op
Limburgse- en Nederlandse Kampioenschappen.
De secretaris van de LBT Dhr. Jacob Gorissen was
bereid gevonden de jubilarissen de versierselen
op te spelden. Daarna was het de beurt aan de
afvaardiging van de Schutterbond Eendracht om
hun jubilarissen te huldigen.

Als volgende was Ton Timmermans aan de beurt, in de
volksmond “de bekker “ Dit zegt veel over deze muzikant, als
je al 40 jaar lid bent, secretaris van de Bussen Schutten en
bakker in het dagelijks leven, dat is een hele klus. Ton begon
40 jaar geleden als kleine tromspeler, en mocht het jaar daarna
al op de straat meespelen, wat een hele eer was. Maar het
zwaardere materiaal trok Ton meer, en hij begon hierna op de
tenor trom die hij enkele jaren heeft bespeeld. Hierna stapte hij
over naar de basdrum,en zeker gezien zijn postuur was dit een
kleine overstap. De basdrum heeft Ton bespeeld tot de Bussen
Schutten overgingen naar klaroenen. Sinds de invoering van
de blaasinstrumenten speelt hij een eerste partijen, en neemt
hij af en toe een solo voor zijn rekening. Maar afscheid nemen
van de basdrum is nog steeds moeilijk, want tijdens de vendel
wedstrijden begeleid hij nog steeds de vendeliers met de
basdrum.
Zoals jullie hebben kunnen lezen hebben we hier met een ras
muzikant te maken. We wensen de beide Tonnen nog veel
plezier met hun hobby.

Redactie:: Frans Voermans

Redactie: Jonathan Felix

Tijdens het Hemelvaartsweekend stond Obbicht voor vier dagen op zijn kop: een Oostenrijkse vlag aan de gevel van de harmoniezaal, charmante dames in Dirndl, in plaats van de harmonie de Trachtenmusikkapelle uit Piesendorf achter Drumband Concordia, een fantastisch
Platzkonzert naast de kerk en iedere dag van dit lange weekend eine richtige Party!

2 LBT
Jubilarissen
bij
Wilhelmina
Hingen.

Ton is een allrounder bij de schutterij en begon pas op latere
leeftijd een muziekinstrument te spelen. Voor die tijd was hij 7
jaar bestuurslid. Op dit moment bespeelt hij de basklaroen, en
dat doet hij al 25 jaar. Ook als schutter staat Ton zijn mannetje
en wist zich al diverse malen koning te schieten. Dat hij de
Bussen Schutten een gezellige club vindt, blijkt wel uit de
verhalen waar menig pilsje wordt gedronken, en dit vooral
op de repetities waar Ton een regelmatig bezoeker van is. We
wensen Ton Klaessen proficiat met zijn 25 jarig lidmaatschap
en nog veel plezier bij zijn vereniging.

Redactie:: Frans Aben
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En dat vind ik er van

Na een bezoek aan de kerk in Neer en het maken van een groepsfoto, trok het schitterende
gezelschap naar de schiet accommodatie op de Sterrenbos voor het jaarlijkse koningsschieten.
Een mooie traditie, zo mag men het jaarlijks
koningsschieten noemen wat St. Sebastianus voor
aanvang van het schutters seizoen organiseert.
Hierbij hoort ook de decoratie van de jubilarissen.
Vier leden hadden hun 10 jarig jubileum te vieren, en als
klap op de vuurpijl hadden we nog een jubilaris met 40 jaar
lidmaatschap.
Max Berben is als eerste aan de beurt voor het opspelden van
de vermiljoenen speld.
Reeds 10 jaar Jachthoornblazer en ook geducht schutter.
Max is bij de jeugd al 3 maal jeugdkoning geweest, en
dan moet je al van goede huize komen wil je dit in Neer
klaarspelen.
Als tweede is het de beurt aan Joël Hesling. Joël is begonnen
als bordjesdrager en is slagwerker bij het
Jachthoornkorps. Joël is zeer trouwe bezoeker van de
repetities, en neemt elk jaar met succes deel aan de
solistenwedstrijden.
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DE TAPTOE.
Rond 4 mei ieder jaar en bij overige Nederlandse
militaire herdenkingen komen we een aantal malen de term “taptoe” tegen.

Als vierde is Trudy Frenken aan de beurt, een laatbloeier.
Trudy was de 40 gepasseerd toen ze op paradetrom bij het
Klaroenkorps begon, en dat doet ze nog steeds.
Haar man is schutter bij St. Sebastianus, en dan is de link gauw
gelegd,
Als laatste is Erik Berben aan de beurt,40 jaar lid en alle lief en
leed van de vereniging meegemaakt.
Erik heeft net de pech gehad na een ongeval in het gips
terecht te komen, maar hij kon toch aanwezig zijn.
Als voorzitter van de ontspanningscommissie is hij nauw
betrokken bij alle jeugdactiviteiten.
Tevens maakt Erik ook deel uit van het bestuur.
Dat hij ook nog een geducht schutter is, bewijst zijn
koningschap is 1997.
Op dit moment bespeeld Erik de Sousafoon, wat voor hem
een grote uitdaging is.
Na alle leden van de versierselen te hebben voorzien was de
aanvang van het koningsschieten wat beslist nog tot in de late
uurtjes heeft geduurd.
De LBT wenst alle gedecoreerde van harte proficiat.

Redactie: Frans Voermans

De derde gedecoreerde is Guus Leunissen. Guus is ook 10
jaar lid van het jachthoornkorps en begon als bordjesdrager,

na 2 jaar bordjesdrager had Guus het wel gezien en werd hij
opgeleid als slagwerker, wat hij nu nog altijd doet.

Historisch is “taptoe” eigenlijk ontleend aan één van de vele bevelen
welke het leger kende, namelijk het signaal “Retraite”. De betekenis
van dit overigens zeer eenvoudige signaal was eigenlijk “afmars””terugtocht”. Dit signaal dateert uit het begin van de 17e eeuw: de
tijd van Prins Maurits. Terwijl de wacht aangetreden stond in het
kampenement werd dit commando gegeven en afgekondigd door
middel van de trom; pijperfluit of trompet. Om de elders in de
omgeving van het kampenement vertoevende militairen hiervan
op de hoogte te stellen werd er een patrouille uitgezonden met als
opdracht om op de daarvoor in aanmerking komende plaatsen het
gegeven commando te verkondigen. Dit werd dan bekrachtigd door
een trommelslager of hoornblazer. In latere tijden (en dan voornamelijk in de grotere garnizoenen) werd deze ceremonie verzorgd
door meerdere hoornblazers of tamboers. Soms waren zij --bij
speciale gelegenheden-- vergezeld van enige hoboïsten, een verzamelnaam voor muzikanten. Voor de leden van de krijgsmacht was
er in de garnizoenssteden of kampenementen weinig te beleven.
Voor hun vertier vertoefden zij daarom nogal eens in een herberg.
Soms was de tijd welke zij daar doorbrachten langer dan wenselijk
was voor hen. De vele stamgasten in zo’n herberg veroorzaakten een
dermate luidruchtigheid, dat het geluid van de “retraite” gegeven
op één van de hoeken van het marktplein vrijwel verloren ging. De
commandant van de patrouille had in zo’n geval géén andere keus
dan de herberg maar binnen te gaan en met luide stem te verkondigen: “doe de tap toe !......doe de tap toe ! “. Om deze woorden te
ondersteunen en niet verloren te laten gaan in het rumoer, gaf de
tamboer een roffel ten beste op de tapkranen. Daarmede gaf hij
aan, dat het de hoogste tijd was om de tap te sluiten en dat de daar
aanwezige manschappen zich met spoed moesten begeven naar
het kampenement om hun legersteden op te zoeken. Het gebeurde
nogal eens, naarmate de patrouille meerdere herbergen daartoe
bezocht had, dat er zich een stoet begon te vormen achter deze
eenheid bestaande uit hossende en luidruchtige bezoekers uit de
herbergen. Niet alleen waren de wapenbroeders soms nog vergezeld
van hun vrienden en vriendinnen maar sommige van hen liepen
met het glas in hun handen nog te zwieren en te zingen. Om hieraan paal en perk te stellen zijn er Garnizoensorders bekend (1725
Garnizoen Venlo) waarbij werd bepaald, dat die manschappen welke
deze patrouilles bij hun ronde hinderden in arrest zouden worden
gesteld. Wanneer zij bovendien in het bezit waren van kannen en
glazen, al of niet eigendom van de kastelein, dan moesten deze in
stukken worden geslagen. Rond 1740 werd deze vorm van retraite
/ taptoe door de legerleiding afgeschaft. Vanaf die tijd werd het taptoesignaal uitsluitend in de kazerne of het kampenement gegeven
en had daarmede zijn eigenlijke betekenis verloren.
Een uitzondering hierop werd nog wel eens gemaakt bij feestelijke
gelegenheden. Dan werd er bv. op een marktplein een uitgebreide
taptoe gepresenteerd met medewerking van tamboers, hoornblazers en het regimentsmuziekkorps. De oorspronkelijke retraite /
taptoe geslagen door een tamboer en/of geblazen door een pijper
of hoornblazer was niet veel meer dan een signaal. Ik moet hieraan
toevoegen, dat tot aan het midden van de 18e eeuw ieder militair

onderdeel zijn eigen signalen kende. Dit was weinig bevorderlijk
voor de eenheid en schiep nogal eens verwarring. Rond 1750 deed
de “Prince Taptoe” zijn intrede welke als officieel retraitesignaal
voor de krijgsmacht vanaf die tijd gold. De verschillende legeronderdelen mochten wel hun eigen retraitemelodie behouden; uit
dit gegeven werden later de regimentsmarsen gecomponeerd. Pas
aan het einde van de 18e eeuw krijgt deze “Prince Taptoe” meer
inhoud. Nadat het signaal had weerklonken werd er gewijde muziek
gespeeld uit “Valerius Gedenckclank” gevolgd door het Wilhelmus.
Na enige tijd ontstond er een traditionele taptoe welke een aantal
elementen in zich had welke men ook nu nog aantreft in de finale bij
de uitvoering van een taptoe.
Roffel Tamboers
Taptoe Tamboers
Koraal
Taptoe Infanterie of Bereden Wapens
Marsen
Regimentsmars
Wilhelmus
In de loop der geschiedenis is dit vrij simpele taptoe gegeven uitgegroeid tot een uitgebreid muziekfeest van kleur en klank; exercitie
en beweging. Het is een schitterend samenspel van tamboers;
pijpers en hoornblazers in samenwerking met de militaire orkesten
en fanfares.

Redactie: Ton van Berkel

5 Jubilarissen bij Sint Sebastianus Neer.
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JO BECKERS BENOEMD TOT ERE-INSTRUCTEUR VAN
HARMONIE SINT JOSEPH NEDERWEERT
Tijdens het Zomeravondconcert op donderdag 10 juli 2014 nam Jo Beckers na ruim
38 jaar afscheid als instructeur van de slagwerkgroep van de harmonie. Onder leiding
van Jo Beckers ontwikkelde het trommelkorps van de harmonie zich tot drumband en
verder tot de slagwerkgroep van vandaag de dag. Hij heeft in die 38 jaar veel nieuwe
gezichten binnen de drumband onder zijn hoede gehad. Aan de huidige groep heeft
hij toch wel het langste directie heeft gegeven. Met deze groep behaalde hij ook de
meeste successen. Zo werd de slagwerkgroep onder zijn leiding in de 3e divisie in 2009
Limburgs Kampioen en in 2010 Nederlands Kampioen.
Toen Jo Kneepkens, de oprichter van de drumband van Harmonie St. Joseph, in 1975 aan gaf te willen stoppen als
instructeur, moest er op zoek gegaan worden naar een opvolger. Op aanraden van Koos Schroën uit Heijthuijsen werd
Jo Beckers benaderd. Jo had toen al op jonge leeftijd verschillende korpsen onder zijn hoede. Het ging er toen in die tijd
wat anders aan toe als nu. Aan de keukentafel werd een en ander besproken en besloten en Jo startte als instructeur in
Nederweert bij de drumband van Harmonie St. Joseph. Toen niet wetende dat hij heel lang aan deze vereniging verbonden zou blijven en dat hij daar de liefde van zijn leven zou leren kennen, zijn vrouw Willemien Cuijpers. Samen hebben ze
inmiddels twee dochters, een schoonzoon en Jo’s grootste trots kleindochter Isa. Over een tijdje wordt de familie weer
uitgebreid.
Na de concoursdeelname van 2009 heeft Jo al eens aangegeven, dat dit heel waarschijnlijk zijn laatste concours zou zijn.
In 2013 is hij toch nog een keer met zijn slagwerkgroep op concours gegaan. Vóór dit concours gaf Jo aan echt te gaan te
stoppen als instructeur.
Hij stopt niet omdat de klik of de chemie er niet meer is, of omdat hij het niet meer naar zijn zin heeft bij de slagwerkgroep, maar omdat hij het tijd vond voor wat anders en hij zo nog een mooie groep kon achterlaten voor zijn opvolger. Jo
gaf meteen aan dat hij zou blijven tot er een goede opvolger voor hem gevonden zou zijn. Die opvolger is Patrick Vlassak
uit Weert geworden. Jo droeg tijdens het Zomeravondconcert officieel de directie van de slagwerkgroep aan Patrick over.
Jo is spelend lid als slagwerker bij het harmonieorkest. Ook verzorgt hij alle grafische uitingen van de harmonie. En ok dat
blijft hij doen. Zo blijft Jo samen met zijn vrouw Willemien verbonden aan Harmonie St. Joseph.
Harmonie St. Joseph Nederweert is Jo Beckers enorm dankbaar. In 2007 is hij tijdens het Nieuwjaarsconcert al benoemd tot Lid van Verdienste. Daar werd een nieuwe waardering aan toegevoegd. En dat was meteen ook een primeur.
Voorzitter Giel Bruijnaers deelde tijdens het concert mede dat het bestuur van de harmonie besloten heeft de titel ERE
INSTRUCTEUR in te stellen en deze eretitel te verlenen aan Jo Beckers uit Ospel als dank voor zijn betrokkenheid en bijzondere en jarenlange inzet.

Het KNMO

Verzekeringspakket
De fusie van VNM en KNFM tot KNMO
heeft veel voordelen. Eén daarvan is de
vorming van KNMO verzekeringen. Daar
krijgt u als muziekvereniging optimale
dekking voor de beste prijs.
Voor verenigingen die voorheen via de KNFM verzekerd
waren verandert er niets. Oud VNM verenigingen moeten
zich per 1 juli opnieuw verzekeren.
Het KNMO verzekeringspakket is ontwikkeld door verzekeringsmaatschappij Aon, een internationale assurantiemakelaar. Aon is specialist in muziekverzekeringen en al vele jaren
verzekeringspartner van de KNFM. De verzekeringen passen
precies bij de specifieke risico’s voor muziekverenigingen.
“Denk aan zaken als aansprakelijkheid en de waarde van de
instrumenten en bijvoorbeeld uniformen”, aldus Cora Hoek,
medewerker van Aon. “Die kunt u bij KNMO verzekeringen
afzonderlijk afdekken, met de juiste balans tussen zekerheid
en een scherpe prijs”.
KNFM verzekeringen die al via Aon liepen, worden ongewijzigd overgezet naar het KNMO-verzekeringspakket. Deze
verenigingen worden hier nog over geïnformeerd. Voor
verenigingen die via de VNM verzekerd zijn is het echter
opletten. Cora Hoek: “Deze verzekeringen vervallen per 1 juli
2014. Regelt u niets, dan is de vereniging straks onverzekerd.
Dat betekent forse risico’s. Met name bij brand, diefstal of
aansprakelijkheid kunnen de kosten snel oplopen. Gelukkig biedt het KNMO verzekeringspakket daarvoor een goed
passend alternatief”.

Als je al het geluk hebt dat de weergoden meespelen, dat het net op die dag
koningsdag is, en St. Jan Baexem dan ook
nog koning schieten heeft, dan kan de
dag niet meer stuk.
Vicevoorzitter Tjeu Timmermans en secretaris Frans Voermans hadden een uitnodiging ontvangen om bij Sint Jan
Baexem een jubilaris te huldigen.
Op de plaats van handeling aangekomen bleek het in totaal
om opgeteld 150 lidmaatschapsjaren te gaan. Paul Scheepers was man die door de LBT gehuldigd ging worden, 25
jaar lid van Sint Jan en 25 jaar tamboer. Op negen jarige
leeftijd als kleine trom speler begonnen bij Sint Jan en dit
nog altijd met veel plezier uitvoeren, dat waren de woorden
van Paul toen we hem met het zilveren insigne verrasten.
Dat Paul niet alleen een goede muzikant is, bleek wel uit zijn
koningschap in 2003, wat niet als een verrassing aankwam.
Dat de familie Scheepers uit goed schuttershout is gesneden bleek wel bij de volgende jubilaris. Pauls broer Roy, die
ook 25 jaar lid bij St Jan is en in 2000 zich koning mocht
schieten werd namens de OLS federatie onderscheiden.
Ook Roy was kleine trom speler maar helaas door tijdgebrek heeft hij de trom aan de wilgen moeten hangen, maar
schiet nog altijd als de beste.
Verder was er nog John van Bilzen en Chris Linssen die 40
jaar lid waren van Sint Jan Baexem, ook deze twee jubilarissen mochten wij feliciteren met hun 60 jarig lidmaatschap.
Van de genoemde 60 jaar was Chris 31 jaar Tambour-maître,
zowaar een hele prestatie. Na de decoratie door de LBT
en de OLS federatie kregen de jubilarissen een klinkende
serenade van Fanfare Aurora, en kon het koningsschieten
beginnen.

Redactie: Tjeu Timmermans

Alles over het KNMO verzekeringspakket vindt u op www.
knmoverzekeringen.nl. Heeft u vragen of hulp nodig bij het
kiezen of afsluiten van de nieuwe verzekering? Neem dan
contact op met Cora Hoek van Aon of met één van haar collega’s via tel: 010 - 448 88 75.

150 jaar
lidmaatschap
bij Sint Jan
Baexem.
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Workshops ondersteuning besturen
In 2013 organiseerde het Huis
voor de Kunsten Limburg
een reeks workshops in
het kader van de regeling
‘ondersteuning besturen’

Drie LBT

jubilarissen

bij Sint
Urbanus
Maasniel.

Na een geweldige H. Mis opgeluisterd door het jachthoornkorps van Schutterij Sint Urbanus Maasniel en
de gebruikelijke koffietafel, was het de beurt aan de
afvaardigingen van de Midden Limburgse Schuttersbond en de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen om
de jubilarissen van Sint Urbanus te huldigen.

Redactie: Frans Aben

10 jaar lid van de LBT waren Mevr. Josien Delissen en
haar zoon Bart Schattorie, Josien bespeelt de jachthoorn en Bart de bekken.
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40 jaar lid van de LBT was Wil Koelen Tambourmaître, Wil was in 1974 begonnen bij Oranje Nassau
in Roermond, later overgestapt naar Cornelis Irene
in Posterholt en uiteindelijk beland bij Schutterij Sint
Urbanus Maasniel.
Na de huldiging van de jubilarissen werd er vertrokken naar het schietterrein om te schieten voor de titel
Koning van Sint Urbanus.
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uit de Motie Limburgse
Volkscultuur. Wegens grote
belangstelling vindt in de
periode september-november 2014 wederom een serie
workshops ter versterking
van bestuurskracht plaats.

1) Workshop Functiegericht besturen
(NIEUW)
Ingrid van der Sterren - Van der Sterren
Marketing & Communicatie
Besturen kun je leren. Al leren de meeste
bestuursleden het besturen in de praktijk. Dat is jammer. Want voor de één
betekent besturen daarom een sprong
in het diepe. De ander zal er uit angst
voor wat hem te wachten staat, nooit aan
beginnen. Verenigingen functioneren
beter als ze effectief worden bestuurd,
de talenten van vrijwilligers worden
beter benut en nieuwe bestuursleden
zijn gemakkelijker te vinden als er meer
kennis en vaardigheid is op het gebied
van besturen. Het bestuur van een
vereniging wordt voorgesteld als een
team. Elk bestuurslid heeft zijn eigen rol
en inbreng. Waarom is het interessant
een bestuursfunctie te bekleden? Welke
taken en functies zijn er? Hoe bestuur je
een vereniging vanuit een vooropgezet
plan? Bovendien is er aandacht voor effectief communiceren met leden, vrijwilligers en de buitenwereld.

3) Workshop Crescendo van mijn verenigingsimago (HERHALING)
Peter Deriks - Viduro Marketing &
Communicatie
Bent u op zoek naar manieren om uw
vereniging beter te promoten bij potentiële nieuwe leden? Of wilt u de vereniging
juist krachtiger profileren bij uw publiek?
Bij het binden en boeien van (nieuwe)
leden en publiek is uw imago van groot
belang! Om uw verengingsimago positief
te versterken, is het belangrijk om eerst
zicht te krijgen op uw vereniging: uw
identiteit, uw huidige imago en hoe dit
aansluit op uw doelstellingen en doelgroepen. Als deze ankerpunten bekend
zijn, maken we u ervan bewust hoe u
communicatie én meer kunt inzetten
om uw imago positief te beïnvloeden.
De workshop is gericht op het leren
presenteren van de vereniging, zowel
intern en extern. Communicatie vormt
hiervan een belangrijk onderdeel, maar
ook andere elementen zoals symbolen en
gedrag van de vereniging, spelen een rol.

Muziekgezelschappen (LBM), Limburgse
Bond van Tamboerkorpsen (LBT), Oud
Limburgse Schuttersfederatie (OLS),
Verenigde Nederlandse Koren - afdeling
Limburg (VNK-Limburg).

4) Workshop Vinden en binden van vrijwilligers (HERHALING)
Yvonne Hanraets - Match

Functiegericht besturen - (nieuw)
22 september 11 november, 15 oktober

De workshop ‘Functiegericht besturen’
is bedoeld voor onervaren bestuurders
en bestuurders met niet meer dan 2
jaar ervaring bij één van de betrokken
verenigingen.

Hoe haal ik de juiste vrijwilliger binnen?
Wie is dat dan? En waar vind ik die vrijwilliger? Heb ik helder wat deze persoon
moet doen, hoe lang en/of hoe vaak? Wat
kan ik doen om de vrijwilliger gemotiveerd te houden?

2) Workshop Beter gezien en gehoord
worden via social media (NIEUW)
Peter Bernsen - BernsenConnect

Voor veel verenigingen is het een hele
kunst om genoeg vrijwilligers te vinden
die goed in de organisatie passen en om
ze vervolgens aan zich te binden. Het
is steeds minder vanzelfsprekend dat
mensen vrijwilligers- en/of bestuurswerk doen. De vrijwilliger van nu is niet
dezelfde als die van vroeger. Druk bezet,
van jong tot oud, vragen zij een andere
benadering van het vrijwilligerswerk. De
workshop ‘Vinden en Binden van vrijwilligers’ leert u waar u op kunt letten bij
het werven van vrijwilligers. De workshop is een mix van kennisoverdracht,
het ontdekken van verbeterpunten
binnen de eigen werving en het delen
van ervaringen met elkaar. Aan de hand
van de vijf B’s en een Quickscan Vinden
& Binden krijgt u als deelnemer handvatten mee die u in de praktijk direct kunt
toepassen.

Social media expert, bestuurder zwemvereniging en ‘oud’ muzikant Peter
Bernsen neemt u mee in het beter
zichtbaar krijgen van uw vereniging.
Hoorbaar en zichtbaar zijn voor iedereen
die wil genieten van alles wat uw leden
en vereniging doen. Hoe kan ik Facebook
en YouTube als vereniging nuttig inzetten? Hoe organiseer ik dat de kanalen
actief worden en blijven? Hoe laat ik
mijn doelgroep in contact komen met
de social mediakanalen van de vereniging? Welke berichten zijn interessant
om te posten? Dit alles wordt tijdens
de workshop uitgelegd. U gaat tijdens
de workshop ook zelf aan de slag met
Facebook en YouTube. Zo leert u hoe u
een Facebookpagina voor de vereniging
inricht, hoe u volgers krijgt en vele andere handige tips ans tricks.

Aanmelden
Deelname aan de workshops is gratis voor deelnemers van lidverenigingen van: Limburgse Bond van

Meld u aan voor (één van) de workshops
via de inschrijfformulieren op de website: www.hklimburg.nl/motievolkscultuur. Per workshop kunnen maximaal 25
personen deelnemen. Wees er dus snel
bij, want vol = vol!
Voor wie?
De workshops zijn bedoeld voor:
• Bestuursleden (voorzitter, vicevoorzitter, secretaris, penningmeester, bestuursleden)
• Commissieleden
• Overige leden van verenigingen
• Dirigenten, assistent-dirigenten, docenten en instructeurs
Workshopdata:

Beter gezien en gehoord worden via
social media - (nieuw)
16 september, 30 september, 10 september
Crescendo van mijn verenigingsimago (herhaling)
7 oktober, 30 oktober, 28 oktober
Vinden en binden van vrijwilligers - (herhaling)
19 november, 13 november, 4 november
Locatie
Om voor iedereen een acceptabele
reistijd mogelijk te maken, worden de
workshops aangeboden op drie locaties
in Limburg:
• Noord-Limburg:
Muziekzaal De Speulplats, Mgr.
Jenneskensplein 7, 5864 CS Meerlo
• Midden-Limburg:
Fanfarezaal van fanfare St. Joseph,
Lisweg 8, 6102 CW Pey-Echt
• Zuid-Limburg:
Maaslandcentrum Elsloo, Burg.
Maenenstraat 45, 6181 EA Elsloo
Tijdstip
De workshops vinden plaats van 19.30
tot 22.00 uur op bovenstaande locaties.
magazine “de Tamboer”
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Redactie: Chantal Kamstra

Jubileumconcert drumband Aurora zeer geslaagd!!

14

Op zondag 25 mei jl heeft de drumband van Koninklijke harmonie
Aurora uit Grevenbicht in het Forum
te Sittard een wervelend concert
gegeven.
Zij deden dit in het kader van het
150-jarig bestaansfeest van de
vereniging.
Het thema van dit concert was:
‘Auroma’.
Voor de pauze konden de bezoekers
genieten van een drumshow op
olievaten en een muziekstuk met
typemachines. De muziekstukken
werden aan elkaar verbonden door
korte toneelstukjes.
Zo zag iedereen hoe een werknemer genoeg had van zijn werk in de
fabriek en besloot om op reis te gaan
naar Rome. Vanwege geldgebrek
moest dit echter per fiets….
Onderweg ging onze vakantieganger
door verschillende landen. Hij reed
door Frankrijk en werd hier verrast
door een optreden van de drumband
aangevuld met een accordeonist.
Daarna ging de reis door Oostenrijk,
alwaar onze jongste drummers hem
met boomwhackers amuseerden.
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Daarna viel onze vakantieganger
in slaap en zag in zijn dromen een
spectaculair optreden van de blue
man group.
Gelukkig kon hij daarna wel weer
rustig wakker worden, door een
prachtige vertolking van het lied
‘Sorry’ van Kiteman, waarbij de
drumband werd aangevuld met
de jonge, talentvolle bugelspeler
Romano Diederen.
Net voor de pauze waren de bezoekers er getuige van dat de vakantieganger in de Romeinse put tuimelde.
Na de pauze werden de bezoekers
verrast door een voltallig Romeins
leger dat het Forum binnen kwam
marcheren, met in hun kielzog keizer Aurorus Grevenbichtus, heerser
over Beeg en omstreken. De keizer
heeft vier jubilarissen gehuldigd,
te weten Roel van Didden en Rob
Bergers, 15 jaar lid en Fre Hermans
en Mart Smeets beiden 10 jaar lid.
Daarna werden statige muziekstukken afgewisseld met ludieke
toneelstukjes, waarbij het feestmaal
van de keizer, compleet met drie

stuntelende koks en rondvliegende
borden, bestek en eten toch wel een
hoogtepunt was.
Ook de jeugd kwam nog een keer aan
de beurt, en zij brachten een leuke
act met shakers.
Hierna werd het tijd voor wat serieuzer werk en moesten de gladiatoren
aan de bak.
Maar drummers blijven drummers,
dus ook onze gladiatoren gingen
aan de slag met speren, schilden en
zwaarden om muziek te maken.
Twee gladiatoren en twee drummers
gingen daarna daadwerkelijk het
gevecht met elkaar aan.
Na de overwinning van één van de
gladiatoren was het alweer tijd voor
het laatste, prachtige muziekwerk.
Na een minutenlange staande ovatie
was het concert toch echt ten einde.
De drummers kunnen met veel
plezier terug kijken op dit geweldige
concert.
We willen nogmaals onze dank
uitspreken aan allen die hebben geholpen om dit concert tot het succes
te maken wat het is geweest.

