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Ten geleide 
 
2016 is gestart met het Nieuwjaarsconcert en de Carnaval is inmiddels 
ook achter de rug. Christie maakte een verhaal over de Carnaval en 
verzorgde natuurlijk de vele foto’s en de middenpagina. 
Jan wil dat de lezer zijn hersens pijnigt met een ‘nadenkertje’ en heeft 
een leuk verhaal over vroeger bij benoeming van bestuursleden. 
Tevens hebben Jan en Christie weer veel leuke Wistjedatjes verzameld. 
Wil schreef weer zijn voorzitterspraatje met een terugblik op de 
afgelopen twee maanden. 
 
Bijdragen voor het volgende nummer graag voor eind mei bij de 
redactie inleveren.  
 
Agenda 
• Zaterdag 2 april  Concert fanfare te Merum 
• Vrijdag 8 april  Drumbandconcert met Jick Munroe 
• Zondag 15 april  Jaarvergadering 
• Woensdag 4 mei   Dodenherdenking 
• Donderdag 5 mei  Urpop: Drumband met Jick Munroe 
• Zondag 15 mei  Begeleiding Communicanten 
• Zondag 5 juni  St. Leendertmarkt 
• Zaterdag 16 juli  Wijnfeest i.s.m. Osann 
• Zaterdag 23 juli  Seizoensafsluiting 

Reserveer alvast : 
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S T I C H T I N G   V R I E N D E N   V A N    D E  F A N F A R E   
 S I N T   M A R T I N U S . 
 

Onderstaand een lijst van onze leden in 2015. 

De dames: 
E.Bergevoet, M.Clerx, G.Driessen, A.Gelissen, M.Goossens, 
M.Hellebrand, A.Janssen, R.Mastenbroek, J.Mennen, L.Meuwissen, 
E.Tholen, A.Verbeek, A.Verhaegh, H.v.d.Werf, M.Waelen, D.Wauben, 
A.Wijnands, J.Worms. 
 
De heren: 
L.Aarts, H.Berendsen, H.Bergers, H.Bergevoet, H.Bocken, P.Bors, 
W.Bousardt, J.Bovens, J.Breuls, A.Chorus, J.Cosemans, M.Cosemans, 
H.Cremers, P.van Erp, G.Goossens, H.Govers, J.Hendrix, H.Hendrix, 
H.Hendrix, R.Hendrix, W.Hermans, P.Houben, R.Hubers, J.Jacobs, 
J.Janssen, M.Janssen, N.Knops, J.van Kuyck, J.Lemmens, R.van Leuken, 
J.Mennen, H.Meulenberg, H.Meulenberg, M.Meuwissen, T.Meeks, 
A.Meex, L. van Mulken, H.van Mulken, E.Penders, L.Reinartz, 
W.Schimmel, P.Smits, H.Spronkmans, J.Stoffens, T.Swillens, P.Tholen, 
C. Verhoeve, J.Vola, H.Walschot, L.Wassenberg, H.Wijnands, 
Th.Woltering, J.Worms, W.Worms. 
 
Zakelijk:  
Haan Optiek, Fysio Urmond, Not.Palmen/Dassen, H.Janssen, Pepels 
R&O. 

Beste Vriend-(en)(innen), 

Namens het bestuur onze hartelijke dank voor uw donaties in 2015. 
Over enkele maanden zullen wij u benaderen m.b.t. uw donatie 2016 
welke wij zeer bij u aanbevelen, mede in verband met het 110 jarig 
bestaan van onze fanfare. Bij voorbaat onze hartelijke dank. 

De voorzitter, JOOP JACOBS. 
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Omslagfoto 
Bij dit nummer een foto van ons 
bestuurslid Felix Reinartz, hier 
in actie als drager van de 
drapeau tijdens de 
Vastenavondoptocht in Sittard. 
Zijn taak bij het bestuur bestaat 
onder meer uit het werven van 
het benodigde personeel bij 
activiteiten in de zaal. Felix is 
tevens lid van de activiteiten-
commissie. 
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Een aandeel in elkaar

www.spekjouwclub.nl

Ben je lid van Rabobank Westelijke Mijnstreek en 18 jaar of ouder? Stem dan op onze

club tijdens de Rabobank Clubkas Campagne 2016. Stemmen kan van woensdag 

13 tot en met dinsdag 26 april 2016. Alvast bedankt voor jouw stem.

Stem jij op onze club?

Rabobank
Clubkas
Campagne

Spek onze
clubkas



 

Op vrijdag 8 januari werd het jubileumjaar ingeluid met een 
Nieuwjaarsconcert. De Lokale Omroep Stein maakte hiervan een 
reportage. De LOS zal dit jaar verslag doen van alle muzikale 
activiteiten die in het kader van het 110-jarig bestaansfeest 
georganiseerd worden. 

In het interview met onze voorzitter 
Wil vertelde hij over de oprichting in 
1906 tot heden, de diverse 
dirigenten en de nieuwe 
ontwikkelingen waar de fanfare mee 
te maken krijgt. 
Ook vertelde hij in het kort wat in 
2016 op het programma staat en 

beloofde hij ons een mooi en muzikaal jubileumjaar. 
 

Het programma werd gestart door de Fanfare met een openingsmars 
waarna Veerle Hart en Stan Janssen hun solo’s ten gehore brachten. 
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Veerle Hart tijdens haar solo. 

 
Stan op bugel met begeleiding op piano door Dymphy Kiggen. 
 
Knap gedaan! Zij zorgden dat het publiek, maar zeker ook de 
voorzitter, glunderde. 
Hierna speelde de fanfare nog twee werken waarna nog in een 
gezellige sfeer getoast werd op 2016. 
 
Je kunt dit concert nazien op: 
https://www.youtube.com/watch?v=Tn1Rrh_szRE 
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Carnaval 2016 

 
Carnaval 2016 werd gekenmerkt door wind en regen. Op zondag viel 
het nog mee. Ondanks de weersvoorspelling scheen een vriendelijk 
zonnetje, was het grotendeels droog en zorgde alleen de wind af en 
toe voor wat overlast. Ik moest vroeg de deur uit om me eerst nog 
even te laten schminken. Aangezien ik hiervoor naar Overhoven moest, 
en dit net aan de verkeerde kant van Sittard lag, moest ik behoorlijk 
omrijden. Het hele centrum was namelijk afgesloten vanwege de 
optocht. Het lukte me echter om mooi op tijd in de Heistraat te zijn 

waar al druk geschminkt werd in een soort 
assemblagelijn. Ik hoefde niet lang te 
wachten en met gezwinde spoed werd de 
linkerkant van mijn gezicht ingekleurd.  
Hierna moest ik proberen een parkeerplaats 
voor mijn auto te vinden. Dat viel nog niet 
mee. Uiteindelijk parkeerde ik maar in de 
Oda parkeergarage en ging op weg naar de 
verzamelplaats. Ik vond enkele mede 

muzikanten die ook geschminkt waren en wachtte op het vertrek. Het 
was inmiddels half twee en de reclamestoet was al onderweg. 
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Na enige tijd werden we naar een aangrenzend parkeerterrein 
gestuurd om verder te wachten. Rond twee uur moesten we weer 
terug naar het evenemententerrein en niet lang daarna konden we ons 
opstellen en vertrekken.  
We hadden vervolgens nog een kwartier nodig om het 
evenemententerrein af te komen. Ook de rest van de optocht stonden 
we regelmatig stil. Ik weet niet of iemand bijgehouden heeft hoe vaak 
we gestopt zijn, maar het was vaak. Tijdens deze pauzes ontstond er 

vaak interactie met het groepje 
achter ons. Een prins met zijn 
gevolg die het volk toesprak en 
alles geweldig vond. Deze prins 
werd regelmatig toegespeeld door 
muzikanten van onze fanfare. Het 
begon met de trombones, maar er 
deden steeds meer muzikanten 

mee. Tijdens een pauze was de prins even plassen en werd zijn podium 
gekaapt door enkele van onze muzikanten. Zij vonden het ook 
geweldig!  
 
Tijdens een stop vlakbij een kraampje met nonnevotten merkte Hub 
Vaessen op dat hij wel zin had in een nonnevot. Dit inspirerende Vince 
Vaessen tot het kopen van twee nonnevotten, gesponsord door zijn 
vader. Vince had zijn nonnevot in recordtempo op. Hub deed er 
aanmerkelijk langer over, maar was wel op tijd klaar om de volgende 
mars mee te kunnen spelen. 
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Het bleef gelukkig droog en rond kwart over vier waren we klaar.  
Het eindpunt was dichtbij de Oda parkeergarage, dus ik hoefde niet ver 
te lopen naar de auto. Dat was maar goed ook, want toen ik net 
onderweg was in mijn auto begon het te regenen, en behoorlijk hard 
ook.  
 
Over de maandag kan ik kort zijn.  
Vanwege de harde wind werd de optocht afgelast, zoals op veel andere 
plaatsen ook gebeurde. Jammer maar helaas. 
Aangezien ik maandag een rustdag had gehad, besloot ik 
dinsdagmorgen in de zaal te gaan helpen. Ik was niet de enige, er was 
een behoorlijk grote poetsploeg aanwezig. Met veel enthousiasme 
werden de resten van het carnavalsfeest opgeruimd. De zaal werd 
eerst geveegd en daarna gedweild. Tafels en stoelen werden klaargezet 
en na een pauze met koffie en vlaai werd de bühne weer opgebouwd, 
ballonnen opgeblazen met een stofzuiger en in een net opgehangen. 
Het was nog een hele kunst op alle ballonnen in het net te krijgen.  
Ze werden één voor één omhoog gegooid en werden vervolgens door 
Hub Vaessen in het net gestopt, tenminste, als hij ze gevangen kreeg. 
Maar uiteindelijk was het net vol en was de zaal klaar voor de 
traditionele pleebeksjoo.  

 
Er waren dit jaar zeven aanmeldingen en het was een gezellige middag. 
Nadat een zeer deskundige jury de prijzen uitgereikt had, werden door 
de prinsen en hun gevolg zakjes popcorn uitgegooid. Vervolgens werd 
het net losgemaakt en daalden de ballonnen neer op het publiek.  
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Niet alle ballonnen kwamen spontaan naar beneden, dus gebruikten 
Felix en Hub een bezem om een handje te helpen. Om 20.11 uur werd 
het carnavalsfeest 2016 afgesloten met een Boetegewone Boetezitting.  
 
Aangezien de optocht niet door had kunnen gaan, was er veel snoep 
over. Dat werd alsnog uitgegooid. Ook waren er diverse optredens. 
Met het afnemen van de steek van de waterrat eindigde het 
carnavalsfeest 2016. 
Helemaal voorbij was het echter nog niet, want op woensdagmorgen 
moest de zaal weer gepoetst en ontdaan worden van alle 
carnavalsversieringen. De poetsploeg was op woensdag iets kleiner dan 
op dinsdag, maar niet minder enthousiast. Er werd geveegd, de 
jurytafel werd afgebroken, alle tafels en stoelen weer weggeborgen. Er 
werd een steiger opgebouwd, Hub Vaessen klom erop en haalde alle 
slingers en ballonnen naar beneden. De vlaggen en slingers werden 
zorgvuldig opgevouwen en weggeborgen voor volgend jaar. Ik had het 
leukste karweitje; ik mocht met een spijker op een stokje alle 
ballonnen doorprikken en opruimen. Er bleek op de steunbalken ook 
nog veel confetti te liggen, dus ik moest ook nog regelmatig vegen. Er 
was een pauze met koffie/thee en een droog koekje.  
Nadat alle carnavalsversieringen opgeruimd waren werd de zaal 
opnieuw gedweild. De vloer had inmiddels wel enkele kleurtjes erbij 
gekregen van de confetti en serpentine. Dat was niet meer weg te 
poetsen. 
Vervolgens was het tijd voor het traditionele 'hearingbiete' .  
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Er was enige discussie over het aantal beschikbare haringen, maar 
uiteindelijk bleek er ruim voldoende voor iedereen. Ze waren groot en 
ze waren lekker, daar was iedereen het over eens.  
Hierna werd het poetsen afgerond en heb ik nog even mee geholpen 
met afwassen. Daarna vond ik het goed geweest en ging naar huis. 
Carnaval 2016 was toen echt voorbij!                              Christie Bruls 
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Vasteloavend
Dit jaar waren de weergoden ons niet zo goed gezind. 
De vasteloavend werd dit jaar gekenmerkt door wind en 
regen. Zondag viel het weer nog mee, maar maandag 
moest de optocht in Urmond helaas afgelast worden.

2016
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Van de voorzitter.... 
Beste muziekvrienden,  
 
we zijn het jaar goed begonnen met een 
muzikale Nieuwjaarsreceptie waarbij we 
naast een licht concert van de Fanfare 
tevens konden genieten van Stan Janssen 
die op piano werd begeleid door Dymphy 
Kiggen en de kersverse bugeliste Veerle 
Hart die zich voor het eerst van haar beste 
kant liet horen. Prima gedaan ! 
 

Na een jarenlang trouw lidmaatschap speelden deze avond Bert 
Boermans en Emilie Klinkers aan het einde van de Ateneo Musical hun 
laatste noten bij fanfare St. Martinus. We vinden het zeer spijtig dat zij 
ons verlaten maar respecteren uiteraard hun besluit. Emilie en Bert, 
hartelijk dank voor jullie inzet voor onze fanfare en natuurlijk ook voor 
de muzikale collegialiteit die wij altijd als heel plezierig hebben 
ervaren. Het ga jullie goed ! 
Al met al beleefden we de 8e januari een leuke avond waarbij we 
jammer genoeg onze drumband moesten missen.  

Ja, en dan volgden heel snel een aantal activiteiten voor en met de 
Carnavalsvereniging. Tijdens het inhalen van onze Prins Franςois en de 
Marotte-optocht in Sittard waren de weergoden ons genadig en 
mochten we in een prima sfeer onze Carnavalsmuziek laten klinken.  

Spijtig dat de optocht in Urmond niet doorging echter de redenen 
hiervoor waren meer dan plausibel. Toch was er maandagmiddag in de 
fanfarezaal behoorlijk wat animatie en wel mede dankzij onze eigen 
discjockey Johnny.  

Ook de dinsdagmiddag was er met een traditionele playback show 
weer genoeg te beleven in onze zaal. Net als vorige jaren werd deze 
middag door Inge Mertens op een voortreffelijke wijze gepresenteerd 
en in goede banen geleid. Hiermee werd een drukke periode 
afgesloten die prima is verlopen dankzij de tomeloze inzet van velen, 
zowel eigen leden als vrijwilligers en sympathisanten.  
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Iedereen die heeft meegeholpen, in welke vorm dan ook, heel erg 
bedankt namens St. Martinus !  
Dank zij jullie houden we de zaak aan het draaien.  

Graag wil ik hiermee met trots vermelden dat we binnenkort mogen 
starten met een elftal blokfluiters in de hoop hiermee uiteindelijk de 
continuïteit van onze jarige muziekvereniging verder te kunnen 
verstevigen. Goed bezig ! 

Met muzikale groeten,  
 
Wil Meulenberg  

 
Serenadebeleid Fanfare St.Martinus Urmond 
 
In het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens wordt onze 
vereniging niet op de hoogte gebracht van de namen van gouden en 
diamanten bruidsparen in Urmond. 
Op aanvraag van de familie wordt echter kosteloos een serenade 
gebracht bij een 50-, 60- en 70-jarig huwelijksfeest van dorpsgenoten. 
Voor het maken van nadere afspraken kan daarvoor tijdig (bij voorkeur 2 
maanden van tevoren) contact worden opgenomen met het secretariaat 
van de fanfare: Jacqueline Kiggen-Bergevoet, email: j.kiggen@planet.nl 
of telefoon: 046-433 8310. 
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Nadenkertje.  
Lang geleden, in het wilde westen, 
betraden drie cowboys een hotel en 
boekten daar een kamer met drie bedden. 
Ze betaalden dertig dollar aan de balie en 
legden zich te ruste. 

De kastelein bemerkte even later dat die 
kamer geen dertig, maar 25 dollar moest 
kosten en gaf een piccolo vijf dollar om die 
naar de gasten te brengen. 

Onderweg naar de kamer bedacht de piccolo dat het moeilijk was om 
vijf dollar door drie te delen. Hij pakte zelf twee dollar en gaf de 
cowboys elk een dollar. 

Nu de vraag: de cowboys hadden dus 27 dollar betaald voor de kamer, 
de piccolo had er twee in zijn zak gestoken, samen dus 29 dollar. Waar 
is die ene dollar van de dertig gebleven? 
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Andere tijden 
Nu we pas weer twee nieuwe (aspirant) bestuursleden bij de club 
hebben gekregen, kijk ik terug naar de zestiger jaren van de vorige 
eeuw, toen de fanfare de trots was van het dorp en het besturen ervan 
als een echte erebaan werd beschouwd.  

Het nieuwbakken bestuurslid 
moest uit eigen zak een zwart 
colbert, een “striepe-brook” en 
een zwarte gleufhoed 
aanschaffen, in die tijd een 
flinke investering. Elke drie jaar 
stemden de leden van boven 
de 18 op de jaarvergadering 
over het aanblijven van het 
bestuurslid.  
De toenmalige bestuursleden, voor zover ze niet in het korps 
meespeelden, werden ook geacht de zaterdagse repetities te 
bezoeken. Ze hoefden niet, zoals nu, allerlei werkjes in en rond de zaal 
te verrichten, want daarvoor had je de zogenaamde werkende leden, 
die enkele jaren later alsnog bij het bestuur werden gekozen. 
Democratie in onze vereniging stond toen nog op een laag pitje. Wel 
was er meer discipline. Afwezigen bij een repetitie, laat staan een 
uitvoering, kon je op de vingers van één hand tellen. De dirigent werd 
directeur genoemd en niemand durfde hem tegen te spreken, laat 
staan hem met de voornaam te noemen. 
 
Iets dat in die jaren ook anders was 
dan nu was het rookgedrag. Bijna 
iedere jongen van een jaar of zestien 
begon met een sigaretje op te 
steken en ouderen rookten sigaren 
of stopten een pijp. En roken deed 
men overal, thuis, op straat, in café ’s en tijdens de repetitie, waarbij 
somtijds de dirigent het voorbeeld gaf. Alleen in de kerk en 
ondergronds in de mijn werd niet gerookt. Het standaard-cadeau voor 
een man die trouwde was op veel plaatsen een rookstel.  
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Dat was een tafeltje met een asbak, tabakspot, sigarenknipper, 
pijpenreiniger en andere rookattributen. Bij een jubileum kreeg men 
soms een meerschuimen pijp in etui aangeboden en doosjes of kistjes 
sigaren waren standaard verjaarscadeautjes. De huiskamers van rokers 
en de plafonds ervan moesten soms jaarlijks gewit en behangen 
worden.  
 
De zwarte hoed van sommige van onze bestuursleden diende als 
opslagplaats voor een paar sigaren.  
 
Bij recepties en vergaderingen stonden op de tafels glazen met 
sigaretten en dozen met sigaren. Tijdens de raadsvergaderingen in het 
Urmondse gemeentehuis zag het blauw van de sigarenrook en 
niemand klaagde over smogalarm. Op de publieke tribune kregen 
toeschouwers de tranen in de ogen en dat kwam niet door het peil van 
de discussie.       Jan Mennen 
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MAAK KANS OP € 10.000,-- VOOR EEN AUTO NAAR KEUZE! 
 
In 2016 geeft Bosch Car Service maar liefst 10 prijzen weg van € 10.000,- voor 
een auto naar keuze wanneer u uw APK bij een onze auto bedrijven laat 
uitvoeren. 
Plan daarom nu de APK bij ons en maak kans op 1 van deze prijzen!  
Ga hiervoor naar www.apkactie2016.nl 
Bij Garage Poulissen is uw auto voor de Apk in betrouwbare en vakkundige 
handen. Wij vertrouwen op de kennis, ervaring en apparatuur van Bosch. De 
kwaliteit en betrouwbaarheid die u van Bosch gewend bent, mag u ook 
verwachten van onze jaarlijkse APK. Dat betekent topkwaliteit, service en 
deskundig advies. 
Kom langs voor uw APK bij Bosch Car Service Poulissen en maak kans op een 
auto  
Keuring tijden MA t/m DO van 08.30 t/m 16.00 en Vr van 08.30 t/m 15.00 
Pauze 10.30 t/m 10.45 12.30 t/m 13.00 15.30 t/m 15.45 uur 
 
Teven kunt u bij ons ook terecht voor onderhoud en reparatie voor uw 
Camper en personen auto, hiervoor kunt u een afspraak maken 046-4337878. 
. 
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Wist je dat..... 
 

• Muzikanten soms ook dieren moeten uitbeelden?  
• Bugels zo moeten kunnen hinniken als een paard? 
• En trombones de geluiden van een 

olifant moeten nadoen? 
• Wil niet weet of hij de voorkant of 

achterkant van een olifant moet 
nadoen?  

• Maurice hier nog geen besluit over 
heeft genomen? 

• Hij eerst een vergelijkend warenonderzoek wil doen? 
• Hub Vaessen tijdens de optocht in Sittard zin had in een 

nonnevot? 
• Vince die voor hem ging halen? 
• Hij zijn eigen nonnevot heel snel op had? 
• Hub er wat langer over deed? 
• Hij hem wel op tijd op had om mee te kunnen spelen met de 

volgende mars? 
• De nonnevotten gesponsord werden door Jean Vaessen? 
• Er bij het tafelvoetbalspel 10 balletjes horen? 
• Carnavalsdinsdagavond nog één balletje over was? 
• De overige balletjes door kinderen verspreid waren door de 

zaal? 
• De balletjes weer teruggevonden zijn bij het poetsen 

woensdagmorgen? 
• Er zo goed gepoetst was dat er nu 11 balletjes zijn? 
• Sommige deelnemers aan het kindercarnaval de vloer aardig 

poetsten? 
• De zaalcommissie daar heel blij mee was? 
• Ze de woensdagmorgen veel minder werk 

hadden?  
• Het favoriete woord van deze carnaval 

'geweldig!' is? 
• Wij dit woord tijdens de optocht in Sittard 

heel vaak gehoord hebben? 
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• Het weer helaas niet zo geweldig was? 
• De optocht in Urmond daarom niet door kon gaan? 
• De omzet in de zaal derhalve enigszins tegen viel? 
• Er niettemin toch nog een penning van af kon? 
• Die verstrekt werden bij slecht bezochte repetities? 
• Hub Cosemans nog altijd in zijn oude (oranje) uniformjas past? 
• Dat voor de meesten van ons niet meer geldt? 
• Mariëlle Schouren de EHBO-kist van de zaal sponsort met 

paracetamol? 
• Er bij het buffet altijd veel vraag is naar een pen? 
• De jongens van Jonge Kloare slecht tegen de kou kunnen? 
• Ze alle vier verstek lieten gaan op de repetitie na de carnaval? 
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Onze jarigen in maart, april en mei: 
08 maart Mieke Drenthen 
12 maart Ralf Reinartz 
16 maart Thieu Hendrix, Tim Kiggen, Harry Wetzels 
20 maart Ellen van der Werf 
21 maart Kelly Cremers 
26 maart August Thissen, Manuela Janssen-Wenmaekers 
28 maart Hub Cosemans 
19 april  John Lemmens 
23 april  Carola Bours 
25 april  Jacqueline Kiggen, Natalie Penders 
29 april  Jo Worms 
01 mei  Math Smeets 
02 mei  Tim Lacroix 
03 mei  Lei van Mulken 
04 mei  Angelique Smits-Visser 
06 mei  Wim Smits 
11 mei  Nik Janssen, Lisa Stassen 
19 mei  Gerrit Smeets 
• Carola Bours en Tom van Bemmel met geboorte van hun zoon Niek 
• Lei en Ria van Mulken met hun 50-jarig huwelijk 
• Martijn Hellebrand met het behalen van zijn diploma als leraar 

Natuurkunde 
• Bert Boermans met de benoeming tot lid van verdienste en Emilie 

Klinkers met de benoeming van ondersteunend lid 
• Stan Janssen met het behalen van een 1ste prijs tijdens het 

Artamuse solistenconcours  

 29 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Muzikrantje verschijnt elke twee maanden 

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