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Fanfare Sint Martinus 
 

Secretariaat 
Jacqueline Kiggen, Maalsteenstraat 7, 6129 JH, Urmond 
Telefoon 046-4338310  
E-mail: j.kiggen@planet.nl 
Banknummer: NL48RABO0149267835 (Rabobank) 
Website: www.martinusurmond.nl 
 
Stichting Vrienden van Fanfare Sint Martinus 
Secretariaat: Marktschip 49, 6129 NB, Urmond  
E-mail: jacobs28@ziggo.nl 
Banknummer: NL05RABO0149249888(Rabobank) 
 

Redactie 
Christie Brüls, Jacqueline Kiggen, Huub Kiggen, Jan Mennen, 
Felix Reinartz en Hub Vaessen 
 
Vormgeving en lay-out 
Christie Brüls  
 
Druk 
Geleen Kopie 
 
Advertenties, bezorging, opmerkingen 
Huub Kiggen, telefoon 046-4338310 
E-mail: h.kiggen@planet.nl 
 

Bijdragen aan dit nummer 
Christie Brüls, Piet Janssen, Jan Mennen, Wil Meulenberg en 
Wim Smits  
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Ten geleide 
 
De vakantieperiode is weer voorbij en we kijken in dit Muzikrantje 
terug naar de activiteiten die geweest zijn en staan stil bij het 
overlijden van ons boegbeeld Jo Cosemans. 
Piet Janssen schreef een “In Memoriam” over Jo. 
Op onze voorpagina staat ons nieuwe lid van verdienste Piet, waarover 
Jan een korte impressie maakte in de rubriek “Omslagfoto”. 
Christie had veel inspiratie en verzorgde naast de voor- en 
middenpagina met leuke foto’s, ook de verhalen over de Sint 
Leendertmarkt en de Seizoensafsluiting. Christie bedankt. 
Wim Smits schreef, als een volleerd verslaggever, over ons 
Themaconcert “Zuid Amerika” waaruit blijkt, dat hij een echte 
voetbalkenner is. 
De “Wistjedatjes” zijn waarschijnlijk door het prachtige zomerweer 
opgedroogd, gezien het aantal dat verzameld is en Wil zorgde 
natuurlijk voor het gebruikelijke voorzitterspraatje.  
 
Inzenders bedankt en lezers veel leesplezier toegewenst. 
 
Bijdragen voor het volgende nummer graag voor eind september bij de 
redactie inleveren.  
 
Agenda 
• Zaterdag 6 september om 18.30 uur Concert Urmonderhof 
• Zaterdag 13 september om 18.00 uur Marcheerrepetitie 
• Vrijdag 26 september t/m 28 september Verenigingskamp 
• Zondag 5 oktober om 10.00 uur Opluistering Zeswekendienst  

Jo Cosemans 
 
Bedankt 
• De Vrienden voor hun gift uitgereikt tijdens de Sint 

Leendertmarkt 
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Omslagfoto 
Deze keer prijkt een foto van 
Piet Janssen op de voorpagina 
van het Muzikrantje.  
Piet gaf begin juli aan dat hij 
vanwege tandproblemen helaas 
moet stoppen als actief 
muzikant van onze vereniging. 
Vanwege zijn jarenlange 
bijzondere inzet voor ons korps 
werd hij benoemd tot lid van 
verdienste.  
Vijf jaar geleden werd hij al 
koninklijk onderscheiden als lid 
van de Orde van Oranje Nassau. 
Overigens wil Piet zich blijven 
inzetten voor Sint Martinus, zij 
het in een andere vorm dan als 
muzikant. 
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Sint Leendertmarkt 2014 
Na twee jaar “de Vrijheid Urmond” was er dit jaar weer een Sint 
Leendertmarkt. Dit was de veertigste en mogelijk laatste editie van deze 
markt. Gewoontegetrouw opende de fanfare de markt met een 
openluchtconcert. Het weer was gelukkig goed; geen regen en een 
aangename temperatuur. We voerden alvast enkele werken van het 
themaconcert uit, zodat dit concert een mooie try-out was voor het concert 
op 4 juli. Ook speelden we enkele marsen. Inge was gelukkig voldoende 
hersteld om haar solo in Oblivion te spelen. 

 

 

 

 

 

  

Onze ingehuurde paukenist had geen gelegenheid gehad van te voren met de 
fanfare te repeteren en kreeg tijdens het concert nog enkele instructies van 
Maurice. Gelukkig ging alles redelijk goed en werd het een aangenaam en 
relaxed concert. Wel bleek onze plek midden op de straat niet zo gelukkig 
gekozen. Er liepen vrijwel voortdurend mensen langs aan weerszijden van het 
orkest, ook tijdens het musiceren. Dit werd door een aantal muzikanten toch 
wel als hinderlijk ervaren. Maar zelfs een blokkade opwerpen met een stoel 
en een baskoffer hielp hier niet tegen. Volgende keer toch maar een andere 
plek uitzoeken wellicht, als er nog een volgende keer komt tenminste. 
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Ook dit jaar mocht de fanfare een enveloppe (met inhoud) in ontvangst 
nemen van de Vrienden van de Fanfare. Hartelijk dank hiervoor. 

Christie Brüls 
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IN MEMORIAM JO COSEMANS 
Op 7 augustus 2014 overleed op bijna 
83-jarige leeftijd Jo Cosemans, een 
van de meest markante leden in de 
geschiedenis van onze fanfare. 

In 1945 wordt Jo voor ‘t eerst 
vermeld in de officiële ledenlijst.  
Hij bleef actief tot en met het 
Kerstconcert in 2001. 
 
Vele jaren lang was hij een dragende 
muzikale kracht binnen onze 
vereniging. 

Achtereenvolgens speelde hij 1e piston/cornet, solobugel en 
uiteindelijk tuba. 
Lange tijd vervulde hij de functie van onderdirigent en straatdirigent. 
Tot aan de introductie van het computertijdperk verzorgde hij ook –
zoals alles wat hij deed- tot in de puntjes het muziekarchief van onze 
vereniging. 
 
Ook maakte Jo tot aan de opheffing deel uit van het Harmonieorkest 
van de Staatsmijn Maurits, dat niet alleen binnen de provincie in hoog 
aanzien stond. 
Samen met enkele van zijn leeftijdgenoten binnen de vereniging was 
hij in de jaren 50 van de vorige eeuw ook drummer van dansorkest “De 
Vrolijke Vrienden”. 
Daarnaast stond Jo in de jaren 50 ook mede aan de basis van de 
Hofkapel tijdens het carnavalsseizoen. 
In een later stadium mondde diezelfde Hofkapel in de jaren 60 uit in de 
“Hetzendaeler Muzikanten”.  
Jo was vele jaren muzikaal leider van dit in de wijde omtrek tot begin 
jaren 90 succesvolle blaasorkest. 
 
Hij vormde tientallen jeugdleden, na hun solfège-opleiding, tot 
verdienstelijke blazers binnen onze fanfare. De wijze waarop had ook 
nog als bijkomend effect, dat er onderlinge muzikale 
vriendschapsbanden werden gesmeed, die het muzikale peil van  
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Fanfare St. Martinus bepaald geen windeieren heeft gelegd. Zijn 
aanpak werkte uitermate motiverend.  
De door Jo in het leven geroepen liefhebbersrepetities op 
zondagmorgen werden een begrip. Zij hadden primair als doel 
iedereen te helpen bij het onder de knie krijgen van bepaalde moeilijke 
passages in de uit te voeren muziekwerken.  
Deze vrijblijvende repetities werden met het verstrijken van de tijd 
steeds drukker bezocht. Dat werd mede bevorderd door het 
traditionele Frühschoppen na afloop in café Hetzendael. 
 
Uit deze opsomming van wapenfeiten moge blijken, dat Jo zijn liefde 
voor de muziek op velen heeft overgedragen. 
Zijn enorme inzet voor de muziekbeleving in Urmond en in het 
bijzonder voor Fanfare St. Martinus werd onderstreept met de 
toekenning van een Koninklijke Onderscheiding. 
Na beëindiging van zijn actieve muzikale loopbaan in 2001 werd Jo bij 
bestuursbesluit benoemd tot lid van verdienste. 
Ter bevestiging hiervan werd een mars met de titel “BOEGBEELD” aan 
Jo opgedragen.  
Vanwege de hem zo kenmerkende bescheidenheid voelde hij zich 
ietwat ongemakkelijk bij deze titel. 
Jo bleef tot op het laatst een zeer trouwe bezoeker van onze 
concerten. 
Vanwege zijn persoonlijkheid, inzet en liefde voor de blaasmuziek was, 
is en blijft Jo in onze herinnering een voorbeeld voor iedereen die 
Fanfare Sint Martinus een goed hart toedraagt. 
 
Op 7 augustus jongstleden heeft Fanfare St. Martinus helaas afscheid 
moeten nemen van dit BOEGBEELD 
 
 
Moge Jo rusten in vrede !    Piet Janssen 
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Van de voorzitter.... 

Beste muziekvrienden,  
 
de vakanties zijn voor de meesten alweer 
voorbij. Hopelijk heeft iedereen volop 
kunnen genieten van de nodige vrijheid 
en de zonnestralen waaraan deze zomer 
gelukkig geen gebrek was.  
 
Helaas moesten we op 7 augustus j.l. 
toch nog onverwacht, afscheid nemen 
van ons dierbaar Lid van Verdienste, Jo 
Cosemans.  
Aan de ene kan zijn we zeer droevig dat 
hij er niet meer is, maar aan de andere 

kant ook heel erg dankbaar voor alles wat hij in lengte van jaren voor 
onze vereniging heeft gedaan en heeft betekend. Hij zal altijd in onze 
herinnering blijven.  
We vinden het een eer dat we op 5 oktober a.s. de zeswekendienst 
mogen opluisteren en wensen de familie heel veel sterkte toe in de 
verwerking van dit grote verlies.  
Het themaconcert “Zuid-Amerika” ligt nog vers in het geheugen. Een 
bijzonder concert.  
De toch wel onverwachte prestaties van het Oranje-elftal gaven het 
thema een ' tastbare' betekenis.  
Vooraf mochten we genieten van verrassende optredens van onze 
leerlingen en vervolgens werd een flink aantal kersverse diploma's van 
de muziekschool uitgereikt. Jongens en meisjes, goed bezig, proficiat ! 
 
De fanfare bracht een uitgebreid en toegankelijk programma en onze 
drumband sloeg de spijker op zijn kop met een ludiek optreden 
helemaal in de voetbalstijl. Mooi gedaan, we hebben genoten ! 
 
Er was ook tijd voor een welverdiend dankwoord aan Piet Janssen die 
na de serenades op zondag 13 juli, de trompet aan de wilgen heeft 
gehangen. Gelukkig blijft hij wel bij ons als Lid van Verdienste.  
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Piet, nogmaals hartelijk bedankt voor alles wat je voor onze vereniging 
gedaan hebt. Van de mars Finito, die je als afscheidscadeau voor ons 
schreef, zullen we nog lang plezier hebben ! 
 
De seizoensafsluiting werd ook dit jaar weer prima georganiseerd. Na 
een nuttige workshop konden we genieten van een leuke speurtocht in 
het dorp en aansluitend van een traditioneel goed verzorgde en 
smakelijke barbecue. Iedereen die heeft bijgedragen aan het slagen 
van deze dag, heel erg bedankt.  
 
Verder een dikke proficiat aan het Gouden Bruidspaar Thieu en Etie 
Cosemans. Het was erg plezierig om net voor het begin van de vakantie 
bij ons Lid van Verdienste en zijn gouden bruid een serenade te mogen 
brengen.  
 
Het nieuwe seizoen staat weer voor de deur. Eind september gaan we 
op kamp in het Belgische land. Graag wil ik de activiteitencommissie 
alvast bedanken voor de inspanningen en hen veel succes toewensen 
met de voorbereidingen.  
 
Als we ons allemaal blijven inzetten voor onze club zal het zeker en 
vast weer een fijn seizoen worden.  
Met muzikale groeten,     Wil Meulenberg  
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Themaconcert ‘Zuid Amerika’ 
WK2014, Brazilië, Zuid Amerika.  
Een mooi affiche voor het voetbal.  
Een dankbaar affiche als thema voor 
een concert.  
Een podium voor de voetballers om 
hun kunnen te etaleren.  
Een podium voor muzikanten om 
eens lekker los te gaan.  
De stadionspeaker Wil Meulenberg 
heet alle supporters van harte 
welkom in de met veel vlaggen 
versierde arena. Een groene vlag met 
Arabisch schrift veroorzaakt enige 
commotie daar deze veel gelijkenis 
vertoont met een uitspatting van de 
gebleekt gecoiffeerde haatzaaier uit 

Venlo. Speculaties in die richting worden professioneel de kop 
ingedrukt.  
In de warming up laten zoon Stan en moeder Manuela Janssen al fraaie 
staaltjes samenspel op bugel en trompet horen. Bas Nitsch en Vince 
Vaessen grijpen hun kans om solo op slagwerk aan de bak te komen 
aangezien de trainer hun talent misschien op de bank zal laten 
verpieteren? Gevreesd wordt voor een transfer voordat ze in de eigen 
hoofdmacht aan spelen toekomen. 

 
Vervolgens verschijnt de fanfare op het strijdtoneel.  
Trainer Maurice Daemen heeft op het allerlaatste moment nog 
versterking laten aanrukken van een combo bestaande uit toetsenist 
Rob en de gitaren Bas en Slag. Zij mogen bij de openingsmars Atlantic 
Quest hun krachten sparen voordat ze bij de Rivieren Cyclus van  
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Malando bewijzen een aangename meerwaarde voor het team te zijn. 
Spreekstalmeester Piet Janssen weet bij de aankondiging van Oblivion 
van Astor Piazolla, middels een bruggetje naar de tranen van Maxima 
tijdens het spelen van Adios Nonino door Carel Kraayenhof op 
bandoneon bij de huwelijksplechtigheid van Prinses Maxima met 
koning Willem Alexander, de juiste sfeer voor te bereiden.  
 
Muziek is emotie. In dit ingetogen werk wordt deze emotie fraai 
ingeleid door soliste Inge Mertens op saxofoonsopraan, waarna het 
hele orkest middels een melodielijn, die schittert door eenvoud, je een 
kippenvel moment bezorgt.  
Inge mag vervolgens de zakdoek aandragen om de tranen bij het slot te 
drogen. Ook heeft zij de tip van Jean Tholen in het vorige Muzikrantje 
ter harte genomen. Ze gebruikt meer tijd om het applaus in ontvangst 
te nemen, denk aan een publiekswissel voor een speler die de 
wedstrijd heeft gemaakt.  
De fanfare vervolgt met het derde deel van Excalibur van Jan van der 
Roost. Een spektakel aan noten gelijk een offensief vlak voor de rust. In 
het beeld van de programmering geen goede tactische zet.  
Het is als het Engelse voetbal op dit WK, weinig swing en dus niet erg 
succesvol.  
Dankzij de hitte: drinkpauze om op andere gedachten te komen. 
Gelukkig brengen Gloria Estafette en Postcard from Mexico  weer Zuid 
Amerikaanse klanken op de mat en keert de stemming ten goede. Het 
hoogtepunt is Chuck Mangione’s Children of Sanchez.  
De opzwepende drums op de tribune moeten de achterhoede 
trombones op sleeptouw nemen. Zij worden uit de wind gezet door de 
voorhoede trompetten die wat lichtvoetiger zijn.  
Na dit energiek begin vrij spel voor Kelly Cremers op altsaxofoon met 
haar eerste solo. Gelijk Huntelaar die die strafschop in de laatste 
minuut tegen Chili na overleg wel wil nemen. Goed gespeeld, knap 
gedaan. Nu maar hopen dat de trainer je bij de volgende solo weer het 
vertrouwen schenkt.  
 
Ook Nancy Pepels op hoorn en Jacqueline Kiggen op bugel spelen fraai 
hun gedragen soli waarna het geweld weer losbarst.  
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Themaconcert 2014

Lid van verdienste 
Piet Janssen praatte het 
concert aan elkaar.

Kelly speelde haar 
eerste solo.

Er werden diploma’s uitgereikt aan Joyce Gabriël 
(links), Gilian Hubers (midden) en Vince Vaessen 
(rechts).

Z U ID
AMERIKA

Z U ID
AMERIKA

Z U ID
AMERIKA

Z U ID
AMERIKA



De drumband presenteerde zich in voetbalstijl.



 
Na Braziliaanse klanken in Samba de Janeiro met mooie aanvullingen 
gespeeld door het combo eindigt de fanfare haar concert met een 
populaire melodie met een erg moeilijke naam die ik jullie bespaar. 
 

Aansluitend wordt Piet Janssen, die na 
ruim 50 jaar als muzikant stopt, 
bedankt voor een indrukwekkende lijst 
van diensten voor de vereniging.  

Hij wordt benoemd tot lid van 
verdienste.  

Piet, proficiat en bedankt!! 

 
 
 
 
 

Na de rust worden we verrast als twee voetbalteams en scheidsrechter 
Roy van Wersch het strijdtoneel betreden.  
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Na het zingen van het Wilhelmus (gelukkig dat de tekst geprojecteerd 
wordt) volgt de toss en kan na het fluitsignaal van de scheidsrechter de 
wedstrijd beginnen.  
De ’s Gravensamba van Michel Ponsioen werkt als een opwarmertje 
voor het publiek: de muzikanten gaan erg gelijk flink tegenaan.  
Bij Samba on tour gaat een muzikant lelijk over de schreef en wordt 
door Roy met een rode kaart van het veld gestuurd.  
In A la Samba van Mitchell Peters klinken prachtig zwoele klanken van 
xylofoon en marimba’s in fraai neergezette melodielijnen.  
 
Wat een instrumentarium en wat een efficiënt gebruik daarvan.  
Hier zien we een-tweetjes gespeeld worden op een en dezelfde 
marimba. En wat een spelers: het temperament spat ervan af.  
Plotseling ben ik de draad kwijt. Schitterende schaars geklede schonen 
van het Carnaval in Rio worden tijdens het nummer Acapulco 
geprojecteerd. Sorry, mijn aandacht voor de muziek schuift even naar 
het tweede plan.  
Zo zie je maar Jean Tholen, een groot voorvechter voor multimedia bij 
het musiceren, ieder voordeel heb zijn nadeel.  
Pas tijdens het werk Carnaval de Paris bedenk ik dat Acapulco, een stad 

in Mexico, waarschijnlijk niet het nummer is 
geweest met de fraaie beelden. In sfeer van 
het WK wordt het concert van ons 
slagwerkensemble afgesloten.  
Claudia Cosemans arrangeerde Waving Flag 
van K’NAAN, de onofficiële song van het WK 
Voetbal 2010 (zie 
https://www.youtube.com/watch?v=WTJSt4wP2ME).  
 
Roy en zijn teams krijgen het publiek op de 
banken.  
Een mooie en sfeervolle afsluiter.  
 
Als we nu ook nog met voetballen winnen? 

Wim Smits 
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Seizoensafsluiting 2014 
 
De seizoensafsluiting vond ook dit jaar plaats in de fanfarezaal en 
bestond uit een speurtocht en een barbecue. Omstreeks twee uur ‘s 
middags druppelden de deelnemers binnen. Felix regelde de 

inschrijving en liet de deelnemers 
zelf een groep kiezen. Dat bleek 
niet zo handig, want groep vijf 
bestond uit slechts drie personen. 
Dus werd er hier en daar wat 
geschoven zodat er in elke groep 
voldoende deelnemers waren. Ik 

zat in groep drie. De eerste drie groepen konden meteen vertrekken, 
groep vier en vijf kregen eerst een AED-workshop van Hub Vaessen.  

Op een kaart stond het gebied aangegeven waarbinnen de speurtocht 
plaats zou vinden en dat bleek de oude dorpskern te zijn. Er waren 
letters geplakt op ramen van erebestuursleden, leden van verdienste 
en vrienden van de fanfare. Die vormden samen een woord. Ook 
moesten we enkele (toch wel moeilijke) vragen beantwoorden over 
het rijke verleden van de fanfare. Die vragen waren makkelijk te 
beantwoorden als je het Jubileumboek bij je had, maar daar ga je bij 
een speurtocht niet mee slepen. Tenslotte moesten we de locatie van 
objecten op drie foto’s zien vast te stellen. Dat laatste bleek nog het 
gemakkelijkste, hoewel die objecten op de verste punten van het 
zoekgebied bleken te liggen. Het woord dat we met de letters moesten 
vormen was eigenlijk alleen door de drumbandleden te vinden, het 
was namelijk cajun drum. 

 

 

 

Ik denk niet dat er veel fanfareleden zijn die weten wat dat is, ondanks 
het feit dat er een cajun drum gebruikt is in ons themaconcert.  
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Gelukkig zaten er in onze groep ook drumbandleden en zij vonden dan 
ook het woord.  
 
Het weer was een beetje miezerig, met af en toe een buitje. De 

temperatuur was heel 
aangenaam, dus het was goed 
te doen.  
 

De organisatie was blijkbaar 
op hogere temperaturen 
voorbereid want we mochten 
allemaal een flesje water 
meenemen. Dat bleek 
achteraf niet zo hard nodig 
maar was op zich wel een 
goed idee. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We waren ruim op tijd terug voor onze AED-workshop die om kwart 
voor vier begon. Nadat we de werking van het AED-apparaat en de 
organisatie eromheen uitgelegd hadden gekregen, was het wachten op 
de barbecue.  
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Die werd verzorgd door ons vaste 
team staande uit Jos Demandt, 
Nic Janssen en Roel Janssen.  

Omstreeks zes uur konden we 
aanvallen. Het was weer heerlijk! 
Nadat we uitgegeten waren 
konden we nog wat na kletsen in 
de zaal. Wie de speurtocht 
gewonnen heeft weet ik niet, er 
is geen uitslag bekend gemaakt. 
We zullen er maar van uit gaan 
dat iedereen gewonnen heeft.  

Even na zeven uur fietste ik weer naar huis, om enkele uren later te 
kunnen zien hoe het Nederlands elftal een eervolle derde plaats 
bereikte.        Christie Brüls 
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In het weekend van 26, 27 en 28 september 2014 gaan we weer op 
kamp. We hebben in het Belgische land voor de 3e keer de Woushoeve 
gereserveerd.  
Ter plekke zijn er nog voldoende 
mogelijkheden voor leuke activiteiten. 
Denk bijvoorbeeld aan het grasveld met 
daarachter aansluitend een stuk bos. Ook in 
het dorp zelf zijn er nog mogelijkheden 
genoeg om een activiteit te bedenken.  
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Wist je dat...... 
 

• De barbecue bij de seizoensafsluiting weer perfect was? 
• Jos, Nik en Roel voor een lekker stuk vlees zorgden? 
• Er ook een nieuw gerecht op het menu prijkte? 
• Je ook kon genieten van een Limburger? 
• Wij niet weten wat daar de grondstof van was? 
• De legendarische geluidsschermen bij de trombones weg zijn? 
• We deze nu kunnen verkopen? 
• Onze voorzitter een stevige baardgroei heeft? 
• Hij zich zeker drie keer per dag moet scheren?  
• Veel vakantiefoto’s te vinden zijn op facebook? 
• Vooral de zware letsels getoond worden? 
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Onze jarigen in augustus, september en oktober: 
06 augustus Bart Smeets 
09 augustus Sabine Meeks 
11 augustus Wil Meulenberg 
14 augustus Luc Aarts 
19 augustus Raymond Slijpen 
27 augustus Karin Spee 
29 augustus Marcia Cosemans 
02 september Paul Hendrix 
04 september Math Cremers 
05 september Maud Lacroix, Hen Vaessen 
09 september Niels Hendriks 
16 september Martijn Hellenbrand 
23 september Rim Smeets 
30 september Gilian Hubers 
17 oktober Sifra Hendrix 
21 oktober Charles Gelissen 
23 oktober Jos Hellenbrand 
29 oktober Daphne van Erp 
 
Selina Claessen, Kelly Cremers, Sifra Hendrix, Ralf Reinartz met het 
behalen van hun middelbare school diploma  en Joyce Gabriël, Gilian 
Hubers, Lisa Stassen en Vince Vaessen met hun Hafa-diploma’s.   
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Het Muzikrantje verschijnt elke twee maanden 

Jaaradvertentie-abonnement: 
kwart pagina € 25 
halve pagina € 43 
hele pagina € 65 
omslag achter € 120 
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