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Ten geleide 
 
Wat vliegt de tijd; we blikken in dit Muzikrantje alweer terug op de 
geslaagde carnavalsactiviteiten en ons lenteconcert.  
Fanfare, drumband en jeugdensemble zijn al weer druk bezig met de 
voorbereiding op het themaconcert op zondag 18 juni, waarbij 
filmmuziek centraal zal staan. Noteer deze datum alvast in jullie agenda. 
Wil schreef weer het voorzitterspraatje met o.a. een terugblik op onze 
jaarvergadering. 
Christie schrijft over het Lenteconcert en verzorgde de foto’s op de 
middenpagina’s over de Carnavalsoptocht in Sittard en Urmond. 
Samen met Jan werden weer leuke “Wistjedatjes” verzameld. 
Het verhaal over de LBM wordt vervolgd met een terugblik op ons 
concourssysteem van nu en in het verleden.  
Verder in dit Muzikrantje een toelichting op de werken die de fanfare 
speelde tijdens het Lenteconcert. 
 
Bijdragen voor het volgende nummer graag voor eind juni bij de redactie 
inleveren.  
 
Agenda 
 
• Zondag 21 mei  Begeleiden Communicanten 
• Zondag 11 juni  Optocht Vrijheid 
• Zondag 18 juni Themaconcert Filmmuziek 
• 3 juli t/m 8 juli Donateursactie 
• Zondag 27 aug Optocht 25 jarig bestaansfeest Schutterij 

 
Bedankt 
 
• Chel Lipsch voor de jarenlange inzet als lid van het bestuur. 
• Iedereen die zich ingezet heeft bij de nonnevottenaktie en tijdens 

de carnavalsdagen.  
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Beste leden, muziekvrienden, 
 
Wij vragen graag jullie medewerking voor het ondersteunen van onze 
vereniging, Fanfare St.Martinus Urmond. 
Jullie steun kan eenvoudig van huis uit worden gegeven. 

Hoe dan?? 
De RABO bank Westelijke Mijnstreek als coöperatieve bank besteedt een 
deel van haar winst via de Clubkas campagne aan verenigingen en 
stichtingen in haar werkgebied.  
Jullie kunnen ons steunen mits jullie lid zijn van de RABO WM door te 
stemmen op onze vereniging in de periode van woensdag 10 mei tot en 
met dinsdag 23 mei via www.spekjouwclub.nl. 
Leden van de RABO bank ontvangen de komende dagen via de bank een 
uitnodiging tot stemmen. 
Hebben jullie familie, vrienden kennissen of wandelvrienden die lid zijn van 
de RABO WM, ook al zijn ze geen lid van Fanfare St.Martinus Urmond, 
maak hun toch enthousiast om ook op onze vereniging te stemmen. 
Iedere stem is geld waard dus gun het maximaal aantal stemmen 2 per lid 
aan onze club. 
 
Het bestuur is iedereen dankbaar voor zijn of haar stemmen. 
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Van de voorzitter.... 

Beste muziekvrienden,  
 
Op zondag 2 april hielden we onze 
Jaarvergadering waarin we onder meer 
terugkeken op ons Jubileumjaar en konden 
we concluderen dat ons programma in 2016 
de moeite waard was!  
Ook kregen de aanwezigen een toelichting 
op onze inkomsten en uitgaven en konden 
horen dat mede dankzij de inzet van veel 
vrijwilligers, fikse sponsorgelden en donaties 

de kostelijke programmering, investeringen in muziek-opleidingen en de 
aanschaf van nieuwe instrumentarium mogelijk is geworden. Onze 
financiële situatie is onveranderd goed.  

Ook kwam de keuze die de fanfareleden maakten, om niet op concours 
te gaan aan de orde. Binnenkort zal de muziekcommissie een 
brainstormsessie organiseren waarbij we samen op zoek gaan naar een 
alternatieve activiteit. 

Het komende jaar zullen we onverminderd inzetten op het aantrekken 
van nieuwe leden waarbij onze vereniging serieuze belangstellenden een 
jaar gratis opleiding aan de muziekschool zal faciliteren. De insteek is 
helder: alleen met voldoende ledenaanwas heeft onze vereniging een 
toekomst! 

Tevens overwegen we om dit jaar een gedeelte van ons eigen vermogen 
te investeren in het plaatsen van zonnepanelen en warmtepompen om 
zo op de middellange termijn onze zaal gratis van energie te voorzien.  

Ook waren we getuige van de verkiezing van twee nieuwe bestuursleden 
namelijk Kelly Cremers en Martijn Hellenbrand. Zij ‘liepen al een jaar 
mee’ en zorgden voor nieuwe frisse ideeën. We zijn daarom erg blij met 
deze bestuurders en hopen hiermee een aanzet te kunnen geven om 
ons bestuur verder te verjongen en een meer evenredige taakverdeling 
binnen het bestuur mogelijk te maken. 
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Helaas stelde Chel Lipsch zich niet meer verkiesbaar. Chel, heel hartelijk 
bedankt voor de jarenlange inzet voor onze vereniging. We zullen je 
nuchtere kijk op de zaken zeker missen! 

Manuela Janssen, Nic Janssen, Jacqueline Kiggen en Math Smeets 
werden herkozen als bestuurslid. De verkiezingen en herverkiezingen 
vonden deze keer met instemming van de aanwezigen niet meer 
schriftelijk plaats maar voor het eerst via handgeklap hetgeen als prettig 
werd ervaren.  

Ofschoon we blij waren met de opkomst, zeker van de jeugd, willen we 
volgende jaar graag hopen op nog meer aanwezigen. 

Veel plezier bij onze vereniging! 

Met muzikale groet,  

Wil Meulenberg. 
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Lenteconcert Fanfare Sint Martinus 9 april 

Het lenteconcert vond heel toepasselijk plaats op een zonnige lentedag. 
Wellicht dat door dit mooie weer de opkomst niet zo groot was. 
Degenen die wel gekomen waren, werden niet teleurgesteld.  

Het concert werd om half drie geopend door Harmonie St.Cecilia 1866 
uit Oud-Geleen. Zij speelden enkele mooie klankwerken en een heel 
swingende Glenn Miller medley.  
Hun concert werd afgesloten met de bekende Limburgse Jagersmars. 
 

 

Na een korte pauze was het de beurt aan Fanfare Sint Martinus.  
Ook zij hadden een mooi repertoire.  
Na een overtuigende opening met de mars Arsenal, volgde het complexe 
Pentagram en het vrolijke ‘Drei lustige Posaunen’, waarbij de 
trombonesolo met veel enthousiasme gespeeld werd door onze vier 
trombonisten.  
Indruk maakte met name de uitvoering van ‘The story of Anne Frank’, 
waarbij filmbeelden getoond werden van het leven van Anne Frank. 
Fanfare Sint Martinus sloot af met een lieflijke Portugese mars ‘O 
vitinho’.      Christie Brüls 
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Programma Lenteconcert 2017 tekst 

 

Arsenal  Jan Van der Roost 

Arsenal werd gecomponeerd voor het 50 jarig bestaansfeest van de 
‘Harmonie van het Spoorwegarsenaal’ te Mechelen (Belgium). Deze 
statige concertmars heeft mooie thema’s en een brede melodie in de 
trio. De première vond plaats in het Mechels Cultureel Centrum op 11 
mei 1996 bij de openingsceremonie van het jubileumjaar onder 
leiding van de componist zelf.  

Pentagram voor fanfare (opus 4)  Johan de Meij 

De eerste fanfare-compositie van Johan de Meij heeft - in 
tègenstelling tot zijn werken voor harmonie-orkest (Symfonie nr. l 
"The Lord of the Rings" en "Loch Ness ") - geen programmatische titel 
meegekregen: de naam PENTAGRAM (Vijfster) slaat alleen op de 
structuur van het werk, enerzijds omdat er vijf delen zijn, anderzijds 
omdat het hoofdthema is opgebouwd uit vijf noten.  
(Overigens niet een pentatonische reeks zoals de titel doet 
vermoeden.) 
Het pentagram heeft in verschillende tijdperken meerdere 
betekenissen gehad. De Pythagoreërs noemden het het Pent a lpha, 
de Keltische priesters de heksenvoet . Ook wordt het het zegel van 
koning Salomon genoemd en in de middeleeuwen het gobelinkruis. 

De belangrijkste kracht van het pentagram is echter die van onheil - 
afwerend teken: de duivel en andere kwade geesten worden ernstig 
in hun werkzaamheden belemmerd; dit vertelt Goethe tenminste  in 
"Faust", wanneer Mefistofeles niet over de drempel kan komen 
wanneer hij het pentagram op een deur ziet. Ook op grafstenen 
schijnt om die reden vaak een pentagram te worden aangebracht. 

De vijf delen zijn thematisch met elkaar verbonden en gaan zonder 
onderbreking in elkaar over, net als de in één lijn getekende vijfster. 
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Drei lustige Posaunen  Leon Vliex 

Een kort en vrolijk solowerk voor 3 trombones met Hafa begeleiding. 

Onze vier vrolijke, “lustige” jongens in actie! 

 

 

The Story of Anne Frank  Otto M.Schwarz 

 

Anne Frank was een uit Duitsland afkomstig Joods meisje dat op 
vijftienjarige leeftijd slachtoffer werd van de Holocaust - de genocide  

 
 

12 



 
- die de nazi's begingen. In 1934, nadat Hitler de macht had gekregen, 
vluchtte het gezin Frank van Duitsland naar Nederland, en toen de  
Duitse troepen Nederland hadden bezet, dook de familie onder in een 
achterhuis in Amsterdam. Hier begon Anne aan het dagboek dat tot 
op de dag van vandaag geldt als een historisch document van die 
periode.  
Op 4 augustus 1944 bleek het gezin verraden te zijn en werden alle 
gezinsleden gearresteerd. Een maand later volgde vanuit Kamp 
Westerbork de deportatie naar Auschwitz. In maart 1945 stierf Anne 
Frank aan tyfus in het concentratiekamp Bergen-Belsen. 
De componist zag het als een belangrijke opgave om zich bezig te 
houden met het leven Anne Frank. Hij heeft twee dochters van rond 
dezelfde leeftijd en zijn vader is geboren in hetzelfde jaar als Anne 
Frank.  
Het is van groot belang dat we nooit vergeten hoe politiek en 
rassenhaat doordrongen tot het leven van een onschuldig meisje. In 
een tijdperk waarin door sommigen het bestaan van vernietigings-
kampen wordt ontkend, oude 'helden' worden vereerd en racisme 
opnieuw in opmars is, kunnen er niet genoeg werken zijn die ons 
herinneren aan wat er is gebeurd.  
Anne Frank was een meisje als alle andere meisjes uit die tijd, met 
dezelfde zorgen, angsten, dromen en wensen. Zij stierf omdat ze deel 
uitmaakte van een ras waarvan werd gezegd dat het niet in het 
systeem paste. 
 
 
O vitinho, Marcha Portuguesa  Fransisco Marques Neto 

arr. Ivo Allers 
 
"O Vitinho" is niet alleen één van de mooiste Portugese marsen, het 
vormt eerder een nieuw soort muzikaal genre dat is vrijwel 
onbekend was in Centraal-Europa tot dus ver.  
Een overvloed aan melodieuze ideeën en het volledig ontbreken van 
agressiviteit staan voor de vrolijke sereniteit van Portugal. 
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Vasteloavend
Dit jaar was het weer gelukkig beter dan vorig jaar.

Tijdens de optocht in Sittard hielden we het droog, in 
Urmond niet helemaal. Ook stond er een stevige wind, 
gelukkig niet zo erg dat de optocht niet door kon gaan. 

Wel moesten we op maandag af en toe onze pet 
afzetten of goed vast houden.

2017





 

De LBM en het concours in het verleden 

In 1939 nam een aantal Limburgse muziekverenigingen, naar landelijk 
voorbeeld, het initiatief om een Limburgse Bond op te richten. Grootste 
drijfveer achter het verenigen van de orkesten was de Buma. Deze in 
1913 opgerichte vereniging behartigt de financiële belangen van 
componisten, tekstschrijvers, en muziekuitgevers. Iedereen die muziek 
in het openbaar ten gehore brengt, dient auteursrechten te betalen. 
Door zich te verenigen konden de orkesten een collectief contract 
afsluiten met Buma en zo de kosten beperken. In augustus 1939 werd de 
‘R.K. Bond in het Bisdom Roermond’ opgericht; één jaar later waren 24 
verenigingen lid van de Bond. 
Na de bezetting in de Tweede Wereldoorlog werd de bond in 1948 weer 
actief. De Bond probeerde zoveel mogelijk verenigingen aan te sluiten 
door hen op de voordelen van lidmaatschap te wijzen: 
- door eenmalige betaling waren orkesten gevrijwaard van het betalen 
van auteursrechten 
- orkesten konden deelnemen aan de Bondsconcoursen die 
georganiseerd werden 
- de Bond beloofde de door de oorlog getroffen verenigingen te helpen. 
 
In 1951 konden de Limburgse orkesten voor het eerst deelnemen aan 
een officieel bondsconcours. Het enthousiasme over deze concoursen 
was in eerste instantie gematigd; orkesten waren in de vrije concoursen 
die voorheen georganiseerd werden gewend om hogere prijzen en 
punten te behalen. Sommige orkesten losten dit op door goede leden 
van andere verenigingen te laten meespelen, een ontwikkeling die de 
Bond betreurde en probeerde te voorkomen door de concours-
regelgeving in te voeren afgestemd op de regels van de landelijke 
katholieke bonden. Ondanks het beperkt enthousiasme over de 
concoursen, groeide het ledenaantal van de Bond in 1952 naar 164 
lidverenigingen. 
 
In 1960 werd voor alle verenigingen de vijfjaarlijkse 
concoursverplichting, op straffe van degradatie, ingevoerd.  
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Nog steeds hadden verenigingen problemen met de hoge normen die 
gehanteerd werden tijdens het concours, en zochten hun heil in goede 
uithulpen van andere orkesten, om het puntenaantal en daarmee de eer 
van de verenigingen en de dirigent hoog te houden. Deze creatieve 
inhaalslag zorgde voor veel conflicten met andere verenigingen die door 
Bond aangepakt werden door de Reglementen van Toezicht in te 
voeren.  
Vóór deelname aan het concours moest de commissie van toezicht de 
participerende leden van de vereniging controleren aan de hand van de 
ledenlijsten, opdat alleen eigen leden tijdens concours plaats zouden 
nemen op het podium.  
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Ondanks aanhoudende kritieken op het concourssysteem, namen steeds 
meer verenigingen deel aan het bondsconcours en in 1962 was het 
ledenaantal van de Bond gestegen tot 260 verenigingen. 
 
In de jaren ’60 veranderde de Bond voornamelijk van organisatorische 
opzet, de reglementen en statuten werden geprofessionaliseerd. Met 
betrekking tot de concoursen werd er een nieuw reglement ingevoerd 
om het gebruik van uithulpen verder tegen te gaan, maar telkens 
kwamen de concoursen en hun deelnemers in opspraak. In 1981 werden 
er verdeeld over Limburg negen regio’s gevormd zodat verenigingen een 
officieel orgaan ter beschikking hadden om problemen bij de bond aan 
te kaarten. Vanuit deze regionale vergaderingen kwam het initiatief om 
binnen het concourssysteem een vrije afdeling in te richten. De vrije 
afdeling kon ervoor zorgen dat de wedijver onder de korpsen afnam en 
dat de dwang die gepaard ging met concoursdeelname en keuze van het 
repertorium minder werd. Ondanks dat alle verenigingen deel uitmaken 
van de besluitvorming van de LBM en dus het ontstaan van de vrije 
afdeling ondersteunden, nam tijdens het eerst volgende concours 
slechts één vereniging deel in de vrije afdeling. 
 
Behalve verdere professionalisering, initieerde de Bond eind jaren ’70 
enkele innovatieve projecten; waaronder de oprichting van een 
Euregionaal jeugdorkest, het Mgr.Ronckentournooi en workshops voor 
diverse instrumentgroepen. Het peil van de Limburgse verenigingen 
bleek ongekend hoog, waardoor zich in de superieure afdeling,  
de hoogste concoursafdeling, een ophoping van goede orkesten had 
gevormd. Om concoursdeelname voor alle verenigingen aantrekkelijker 
te maken en de puntenstrijd terug te dringen, werd in 1984 besloten om 
de concertafdeling in te voeren. De in deze afdeling uitkomende 
orkesten moesten zich aan strenge regels conformeren, maar kregen 
gelijktijdig grote vrijheid op het gebied van repertoire en bezetting. 
 
De oprichting van de Limburgse Bond voor Muziekgezelschappen heeft 
voor een wijdverbreide deelname aan muziek gezorgd die mede door 
concoursen en muziekonderwijs resulteert in een hoog muzikaal niveau 
van de Limburgse korpsen. 
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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. 
 
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 personenauto, hiervoor kunt u een afspraak maken  
046-4337878. 
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Wist je dat..... 

• Ralf bij de hoge noten met zijn lichaam omhoog moet komen? 
• Hij moet oppassen dat hij het plafond niet raakt? 
• Anne Frank gespeeld werd met ondersteuning van beelden? 
• Muziek en beelden het publiek boeiden en emotioneerden? 
• De nonnevottenactie een groot succes was? 
• Die dingen ook erg lekker waren? 
• Maurice ook graag nonnevotten had gehad? 
• Dat niet is gelukt? 
• Hij misschien volgend jaar meer geluk heeft? 
• We in de optocht van Sittard tamelijk vooraan liepen? 
• Het aantal stops toch niet minder was dan anders? 
• De tubasectie tijdens de optocht in Sittard gezond bezig was? 
• Natalie een banaan bij zich had? 
• Martijn mee heeft geholpen deze op te eten? 
• Het tijdens de optocht van Sittard droog is gebleven? 
• Dat tijdens de optocht van Urmond niet helemaal gelukt is? 
• Onze voorzitter een nieuwe auto heeft? 
• Hij nu in een Porsche rijdt die maar liefst 300 km/u haalt? 
• Wil niet van plan is harder dan 200 te gaan? 
• Hij autorijles heeft gehad voor deze auto? 
• Hij hierbij geleerd heeft hard te remmen en geen gas te geven 

in de bochten? 
• Voor de installatie van de nieuwe pastoor 2 fanfares, 1 

harmonie en 2 schutterijen waren opgetrommeld? 
• Ons hele optreden uit 1 mars en 200 meter marcheren bestond? 
• De klokken van de kerk erg hard klonken en erg lang 

beierden? 
• De harmonie van Berg dapper doorspeelde? 
• Ze echter nauwelijks te horen waren? 
• Wij gelukkig niet meer hoefden te spelen? 
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• Christie met behulp van een navigatiecomputer naar 

Nieuwdorp is gereden? 
• Dit niet helemaal goed ging? 
• Ze via Urmond en Maasmechelen is gegaan? 
• Ze de terugreis zonder navigatiecomputer heeft gereden? 
• Dit een stuk korter was? 
• Manuela op zondag 26 maart haar verjaardag vierde? 
• Zij in Stein een serenade kreeg van de wachtende 

muzikanten? 
• Christie er toen achter kwam dat de oefendemper nog in de 

tuba zat? 
• Het toch beter speelt zonder demper? 
• Inge ook graag een serenade wil op haar verjaardag? 
• Zij jarig is op tweede Kerstdag? 
• We dus een serenade in de kerk moeten geven? 
• De jaarvergadering druk bezocht werd? 
• Er 11 bestuursleden en 20 leden aanwezig waren? 
• Er opvallend veel jeugdleden waren? 
• Dit wellicht te maken had met  de repetitie van de 

jeugdfanfare die net afgelopen was? 
• Onze voorzitter belaagd werd door een wesp? 
• Hij deze vakkundig heeft doodgeslagen met zijn agenda? 
• Er voor de verkiezing van een bestuurslid geen schriftelijke 

stemming meer nodig is? 
• Er desondanks toch een drinkpauze is gehouden? 
• Onze drumband weer een nieuw lid erbij heeft? 
• Daisy evenals Saskia ook uit Guttecoven afkomstig is? 
• Jan Mennen onlangs in een kinderzitje naar huis werd 

gebracht?  
• Hij dat niet bepaald comfortabel kan noemen? 
• De rit echter voortreffelijk is verlopen?  
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Onze jarigen in mei, juni en juli: 
 
01 mei  Math Smeets 
02 mei  Tim Lacroix 
03 mei  Lei van Mulken 
04 mei  Angelique Smits-Visser 
06 mei  Wim Smits 
11 mei  Nic Janssen, Lisa Stassen 
19 mei  Gerrit Smeets 
03 juni  Selina Claessen 
11 juni  Bert Boermans, Vince en Jean Vaessen 
12 juni  Hub Vaessen 
15 juni  Michel Lipsch, Nancy Pepels 
17 juni  Jan Janssen 
21 juni  Mike Mevissen, Jo Salden 
27 juni Wim Bousardt 
15 juli  Claudia Cosemans 
19 juli  Maurice Daemen 
23 juli  Koen van der Werf 
25 juli  Roel Janssen 
28 juli   Roy Aarts 
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Jan en Rie Mennen met hun 60-jarig huwelijksfeest. 

Kelly Cremers en Martijn Hellenbrand met hun verkiezing tot nieuw 
bestuurslid 

Manuela Janssen, Nic Janssen, Jacqueline Kiggen en Math Smeets met 
hun herverkiezing als bestuurslid. 
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Het Muzikrantje verschijnt elke drie maanden 

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