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Ten geleide 
 
Het nieuwe jaar is pas begonnen en we hebben al een hele reeks aan 
activiteiten achter de rug. 
Natuurlijk weer een frisse start met het Nieuwjaarsconcert en afscheid 
van Wil Meulenberg als voorzitter.  
Hierna volgde al weer snel de Carnaval die Christie samenvatte in haar 
eigen beleving van Carnaval.  
Natuurlijk had ze weer de camera bij de hand voor leuke foto’s.  
Op onze website staan weer vele foto’s. 
De nonnevotte-actie was weer een groot succes en dit jaar is er zelfs een 
koning en koningin “Nonnevot” voor de groep die de meeste 
nonnevotten verkocht hadden. 
Wim nam de taak op als interim voorzitter en verzorgde naast een 
dankwoord over de benoeming van Hub Cosemans tot lid van verdienste 
ook zijn visie op onze vereniging in het gebruikelijke (interim) 
voorzitterspraatje. 
Christie en Jan hebben weer leuke “Wistjedatjes” verzameld. 
 
Bijdragen voor het volgende nummer graag voor eind april bij de 
redactie inleveren.  
 
Agenda 
 
• Zaterdag 17 maart  Concert New Dimension en Antikythera 
• Zondag 15 april  Lenteconcert 
• Zaterdag 26 mei   Concert te Borgharen 
• Zondag 3 juni  Sint Leendertmarkt 
• Zondag 1 juli  Buitenconcert en seizoensafsluiting 

 
Bedankt 

• Organisatoren nonnevotte-actie en verkopers en kopers. 
 

  

 
 

4 



  
 

5 



Bij de voorpagina 
 
Benoeming van Hub Cosemans tot Lid van Verdienste,  
22 februari 2018. 

Op 18 januari heeft Hub Cosemans 
aangegeven te willen stoppen als 
lid van Fanfare Sint Martinus. In 
een gesprek met bestuursleden 
noemde hij als redenen zijn  
problemen met zijn schouder die 
een slagwerkinstrument bespelen 
onmogelijk maakt en verschil in 
inzicht betreffende de 
drumbandrepetities. In de 
bestuursvergadering van januari is 
besloten Hub te benoemen tot Lid 
van Verdienste van onze 
vereniging. Op 22 februari tijdens 
de drumbandrepetitie heeft de 
benoeming plaats gevonden. 

Onderstaand een samenvatting van deze benoeming. 

Hub startte zijn muzikale carrière in 1959 als 7 jarige op cor en als 
tamboer-maitre. In de zaal kunnen we nog een foto terugvinden van een 
jonge tamboermaître Hub die de sleutel voor de opening van de 
fanfarezaal in 1965 overhandigt aan burgemeester Coenders.  

Vanaf 1977 heeft Hub zich volledig toegelegd op het slagwerk, eerst als 
slagwerker en van 1983 tot 1999 als instructeur. Hij ging met “zien 
jónges en maedjes” 5 keer op concours, met 3 keer daaropvolgend 
deelname aan de Limburgse kampioenswedstrijd. Hij behaalde steeds 
mooie eerste prijzen dan wel eerste prijzen met lof der jury. De kroon op 
het werk kwam eind 1992 met het behalen van het Limburgs 
kampioenschap en begin 1993 met het winnen van de FKM 
kampioenswedstrijd. In 1999 eindigde Hub zijn instructeurschap bij onze 
drumband en werd hij slagwerker van de fanfare bij straatoptredens. 
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We herkennen Hub als een markant persoon met specifieke kwaliteiten. 
Hub is 48 jaar als tamboermaître het visitekaartje van onze vereniging bij 
straatoptredens geweest. Hij wist met veel gevoel het publiek te 
bespelen, denk maar eens aan de carnavalsoptochten in Sittard. Zijn 
drive heeft onze slagwerkers aangezet tot mooie prestaties. Daarbij 
heeft hij zijn eigen visie en ideeën getoond. Zijn standvastigheid heeft 
het bestuur wel eens kopzorgen geleverd. Maar ja, zonder drive geen 
succes. Hub ’s overgave leverde hem in Schwaney de bijnaam “Der 
Gummi Mann” op door zijn opzwepende dikke tromslagen tijdens het 
spelen van “Alte Kameraden”.  

 

De Japanse trommels kon hij tot bloedens toe beroeren. Naast het 
muzikale heeft Hub ook zijn steentje bijgedragen aan het organiseren 
van de kampen en het presenteren van de pleebeksjoos op 
vastelaovendsdinsdig in onze fanfarezaal. 

Als Lid van Verdienste ben je lid voor het leven, heb je geen stemrecht 
en hoef je geen contributie te betalen. Met Hub starten we een derde 
generatie Leden van Verdienste. De eerste generatie wordt gevormd 
door Pol Hendrix en Hub Meulenberg, de tweede generatie door Jan 
Janssen, Lei van Mulken, Tjeu Cosemans, Piet Janssen en Bert Boermans. 
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Hub, geniet van het Lidmaatschap van Verdienste. Ondersteun “dien 
jónges en maedjes”. Blijf positief kritisch en help ons als we daarom 
vragen. Geniet samen met Myriam van je slagwerkdochters. Geniet 
samen met Myriam van je kleinkinderen. Van harte bedankt!! 
 
Hub verkoos bij de serenade van de drumband de mars Passion & Pride 
zelf te dirigeren. Het stuk is in 2009 voor Hub geschreven door Etienne 
Houben om Hub een serenade te brengen door alle drumbands waar hij 
ooit voor heeft gestaan. Dit ter ere van 25 jaar instructeurschap en 50 
jaar als tamboermaître. Namens de leden van de drumband 
overhandigde Simone een afscheidscadeau aan Hub.        Wim Smits 
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Nieuwjaarsconcert 
Fanfare St.Martinus Urmond 
opent 2018 muzikaal met een 
Nieuwjaarsconcert op zaterdag 6 
januari 2018 in de fanfarezaal. 
Met een spetterend programma 

treden de drumband o.l.v. Luc Houben en het 
jeugdorkest “New Dimension” o.l.v. Hans Breuls vanaf 
20.00 uur voor het voetlicht. Toegang gratis. 

Dit was de aankondiging om het nieuwe jaar in te luiden. 

De drumband mocht openen met een kleine demonstratie 
van hetgeen ze aan muzikaliteit in huis hebben. Luc Houben 
ontbrak door ziekte en de honneurs werden waargenomen 
door Lars van den Oever. 

Hierna mocht het jeugdorkest New Dimension, het concert 
vervolgen met een prima bigbandprogramma. 
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Na het muzikale geweld blikte voorzitter Wil Meulenberg in zijn 
afscheidswoord als voorzitter terug op het afgelopen muzikale jaar en 
dankte iedereen voor het in hem gestelde vertrouwen gedurende de 
afgelopen 6 jaar.  

Wim Smits nam hierna het woord en gaf aan voorlopig de 
voorzitterstaak over te nemen en verder te gaan met de 
herstructurering van de fanfare.  

Hij bedankte Wil uitgebreid voor zijn grote inbreng als voorzitter. 
Namens de Vrienden van de Fanfare sprak Joop Jacobs zijn waardering 
uit voor Wil’s inzet en betrokkenheid. 

Na de officiële plichtplegingen was het nog lang gezellig in de zaal. 
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Onze winnaars van de Nonnevotte-actie met 
een verkoop van bijna 200 stuks. Hulde !!
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Van de Interimvoorzitter.... 

Beste lezers, 

Tijdens het Nieuwjaarsconcert op 6 januari 
jongstleden hebben we scheidend voorzitter Wil 
Meulenberg bedankt voor zijn inzet voor onze 
vereniging. Binnen het bestuur hebben we een 
aantal extra vergaderingen besteed aan hoe om te 
gaan met de ontstane situatie zonder voorzitter. 
Herverdeling van taken binnen het bestuur zijn 
besproken maar invulling heeft nog niet plaats 

gevonden. Enkel is besloten dat ik op interim basis de voorzitterstaken 
op me zal nemen. We hebben fanfare - en drumbandleden hierover 
geïnformeerd tijdens repetities. Hopelijk herinneren de leden zich ook 
een pleidooi onder de noemer “Kritische Massa” dat beoogde duidelijk 
te maken dat voor een prettige en efficiënte repetitie iedere goed 
voorbereidde muzikant hard nodig is. Op dit moment kunnen we 
constateren dat niet iedereen die boodschap zich ter harte heeft 
genomen. Jammer!! 

Speerpunt voor de komende periode is aandacht voor de commissies. 
Sterk opererende commissies verlichten het werk van het bestuur die 
zich daardoor beter kunnen focussen op beleid. 

Met name de commissie Opleidingen heeft een zeer belangrijke taak te 
vervullen. Hun inspanningen moeten ervoor zorgen dat bezettingen van 
de orkesten op peil blijven. Voorwaar geen gemakkelijke taak in de 
huidige digitale wereld. Vele inspanningen van de commissie met een 
soort van “all inclusive” lesprogramma leveren niet het gewenste 
rendement. Samen met het bestuur gaan we kijken hoe andere 
verenigingen wel in staat zijn om voldoende jeugdige aanwas te 
genereren. 

Met genoegen zie ik velen de handen uit de mouwen steken in onze 
fanfarezaal. Tijdens het carnavalsseizoen topdrukte. 
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We staan aan de vooravond van “New Dimension meets Antikythera”. In 
het concept “….. meets …..” bieden we in onze fanfarezaal jaarlijks een 
podium aan een muziekgroep binnen onze vereniging en een 
veelbelovende band. Met het concept leggen we een uitdaging bij onze 
eigen muzikanten en brengen we meer muziek naar Urmond. Hopelijk 
inspireert het concert bezoekers om ook met muziek aan de slag te 
gaan. Dit jaar neemt op Saint Patrick ’s Day 17 maart ons jeugdorkest 
New Dimension onder leiding van Hans Breuls deel, spelend in een 
bigband setup. Daarnaast Antikythera, een band gevormd door 
muzikanten die studeren aan het Maastrichts Conservatorium afdeling 
Jazz. Zij spelen een mix van jazz, funk, pop en soul. Ze speelden in de 
finale van Nu of Nooit voor de Limburgse Popprijs en wonnen de Talent 
Award van Maastricht Jazz in 2017. Persoonlijke invulling van het 
concept “….. meets …..” is voor mij met vrienden een gezellige avond 
beleven met leuke muziek. Kortom. Een mooie gelegenheid om uit te 
gaan!!                                                                                   Wim Smits 
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Carnaval 2018 

Ik had besloten dit jaar maar eens op de fiets richting Sittard te gaan op 
carnavalszondag. Helaas was het niet al te best weer. Het was wel nog 
droog toen ik naar Overhoven fietste om me bij Inge te laten schminken. 
Zij moest het dit jaar zonder hulp doen en daar was ze niet zo blij mee. 
Het lukte bij mij prima en rond één uur ging ik op weg naar het centrum. 
Het was inmiddels gaan miezeren dus ik was niet blij. Ik had gehoopt 
mijn fiets in de fietsenstalling van de Ligne te kunnen stallen, maar 
helaas was die dicht. Dus hing ik hem vast aan een beugel bij een boom. 
Toen ik mijn pet uit de fietstas viste, hing de tres los. Een pinnetje om 
hem vast te zetten was verdwenen. Het lukte me niet de tres weer vast 
te zetten, dus haalde ik hem er maar helemaal van af. Het was pas kwart 
over één, het miezerde nog steeds en er stond een koude wind. Mijn 
humeur werd er niet beter op. Ik liep naar het evenemententerrein, 
maar daar was helemaal geen beschutting, dus daar was ik gauw weer 
weg. Ik vond een beschut plekje in de Walramstraat en heb daar naar 
het begin van de optocht gekeken.  

Rond twee uur ben ik weer terug naar het evenemententerrein gelopen. 
Daar druppelden onze muzikanten inmiddels binnen. Het was gelukkig 
gestopt met regenen. Rond half drie konden we opstellen en vertrekken. 
Nou ja, vertrekken… na tien meter stonden we al weer stil. Het kostte 
ons bijna een half uur om van het terrein af te komen. Maar toen werd 

het wel gezellig. Ondanks het feit de 
route achthonderd meter was 
ingekort, duurde voor ons de optocht 
toch nog ruim twee uur.  

We stonden vaak stil. Dat bood 
gelegenheid voor een slokje van het 
één of ander. Er waren zelfs 
muzikanten die een blikje bier wisten 
te scoren.  
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Vasteloavend
Tijdens de sleuteloverdracht sneeuwde het.

De optocht in Sittard was 800 meter korter maar duurde 
toch nog ruim 2 uur. We stonden vaak stil, het was best 

koud maar wel gezellig.
In Urmond liep het beter door, wel moesten we vlak voor 

de brug plaats maken voor een ambulance. 
Het weer was beter dan in Sittard.

2018





 

Op een plek langs de route stonden twee lege 
stoelen. Wim en ik maakten daar dankbaar 
gebruik van om even uit te rusten. Gelukkig 
hoefden we de lus Engelenkampweg, 
Leyenboekerweg en Putstraat niet meer te 
maken. Bij de Markt gingen we linksaf en toen 
waren we al bijna klaar. De route eindigde bij 
de Ligne, vlak bij de plek waar mijn fiets 
gelukkig nog stond. 

 

Carnavalsmaandag was het weer gelukkig wat beter. Wel nog een koude 
wind en dreigende luchten, maar het bleef vrijwel droog. Elf over twee 
vertrokken we met een serenade voor de prins. De stoet trok goed door 
en we hoefden in Urmond-Oost slechts één keer te wachten. Wel was er 
even een spannend moment toen er vlak voor de brug een ambulance 
langs moest en de fanfare de weg vrij moest maken. Waar die naar toe 
moest weet ik niet, maar wij trokken daarna weer gewoon verder. In 
Oud-Urmond begonnen we muzikanten te verliezen. Ze moesten helpen 
in de zaal en liepen daarom te route niet helemaal uit.  
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Vlak voor het einde moesten we weer wachten om te stoet te laten 
passeren en konden dus ook een stukje optocht zien. Dat gaf tijd voor 
een flesje bier.  

Op een gegeven moment stond het helemaal stil, blijkbaar was de lus te 
kort, of de stoet te lang. In ieder geval konden wij weer verder en om 
vier uur waren we klaar. Ik ging naar de zaal omdat ik ook moest helpen. 
Nadat ik me had omgekleed en mijn instrument was opgeborgen in mijn 
auto, meldde ik me bij Mieke om te horen wat ik moest doen. Dat bleek 
niet veel te zijn. Koffie en broodjes uitdelen aan de hulp. Verder was er 
niet veel te doen. Ik heb samen met Angelique in de keuken 
rondgehangen en kopjes afgewassen. We hebben zelfs enkele koppen 
koffie verkocht. De zaal stroomde maar langzaam vol. Het bleek dat de 
rest van de stoet pas om half zes klaar was. Er waren blijkbaar 
parkeerproblemen geweest met enkele wagens. Uiteindelijk werd het 
wel gezellig druk. Rond zeven uur had ik er wel genoeg van en ben naar 
huis gegaan. 

Carnavalsdinsdag hoefde ik pas laat in Urmond te zijn. Dus kon ik ‘s 
middags naar de optocht van Oud-Geleen kijken. Die was leuk maar kort. 
Om vier uur was ik weer in de fanfarezaal voor de pleebeksjoo. De jeugd 
vermaakte zich opperbest. Maar ook voor de oudere jeugd was het best 
gezellig.  

Na het 
optreden van 
de jeugdige 
artiesten 
volgde een 
prijsuitreiking 
en een 
fotoshoot 
met de prins 
en jeugdprins. 
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Om tien over zeven volgde het buitengebeuren van de Waterratte, maar 
dat was mij te laat en te koud, dus ben ik maar naar huis gegaan. Ik heb 
begrepen dat het een mooie happening was. 

Woensdagmorgen om negen uur was ik weer in de zaal om te helpen 
met poetsen en opruimen. 

Het was een grote groep, dus 
het schoot lekker op. Dat was 
maar goed ook, want ‘s middags 
stond er een koffietafel op het 
programma.  
Nadat de carnaval opgeruimd 
was en de tafels klaarstonden, 
was het tijd voor een haringkje 
(of twee, of drie). Ze waren mals 
maar zuur.  

 
 

 

 

Rond twaalf uur kon ik weer 
naar huis fietsen. De carnaval 
zat er weer op. 

Christie Bruls 
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 Met dank aan 
Hen Breuls 
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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..... 
• Maurice het niet op prijs stelt als muzikanten met de rug naar 

hem toe staan tijdens het musiceren? 
• Een bepaald biermerk helpt het goede ritme te spelen? 
• Vince moeite had met dit biermerk? 
• Er meer biermerken hiervoor geschikt bleken te zijn? 
• Jan getraind heeft voor de carnaval? 
• Hij hiervoor enkele weken tevoren begonnen is met bierdrinken 

na de repetities? 
• Hij hiermee wilde uitproberen hoeveel bier hij tijdens de carnaval 

zou kunnen drinken? 
• De carnavalsprins ver weg woont dit jaar? 
• De fanfare helemaal naar het einde van Urmond-Oost moest 

gaan om hem op te halen? 
• De fanfareleden hier niet blij om waren? 
• De prins alle muzikanten trakteerde op een ‘dröpke’? 
• Hij zich hiermee erg populair maakte? 
• De terugweg daardoor niet meer zo lang leek? 
• Het inmiddels wel was gaan sneeuwen? 
• Het daardoor een beetje een witte carnaval werd? 
• Al vrij snel een gat ontstond tussen de fanfare en de 

prinsenwagen? 
• De fanfare dus herhaaldelijk moest wachten? 
• Math Smeets er maar even bij ging zitten? 
• De brug nog steeds goed is ingepakt? 
• Dit goede beschutting geeft tegen de wind? 
• Er daardoor geen gevaar is voor wegwaaiende petten? 
• De optochtroute in Sittard 800 meter korter was dit jaar? 
• Hij toch nog ruim twee uur duurde? 
• De fanfare erg vaak stil stond? 
• Zo’n optocht lopen best vermoeiend is? 
• Het prettig is al je even kunt gaan zitten? 
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• Er twee stoelen langs de weg stonden? 
• Wim en Christie hier dankbaar gebruik van maakten? 
• De fanfarezaal een multifunctionele keuken heeft? 
• Deze tijdens de carnaval ook gebruikt werd als omkleedruimte en 

garderobe? 
• Er slechts drie koppen koffie en een kop thee zijn verkocht op 

carnavalsmaandag? 
• Er gelukkig wel veel bier is getapt? 
• Jan zich het bier op carnavalsdinsdag goed liet smaken? 
• Hij inmiddels weer aan de rode wijn is? 
• Er op carnavalswoensdag een grote poetsploeg was? 
• Er niet genoeg koffie was voor deze poetsploeg? 
• Er gelukkig wel teveel haringen 

waren? 
• Jos de drumband weer trakteerde 

op paaseieren? 
• Dat hij dat steeds doet rond zijn 

verjaardag? 
• Dat Jean ook kan dirigeren? 
• Hij ons leerde hoe de 

carnavalsmuziek te spelen? 
• Alaaf Joe bijna Alaaf Jean werd? 
• Jean tijdens het dirigeren geen 

dorst kende? 
• Hij anders altijd als eerste van de 

trombones dorst heeft tijdens de 
repetitie?  
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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 
27 maart Daisy Ehlen 
28 maart Hub Cosemans 
13 april Luc Houben 
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  Nic Janssen, Lisa Stassen 
19 mei  Gerrit Smeets 

 
 

28 



 

 
 
 

 

  

 
 

29 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Muzikrantje verschijnt elke drie maanden 

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