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EDITO 

 
 
De zoektocht naar een eindredacteur  voor deze halfjaarlijkse 
uitgave, blijft een probleem. Druk, druk, druk. 
De voorzitter zal nog een keer dit gat dichtrijden om het in 
wielertermen te zeggen. Van de andere kant zijn er wel talrijke 
bijdrages aangeleverd en het was geen probleem om dit boekje 
vol te krijgen. 
 
Onze Martinusbode heeft ondertussen een vast stramien 
gekregen. Er wordt zoals steeds achterom gekeken naar de 
gebeurtenissen van het afgelopen half jaar; De redenen 
waarom wij nu niet aan het WMC konden deelnemen worden 
(op verzoek) nog eens op een rijtje gezet. Onze nieuwe dirigent 
heeft een bijdrage geleverd om zich voor te stellen aan ons 
ruimer publiek. Alles achter de schermen van de partituren 
wordt door ons team John & Jos uit de doeken gedaan. Er is 
(en volgt) een nieuwe rubriek “ De Concertgangers”. 
En wat zou een Martinusbode zijn zonder de nodige humor, de 
wist-je-dat-jes en de statements van Charles en Charlotte die 
zoals steeds klaarstaan met hun snuggere bedenkingen en 
opmerkingen. 
 
Ik wens jullie alvast veel leesplezier!   
  
 

WOORDJE van de VOORZITTER 

 
Het jaar 2013 startte met een geweldige Nieuwjaarsproms en  
enkele maanden later was er de Opening van de nieuwe zaal.   
Hiermee zijn  de 2 belangrijkste gebeurtenissen van het eerste 
semester van 2013 vermeld, zij het dat er nog een verrassing 
uit mouw kwam… Op 30 januari kreeg ik een telefoontje van 
onze dirigent Georges Moreau dat hij per direct ontslag wilde 
nemen. De reden was persoonlijk en kon hij nu niet vermelden. 
 



Spoedberaad met Bart Bautmans(voorzitter Muziekcommissie) 
en Tuur Opsteyn (ondervoorzitter) resulteerde in een 
raadpleging van Bert Appermont (hij was 2 jaar eerder tijdelijk 
ingesprongen toen Georges ziek was) en gelukkig kon Bert à la 
minute inspringen. Hij had al wel enkele zaterdagen afspraken 
vastliggen, maar voor die zaterdagen zou hij voor vervanging 
zorgen. Zo was het probleem van repetities en muziek 
tenminste even opgelost. 
 
Dan kwam de onduidelijkheid over de zaal: door het late 
winteroffensief waren de werken wat opgeschoven en kwam de 
openingsdatum van 27 en 28 april onder druk te staan. De 
officiële opening van het gebouw op 27 april werd opgeschoven 
naar 29 juni, de muzikale opening van onze zaal op 28 april 
moest doorgaan gezien de afspraken met de KH van Thorn, die 
bij ons hun try-out kwamen spelen voor hun concours in 
Luxemburg 2 weken later. Een paar dagen van tevoren werd 
hels gewerkt, er was geen buffet en koeling, het podium had 
nog geen parket, het water was niet aangesloten, er waren 
geen deuren aan de toiletten, stoelen en tafels moesten 
gehuurd worden en nog tal van tekorten. Toch ging het 
openingsconcert door en was de zaal en de tribune snel gevuld. 
De klank van de orkesten viel reuze mee in deze zaal, daar zal 
nog wel wat werk aan zijn, maar de vertrekbasis is in elk geval 
positief. 
Ondertussen hebben we al gerepeteerd in onze zaal en worden 
de laatste details afgewerkt voor de opening op 29 juni. De 
Sousa band komt op bezoek en wij spelen ons zomers 
slotconcert op 11 juli. Meer daarover in het volgende boekje. 
 
Ik wens jullie allen een goede vakantie en op 17 augustus –

niet zo lang als in het onderwijs – gaan wij weer van start. 



DE KWEEKVIJVER 

 
 

   
Dikke proficiat aan Filip Neven 
en Geertje ! Zij zijn op 6 januari 
trotse ouders geworden van een  
tweede zoontje LANDER.  
Lucas had het er de eerste 
dagen moeilijk mee, maar is nu 
aangepast aan de aandacht 
voor kleine broer!   
 

 
 
 
 
 
Omwille van gezondheidsredenen moeten we Filip Neven al 
enkele maanden missen als vaste muzikant bij de klarinetten. 
We wensen hem dan ook veel sterke en beterschap toe en 
hopen hem snel weer te mogen verwelkomen.   

 
 

ONZE DEELNEMING 

 
Op 20 januari verloren onze muzikanten Tuur en Rik en Frank 
en Eric hun moeder/grootmoeder. Ook erelid  Paul Opsteyn en 
Damescommissielid Lut Opsteyn werden getroffen bij dit verlies 
van hun moeder. Julia (° 1922) heeft altijd pal gestaan achter 
de verbondenheid van haar man Jan en de familie met  
Martinus. Wie harmonie zegt in Opgrimbie, zegt ook Opsteyn. 
 
Op 19 februari overleed Michel Crijns (°1926) oud muzikant en 
bestuurslid van Martinus. 
 
 

VEEL BETERSCHAP! 



PROFICIAT 

 
JANTJE Opsteyn x Daphne trouwden op 25 mei 2013: nog 
eens een trouw met alles erop en eraan : je maakt dat 
tegenwoordig niet meer vaak mee ! 
 
 

 
 
 
 
Vermeldenswaard was zeker de gelegenheidsband  van 16 
muzikanten, met synthesiser en zang (Lieve) olv. Mieke 
Buekers, die volgend repertoire feilloos afwerkten:                  
van Michael W.Smith: The giving  en Step by Step,  
van Elton John: Your Song,  
van Matthew West: When I say I do,  
het Onze Vader,  
van Katie Melua: Nine million bicycles  
en van Michael Bublé: Everything 



 
 
 

 
 
 
De Martini Band: olv. Mieke, met Hanne, Anne en Karen, 
Katrien, Kevin en Jeffry, Mieke, Ilke, Johan en Hugo, Jan, 
Michiel, Yannick, Eric , Koen en Lieve.  
 
 
 
 

 
Ik wil nu mijn vrouw  spreken. Welke tijd is dat?  
OTT, onvoltooid tegenwoordige tijd 
OVT, onvoltooid verleden tijd 
VTT, voltooid tegenwoordige tijd 
Het is geen van allen,                                             
het is VVT Voltooid  Verloren Tijd 



 
 
 

NIEUWE GEZICHTEN 

 

 

 
 
 
Mijn naam zal voor velen wellicht bekend in de oren klinken, 
omdat ik als componist ondertussen toch al een 70-tal werken 
voor harmonieorkest geschreven heb die wereldwijd worden 
uitgevoerd.  
Mijn liefde voor muziek is ontstaan (en gegroeid) bij de 
harmonie van Beverst, waar ik als jonge knaap klarinet speelde, 
net zoals mijn vader. De wekelijkse repetitie was een 
familiegebeuren, de 2 broers speelden immers ook mee, en een 
repetitie missen was ondenkbaar, de liefde voor de vereniging 
was groot. 
Na de muziekhumaniora te hebben doorlopen, trok ik naar het 
Lemmensinstituut waar ik eerst muziekpedagogie studeerde en 
daarna hafabra-directie. Ik heb daarna nog een jaar in 
Engeland filmmuziek gestudeerd en hedendaagse compositie 
bij de Nederlander Daan Manneke.  Door de lessen van Jan 
Cober heb ik me als dirigent verder kunnen ontwikkelen. 
Je zou me een muzikale duizendpoot kunnen noemen, want ik 
heb veel verschillende dingen gedaan. Zo speelde ik enkele 
jaren in de live-band van Sabien Tiels en bij een zelf opgericht 
muzikaal kindertheater. Ik dirigeerde een aantal jaren een 
kinderkoor, een jeugdkoor, een kerkkoor, een symfonieorkest, 
een kamerorkest, een fanfare, een harmonie, enkel een  
 



brassband heb ik niet gedirigeerd, al heb ik wel een jaar met 
een Engelse brassband meegespeeld.  
Als componist ben ik ooit op mijn studentenkamer samen met 
een vriend beginnen prutsen met een synthesizer. Zo 
ontstonden de eerste composities. Ik herinner me nog hoe ik op 
een 16 sporen sequencer het eerste deel van Noah’s Ark 
inspeelde, tot in de vroege uurtjes. Ik had toen nooit durven 
dromen dat dit werk me internationaal op de kaart zou zetten en 
me zou lanceren als componist.  
Ondanks mijn drukke bezigheden, ben ik blij dat ik de kans heb 
gekregen om in Opgrimbie aan de slag te gaan als dirigent. Ik 
geloof heel sterk in het orkest, er zit muzikaal veel potentieel in, 
jullie zijn fijne mensen met het hart op de juiste plaats, er is een 
goed functionerend bestuur en er heerst een positieve sfeer en 
dat vind ik erg belangrijk.  
Ik zie mezelf als een inspirator en ik hoop dat ik dat voor jullie 
ook mag zijn de komende tijd. Het is belangrijk om doelen te 
stellen en uitdagingen te creëren waardoor het orkest kan 
groeien. Ik wil graag mooie concerten spelen en naar 
wedstrijden gaan met het orkest, waarbij de muziek voor mij 
steeds centraal staat.  
Muziek is een krachtig medium, door muziek kan je in contact 
komen met het onzegbare, er kan een soort magie ontstaan die 
je niet kan verklaren. Muziek kan ook mensen verbinden in 
eenzelfde idee, sfeer of emotie, er kan “harmonie” ontstaan, is 
iets wat enorm belangrijk en waardevol is in deze egocentrische 
tijd waarin we nu leven. 
Het is een uitdaging voor ons allemaal om ons ten dienste te 
stellen van de muziek en van de vereniging, want het is pas 
dan dat er iets moois kan ontstaan. Als we samen er voor gaan, 
er in geloven, en als ieder van ons zijn steentje hiertoe 
bijdraagt, staan ons nog hele mooie tijden te wachten.  
 
         Bert Appermont 



 
 
 
 
 
Muzikanten komen en muzikanten gaan. 
 
Naomi Ools (altsax) is gestopt omdat de verplaatsingen zonder 
eigen auto vanuit Genk/Hasselt toch teveel tijd en energie 
kosten. Het ga je goed Naomi. 
Vorige keer stond bij de afscheidnemers ook Jeffry van den 
Heuvel vermeld. Dat was geen vergissing, maar Jeffry is toch 
weer terug bij de klarinetten: een weddenschap verloren en wat 
druk van de vrienden. De laatste weken zijn er nog 2 
terugkomers gezien, die komen volgende uitgave aan de beurt. 
En er is ook iemand die we al maanden niet meer gezien of 
gehoord hebben, hij heeft zich niet afgemeld… ook dat zullen 
we volgende keer ophelderen. 
 
 

 

 
 

(TIJDELIJK) AFSCHEID VAN MUZIKANTEN 



 
 
 
 
Sinds 2008 zijn we voornemens deel te nemen aan het WMC 
van 2013 (want 2009 konden we niet deelnemen door een 
regeling van harmonie Eysden met onze dirigent Steven).                                                                                       
Sinds 2010 verkondigen we dat we zullen deelnemen aan 
WMC van 2013. In 2012 namen we deel aan concours in Riva 
als aanloop en toets naar WMC. 
Eind oktober  zijn we met Muziekcommissie en een 
Bestuurscommissie (de muzikanten in het bestuur met 
penningmeester en voorzitter) gaan samenzitten om het pad 
naar Kerkrade in te vullen… 
 
1.Noodzakelijk voor deelname is het engagement van de 

muzikanten: dwz.opkomst (partij) repetities, groepsrepetities  

en concerten, en dit gedurende een half jaar. De aangeleverde 

engagementen van muzikanten waren  niet compleet  maar 

hadden toch een 50 tal duidelijke JA akkoorden een paar 

NEENS; het moeilijkst waren de gedeeltelijke toezeggingen  en  

TWIJFELS. Dit waren doorgaans mensen die wel zouden willen 

gaan, maar ofwel 

-omwille van werk of persoonlijke omstandigheden NU niet  JA 

konden zeggen 

- OF vonden dat we met dit orkest niet naar Kerkrade kunnen 

gaan omdat we daar zouden afgaan als een gieter ! 

 

2. Belangrijk bij deze beslissing is ook het standpunt van de 

dirigent: Georges ging er vanuit dat we naar Kerkrade zouden 

gaan, maar kreeg er een hard hoofd in sinds de 

voorbereidingen naar  Peer.  Is de motivatie gezakt ? en het 

artistiek –kwalitatief peil is er niet beter op geworden. Vergis je 

niet dat het peil in vergelijking met Riva nog een trap hoger 

moet: hebben we daar de muzikanten voor en kan dat in 5 

Waarom gaan wij niet naar het WMC ? 



maanden? Waarvoor gaan we naar WMC? Voor 1
ste

 divisie en 

dan bij top 10 van 25  deelnemers? We hebben een homogene 

en  brede groep goede muzikanten die als amateurs zeker van 

goed niveau zijn, maar er zijn enkele gaten in het orkest en er 

ontbreken solisten voor  et niveau. Afhankelijk van voor welk 

doel de vereniging  naar WMC gaat (plaats 1 tot 5 of plaats 20 

tot 25) zullen er toevoegingen en solisten moeten aangevuld 

worden. Bijkomend probleem, maar niet  onoverkomelijk: de 

inschrijving met keuzewerk moet gebeurd zijn op 1 november ! 

 

3.Derde partij  is het bestuur. Kan dit er nog bij en wat mag het 

kosten?  Het is best druk: op verschillende locaties repeteren, 

voorbereiding Proms, nieuwbouw zaal. Onze deelname in 1997 

had toen een prijskaartje van meer dan  10.000 euro, dat  zal 

nu wel duurder zijn.  Daar hebben we nu het geld niet voor en 

daar kunnen we nu acties en het geld niet aan besteden. (Riva 

heeft bijna niks gekost dankzij subsidie Vlaanderen; Voor 

Kerkrade krijgen wij geen subsidie).  Zou het WMC  in 2014 of 

2015 zijn, dàn kunnen we daar de middelen voor hebben, maar 

NU kan het echt niet. 

 

Conclusie: het besluit groeide langzaam, maar 

uiteindelijk waren we er allemaal van overtuigd dat we  

op ons voornemen moeten terugkomen. We  kunnen 

in 2013 NIET deelnemen aan WMC. 

 

Hoe erg is dit nu?  

Ik heb er begrip voor dat sommigen onder jullie deze aftocht erg 

vinden. Ik  vond dit enkele weken geleden ook onvoorstelbaar. 

Maar nu realiseer ik me wel beter WAT  het  WMC is: 

 



1. het  WMC is geen gewoon concours, het is een 

toptornooi, vergelijkbaar in de sport met een topcompetitie 

zoals Olympische Spelen 

2. in 1
ste

 Divisie zullen 20 tot 30 orkesten deelnemen:  dat 

zijn allen orkesten die voor die gelegenheid aangevuld zijn 

en “opgepimpt” zijn met bijzondere instrumenten en 

“professionele” solisten 

3.de internationale jury heeft de lat ontzettend hoog liggen 

en zal streng oordelen conform de in partituur aangegeven 

bezetting 

4. met een beetje pech speel je in een zaal met een 50tal 

toeschouwers van echte hafa-freaks en wat eigen 

supporters; met niet teveel pech scoor je dan 85 punten en 

ben je 16
de

  van 28 deelnemers (zeker niet slecht, maar 

deed je het daarvoor?). 

5.amateurorkesten in deze competitie doen mij denken 

aan de Tour de France  et Armstrong: Met gewone 

middelen gaat het niet meer.   Vraag is of je  daaraan moet 

meedoen? 

 

Een ramp vind ik ons besluit  niet meer!  Waren we in de 

wolken  en staan we nu terug met onze voeten op de 

grond? Onze vereniging en ons orkest mag niet bloeden 

voor een WMC en zeker niet kapot gaan aan een WMC.  

Voor wiens glorie moet je meedoen aan een WMC?  Om 

een goed orkest in 1
ste

 divisie te zijn moet je toch niet in 

Kerkrade zijn geweest. Er zijn  voor ons als goede 

muzikanten en goed harmonieorkest met een sterke 

verankering in dit  Maasland toch  eerbare alternatieven: 

- We staan voor een fantastisch Promsconcert, een 

geweldig muzikaal feest met meer dan duizend 

toeschouwers. Ook dat is top ! 



- Onze concerten voor eind april en eind mei blijven 

staan: bij de opening van onze zaal ontvangen we een 

topper en moeten we zelf een goed concert spelen. En 

dat is een goede aanloop  voor het RMC van eind mei. 

- Onze jeugd moet eens kijken wat een 

deelname/bijwonen van het Europees Muziekfestival 

voor de Jeugd in Neerpelt kan betekenen 

- Begin juli of eind augustus zullen we iets doen voor 

onze lokale bevolking (Opgrimbie en nieuwe Kiosk 

Eisden/Palm Parkies) 

- In de tweede helft oktober  wordt gedacht aan een 

Klassiek concert , waar één deel  originele 

harmoniewerken aan bod komen en een ander deel met 

klassieke zangers, ook hiervoor is publiek; alternatief in 

oktober is deelname aan het harmonieconcours in NL 

(LBM). 

- In januari 2014 is opnieuw een tweedaags 

Nieuwjaarsconcert gepland in de schouwburg; dan 

komen eerder werken van het  populaire genre aan bod 

waar hier een publiek voor is. 

- Voor april/mei wordt gespeurd naar deelname aan een 

Internationaal festival of competitie: gedacht wordt aan 

een concertreis naar Praag, Wenen, Strasbourg, 

Colmar of  Luxemburg. 

 

31 oktober 2012 

Er is leven na de dood, zingt Freek de Jonge.                                                   

Er is muziek na Kerkrade, stelt uw voorzitter. 

 

 
Naar het WMC gaan ? dat moet je niet 
doen voor je publiek, maar voor de 
muzikanten die een uitdaging willen. 



 
WMC Kerkrade 4-28 juli 2013. 

 

 

De Brassband kampioenschappen vinden het eerste 

festivalweekend plaats, op zaterdag 6 en zondag 7 juli.  

 

De Mars, Marsparade en Show wedstrijden vinden plaats op 

zaterdag 13 en zondag 14 juli, op zaterdag 20 en zondag 21 

juli en op zaterdag 27 en zondag 28 juli. Wedstrijdlocatie is 

het Roda Stadion. De wedstrijden starten zaterdag om 14.00 

uur, zondag om 12.00 uur. 

 

De overige wedstrijden, waaronder Harmonie en Fanfare in 

alle categorieën vinden de daarop volgende dagen en 

weekends plaats, op zaterdag 13 en zondag 14 juli, op 

zaterdag 20 en zondag 21 juli en op zaterdag 27 en zondag 

28 juli. 

De concertwedstrijden voor slagwerkensembles vinden 

plaats in het Parkstad Limburg Theater Kerkrade op de 

vrijdagen 12, 19 en 26 juli. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



      
 
 
 
Wat een belevenis 
Wat een voorbereiding voor de organisatoren 
Wat een succes 
Wat een ambiance 
 
Ik dacht even aan de Internationale Koorwedstrijd. 
Waarschijnlijk heeft het bestuur van de harmonie ook maanden, 
weken, dagen op voorhand ge-e-maild, getelefoneerd, 
onderhandeld, brandjes geblust,… 
De laatste dagen hebben ze heel het cultuurcentrum 
omgebouwd, de zangers, de solisten opgevangen en als Vips 
behandeld. 
En de dagen erna weer heel de boel terug opruimen, alles wat 
gehuurd en geleend was terug op zijn plaats krijgen. 
Ja, ik vond het een hele organisatie, gedragen door de leden en 
het bestuur van de harmonie. 
 
En wij dan, het koor, normaal zingen we partituren waar we 
amper onze armen mogen bewegen, alleen om een bladzijde 
om te draaien, en nu hebben sommigen van ons hun stoel 
amper gezien, ze hebben met alles meegezongen, 
geapplaudisseerd, gefloten, geswingd dat het plezant was om 
zien.  
Het zingen zelf ging ook goed. Zelfs met een fantastische paal 
voor mijn neus kon ik toch met wat schuiven naar links of rechts 
de armen van de dirigent zien en eens de inzet gegeven werd 
ik meegezogen door het ritme en de muziek van het orkest.  
Het heeft deugd gedaan. 
 
Ik had zicht op de fantastische drummer van de band, een 
jonge krullenbol van misschien een jaar of 25, het kon mijn 
zoon zijn, die niets liever deed dan drummen.  Dat was aan 
heel zijn lichaam te zien, het sierlijk trommelen, de spanning in 

NieuwjaarsPROMS 12 januari 2013 



zijn rug, zijn gewiebel op zijn stoel, zijn mimiek,  het ritme dat hij 
voelde tot in zijn kleine teen. O, wat heb ik daar van genoten. 
Toen de drummer van de ‘The Gibson Brothers’  een solo 
stukje speelde stond hij op de tippen van zijn tenen om toch 
maar niets te missen van het gedrum van een ‘collega’. 
Geweldig vond ik dat. 
 
Ook het speelse in de harmonie, het bellen blazen, confetti 
afschieten, grote pinten bier te voorschijn toveren, ze kennen er 
wat van.  
 
Je zou bijna denken dat ‘de proms’ spelen kinderspel is, maar 
wij weten beter. Het is uren en uren oefenen vooraleer je het 
plezante erbij kan doen. 
 
Het was een lange, zeer lange avond. Vol afwisseling, 
spanning, ontspanning,..  
Ik denk dat ik de volgende keer een plaatsje zoek in de zaal om 
het ook eens van daar mee te maken.  
 
 
 
 
Lieve Brams 
een alt van het koor Cantate 
 
 

 
 
 
 



CONCENTREER JE 

 
 
 
 

“Vertel eens wat er scheelt.”, zegt de psychiater. “Het is 
allemaal gekomen door mijn huwelijk”, aldus de man  
“Ik trouwde met een weduwe die een volwassen dochter had. 
Zij werd mijn stiefdochter. Mijn vader kwam op bezoek, werd 
verliefd op mijn stiefdochter en trouwde met haar. Zo werd mijn 
stiefdochter mijn stiefmoeder. Mijn vrouw kreeg een zoon. Die 
werd automatisch de schoonbroer van mijn vader, want hij is de 
halfbroer van mijn stiefdochter, die met mijn vader is getrouwd. 
Aangezien mijn zoon de broer is van mijn stiefmoeder, is hij ook 
mijn oom. De vrouw van mijn vader kreeg ook een zoon. Dat is 
dus mijn broer, want hij is de zoon van mijn vader. Maar hij is 
ook mijn kleinkind, want hij is de zoon van mijn stiefdochter. 
Mijn vrouw is mijn grootmoeder, omdat ze mijn stiefmoeders 
moeder is, waardoor ik de kleinzoon van mijn eigen vrouw ben. 
Aangezien ik getrouwd ben met mijn grootmoeder, ben ik niet 
alleen de echtgenoot en kleinzoon van mijn vrouw, maar ben ik 
mijn eigen grootvader !  
Daarom ben ik nu een beetje overspannen.  
 
 
 
 

 
 
 
 
Waarom zijn er duizenden spermatozoïden 

nodig om 1 eicel te bevruchten? 
Spermacellen zijn mannelijk en die weigeren de weg te 

vragen 



Christoff is geweldig 
 
Hij was één van de vedetten op onze Proms: 
tandpastaglimlach, zijn elleboogbewegingen en een paar 
dribbelpasjes…Den Herzenbrecher aus Belgien.                                                                           
Maar hij is wel vaker een gevierd artiest. In The Morning 
Tribune las ik dat hij de grote winnaar was op het Anne 
festival… Al zijn nominaties werden omgezet in trofeeën, hij 
was winnaar in de categorieën 

 
 *beste zanger 
 *sympathiekste zanger 
 *beste kapsel 
 *witste gebit 
 *beste optreden in Duitsland 
 *beste gemaakte lach 

*beste optreden in Oostenrijk 
*beste zingende zus 
*beste Dag Allemaal interview 
*beste videoclip op Anne 
*beste poppy schlager 

                          *beste met de armen meezwaaiend 
 
 

 
Maar ik vind die Russische bariton, hoe heet die ook weer, toch  
een lievere jongen, veel sympathieker, veel betere stem, 
mooiere lach, beter optreden…Hij verdient op zijn minst ook 
een foto. 
 

   



NIEUWS UIT DE BESTUURSVERGADERING 
 
Het Martinus bestuur vergadert maandelijks in het 
Gemeenschapscentrum. Wat werd zoal voorbereid, geregeld  
en besloten? 
 
23 jan: evaluatie proms, voorbereiding ledenvergadering , 
werken aan de zaal en planning opening. 
 
26 januari:  ledenvergadering  vzw in Mané 
 
8 februari : extra bestuursvergadering ivm dirigent en 
financiering zaal; planning overleg met muziekcommissie 
 
26 februari: voorafgaand bijeenkomst ivm oprichting nieuwe 
vzw (zaal) , verslagen, aanstelling nieuwe dirigent en afspraken 
ivm nieuwe zaal 
 
26 maart: duidelijker begrotingen (= noodzakelijke uitgaven en 
inkomsten)  in toekomst, vorderingen aan de zaal en opening, 
de orkesten, muzikanten, partituren, muziekcommissie, 
bestuurstaken 
 
17 april: afhandeling proms, kwartaaloverzicht, planning, 
openingsconcert zaal op 28 april 
 
23 april: extra vergadering in het nieuwe wijkcentrum ivm.VZW 
Zaal: de nadelen van een tweede of aparte vzw die de zaal zal 
beheren, wegen niet op tegen een goede structuur binnen de 
huidige VZW Harmonie. Er zal een aparte commissie Zaal 
worden ingericht, vergelijkbaar met de commissies Dames, 
Jeugd, Papier, Muziek 
 
16 mei: eerste bestuursvergadering in nieuwe wijkcentrum (met  
Cava !), rol van de Gemeente bij de officiêle opening,  
alternatieven voor slotconcert  vóór de zomer (6,11 of 13 juli) 



TRUKEN VAN DE FOOR 
Iemand volgde tijdens zijn studie aan ’t Conservatorium als hoofdvak 
percussie. 
Tijdens de repetitie met ’t orkest bleef zijn sectie maar fouten maken. 
“Als je te stom bent om eender welk instrument te spelen, sneerde de 
dirigent, geven ze je een paar stokjes, zetten je helemaal achteraan en 
noemen ze je een percusionist” 
Een vriend naast hem fluisterde: 
“En als je te stom bent om allebei die stokjes vast te houden, geven ze je 
1 stokje, zetten ze je helemaal vooraan en noemen ze je dirigent”. 
 
 
 

 



 
 
 

 
Ik en mijn vrouw lopen altijd handje in 
handje. Zodra ik haar loslaat gaat ze 
steevast winkelen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Kijk Vooruit 

 
Normaal kijkt de Martinusbode terug op het afgelopen half jaar, 
nu even een uitzondering met wat zal komen.  
 
Op 20 oktober zal JOM  klassieke werken spelen, oa. Uit Peter 
en de wolf, de kindersymfonie, Rondo à la Turka……Er zullen 
ook een paar jonge solisten optreden en er zal een balletgroep 
dansen. 
 
Het aanstaande Nieuwjaarsconcert op 10 en 11 januari zal ook 
klassiek van inslag zijn.Als gastoptredens zijn twee bekende 
dames vastgelegd uit het genre van licht klassiek en musical: 
Hilde Norga en An Lauwereins zijn geweldige zangeressen, die 
begeleiding door een prachtig harmonieorkest wel smaken.



De CONCERTGANGERS 

 
Wie is naar een leuk concert geweest en wil dat even melden of 
daar zijn mening over geven… Dat zijn bij voorkeur HaFaBra 
concerten, maar daartoe beperken we ons echt niet. 
 

 
 

 

 

 

BRASS IN CONCERT 
“ORIGINS” 

 
Op zaterdag 23 maart concerteerde de Noord-Limburgse 
Brassband (NLBB) in zaal Cinema Walburg te Hamont. Deze 
plek ademt een rustige, pittoreske sfeer uit, een beetje 19-de 
eeuws. Als je even wegdroomt, waan je je een ietsje in de  
(mini) Royal Alberthall in Londen waar zich reeds meer dan een 
eeuw het hoofdgebeuren van het brassbandwereldje afspeelt, 
m.a.w. “The British Championship” en “The European 
Championship for Brassbands”. 
Een viertal decennia geleden waaide de brassbandwind van 
Groot-Brittannië over naar het continent. Daarna kregen ook de 
landen van het Europese vasteland hun nationale en later zelfs 
de Europese kampioenschappen. Terecht kunnen we nu fier 
zijn op heel wat topbands, ook in België, waarvan de NLBB er 
zeker een is. 



De band werd opgericht in 1995 door een aantal fanatieke 
koperblazers uit het noorden van Limburg. Ze kozen Eksel als 
thuisbasis en musiceerden onder de leiding van dirigent Luc 
Beckers met veel succes tijdens diverse wedstrijden. 
In 2001 nam Ivan Meylemans de dirigeerstok over. Sinds 2007 
komt de band uit in de kampioensdivisie van de Nationale 
Brassbandkampioenschappen. Ze behaalde er in 2010 en 2011 
de titel van “Belgisch kampioen”. 
Op de Europese kampioenschappen van 2012 te Rotterdam 
wist de band een tweede plaats te versieren en behoorde vanaf 
toen tot de Europese top. 
Hun voorjaarsconcert bijwonen is puur genieten. Dirigent en 
muzikanten verwenden de toehoorders met een cocktail van 
stevige brassbandmuziek, ingetogen wegdromers, virtuoos 
solistenwerk en vlotte uitsmijters. Terecht voerde dit concert de 
titel “Origins”, overgenomen van het nieuwe 
euphoniumconcerto van Peet Meechan dat in wereldpremière 
uitgevoerd werd door gastsolist David Thornton. Hij verdiende 
reeds jaren zijn strepen als principal euphoniumspeler bij de 
wereldbefaamde  
Black Dyke Brassband en de Brighouse and Rastrickband. In 
dit driedelige werk tracht de componist de oorsprong van de 
muziek, het leven en het universum weer te geven. De 
prachtige uitvoering van dit solowerk Origins werd 
voorafgegaan door een uitdagende openingsfanfare “Gran 
Fanfare” gecomponeerd door de Venezolaan  
Giancarlo Castro. 
Zonder een klassieker als de suite uit de opera “Ruslan & 
Ludmilla” van Mikhail Glinka, waarin Ludmilla door een tovenaar 
werd ontvoerd en door één van haar geliefden wordt gered, is 
dit optreden geen echt brassbandconcert. 
Een mooie hymne schenkt ons altijd de prachtige zuivere 
koperklank en een rustgevend gevoel, in dit geval de “Hymn to 
Barossa” van Andy Scott. 
Voor de pauze sluit de NLBB af met een concertwerk van 
formaat “St. Magnus” van de Schotse componist Kenneth 
Downie. Hij schreef dit werk ter gelegenheid van de Europese 
brassbandkampioenschappen van 2004 te Glasgow. Het thema 



is gebaseerd op de gelijknamige koraal van Thomas Kelly die 
hij verwerkt in een vijftal variaties, gevolgd door een 
spetterende finale. 
De pauze was zoals steeds een gelegenheid om het concert te 
evalueren en wat bij te praten met brassbandliefhebbers onder 
elkaar. Je ziet uiteraard vaak dezelfde 
“fanatieke” toehoorders terug in dit wereldje. Eens even 
rondhangen bij de instrumentenstand, dit maal van Muremo, 
hoort er ook altijd bij. 
Wat nieuwigheden bekijken en eventueel een instrument 
uitproberen is altijd mooi meegenomen. 
 
Na de pauze konden we genieten van enkele lichtere 
composities waarin we de trombone en de cornet solistisch aan 
het werk hoorden. Natuurlijk mocht de gastsolist, David 
Thornton, in het tweede concertluik niet ontbreken. In “Deep 
inside the sacred temple” van Bizet hoorden wij hem warme 
euphoniumklanken tevoorschijn toveren. Daarna sloot hij af met 
“Auld lang Syne”, waarin hij ons liet genieten van zijn 
verbluffende technische kwaliteiten en souplesse.  
Met de komplimenten aan dirigent Ivan Meylemans en zijn 
muzikanten sloot de NLBB af met de compositie “Nightingale 
Dances” die aanvangt met een ingetogen opening en eindigt in 
een spetterende climax. 
Een niet aflatend applaus van het enthousiaste publiek leidde 
ons naar het klassieke bisnummer, voor de gelegenheid een 
typische concertmars “Temple 125”.  
Na het nuttigen van enkele drankjes en een leuk muzikaal 
praatje met een van de muzikanten van de band toerden we 
voldaan huiswaarts. 
 

 
 
13 april 2013: Lions Maasland Lenteconcert 
 
De Lionsorgansiatie had er goed aan gedaan ons niet te vragen 
hun concert te spelen: wij hadden het al druk genoeg en  het  



paste niet in onze muzikale planning met op 28 april het 
Openingsconcert van onze nieuwe zaal. 
Dus waren wij nu eens gast, lekker aan tafel en in de zetel om 
te genieten van een van de eerste optredens van                   
Les Compagnons de la chanson d’amour. 
Het gaat hier om een theaterconcert ensemble, samengesteld 
uit enkele oude rotten die beklijvende solomomenten, 
onverwachte duetten, spannende trio’s en meesterlijke 
kwartetten ten gehore brengen.Als je Ariadne van de Brande, 
Freddy Birset, Marijn Devalck en Johny Voners bij mekaar 
brengt en daar enkele professionele muzikanten aan toevoegt 
(een combo olv Dirk van der Linden) ben je toch vertrokken. Zij 
brengen leuke ontspannende muziek, melodietjes die wij nog 
kennen uit onze jeugd omdat toen nog Franse liedjes in onze 
hitlijst stonden. En ze zingen inderdaad in allerlei combinaties: 
Ariadne en Freddy: Tous les garçons 
Marijn : Ma vie, Desirée 
De heren :Pour un flirt 
Johny : Mes emmerdes, La Bohème 
Freddy : Aline, Ne me quitte pas 
Ariadne en Marijn : Paroles 
Ensemble : L’été Indien, Aux champs Elysees 
 
En wat vond ik ervan? Een leuke, ontspannende avond. Het 
was nog niet perfect, maar deze mensen zijn professioneel 
genoeg om dat verder aan te scherpen en te perfectioneren. 
Ariadne is natuurlijk een geweldige zangeres en actrice met 
voldoende métier om deze heren in de pas te krijgen, Freddy is 
een vakman in dit soort, Marijn vond ik nog de zwakste schakel: 
hij is destijds begonnen als zanger/tieneridool (Marino Falco) 
maar zijn stem heeft een flinke dreun gehad en Johny heeft me 
het meest verrast: dat hij kan acteren wisten we, maar hij kan 
ook echt zingen en spreekt perfect Frans. Hij kan meer dan 
dagschotels drinken. 



 

DE NIEUWE ZAAL KRIJGT VORM… 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Over de afwerking en de opening van 29 juni zal meer te lezen 
zijn in onze volgende Martinusbode. 
 
Voor wie geïnteresseerd is in huren van de zaal is er vanaf 
1 juli slechts één adres: zaal.martinus@opgrimbie.be  

 
 
 
 
 

mailto:zaal.martinus@opgrimbie.be


 

Giften via de Koning Boudewijnstichting   

 
 

Als ik dit jaar nog een gift overmaak 
Doe ik fiscaal een goede zaak 

 
De Koning Boudewijnstichting (KBS) steunt burgers die zich via 
verschillende projecten engageren voor een betere 
samenleving. Zij doet dit door hen een projectrekening te laten 
openen binnen de Koning Boudewijnstichting. De aanvraag die 
wij hiertoe hebben ingediend is door de jury goedgekeurd en 
een overeenkomst werd getekend. 
Met uw gift steunt u het tot stand komen en de afwerking van 
de drie onderdelen en zo ook de (samen) werking  van de 
verenigingen. Het was nodig en het wordt noodzakelijk voor de 
toekomst, maar elk afzonderlijk konden we dit niet realiseren… 
 

 
 
verleent  haar medewerking aan 
dit project: de giften aan de 
Stichting zijn fiscaal aftrekbaar 

vanaf 40 euro (art.104 WIB). Stort bij de Koning 
Boudewijnstichting op rekening BE10 0000 0000 0404  met 
deze verplichte vermelding ***128/2527/00081***  Zo kunnen 
de giften snel geïdentificeerd worden en gekoppeld aan ons 
project.Overschrijfformulieren zijn verkrijgbaar bij de 
bestuursleden. 
 
Nadere info: www.kbs-frb.be en/of www.opgrimbie.be  
 
Ik weet niet of u het veel vindt, maar tot nu toe is bijna 
twintigduizend euro overgeschreven. Er kan nog gestort worden 
tot eind 2013. In februari krijgt u dan van de KBS een attest 
voor uw aangiften. 

http://www.opgrimbie.be/
http://www.opgrimbie.be/


 
 

 
 
 
 
 

 



 
 

PARABEL OM ONZE HOGE PERSONEELSKOSTEN            
TE VERKLAREN… 

Een parodie met gelijkenissen… 

 

Na de Open Bedrijvendag adviseerde een manager dat op 
gebied van teambuilding nog een en ander te bereiken was. 
Een Belgisch bedrijf en een Japans bedrijf hadden hiervoor 
belangstelling en zij wilden hun team versterken en daagden 
elkaar uit in een jaarlijks te houden wedstrijd.  De Belgen wilden 
fietsen, de Japanners wilden judo, maar ze bereikten een 
akkoord om  deel te nemen aan een roeiwedstrijd… 
Ze zouden jaarlijks een kanorace houden op de Maas, met in 
iedere kano 8 roeiers.   
 Allebei de teams gingen oefenen. Op de dag van de race 
waren beide teams op hun best. 
De Japanners wonnen met 1 kilometer voorsprong!  
 

                                                         

 
 
Na zo een nederlaag was het moreel van het Belgisch team tot 
een dieptepunt gedaald. Het management vond dat er volgend 
jaar gewonnen moest worden en richte een projectgroep op om 
het probleem te onderzoeken. 
Deze projectgroep stelde vast dat bij het Japanse team 7 
mensen roeiden en 1 de instructies gaf… terwijl in het 
Belgische team 7 mensen instructies gaven en 1 roeide…      
 
In deze crisissituatie moest het Belgische management een 
duidelijk bewijs geven van zijn leiderscapaciteiten: ze huurden  



een adviesbureau in om de struktuur van het Belgische team te 
onderzoeken. Na 3 maanden grondige analyse, kwamen de 
experts tot de conclusie dat er in het Belgische team teveel 
mensen instructie gaven en te weinig mensen roeiden. Met dit 
rapport in de hand kon er grondig geherstructureerd worden. 
 
Deze herstructurering hield in dat er nu 4 mensen instructie 
zouden geven, 2 mensen zouden toezicht houden, 1 persoon 
zou coördineren en 1 persoon zou roeien. Bovendien werden er 
maatregelen genomen om die ene roeier te motiveren. 
 
Het jaar nadien won het Japanse team met 2 kilometer 
voorsprong. 
 
Het Belgisch bedrijf ontsloeg de roeier onmiddellijk, met als 
reden zijn slechte resultaten op het werk. Maar ondanks dat 
werd er een flinke bonus uitgekeerd aan de toezichthouders 
voor hun grote inzet. 
 
Het externe adviesbureau maakte een nieuwe analyse, waarin 
naar voren kwam dat de juiste tactiek was gekozen, dat de 
motivatie goed was, maar dat het materiaal verbeterd moest 
worden.                                                                                    
Het Belgisch bedrijf is nu bezig met een nieuwe kano te 
ontwerpen. 

 
Cedric Stouterik 

 
 
 

 
 

Waarom spelen wij niet met een puthelm op        
in plaats van met pupiterverlichting? 



 
 
 
 

Wij moeten uitdagende muziek spelen 
 
Nee, wij moeten mooie muziek spelen 
 
Het publiek komt toch luisteren naar ons 
 
Nee, wij moeten ook luisteren naar ons publiek 
 
 
 

OMTRENT DE MUZIEKPARTITUREN 

 

Zelf ben ik nu 11 jaar bij de harmonie. Mijn eerste evenement 
was de Sloveniëreis. Naast het zorgen voor de partituren tracht 
ik nog mijn sax tenorpartij te spelen en ik kan zeggen dat ik 
tegenwoordig daar een stevige hulp aan heb. Greg speelt alles, 
zelfs de klein gedrukte noten. Hopelijk blijft dat zo nog een tijd. . 
Bijna 3 jaar geleden op vraag van John Spronck, toenmalig 
voorzitter ben ik  begonnen aan het inscannen van de 
muziekwerken van de Harmonie. Dit vindt plaats bij de firma 
Esma (John Spronck) op de Oude Bunders. 
Wanneer er een nieuwe partituur binnenkomt wordt er voor elke 
instrument een exemplaar (originelen) overgehouden en 
ingescand. De onderverdeling in de partijen van  1

ste
 en 2

de
 

bepaalt het aantal originelen.De dubbels worden uitgedeeld aan 
de muzikanten. 
Bij muziekuitgaven  uit de USA worden bijna uitsluitend C 
Bassen meegestuurd. Deze C Bassen worden hier niet gebruikt 
en moeten getransponeerd worden naar onze Bassen Eb en 
Bb. Gezien de C Bas in de werkelijke toonhoogte genoteerd is 
staan allen noten meestal onder de notenbalk. Zeer moeilijk 
leesbaar, en voor de Strijkbas(Contrabas) moeten ze een 
octaaf hoger. 

(T)OOGPUNTEN 



Als er oude partituren uit de bib genomen worden gebeurt het 
wel eens dat er een partij ontbreekt. Dan moet ze geschreven 
worden uit de directiepartij. Alle schrijfwerk gebeurt in de PC. 
De geschreven partijen worden eveneens ingescand in Pdf file. 
Nadat alles is ingescand laat John Spronck het gevraagde 
aantal kopieën uitlopen en een directie in een A3 formaat, dit 
om het leesbaar te houden. Het inscannen heeft meerdere  
voordelen. Als een muzikant  de partituur kwijt is kan deze per 
mail opgestuurd worden. En het volgende voordeel is dat we 
klaar zijn voor de nabije toekomst : er kan geprint worden in de 
zaal en voor de verre toekomst als er waarschijnlijk gewerkt 
gaat worden met tablets. 
Momenteel zijn er 127 muziekwerken ingescand. De  opslag in 
de bib omvat 770 muziekwerken, verdeeld over twee metalen 
kasten. Ik had er graag nog minstens twee bij om alles bij 
elkaar te houden. 
Naast het leiden van zijn werkplaats, bouwt en houdt John 
toezicht op de nieuwe locatie. Elke repetitie is er iets nieuws te 
zien. De mooie verlichting: nog nooit hebben we onze partituren 
zo goed kunnen lezen.                                                              
We vervelen ons niet. Bij vragen of problemen kan je je melden 
bij partituren@opgrimbie.be                                                   
John & Jos 
 
 
 

De nieuwe muziekcommissie 

 
 
Nav de oproep op de Algemene Vergadering van de vzw is de  
muziekcommissie  (MZcie) vernieuwd en uitgebreid. Zij heeft 
volgende taak: 

1. Het bestuur te adviseren op muzikaal beleid, op korte en 

op lange termijn 

2. Het bestuur te adviseren over de orkestsamenstelling 

3. De inhoudelijke invulling van de concerten te organiseren 

(muziek en regie) 

mailto:partituren@opgrimbie.be


De MZcie is samengesteld uit actief spelende leden van 

het orkest. Er wordt gestreefd naar een 

vertegenwoordiging van de verschillende pupiters en 

verschillende leeftijden;  affiniteit met muziek, 

muziekwensen en –keuzes, orkest, concerten en 

uitvoeringen ligt voor de hand. De dirigent neemt qualitate 

qua deel aan de muziekcommissie als lid. In principe 

streeft men naar oplossingen in consensus, maar bij 

onduidelijkheid of staking der stemmen zal de dirigent toch 

een doorslaggevende stem hebben. De voorzitter van de 

muziekcommissie zorgt voor de taakverdelingen binnen de 

groep (ook agenda, notulen of afspraken)  en  voor 

communicatie naar het bestuur.              Een bestuurslid 

van de vereniging (meestal de voorzitter) kan ad hoc 

deelnemen aan het overleg. 

 

Bert Appermont (dirigent)                                                                                                                                      

Bart Bautmans (voorzitter)                                                                                                                                  

Francis Boutsen (bas)                                                                                                                                             

Mieke Buekers (slagwerk)                                                                                                                       

Christophe Claeys (hoorn)                                                                                                                            

Bianca Hamaekers (fluit)                                                                                                                                                          

Gregory Ksiondzyk (sax),                                                                                                                                                             

Mark Kuijpers (klarinet,orkestmeester)                                                                                                                                                               

Erwin Merlo  (trompet)                                                                                                                                                            

Stefanie Palumbo (fagot)                                                                                                                                                           

Hanne Reijnders  (piccolo+ jeugdorkest)                                                                                                                                                                      

Michel Ubaghs   (klarinet)                                                                                                                                                                             

Stijn Ubaghs  (trompet+ jeugdorkest) 



Concerten in nieuwe Martinuszaal 

 

Een uitverkochte Martinuszaal gecombineerd met drie super 
optredens van zowel het JOM, Koninklijke harmonie St. 
Martinus Opgrimbie als Koninklijke harmonie van Thorn .     
Deze orkesten zorgden voor een meer dan geslaagde 
zondagnamiddag.                                                                      
De uitvoeringen vonden plaats in de pas geopende zaal 
Martinus. De zaal is ter vervanging van het oude gesloopte 
Martinuszaaltje en is gebouwd op dezelfde plaats. De 
vergunningen en toelatingen voor deze muziekhal hebben 9 
jaar geduurd en op 1 jaar was daarna de realisatie vrijwel rond. 
De officiële opening zal plaatsvinden eind juni. Jarenlang papier 
ophalen heeft geloond al moet nog een en ander vereffend 
worden, dus giften zijn zeer welkom. 
De harmonie als bouwheer heeft aan de voorkant van de zaal 
een multifunctionele ruimte die dienst zal doen als wijkcentrum 
en aan de achterkant een riant home voor de Chiro van 
Opgrimbie. Uiteraard komt de gemeente Maasmechelen hierin 
tussen via een Publiek- Private Samenwerking (PPS) 
De akoestiek van een dergelijke zaal is altijd een vraagteken en 
is moeilijk te berekenen, maar ook dit is perfect. De harmonie 
staat bekend van de prachtige nieuwjaarsconcerten. De grote 
(concert)zaal kan men huren voor verenigingen of particulieren: 
stuur een mail naar zaal.martinus@opgrimbie.be . 

http://www.hbvl.be/limburg/maasmechelen
mailto:zaal.martinus@opgrimbie.be


 

 
PROVINCIAAL  in Maaseik (3/3) en Maasmechelen (10/3) 
In Maaseik was koper en slagwerk aan de beurt: Raoul Spronck 
haalde 83,5 in 1

ste
 afdeling slagwerk en Wouter Ubaghs had 95 

in superieure afdeling slagwerk;  Daan Ubaghs had 88 in eerste 
afdeling met trompet. 
In Maasmechelen stonden de houtblazers op het podium: 
2

de
 afd. Joey Bormans , hobo: 88,5 

1
ste

 afd . Linde Wevers, fluit  77,5,  
      Gitte Bongaers, fluit  88 
      Lisa Purnot, klarinet 82.5 
      Laura Jacobs, klarinet, 86.5 

Uitm. Iris Wevers, fluit, 73 
   Celine Spronck, sax 84.5  
 
 
VLAANDEREN in Lemmensinstituut Leuven (19 en 20 april) 

Weer een Kampioen op VLAMO solistenwedstrijd !  

Afgelopen weekend van 20 en 21 april konden de 
geselecteerden van de provinciale solistenwedstrijd (maart) 
elkaar treffen op het Lemmensinstituut in Leuven. Wij hadden 5 
deelnemers op het podium staan, die schitterend gepresteerd 
hebben. Dikke Proficiat ! 

 Joey Bormans,hobo - 2de afd.: 84,33%, (10de)  

 Gitte Bongaers,dwarsfluit-1
ste

 afd.: 93,67% KAMPIOEN  

 Laura Jacobs,klarinet- 1ste afd.: 90,33% (2de in dezelfde 
afdeling !)  

 Raoul Spronck, marimba - 1ste afd.: 85,333% (6de)  

 Wouter Ubaghs,slagwerk - superieure afd.: 92,667% (3de)  

 

NATIONAAL in Conservatoire Royal de Mons (12 mei) 

Sinds vorig jaar maken de muziekverenigingen van de drie 
gemeenschappen in dit landje - Vlaanderen (VLAMO), 

 SOLISTENWEDSTRIJDEN 



Franstalig (USM) en Duitstalig (Födekam) weer een nationale 
wedstrijd “Sonatine National” waar de diverse gewestelijke 
kampioenen met elkaar in de strijd gaan. Gitte Bongaers 
speelde daar op dwarsfluit het Russisches Zigeunerlied van 
W.Pop en werd door de jury beloond met 93.5% en de titel van 
Belgisch Kampioen ! Tuurlijk een dikke proficiat voor dit talent, 
voor de inzet van Gitte en haar ouders. Zij is lid van ons JOM, 
maar ook van Cecilia Stokkem en haar lerares aan de 
Academie Anja Vandeweyer verdient hier ook wel een pluimpje. 
Daar hoort natuurlijk een foto bij. 

 

 

 



 
 

 
 

Bewezen : van snellere muziek ga je sneller lopen 
 
 
 
Bewezen: Muzikale opvoeding stimuleert het geheugen 
 
 
Bewezen: een muzikant die soleert, heeft een hogere hartslag 
 
 
 
Uit: The power of Music, Acco 
Zie ook : www.ipem.ugent.be  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Muziek verzacht de zeden 
 
Vooral als je niet te hard speelt ! 

De zachte kracht van muziek 

http://www.ipem.ugent.be/


   WIST JE … 
 

- Dat de NMBS groep binnenkort zijn nieuwe tweeledige 
structuur voorstelt ? Een dienst vertragingen en een 
dienst stakingen. 

- Dat de FYRA zelfs gevaarlijk is als die stilstaat… 
- Dat we bij de papierslag dikwijls een chauffeur te weinig 

hebben. Zijn er geen vrouwen die met een tractor willen 
/ kunnen rijden? Tuur wil gratis rijles geven. Heeft hij 
daar wel tijd voor? 

- Viagra is nu ook verkrijgbaar in poedervorm voor de 
koffie of de theé. Dit verhoogt uw seksueel 
prestatievermogen niet, maar uw koekskes worden niet 
slap bij het soppen.  

- Dat Paul Claessens liever met een puthelm op zou 
spelen dan met pupiterverlichting  

- Dat Staf Ubaghs de selectieproeven heeft doorstaan en 
mag meespelen met het Euregiojeugdorkest 

- Dat de zomervakantie ons onderwijs weer in rep en roer 
zet: de mening van een cafébaas weegt hier even  
zwaar als tientallen ernstige wetenschappelijke studies 

- Dat de voorzitter waarschijnlijk flink gelobbyd heeft bij 
Danhall voor toch wat groene kleuren in de nieuwe zaal 

- Dat er in India meer gsm’s zijn dan wc’s ? De helft van 
de Indiers kan niet de pot op. 

- Dat een goede muzikant ook altijd een potlood en 2 
wasspelden mee heeft 

 
 
En een hele goede muzikant                                         
heeft ook een potloodslijper bij zich ! 



AGENDA tweede helft 2013 

 
5-7 juli Sousa International Honors Band  
 
6-11 juli Muziekkamp Zutendaal 
 
11 juli (20u) Afsluitende (Zomer) Concerten 
 
18 augustus (12u) (Zomer) Concert Plein Opgrimbie 
 
29 september Mossel & Steakdag 
 
19 oktober (20u) Concert Zaal Nieuwenborg Stokkem 
 
20 oktober (16u) Concert JOM Goes Classic 
 
31 oktober (21u) Slotconcert Vlamo Play In te Lanaken 
 
9 november Kerkconcert en Patroonsfeest 
 
10 +11 januari Nieuwjaarsconcert Klassiek/Musical 
 Gasten: Hilde Norga en An Lauwereins 
 
 
Repetities: Zaterdag, Heirstraat 485 

JOM van 16.30 – 18u 
 HOM van 18.30 - 21u 
 
Elke tweede zaterdag van de even maanden                   
houden wij papierslag in Opgrimbie.  
Opbrengst is bestemd voor de afwerking van onze zaal 
 
 

Meer en up to date informatie? 
 

www.opgrimbie.be 

http://www.opgrimbie.be/

