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Deel I
Oorsprong
In dit eerste deel laten we zien dat het heel
bijzonder is dat de fanfare van Stramproy
honderd jaar bestaat.
In die honderd jaar is er enorm veel veranderd,
in Stramproy, in de wereld. Ondanks die
veranderingen is de fanfare blijven bestaan,
en eigenlijk niet veel veranderd. In het eerste
hoofdstuk wordt dit beeld verder uitgewerkt.
Toch is het honderdjarig jubileum van de
fanfare niet uniek. In de regio en in de
provincie bestaan vergelijkbare verenigingen,
die een soortgelijke leeftijd en historie hebben.
In een volgend hoofdstuk wordt kort de sociale
en maatschappelijke oorsprong van blaasmuziek
in Limburg besproken.
Oorsprong en ontwikkeling van de fanfare zijn
onderdeel van een opvallend proces dat zich in
de afgelopen honderd jaar voltrok in Stramproy.
Een eeuw geleden speelde muziek nauwelijks
een rol. Tegenwoordig gonst het van de
muzikale activiteiten. Het laatste hoofdstuk
van dit deel vertelt over deze markante
veranderingen.
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Rots in de muzikale branding
Fanfare St. Willibrordus drukt al honderd jaar een muzikaal stempel op
Stramproy. De muziekvereniging is niet meer uit ons dorp weg te denken.
Wat zou een optocht, een processie of een willekeurig dorpsfeest zijn zonder
fanfare? Vooral in de loop van de laatste vijftig jaar zagen heel wat koren en
orkesten, muzikale bands, pop- en rockgroepen en zangverenigingen het licht
in Stramproy. Soms bestonden ze een paar weken of maanden, soms een aantal
jaren. Terwijl allerlei muziekuitingen kwamen en gingen, is fanfare
St. Willibrordus een rots in de muzikale branding gebleken.
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Na een optreden in 1935 rusten een aantal fanfareleden uit in een greppel langs de Boschstraat.

Zouden wij in 2009 een kind bij de hand nemen en
het terug voeren naar het Stramproy van een eeuw
geleden, het zou niet weten wat het overkwam.
De stilte van die tijd zou voor de meeste jongeren
van vandaag waarschijnlijk iets beangstigends hebben. Want honderd jaar geleden waren onze straten,
huizen, winkels en cafés ondergedompeld in een

praktisch absolute stilte. In voorgaande eeuwen was
dat nooit anders geweest. Een ratelende boerenkar,
de slagen van vlegels op de dorsvloer en de kreten
van spelende kinderen, dat was zo ongeveer alles
wat er aan geluid te noteren viel. Los van natuurlijke
geluiden, zoals ﬂuitende vogels of donderslagen van
een zomeronweer.

Het leven in de jaren vijftig was rustiger, ook in Stramproy.
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Dit schilderij van de patroonheilige
hing vroeger in de oude pastorie
aan het Kerkplein.

Patroonheilige

miniatuurtje

De naamgever van fanfare is de in 658 in Northumberland (Engeland) geboren St. Willibrordus*. Hij werd in 688 tot
priester gewijd en overleed in 739 in Echternach, Luxemburg. Als hij 33 jaar is steekt hij met elf gezellen de zee over om
de bewoners van de lage landen tot het Christendom te bekeren. Waarschijnlijk is hij ook in onze streken geweest.
Volgens de overlevering doopte St. Willibrordus bij de vroegere Stramproyer dorpsput op de hoek van de Wilhelminastraat en de Kroonstraat. Deze put is er nu niet meer. De parochie van Stramproy koos ooit St. Willibrordus als patroonheilige. Er staat dan ook een uit hout gebeiteld beeld van St. Willibrordus in de parochiekerk. Gezien de religieuze
tijdgeest in het oprichtingsjaar 1909 lag het voor de hand dat de fanfare St. Willibrordus uitkoos als haar naamgever en
patroonheilige. Ook de voormalige gemeente Stramproy koos deze latere heilige als ‘beschermer der gemeente’.
Zo kreeg de missionaris zijn plaats in het gemeentewapen. Dit gemeentewapen is weer opgenomen in het logo van het
honderdjarig jubileum van de fanfare.

* Volgens Nederlandse spellingsregels behoort een koppelteken (‘liggend streepje’) te worden geplaatst tussen het voorvoegsel St. of Sint,
en de naam van een heilig persoon. Maar in Stramproy wordt dit meestal niet gedaan, bijvoorbeeld niet bij namen van verenigingen of straten.
In dit boek wordt dit lokale gebruik gevolgd.
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En zouden wij de muzikanten van honderd jaar
geleden naar 2009 kunnen voeren, dan zouden zij
helemaal niet begrijpen in welk een akoestische
heksenketel zij terechtkwamen. Auto’s, vliegtuigen,
televisie, computers, maaidorsers en MP3-spelers,

het is maar een kleine greep uit de vernieuwingen
die de geluidsomgeving in honderd jaar revolutionair
hebben veranderd. Maar na honderd jaar klinkt de
fanfare St. Willibrordus nog steeds, als een rots in de
muzikale branding.

De fanfare speelt bij de opening van de Culturele Accommodatie Stramproy ‘De Zevensprong’
in de oude meisjesschool.
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Een muzikaal
Limburgs tijdsbeeld
Blaasmuziek is een belangrijke sociale
en culturele factor in Limburg.
Het zijn vooral de fanfares en
harmonieën die de talrijke amateurs
in deze provincie een podium voor
muziekbeoefening bieden.
Blaasmuziek bereikt in deze provincie
niet zelden een professioneel niveau.
Hoe is dit te verklaren?

Dat Limburgers muzikaler zouden zijn dan de bewoners uit andere provincies is nooit aangetoond.
Evenals de bewering dat heel wat van onze voorouders in het Franse leger van Napoleon tamboer
of trompettist zouden zijn geweest. Neem bijvoorbeeld Pierre van Dooren, de staftrompetter uit het
leger van Napoleon. Hij kreeg later in Weert talrijke
muzikale nakomelingen. Zoveel zelfs dat er halverwege de twintigste eeuw een tweeëntwintig man
sterk Van Dooren harmonieorkest werd opgericht.
Dirigent, het zeskoppige bestuur en leden luisterden
allen naar de naam Van Dooren en zelfs de repetities
werden in café-zaal Van Dooren gehouden, terwijl er
ook een Van Doorenmars gespeeld werd… inderdaad gecomponeerd door een Mathieu van Dooren.
Bovendien zijn er drie Van Doorens geweest die de
dirigeerstok bij de Stramproyer fanfare gehanteerd
hebben. Is dit voorbeeld van erfelijke muzikaliteit een
uitzondering die de regel bevestigt?

De Van Doorens Harmonie bij een serenade in 1938.
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In 1953 waren “De Zusters” 50 jaar in Stramproy. Voor dit feest werden zij afgehaald door de fanfare, het
gemeentebestuur en het kerkbestuur.

Liefde voor muziek
Zou die afﬁniteit met muziek dan toch in de genen
zetelen? Want op soortgelijke wijze is ook wel eens
het hoge muzikale peil van de twee Thorner harmonieën verklaard uit de muziektraditie in dit kleine
vorstendom. Al speelt uiteraard ook de huidige
onderlinge competitiedrang tussen de twee muziekgezelschappen in het witte stadje een belangrijke rol.
Maar in vergelijkbare plaatsen met twee muziekgezelschappen wordt dat hoge muzikale peil lang
niet altijd gehaald.
Waaruit zou die speciﬁeke Limburgse liefde voor de
blaasmuziek dan verklaard kunnen worden? Bekend
is dat er bij de afscheiding van België in 1839, en
in de jaren daarna, veel militaire muziekkorpsen
verdwenen. Mogelijk dat heel wat van deze muzikanten zonder baan later de kern hebben gevormd
van de eerste muziekgezelschappen van amateurs
in deze regio. De snel groeiende populariteit van
fanfares en harmonieën in deze provincie kan ook
te maken hebben met verankering in de maatschappelijke en religieuze structuren. Jubilea, processies en

Vier broers Van den Berk zijn in 1938 lid van de fanfare in
Stramproy.

begrafenissen werden immers altijd door de muziekgezelschappen met passende muziek opgeluisterd.
Op deze manier verwierven eerst de harmonieën, en
later in de tweede helft van de negentiende eeuw
ook de fanfares, zich een onmisbare positie in een
gemeenschap.
Fanfare St. Willibrordus
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Onder leiding van dirigent Peter Peeters neemt de fanfare in 1981 deel aan het bondsconcours in
Puth-Schinnen.

Concoursen, waarbij katholieke verenigingen uit het hele land elkaar treffen, hebben een
bijdrage geleverd aan het verhogen van het muzikale peil.
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Opmars blaasmuziek
Van de muziekbeoefening door professionele muzikanten aan de vorstenhoven vond er een verschuiving plaats naar de blaasmuziek als een vrijetijdsbeoefening van wat als de ‘werkende klasse’ werd
aangeduid. Soms ook formeerde een muziekgezelschap zich in het verlengde van een werkverband.
Werknemers in een bepaalde industrie werden dan
lid van een muziekkorps dat grotendeels door de
werkgever bekostigd werd. Zoals in Limburg plaats
vond bij fanfares en harmonieën die bijvoorbeeld
aan de kolenmijnen verbonden waren. Vooral in de
eerste helft van de twintigste eeuw is de opmars van
de blaasmuziek in Limburg niet meer te stuiten.
In nagenoeg alle dorpen en stadswijken kon men
in de avonduren de klanken van repeterende muzikanten beluisteren. En niet zelden kon men aan de
toevoeging R.K. (Rooms Katholiek) aﬂezen dat de
kerkelijke autoriteiten welwillend stonden tegenover
deze vorm van vrijetijdsbesteding. Ook de oprichting
van de muziekbonden, die garant stonden voor be-

langenbehartiging en voor de uniforme reglementen
bij muziekwedstrijden, betekende een verdere stap
naar professionalisering van de blaasmuziek.

Extraverte volksaard?
In de tweede helft van de twintigste eeuw stokte
de groei van muziekverenigingen. Grammofoonplaten, radio en televisie boden meer mogelijkheden
tot ‘niet actieve muziekbeoefening’. Ook de groei
van vrijetijdsclubs op sportief en cultureel gebied
betekende concurrentie. Jongeren trokken voor
studie weg uit hun geboorteplaats. Dit alles zette de
ledenaantallen van muziekverenigingen steeds verder
onder druk. Maar desondanks bestaan veel verenigingen nog steeds.
Heeft muzikaliteit dan toch iets met de Limburgse
volksaard te maken? Omdat naast de blaasmuziek
ook de koormuziek in dit gewest populair is, zou
men het wel mogen veronderstellen.
Als de extraverte volksaard, de zangerigheid van

2005 Royer Proms. Een hedendaagse initiatief om de gemeenschap te boeien met een
avondvullende muzikale show. Daarbij komen allerlei muziekstijlen aan bod.
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het dialect, of de mentaliteit om het leven liefst van
de zonnige kant bekijken, inderdaad de Limburger
eigen zijn, kan dit mogelijk een muzikale aanleg
verklaren. Ook de eeuwenlange onderdrukking van
deze gewesten zou deze muzikale geldingsdrang
kunnen verklaren. Limburg en de blaasmuziek vormen vooralsnog een twee-eenheid en daar vormt de
gemeenschap van Stramproy geen uitzondering op.

De neomist Clijsters werd in 1962 naar de kerk begeleid voor
het opdragen van zijn eerste H. Mis.

1949 Jac Palmen met kleine trom.

miniatuurtje

Limburgs keteerke
Bie de rippetiesies van de Rojer fomfaar haaj de dirigênt regelmaotig te make mèt ‘t befaamdje “Limburgs keteerke”.
Mesjien is ‘t te laatkome inderdaad ein naeveversjiensel van de Limburgse gemoedelikheîd det mer meulik oet te roeje
is. Eîn lid vanne fomfaar det regelmaotig te laât kwaâm waâs Zjaak Palmen. Hae houdje de klein tròm. Zjaak haaj al dèkker, aster ein opmerking kwaâm euver ziên te laatkome opgemerktj: “De klok is miêne groeëtste vieândj!” In dae tiêd
waâs Jan Keizer vervangendj veurzitter. Hae spraâk Palme in ‘t openbaar aan op ziên gedraâg. En hae besloôt mèt de
weurd: “En heb je hier nog iets aan toe te voegen?” Zjaak Palmen ging d’r ins good veur staôn, keek Keizer recht inne
ouge en zagt: “Menieër de veurzitter, as ich mörge nao Afrika vertrèk gaon ich neet alle negerkes wit make! Dan maâk
ich michzelf lever zwart!” Dao woôrt alòm gegniffeldj mer of Jan Keizer zich daonao heet bekieërdj tot de Limburgse
mentaliteît is neet bekindj.
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Van dorpse stilte
naar een muzikale bijenkorf
Een eeuw geleden was er in Stramproy nauwelijks instrumentale
muziek te horen. In de St. Williborduskerk bevond zich een orgel voor
de kerkmuziek en bij de twee plaatselijke schutterijen liep een tamboer voorop.
Op vocaal gebied was in Stramproy het mannenkoor de ‘Liederentafel’ actief.
Vergeleken met de uit de middeleeuwen stammende muziektraditie van het
vorstendom Thorn, waar Stramproy toch eeuwenlang onder resulteerde,
was het in Stramproy op muzikaal gebied maar een armzalige bedoening.

Fanfare St. Willibrordus
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Een der armste dorpen
Zelfs toen eind negentiende eeuw overal in de regio
fanfare- en harmoniegezelschappen werden opgericht, bleef Stramproy achter. Had dit te maken met
het armoedige bestaan van de bewoners? Want in
die tijd was Stramproy een der armste dorpen van
Limburg. De schrale zandgrond leverde immers vóór
de komst van de kunstmest nauwelijks iets op. De
plaatselijke vlasteelt met de daar aan gekoppelde

lakenhandel, meestal als huisvlijt uitgevoerd, kon niet
concurreren met het buitenland. Door de afscheiding
van het vorstendom Thorn met de komst van de
Fransen en de latere loskoppeling van België, raakte
Stramproy nog meer geïsoleerd. De armoedige gemeenschap werd een grensdorp van de Nederlandse
provincie Limburg en werd tegelijkertijd weggedrukt
in een uithoek van het nieuwe koninkrijk Nederland.
De vroegere handelswegen door het dorp verloren
hun functie en werden verwaarloosd. Al deze factoren zullen er toe bijgedragen hebben dat zich van de
bewoners een zekere gelatenheid meester maakte.
De armoede onder de dorpsbewoners zal er ook
debet aan geweest zijn dat de luxe van het muziek
beoefenen in de vrije tijd in het toenmalige
Stramproy simpelweg niet aan bod kwam.
De plaatselijke kroniekschrijvers Jacobus Houben en
Petrus Creemers hebben de nodige nieuwsfeiten
over de tweede helft van de negentiende eeuw in
Stramproy beschreven. Het is opvallend dat zij niet
of nauwelijks reppen over muziek in de kerk, in
school of over optredens van het mannenkoor. Het
weer, misoogsten, ziekten, het graven van sloten
voor ontginningen en de prijs van melk, boter of
veldgewassen, houden de schrijvers wél bezig. Ook
dit illustreert dat muziek eeuwenlang in Stramproy
nauwelijks een rol heeft gespeeld.

Het gebeier van de kerkklokken en het gekakel van kippen
waren in vroeger tijden vertrouwde geluiden.
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Vele muzikale stijlen
Tegenwoordig doordrenkt muziek ons dagelijks
leven. Vierentwintig uur per dag kunnen wij kiezen
uit een bijna eindeloos aantal radio- en televisiezenders, terwijl wij via DVD- of CD-schijfjes op alle
uren van de dag kunnen kiezen uit onze persoonlijke voorkeur. Bij dit enorme en snel wisselende
muziekaanbod valt ook een opvallende variëteit aan
muziekstijlen waar te nemen. Muziek hoort vaak ook
bij een bepaalde stijl van leven en kleden. Jongeren
die een bepaald genre moderne muziek aanhangen,
kleden en gedragen zich anders dan bijvoorbeeld de
zangers van gregoriaanse kerkmuziek.
Kinderen gaan creatief om met de geboden mogelijkheden.
Op Breyvin oefenen jonge drumbandleden van de fanfare
gewoon op straat , einde van de jaren 60.

Muziekbeleving door de jeugd tijdens Royer Rock in 2006.
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Ook Stramproy is tegenwoordig doordrenkt van
muziek, en ook in Stramproy lopen muzikale voorkeuren vandaag de dag sterk uiteen. Het dorp is in
honderd jaar, en daarbij vooral in de laatste decennia, uitgegroeid tot een ware ‘ bijenkorf’ van muzikale activiteiten. Dat is een verbazende ontwikkeling
voor een dorp waar een eeuw geleden schraalhans
keukenmeester was, ook op muzikaal gebied.

we in dit boek niet allemaal bespreken. We hebben
ons beperkt tot het vermelden van namen van leden
van bands en orkesten bij de eerste samenstelling. In
dit overzicht hebben we het ook bijna niet over de
fanfare zelf, dat komt in de overige hoofdstukken
ruimschoots aan bod.

Kerkmuziek
In dit hoofdstuk geven we u als het ware een rondleiding door deze muzikale bijenkorf. We hebben
een selectie gemaakt van een aantal representatieve
of opvallende groepen van muzikale activiteiten
die in de afgelopen honderd jaar plaats vonden. En
daar geven we steeds een aantal voorbeelden bij.
We presenteren u geen volledig overzicht, dat was
binnen het bestek van dit boek niet mogelijk. Heel
veel bands en orkesten zijn in de loop der jaren van
personele samenstelling veranderd. Ook dat konden

Waarschijnlijk is musiceren in de kerk de oudste
vorm van actieve muziekbeoefening in Stramproy.
Kerkmuziek, in de vorm van orgelmuziek, solozang
en koorzang, is een traditioneel onderdeel van de
katholieke liturgie. Voorbeelden van kerkzang zijn
gregoriaanse gezangen (voornamelijk in latijns
gezongen diensten) en meer eigentijdse Nederlandse
gezangen. De traditie van kerkmuziek bestaat tot op
de dag van vandaag. Hierover is opmerkelijk weinig

Tijdens de Eucharistieviering in de manege t.g.v. het 75-jarig bestaan van de fanfare luisteren Unit, kinderkoor,
dameskoor, herenkoor en fanfare samen de viering op.
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Het kerkelijk herenkoor bij het huwelijk van Jan van Dael en Toos Jacobs in 1966.

gedocumenteerd. Misschien is dit altijd zo vanzelfsprekend gevonden dat niemand de moeite nam om
er iets over op papier te zetten.
Uit de negentiende eeuw is bekend is dat de onderwijzer Peter Jacob Lemmen halverwege de achttiende eeuw het orgel in de kerk bespeelde. Welk soort
orgel dit was of hoe het er uit zag, is gissen. Ook is
bekend dat deze Lemmen lid was van het kerkelijke
zangkoor. In 1852 keek het kerkbestuur uit naar
een koster-organist. De keuze viel op Peter Ament.
Twee jaar lang liep deze Peter Ament twee maal per
week naar Grote Brogel om het orgelspelen te leren.
In 1854 werd hij benoemd tot koster-organist. Die
functie vervulde hij tot 1889, toen zijn zoon Jacobus
hem opvolgde, waarna Guilliaume Ament tot 1975
in de voetsporen van zijn vader en grootvader trad.
Van deze kosters is dus bekend dat ze het orgel

bespeelden en de laatste twee fungeerden ook als
dirigent van het kerkkoor.
De laatste decennia zingt het ‘gemengd kerkelijk
zangkoor’ in de St. Williborduskerk bij diensten het
Nederlandstalige repertoire, maar ook wel liederen
in het latijn of in een andere taal. Eerder nam dit
koor ook deel aan profane uitvoeringen, zoals de
Stramproyer muziekmiddag. Zo zong men tijdens de
muziekmiddag op 29 januari 1984 in het plaatselijke
gemeenschapscentrum onder leiding van A. Cardinaal uit Maarheeze een zestal liederen, variërend van
latijn, tot Nederlands, Duits en zelfs Italiaans.
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In 1969 werd door de kerkkoren nog gezongen vanaf het oksaal, waar ook het orgel stond.

De Liederentafel
Het mannenkoor ‘de Liederentafel’ is het oudst
bekende wereldlijke koor van Stramproy. Volgens
kroniekschrijver Jacobus Houben bestond dit koor
al in 1873. Op 12 mei 1874 werd in Stramproy het
25-jarig koningschap van Willem III gevierd met een
optocht door het dorp. Jacobus Houben schrijft in
zijn ‘Aanteeken Boek’ dat aan het eind van de festiviteiten ‘een muziekstuk gezongen wordt door de
zangers en een liedje door de schoolkinderen’. ‘De
zangers’ zijn met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid de leden van de Liedertafel geweest.
Verder is ook bekend dat pastoor Geenen bij zijn
installatie op 25 mei 1884 een serenade kreeg van
de Liederentafel. Maar hoeveel leden de Liederentafel telde, en hoe succesvol ze waren, komen wij niet
aan de weet.

In zijn publicaties over Stramproy meldt W. Lenaers
dat tijdens de hagelslag op 1 juli 1891 zoveel veldvruchten verloren gingen, dat de zangers van de
Stramproyer Liederentafel door deze natuurramp ‘de
lust tot zingen verging’. Een nogal krasse bewering.
Lenaers noemt vervolgens zesentwintig personen
op die lid waren van deze Liederentafel. Als leiders
noemt hij Jacobus Veltmans en Jacobus Ament.
Uit de overlevering is verder bekend dat verschillende leden van de Liederentafel ook lid waren van
het kerkkoor. Lenaers weet te melden dat het lid Jan
Sniekers van de Liederentafel later leider werd van
het kerkelijke zangkoor. Maar of Lenaers nu met de
vage aanduiding ‘leider’ de voorzitter of de dirigent
op het oog heeft blijft raden.
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Zingen voor jong en oud
Koorzang blijkt in de tweede helft van de twintigste eeuw in Stramproy erg populair. Bekend zijn
de Zonnestraaltjes, Rainbow en Spirit onder leiding
van Gretha Bochem-Gruizinga, het Gemengd Koor
onder leiding van Jac Verboeket en het Kinderkoor
onder leiding van Frans van Peer. Jongerenkoor Unit,
werd opgericht door een groep KPJ-ers. Geïnspireerd
door de Ritmic Group uit Schinveld startte men met
een koor dat eucharistievieringen ging opluisteren.

Het jongerenkoor Unit in 1982.
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Het Taizékoor.

De zanggroep Jumble in 1993.
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In 1970 formeerde Unit een stichting met diverse
werkgroepen en waarvan de instrumentale en vocale
groepen vooral jongeren- en beatmissen verzorgden,
maar ook thema-optredens zoals ‘Unit All Elive’ en
‘Tussen de wal en het schip’. Ook trad men veelvuldig op campings op. De eerste muzikale leider
was Tinus Donders. De zanggroep Jumble, maakte
onderdeel uit van een stichting die werd opgericht
in 1988. De groep stond onder leiding van Noël
Seerden. Het Taizékoor treedt vooral bij kerkelijke
gelegenheden op. Bij De Grenslijsters zingen voornamelijk ouderen; geruime tijd stond dit koor onder
leiding van zuster Amanda. Daarvóór dirigeerde mevrouw Duke Berghuis dit koor. In de loop der jaren
veranderden sommige van deze koren van samenstelling, soms van naam en uiteraard ook regelmatig
van dirigent. Koren die recent voornamelijk in de
kerk zingen zijn het gemengde koor St. Caecilia, het
Dameskoor, het Herenkoor, de Steungroep Volkszang en jeugdkoor Sing4U, een voortzetting van
kinderkoor De Vrolijke Nootjes.

Sinds 29 november 2008 is de naam van
De Vrolijke Nootjes veranderd in Jeugdkoor Sing4U.

miniatuurtje

Wakker waere op ein koe
‘t Rojer orkest ‘de Troubadours’ speuldje in Leivere op ein broeleft. Broelefte woorte in dae tiêd meistal bie de broêd
thoês geveerdj. In Leivere woôrt ‘t ﬁeëst op ein boorderie gehaoje en òmdetj laat woôrt mochte de muzikante oppe
hoeëjzolder bliêve slaope. Smörges wie ze opstònge leep Palme Zjaak half slaopendjes euver de hoeëjzolder, veel door
t sjelleftloêk òmlieëg en kwaam bove op ein koe terecht. Bie dit veurvâl bleve Sjaak enne koe ongedeerdj.
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De Zingende Zusjes
De Stramproyer zussen Bets en Anneke Janssen
(van slager Veuske) waren 15 en 16 jaar toen ze in
1945 deelnamen aan een auditie met optreden bij
de Belgische radio in Peer. Bets speelde gitaar en
Anneke accordeon, waarbij beide zussen zongen.
Hier behaalden ze een eerste prijs, die onder andere
bestond uit een vlaaischotel, een schilderij, een paar
schoenen en 500 kilo kolen. Vanaf dat moment
trokken zij het hele land door onder de naam

Zingende Zusjes. Naderhand gingen ze optreden
met het Melodia orkest. Zij zongen eigen liedjes,
maar ook veel bekend Nederlandstalig werk. Vooral
meester Cramers was hun adviseur en stimulator. Zij
traden ook op als ‘achtergrondkoortje’ met Johnny
Hoes en de Zangeres zonder Naam. In het plaatselijke patronaat traden de zusjes ook wel gratis op;
de opbrengst was voor de missie van de Stramproyer
missionarissen Pierre Schreurs en Lei van de Winkel.
Toen Bets Janssen trouwde stopte ze met optreden.

De Zingende Zusjes.
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De Dorana’s

De Dorana’s
Anneke Janssen van de Zingende Zusjes ging na het
stoppen van haar zus Bets verder met haar andere
zus Doortje. Zij traden op onder de naam de Dorana’s. Onder deze naam zijn ook enkele platen uitgekomen. Ook de Dorana’s stonden op podia door het
hele land en zelfs in de Nederlandse legerplaats La
Courtine in Frankrijk. Het was dan ook een grote verrassing voor de Stramproyer dienstplichtigen die hier
gelegerd waren, toen op een dag de zangeressen uit
eigen dorp hier hun opwachting maakten.

Roojer Orkest
Sjang Kwaspen (Sjoemaeker), Bèr Stals (Lektrische
Bèr) en Jac Maes (vanne aannemer) vormden rond
1946 de gelegenheidsformatie het Roojer Orkest.
Het trio trad op om geld in te zamelen voor de
Stramproyer soldaten in wat toen bekend stond als
Nederlands Indië. In Stramproy werd het idee geopperd om een witte bakelieten plaat op te nemen met
‘de groeten uit Stramproy’ en die naar het overzeese
gebied te sturen. Bèr Stals opende de plaat met een
toespraak en noemde het muzikale begeleidingsgroepje toen het Roojer Orkest. De muzikale begeleiding op de plaat werd geopend met de wals ‘Über
Den Wellen’.
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De Troubadours
Het Stramproyer orkest De Troubadours is bekend
in twee bezettingen. Aanvankelijk speelden hierin
Pierre Steijvers (vanne Wever), Jac Maes (vanne aannemer) en Jac Palmen (timmerman). Jac Maes en zijn
broer Eddy gingen vanaf 1949 met de Weertenaren
Toon van Gemert, Chrisje Claesen en Jan Sijben
verder onder de naam The White and Blue Stars. De
muzikanten hadden een afspraak met een tentenverhuurbedrijf en konden zodoende praktisch wekelijks
op bruiloften en partijen spelen. Reserveringen kon
men destijds maken via het telefoonnummer 260 in
Stramproy.
In de feestgids die bij gelegenheid van het 40-jarig
bestaansfeest van de Stramproyer fanfare St. Willibrordus werd uitgegeven, staat in een advertentie
te lezen: ‘Voor Feestavonden en Bals het van oud
bekende Orkest “De Troubadours”. Het trio Steijvers,
Palmen en Maes, Wijk A 11 – Stramproy’. Deze
Troubadours werden gevormd door Jac Palmen op
drums, Pierre Steijvers op accordeon en Sjang Maes
(van Hörremes) op alt saxofoon. Het trio was actief
op kermissen en bij bruiloften. Johnny Hoes was hun
manager en iedere muzikant verdiende per avond 25
gulden. De muzikanten verplaatsten zich per ﬁets.
De instrumenten voerden ze in houten koffers mee.

De Romaja Jacks in 1961.

De Romaja Jacks
De Romaja Jacks werden opgericht in 1960 en
traden op tot 1966. De naam is een samentrekking
van Rooj, Mathieu, Jan en Jac. De groep bestond
uit Thieu Vranken (accordeon/orgel), Jan Vranken
(gitaar/zang) en Jac Janssen (drums). In Stramproy
waren ze beter bekend als Thieu en Jan van Bakkes
Pier en Jacques van Donders. Thieu Vranken was
destijds evenals Jac Janssen lid van de fanfare. Het
trio trad voornamelijk op bij bruiloften, in cafés met
kermissen en in feestweiden op schuttersfeesten;
maar ook op verenigingsfeesten en bij het jeugddansen. Gemiddeld was dat 2 tot 3 keer per week.
Bruiloften werden in die tijd meestal bij de bruid
thuis gehouden, soms in een koeienstal of in een
schuur. Maar vaak werd er een feesttent geplaatst.
In 1966 stopten Jan Vranken en Jac Janssen met het
orkest omdat werk en meisje zich steeds moeilijker
met het orkest lieten combineren. Thieu Vranken
ging verder met o.a. de Moonlights uit Tungelroy.
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Melodia orkest
In dezelfde feestgids van de fanfare komen we in
een andere advertentie de volgende vermelding
tegen: ‘Melodie en Rythme brengt het “Melodia
Orkest” o.l.v. Bèr Stals – Stramproy, telefoon 224;
4 personen met Viool, Trompet, Electr. Hawaïan
Gitaar, Saxophoon, Jaz-Gitaar, Accordéon, Drumm,
Muzikale Clown’. Met dit orkest traden ook de
Zingende Zusjes Bets en Anneke Janssen uit
Stramproy op.

Jim, Johnny en Jonas
Pierre Kwaspen (vanne Post) en Jac Bensch met hun
accordeon en Broer van den Berk (vanne Sjruuër)
met drums, vormden het trio Jim, Johnny en Jonas.

Zij verzorgden muziek en voordrachten. Opgericht in
1965 is het gezelschap 15 jaar door de regio en
Belgische grensstreek getrokken. Ze luisterden voornamelijk bruiloften en partijen op en speelden ook
wel tijdens de bonte avonden in Stramproy.

Jim, Johnny en Jonas tijdens
een bonte avond.
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De platenhoes
van de single
met de
Berkenwals en
de Becowals.

Veona-players

De Beco’s

De Stramproyer broers Tinus en Thei Donders (van
Leeje), die respectievelijk saxofoon en drums bespeelden, besloten eveneens om een orkestje op te
richten. Samen met Jac Stultjens op accordeon en
Sjeer Brouns uit Molenbeersel als gitarist speelden ze
onder de naam Veona-boys. Veona staat voor:
Vermaak En Ontspanning Na Arbeid. Het orkest
speelde op feesten en in danszalen en trad ook wel
eens op tijdens de Stramproyer bonte avonden.

Bèr Kwaspen (vanne Sjoemaeker) met drums en
Cor Hendrikx (van Keunings Marie) met accordeon
vormden het duo De Beco’s. De muzikanten maakten
hun opwachting vooral bij feesten en partijen.
Hun muziek werd ook via platen uitgebracht.
Bekend zijn hun ‘Berkenwals’ en ‘Becowals’.

De Veona Players.
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De Dandies. Van 1973 tot 1984
vormden Thei Donders, Frans
Raemakers, Tinus Donders en
Thieu Vranken dit dansorkest.

Accordeonmuziek
Kinderen met muzikale aanleg kunnen tegenwoordig
naar de muziekschool, en daarna eventueel naar het
conservatorium, gaan. Dat was enkele generaties geleden gewoon ondenkbaar. Verlieten de kinderen in
die tijd de ‘lagere school’ dan moest er geld verdiend
worden. Maar soms zagen de kinderen of jongeren
kans om wat centen te sparen voor de aanschaf
van een mondharmonica. In verhouding tot andere
muziekinstrumenten waren deze mondharmonica’s
relatief goedkoop. In de spaarzame vrije tijd leerde
men zichzelf op de slaapkamer of in de schuur allerlei wijsjes spelen. Sommige van deze ongeschoolde
mondharmonicaspelers wisten verbluffende prestaties uit hun instrument te halen. Naderhand toen
de levenstandaard steeg en er wat meer geld onder
de mensen kwam, schaften nog al wat bezitters van

een mondharmonica zich een accordeon aan. Ook in
Stramproy hebben veel inwoners in hun vrije tijd het
bespelen van de accordeon geleerd
Accordeonmuziek werd in Stramproy al vóór de jaren
vijftig van de vorige eeuw door eenlingen en duo’s
beoefend. Vaak ook speelden accordeonisten in een
orkest, soms ook buiten Stramproy. Vaker nog traden
de accordeonisten alleen of met zijn tweeën op bij
allerlei feestelijke gelegenheden.
Een van de eerste trekharmonicaspelers in Stramproy
was wel Jac Kusters (Bòbberte Jac). De meeste van
deze muziekliefhebbers in die tijd in of direct na de
Tweede Wereldoorlog, leerden zichzelf zo’n beetje
het spelen op ‘de trèkzak’ of keken het bij elkaar af.
Bekend is verder dat Wulmke Vleeshouwers (Èggele
Wulmke), Jac Vleeshouwers (Leppers Jac), Thei Stals
(Dreiers Thei), Jan Hoeken (Fluppe) en Bertje Bergs in
hun vrije tijd de trekharmonica* bespeelden.

* In deze tekst gebruiken we de woorden ‘accordeon’ en ‘trekharmonica’ door elkaar. Maar het zijn eigenlijk twee verschillende instrumenten.
Het onderscheid is dat de trekharmonica diatonisch is, d.w.z. dat bij in of uittrekken niet dezelfde toon of tonen gemaakt worden. Bij een accordeon maakt dit
niet uit. Het is waarschijnlijk dat de meeste hier besproken musici de accordeon bespeelden.
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Terwijl Jac Bensch speelt, danst Thieu Korten met een
onbekende partner op het boerenerf.

De accordeonspeler Pierre Kwaspen had vaak moeite met
stoppen. ‘Halve…’of ‘Nog eine en den de leste…’.

Ties Korten (Braobenjer) met zijn knopaccordeon
speelde vroeger vaak in café ‘de Braobenjer’ aan
de Veldstraat voor de bezoekers. Ook zat Ties vaak
alleen achter het huis te spelen. Zijn accordeon
is in bezit van Stramproyenaar Jac Bensch. Een
bekende trekharmonicaspeler uit Stramproy was
Harrie Coolen (Koppen Harie) die in de weekenden
vaak bij smid Èggelen op de hoek Bergerothweg
en Savelveld (hij was in de kost bij Stee), met zijn
‘tweerijertje’ oude liedjes zat te spelen. In zomerdag
nam hij plaats op een stoel buiten en buurtgenoten
gingen bij hem staan of zitten luisteren of zongen
zijn liedjes wel eens mee. Jan Eggelen (Jan van Èggele Smeed) heeft het bespelen van dit instrument
nog bij Koppen Harie afgekeken. Jan kocht later zelf
een accordeon en speelde hier bij gelegenheid wel
eens op, zoals tijdens een carnavalsoptocht op een
buurtwagen. In café De Grave speelde Thieu Verkennis (Grave Thieu) trekharmonica. In zomerdag
’s avond als de klanten op stoelen buiten zaten, amuseerde Thieu hen met zijn muziek en passanten op
de ﬁets stapten dan vaak af om aan die gezelligheid
deel te nemen. Ook de bekende Stramproyenaar
Ties Steijvers (Ties de Wever) heeft trekharmonica
gespeeld. De eerder genoemde Jac Bensch speelt al
vanaf zijn 15 jaar accordeon. Hij startte een duo met
Jos Stultjens (van Stultjens Door) en ze traden tijdens
kermissen op. Na het overlijden van Jos vormde Jac
zeventien jaar een duo met Pierre Kwaspen (Pierre
vanne Sjoemaeker) en vervolgens met Wiel Hendriks
(van Hoebe Tjeu) en Jan Schonkeren (vanne
Kloompemaeker). Deze duo’s verzorgden veelvuldig
de muziek bij bruiloftsfeesten. Bij gelegenheid treedt
Jac Bensch ook wel eens met Guus Maes (Hörmes
Guus) met zijn trekharmonica op. Jac Bensch is een
fanatieke accordeonist; hij bezit 5 verschillende uitvoeringen van zulke muziekinstrumenten en oefent
nog iedere dag. Van Pierre Kwaspen traden ook drie
zonen in zijn muzikale voetsporen: Geer, Math en
Bèr Kwaspen; de laatste speelt nog steeds op de accordeon van zijn vader.
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Het duo Pierre Kwaspen en Jac Bensch op accordeon wordt tijdens de bliksemactie voor
een nieuw kerkorgel in 1978 begeleid door Bèr Kwaspen op drums.

Accordeonist Wiel Hendriks treedt op verzoek wel
eens als duo op met een van de zonen van Kwaspen,
maar toch veelal alleen bij allerlei gelegenheden
in en buiten Stramproy. Jac Stultjens (van Stultjens
Door) met zijn accordeon speelde van 1946 tot 1960
bij ‘De Weerter Vrolijke Band’ en van 1965 tot 1978
met Wiel van Dooren in het duo ‘De Baliekluivers’.
Accordeonist Jac Gijsen, zoon van Jan Gijsen (Klinge
Jan), maakte naam bij de ‘Copperband Moorland
Band’ uit Alt-weerterheide en is te beluisteren bij
de Stramproyer ‘Hoebe Dré Band’. Enkele individuele accordeonspelers, soms ook bij een vereniging
buiten Stramproy aangesloten, zijn of waren: Dorien
Petit, Jan Vleeshouwers (van Sjreurkes Piet), Thieuke
Steijvers (van Klauwers), Thei Stals, Thei Aquarius
(Beatrixstraat), Bea (van Maan van Veùs) Keyers, Mies
Kuppens (Rietbroek) en Wim Niëns (Mulderstraat).
Heel wat Stramproyenaren hebben later het accordeon bespelen geleerd bij Mietje Loyen in Molenbeersel. Mietje voerde de dirigeerstok bij het door haar

opgerichte accordeonorkest ‘Amicitia’. Stramproyenaren die hierbij gespeeld hebben zijn Theike Peeters
(Molenweg), Ron Peeters (Frans Strouxstraat) en
Andrea Hendriks (Beatrixstraat). Overigens leerden
ook heel wat Stramproyenaren bij Mietje Loyen het
piano spelen en het bespelen van de banjo en mandoline. Een van de Stramproyenaren die lid waren
van Amicitia was Pierre Steijvers uit Stramproy, die
in 1949 als solist tijdens een internationaal concours
een eerste prijs met medaille won. Later werd Pierre
Steijvers onder andere dirigent van de fanfares van
Stramproy en Molenbeersel.
Een veelzijdig accordeonist annex musicus uit Stramproy is zeker ook Jan Weekers (van Lies van Hoop
Graad). Samen met een aantal familieleden startte
Jan in 1952 met het opluisteren van boerenbruiloften. In de loop der jaren leerde hij ook saxofoon
bespelen en nam zangles. Twaalf jaren speelde Jan
vervolgens samen met Pierre Kwaspen (Pierre vanne
Sjoemaeker), daarna met Cor Hendrikx (van Keu-
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De Baliekluivers in 1969.

nings Marie) en zijn naamgenoot Cor Hendricks met
gitaar (een broer van architect Hendricks). Vervolgens vormde Jan Weekers jaren een duo met Har
van Kimmenade uit Weert en weer later met Jan
Oudenaarden uit Stramproy. Opnieuw nam hij een
aantal jaren zangles en startte vervolgens de regionale ‘Seniorenband’. Deze band verzorgt in een
wisselende bezetting, al naar gelang de wensen,
zo’n tachtig optredens voornamelijk voor senioren

in Limburg, Noord-Brabant en de in de Belgische
grensstreek. In 2006 bracht deze band in eigen
beheer een eigen CD uit. Van 1981 tot 1986 maakte
accordeonorkest ‘de Dahlia’s’ naam, bestaande uit
Edward, Edith, Petra en Gonnie Stockmans. Aanvankelijk waren ze lid van accordeonorkest ‘Amicitia’ in
Molenbeersel, maar naderhand traden ze in familieverband op bij diverse gelegenheden, zoals de bonte
avonden in Stramproy.
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Zangeres Zonder Naam
Geboren in Leiden in 1919 als Rietje Bey, veranderde
zij later haar naam in Mary Bey. Na haar trouwen
met Jo Servaes uit Maastricht noemde ze zich Mary
Servaes en werd al spoedig in het Nederlandse
taalgebied bekend onder het pseudoniem Zangeres
Zonder Naam. In 1966 kwam het echtpaar Servaes in
Stramproy wonen. Mary had toen al naam gemaakt
met liedjes als ‘Ach vaderlief, toe drink niet meer’,
‘De blinde soldaat’ en ‘De meid van de straat’.
Samen met Johnny Hoes zong ze het duet ‘’De voddenrapers van Parijs’. Hoes was inmiddels in Weert
een eigen platenmaatschappij begonnen. Direct
scoorde de Zangeres Zonder Naam met ‘Jongens van
18 jaar’. Haar liedjes werden ook wel schamper als
‘smartlappen’ aangeduid, maar de titel ‘Koningin
van het levenslied ‘ vond Mary Servaes beter bij zich
passen. Successen volgden elkaar op: ‘Het soldaatje’,
‘De vier raadsels’, ‘Mandolinen in Nicosia’ (in de
top vijf) en ‘De zwarte slaven’. De woning van de
Zangeres Zonder Naam in de Prinses-Beatrixstraat in
Stramproy werd in die tijd steeds meer het Mekka
van bewonderaars. In de hal van haar bungalow lagen voor de fans stapels foto’s met handtekeningen
gereed. Begin jaren zeventig deed zich een wonderlijke verandering voor, de Stramproyer zangeres werd
ook door de serieuze kritiek plotseling lovend besproken. Een hoogtepunt was wel toen de bekende
componist Bruno Maderno haar een lied aanbood en
de dichter Lucebert hier de tekst voor schreef.
Nu volgden de kassuccessen elkaar snel op.
‘De bruid’, ‘Uit het hart gegrepen’, ‘Het parelsnoer’,
‘Als Ierse kinderen huilen’, en ‘Keetje Tippel’ bevestigen haar brede populariteit. In 1975 verschenen
maar liefst zes albums en regelmatig was de zangeres op de tv te zien. In 1986 ontving de Zangeres
Zonder Naam een Edison voor ‘Liefde en Live in
Paradiso’. In oktober 1998 overleed Mary Servaes.
Zij werd in Stramproy begraven.

De Zangeres Zonder Naam samen met burgemeester
Van Berckel in actie voor het nieuwe kerkorgel in 1978.

Fanfare St. Willibrordus

Deel_1_ Oorsprong.indd 35

35

17-03-2009 19:57:32

The Foreigners.

Foreigners
Els Hoeken (van Fluppe) met gitaar, May Brunenberg
(van Potte Leike) met gitaar, Ton Dirkx (van Hoppers
Zjaak en Dèkkers Bet) met gitaar en Bèr Kwaspen
(vanne Sjoemaeker) met drums, vormden van 1964
tot en met 1967 de formatie de Foreigners. Enige
tijd kregen zij vocale ondersteuning van Toos Kusters
(Bòbberte Zjaak). De formatie speelde aanvankelijk
vooral muziek van The Shadows en Buddy Holly. De
muzikanten traden veelvuldig op in het Stramproyer
Patronaat en in het plaatselijke Jeugdgebouw, maar
ook in Molenbeersel en in heel wat Midden-Limburgse plaatsen klonk de muziek van deze jeugdige
formatie uit Stramproy. Opmerkelijk was hun optreden bij de actie voor een nieuw Stramproyer gemeenschapscentrum. In Thorn stonden deze Stramproyenaren op de planken met bekende artiesten als
Tonny Eyk, Rita Corita en André van Duin.
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Strangers
Het orkest Strangers dat in 1960 in Stramproy werd
opgericht, vormde tot 1966 als het ware de voorloper van de later bekende formatie The Classics.
De starters waren René Janssen (Broer van Mia van
Teune Rein) en de broers Harry en Bèr Broens (van
Tômpe Friedje). Zij traden voor het eerst op tijdens
de Stramproyer kermis bij ‘Jannesse Pie’ (tegenwoordig café-zaal De Luifel). Hun repetities vonden plaats

in een leegstaand vogelhok. Bij een talentenjacht in
het St. Jozefgebouw in Weert behaalden de Strangers een 1-ste prijs. Een van hun hoogtepunten was
wel het optreden tijdens een muziekevenement in
de hal van aannemer Meulen in Weert. De Strangers
traden toen op in het voorprogramma van sterren
als Sandra Reemer, Johnny Lion en The Jumping
Jewels. Drummer Bèr Kwaspen voegde zich later bij
de groep.

The Strangers.

Fanfare St. Willibrordus

Deel_1_ Oorsprong.indd 37

37

18-03-2009 13:22:59

The Classics, de meest succesvolle band uit Stramproy.

The Classics
In 1967 vond het eerste optreden plaats van The
Classics. Deze groep met de Stramproyer jongens
Harry Broens, Jan Dirkx, Ton Dirkx, Bèr Kwaspen en
René Munnecom uit Neeritter, nam aanvankelijk deel
aan talentenjachten en zorgde voor muziek in het
Midden-Limburgse danscircuit. De eerste plaat verscheen in 1968, maar de landelijke en internationale
doorbraak kwam in 1972 met ‘My lady of Spain’.

Binnen twee maanden vlogen meer dan een half miljoen exemplaren over de toonbanken van de muziekzaken. Er volgden tv-optredens en ‘Moonlight and
Stars’, ‘Hey, wat’s you name’ en ‘Gimme that horse’
werden eveneens hoog genoteerd. Radio- en tvopnames in binnen- en buitenland volgden. ‘Pappa
Peppone’, ‘Yellow sun of Equador’, ‘My Russian lady’
en ‘Sunshine baby’ bevestigden hun ongekend succes, evenals ‘Wings of an eagle’. The Classics hadden
ook een bloeiende fanclub.
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Mooshoofpaadzengers
In 1974 werd de Stramproyer zanggroep de Mooshoofpaadzengers opgericht. De Royer jonge mannen
zongen jaarlijks bij de plaatselijke bonte avonden
met vastenavond. In 1981 kwam hun eerste lp ’n
Stùkske Roy’ uit, in 1982 gevolgd door ‘Op dinj
vant joar’ en in 1985 door ‘Loestertj mensj’. Geer en
Jan Kwaspen (vanne Sjoemaeker), Lei Steijvers (van
Kroamers), Thei en Frans Peeters (van Matje), Jack
Palmen (van Keune Leike, Jan Coenen (van Dèkkers
Harie) en Fons Heuvelmans zongen bij gelegenheid
van het Oud Limburgs Schuttersfeest ook nog het
bekende ‘Optocht’, ‘Den oaje Limburger winne’
en ‘Raaktj Um tegooi in Rooj’. Plannen voor één
afscheidsavond in 2005 resulteerden in twee uitverkochte avonden voor de fans.
De Mooshoofpaadzengers werken in 2009 weer aan een
nieuwe cd.
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De Hoube Dré Band trad in 2004 op in
‘De Zoepkoel’ in Venlo.

Hoebe Dré Band
Bij gelegenheid van de Boorebroeloft met vastenavond 1994 startte in Stramproy de Hoebe Dré Band.
Pascal Hoeken (van Pierre van Fluppe), Erik Jeurninck (van Lies van Levere Zjaak) en Rolf Broens (van
Tômpe Friedje) stonden aan de wieg van deze groep,

die uitgroeide tot een allround muziekband, maar
puur voor de gezelligheid. De band brengt een mix
van feestmuziek met vaak eigen verrassende teksten
in het Royer dialect. In 1996 scoorden de muzikanten met de eerste plaat ‘Hollikedee mèt Hoebe Dré’.
In 2005 werd ‘Al Daag Hoebe Dré’ uitgebracht, met
bekende nummers als ‘Vandaag’ en ‘Boete oam’.

miniatuurtje

Wiltj de echte fluiter opstaon?
Door Steijvers haaj in Rooj de biênaam “Fluit Doorke”. Fietsendj door ‘t dörp ﬂoot hae altiêd populaer leedjes.
Òmdet Door oûch moondjmonika speuldje haaj hae altiêd ein hieël scala aan melodieje in veurraod. Mer op zekere
daâg kreeg Fluit Doorke konkurrensie want Tjeu Steijvers (Klauwers Tjeuke) ging inne aovendj-ore waekblajer en folders
bezörge. En bie det werk ﬂoot hae oûch wie eine kanarie. Veur de inwoeëners van Rooj waas ‘t noê meulik te
òngersjei-je weem wat ﬂoôt. Mer ein kleindochter van Fluit Doorke leet zich niks wiês make want as van wiêt-aaf
ein ﬂuitje naderdje kost ‘t maegdje feilloos zègge weem van de twieë Rojer ﬂuitfenomene in aantocht waâs!

40

Deel_1_ Oorsprong.indd 40

17-03-2009 19:58:11

100
jaar

Tamboerkorpsen der schutterijen
Bij de beide schutterijen uit Stramproy, St. Antonius
en St. Catharina, liep in de negentiende eeuw (en
misschien nog vroeger) een tamboer voorop, die tot
taak had het marstempo aan te geven. De eenvoudige trom van die tamboers werd toen in Stramproy
‘een rebbedeb’ genoemd.
De trommelaars van schutterij St. Antonius gingen zo
ongeveer vanaf 1950 met een groep van start. In die
tijd werd in café Verkennis (Grave Driek) iedere week
gerepeteerd. Later toen Thieu Niellissen (Bakkes Tjeu)
voorzitter was, mocht bij hem thuis in de schuur

geoefend worden. Hiertoe konden de leerlingen
met hun stokken roffelen op een houten bank die
met stukjes ﬁetsband was afgeplakt. Bij koud weer
mochten de tamboers in de keuken bij het brandende fornuis oefenen. Instructeur was aanvankelijk
J.H. Weegels (Nante Zjeng). Hij werd opgevolgd door
de heer J.M.H. Feller uit Weert, een militair die nog
les had gegeven bij het muziekkorps van de Koninklijke Militaire School in Weert. Voor de trommelaars
in die tijd waren de noten omgezet naar tekens.
Oudere drumbandleden bezitten nog muziekmappen hiervan. Inmiddels was het repetitielokaal van
de drumband gehuisvest in een oude noodwoning

De drumband van schutterij St. Antonius in 1975.
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Het klaroen- en trommelkorps van schutterij St. Catharina met rechts instructeur Piet Cardinaal.

van de familie Janssen in de Hei (Gieze). Ook in dit
lokaal bevond zich een kachel, waarvan de warmte
in winterdag zorgde dat de handen van de trommelaars niet al te erg verstijfden. Het hierop volgende
repetitielokaal was bij Flestershof en vervolgens naar
het huidige schutterslokaal Heier Heufke. Overigens
heeft het trommelkorps van St. Antonius de laatste
jaren een opmerkelijke verjongingskuur ondergaan,
zodat de vereniging vol vertrouwen de toekomst
tegemoet gaat.
Bij schutterij St. Catharina bezat men naast trommen al in 1930 ﬂuiten. Toch duurde het nog tot de
jaren vijftig voordat er bij deze schutterij een trommelkorps werd opgericht. Jac Palmen was de eerste
instructeur en hij werd opgevolgd door J.M.H. Feller

uit Weert. Café Schroeten fungeerde als oefenlokaal.
Enige tijd werkte dit trommelkorps ook samen met
de fanfare. In 1962 werden zes klaroenen aangeschaft en een jaar later vond de oprichting van het
klaroenkorps plaats. Het was dan ook niet verwonderlijk dat sommige bespelers van deze klaroenen
ook lid waren van de fanfare. Dat gaf echter nogal
eens problemen, als bijvoorbeeld beide verenigingen
op één dag moesten optreden. Er volgden veel successen, vooral met het klaroenkorps; maar het aantal
blazers dunde uit en er kwamen ﬂuitspelers voor in
de plaats. Het ﬂuiterkorps van St. Catharina werd in
de jaren negentig opgericht. Maar ook het aantal
ﬂuitspelers dunde na verloop van tijd uit.
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Da Capo
Het gemengde koor Da Capo is opgericht in 1996
en bestaat medio 2008 uit ongeveer 70 leden. Na
het eerste lustrum van het koor in 2001 werd Veerle
Henkens de dirigente van dit actieve koor. Frits Mennen is de vaste pianist. Het repertoire van dit koor is
een mix van onder andere ﬁlm- en musicalmuziek,
populair, negrospirituals en licht klassiek. Meestal
zingt men vier- en soms nog meerstemmige muziek.
Een van de sterke punten van het koor is dan ook de
afwisseling in het repertoire. De laatste jaren heeft
Da Capo steeds meegewerkt aan de Royer Proms.

Da Capo o.l.v. Veerle Henkens en Frits Mennen als pianist.
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Fons Heuvelmans

Tarantelle.

Stramproyenaar Fons Heuvelmans, in het dagelijkse
leven muziekdocent, ontplooit zich in zijn vrije tijd
ook op muzikaal gebied. Hij is een veelzijdig en
origineel talent. Van 1977 tot en met 1982 treedt hij
met Jos Maes op als het zangduo ‘De Hummes’. Ze
zingen in het dialect, vooral in de carnavalstijd. Vanaf
1984 vormt Fons Heuvelmans met Hans Kwaspen
(van Peke vanne Post) en Cor Schroën het trio
Tarentelle. Zij brengen vooral Franse chansons ten
gehore. Fons Heuvelmans wordt later ook lid van de
dialectzanggroep de Mooshoofpaadzengers. Zijn cd
‘Au Naturel’ wordt gevolgd door de cd ‘Invitation’
met louter eigen werk. Fons Heuvelmans gaat vanaf
2000 als zanger alleen verder. ‘Ombre et Soleil’
wordt door drie regionale omroepen gekozen tot
‘cd van de week’ en optredens in theaters en voor
nationale radio omroepen volgen. In 2001 voegt
Heuvelmans ook het Nederlandstalige lied aan zijn
repertoire toe. Dit resulteert in de cd ‘Altijd mooi’.
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Esther Snijders
De uit Stramproy afkomstige zangeres Esther Snijders
boekte de nodige successen. Zoals in 1991 met de
cd ‘Ei glaeske beer’ en ‘Drie daag vanne kaart’, gevolgd door ‘Vrinj’ in samenwerking met De Kaepernegel en Jack Kirkels. Eveneens met de Kaepernegel
kwam ook ‘Neet dinke mer doon’ en ‘Vandaag’. In
2000 verscheen ‘ Wils dich mèt mich danse’. Tot slot
zag ook nog ‘Loatj Goan’ het licht. Ze had in 2007
samen met ‘Limbo Project’ een provinciale hit met
‘Thoês’. Esther ging naderhand in Roggel wonen.
Hier werd ook de videoclip ‘Thoês’ opgenomen.

Esther Snijders in duet met Jack Kirkels.
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Miriam Moonen.

Miriam Moonen
Zangeres Miriam Moonen-Duckers uit Stramproy is
bekend geworden van haar optredens met het Trio

John van Schaijik. Jazz vormt de hoofdmoot in haar
repertoire. Vanaf 2007 breidde Miriam haar jazzrepertoire uit met gospels, met begeleiding door
gitarist John van Schaijik.
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Het duo Pé en Crit op de bonte avond van 1965.

Vastenavondmuziek
Ook in de vastenavondtijd, tijdens de plaatselijke
liedjesavonden en de bonte avonden van de Zoatmaale, zijn in de loop der jaren heel wat stemmige
muziek en liedjes voor het voetlicht gebracht. Het is
ondoenlijk om alle muzikale uitingen rond de vastenavondvieringen te vermelden. Hieronder vindt u een
selectie van groepen en personen die over meerdere
jaren bekendheid verwierven.
Van 1960 tot 1964 speelden en zong het duo Til en
An Vranken zelfgemaakte teksten met gitaarbegeleiding. Van 1965 tot 1972 traden Pierre Kwaspen en
Crit Creemers op als het duo Pé en Crit. Op bekende
melodieën en met eigen teksten leverden zij commentaar op de Stramproyer en algemene gebeurtenissen. Een ander trio, De Leiderkes, luisterde
een aantal jaren de bonte avonden instrumentaal
en vocaal op; de formatie bestond uit Jan Coenen
(van Dèkkers Harie) en Lei en Thieu Steijvers (van
Kroamers). Van 1977 tot 1982 oogstte het duo de
Hummes, bestaande uit Fons Heuvelmans en Jos
Maes, succes. Pierre vanne Sjoemaeker en ‘zien
kornuite’ was een accordeonformatie die van 1982
tot 1986 actief was. Bij de start maakten Pierre
Kwaspen, Math Kwaspen, Jan Weekers (drums) en
Jac Bensch er deel van uit; naderhand ging men
in gewijzigde samenstelling verder. Van 1981 tot
1986 zongen de Dahlia’s (Edward, Edith, Petra en
Fanfare St. Willibrordus
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Die men van Matje.

De Hummes.
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De Sjoedekkers en de Sjoegelieërs.

Gonnie Stockmans) Nederlandse liedjes en begeleidden zichzelf op accordeon. Een aparte vermelding
verdient zeker Doortje Creemers-Kwaspen (dochter
van Pierre vanne Sjoemaeker en getrouwd met Math
Creemers) die van 1970 tot 1977 solo zong tijdens
de bonte avonden. Aanvankelijk waren dit liedjes van
zangeres ‘Mieke’. Naderhand zong Doortje samen
met haar zus Mieke, Anja Vaessen en enkele andere
meisjes. De laatste jaren leverde Gerrie Kwaspen een
muzikale bijdrage aan de bonte avond. Nummers
zoals “Hormonen” (met zang van Gerrie en Sharon
van Dael) en “Nog Eine” (Gerrie als zangeres met
begeleiding van diverse fanfare muzikanten), Rojer
teksten op de melodie van bestaande liedjes, zijn
ook op CD gezet. Vanaf 1987 vormen Jan Weekers,
Geer Weekers, Math Kwaspen en Cor Hendrikx
de Sjoegelieërs en zij treden op tijdens de bonte
avonden; de groep heeft onder deze naam nogal
wat wisselingen ondergaan. Vanaf 1988 tot heden
gooien de Sjoedèkkers, Jan Coenen (van Dèkkers
Harie), en Jan Kwaspen (van de Sjoemaeker) hoge
ogen; zij zingen vooral medleys tijdens de jaarlijkse

‘leedjesoavendj’ en ook tijdens de bonte avonden.
Soms ook samen met de Sjoegelieërs en de Sjoegelbabes. Ook de formatie Die men van Matje (Frans,
Theo, Lambert en Jan Peeters) zingen vanaf 1990
jaarlijks op de ‘leedjes-aovendj’ met eigen teksten op
bekende melodieën.
De jaarlijkse ‘leedjesaovendj’ wordt vanaf 1987 ieder
jaar met veel succes georganiseerd. Bij de 22e editie
(2008-2009) is door VV de Zoatmaale een verzamel-dubbel-CD uitgebracht met liedjes van 22 jaren
leedjesaovendj inclusief 222 foto’s.
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Vanroy.
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Royer muziekscene
Na het tijdperk van de Classics zijn in de jaren tachtig
diverse bands actief in de Stramproyer muziekscene.
Bij hun optreden buiten het dorp namen deze
bands vaak hele volksstammen fans mee. Zonder
volledig te willen en kunnen zijn, waren het vooral
de formaties Van Bet, Vanroy en Fant die een grote
schare bewonderaars kende. Daar kwam na een aantal jaren Flanger bij, die van 1989 tot 1997 hebben
meegedraaid. De Stramproyenaren Ronald Haex, en
Maurice Briels hebben in diverse bands gespeeld.
Maurice ging daarna alleen door met zijn eigen band
Live Bait, die nog steeds bestaat en hoofdzakelijk covers uit de jaren zestig, zeventig en tachtig speelt. De
rockformatie Fant (van 1983 tot 1989) bestond uit
Frank Aendenroomer (basgitaar/zang), Geer Weekers
(drum/zang) en Dolf van der Steegh (gitaar/zang).
Route 66 timmerde van 1991 tot 1994 aan de weg.

Fant.
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Route 66.

Flanger
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Van 1997 tot en met 1999 liet de formatie Sisters of
Inky van zich horen. Ook de Stramproyer formatie
Willy and his Stoolgang, opgericht eind jaren tachtig
door Wilfred Janssen, Geer Weekers en Mark Gijsen
wist met een gevarieerd repertoire van bluesmuziek
naam te maken. In 2003 liet deze formatie, waarvan
de bezetting nogal eens wisselde, een demo vervaardigen. In 2007 volgde de cd ‘Pleasure is all mine’.
Eind jaren negentig en begin jaren tweeduizend zijn
de metalbands opgekomen, zoals Slugger en Instead
of Pain.

Sisters of Inky.
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Het optreden van Red Zone Cuba met Willy Janssen tijdens Minirok 2008.

Little Willy and his Stoolgang.
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Patrick Muysers en Roy Camp uit Stramproy draaien
al jaren mee in dit circuit, terwijl Silent Death veelbelovend in de beginperiode, in 2007 uit elkaar viel.
De laatste jaren zijn de bands Sprawled, met Luc
Moors, Niels van Dongen, Tom Schroeten, Casper
Heuvelmans en Robbert Coenen, en Lettuce met als
drummer Martine Steijvers, actief. Ze brengen een
mix van pop en rock.

Lettuce.
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Het optreden van Sprawled tijdens de Royer Proms 2008.

Jong talent op het podium tijdens het Royer Rockfestival; hier de band Sanquin in 2008.
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Muziekfestiviteiten
Aan het eind van de twintigste eeuw werd in Stramproy jarenlang de ‘Royer Muziekmiddag’ georganiseerd. Daarbij presenteerden zich allerlei plaatselijke
muziekverenigingen. Later werd dit het jaarlijks
‘Pleinfeest’. Drie maal, de laatste keer in 2008, werden in dorpshuis de Zaal de ‘Royer Proms’ georganiseerd, volgens de formule van promsconcerten, die
in deze periode zeer populair was. Diverse hiervoor
genoemde groepen, koren en artiesten hebben op
deze promsconcerten het beste van hun kunnen
laten horen.
Het plaatselijk rockfestival ‘Royer Rock’ werd voor
het eerst gehouden in 2004. Het initiatief is ontstaan
uit behoefte van bands die al een paar jaar in de omgeving hadden opgetreden, maar geen kans hadden
gezien zich voor eigen publiek te presenteren. Drie
metalbands uit Stramproy traden het eerste jaar op.

Al snel groeide dit jaarlijkse evenement uit tot een
gezellig festival op de laatste zaterdag van oktober.
De bands brengen een mix van pop, rock en metal,
waarbij een evenwicht in stijlen wordt nagestreefd.
Ook in 2004 werd voor het eerst in Stramproy op het
Kerkplein een ‘taptoe’ georganiseerd, waaraan acht
korpsen deelnamen. De organisatie was in handen
van schutterij St. Catharina en de eindtaptoe vond
plaats vanuit de toren van de Willibrorduskerk.
In 2008 werd voor het eerst ‘Stramproy…live’ georganiseerd; jeugdige artiesten konden zich tijdens een
open podium instrumentaal, met zang en via dans
presenteren aan het eigen publiek. Verder vond dat
jaar op 27 juli de eerste editie plaats van ‘Minirok’;
negen muzikale formaties presenteerden zich aan
het publiek op sportpark De Steinakker.

Het talrijke publiek geniet tijdens de taptoe in 2004.
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Stramproy bruist van en met muziek.

Sfeerbeeld tijdens het pleinfeest.
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Deel II
Kroniek
Dit deel vertelt in vijf hoofdstukken de geschiedenis van de eerste honderd jaar van de fanfare.
Het eerste hoofdstuk van dit deel is helemaal
gewijd aan de periode waarin de fanfare werd
opgericht. Daarna volgt in vier hoofdstukken
een chronologische geschiedschrijving. De eerste
75 jaar zijn relatief summier beschreven; deze
periode is bij eerdere jubileumuitgaven, bij
het 40- en 75-jarig bestaan, al uitvoeriger
gedocumenteerd.

Dit deel besluit met een overzicht van alle
leden van de fanfare in de afgelopen honderd
jaar.
In twee bijlagen, achterin dit boek, vinden
liefhebbers aanvullende informatie: een
overzicht van alle directeuren en voorzitters
van de afgelopen honderd jaar, en een
overzicht van alle concoursresultaten.

De geschiedenis van honderd jaar fanfare omvat
volgens een grove schatting 5000 repetities,
300 concerten, 1000 bestuursvergaderingen,
200 optochten, 400 serenades, en allerlei aanverwante activiteiten. En van elke activiteit
heeft elke betrokken muzikant of bestuurder
zijn of haar eigen herinneringen. Dat kon
natuurlijk nooit allemaal in dit boek. Het was
dus onvermijdelijk dat we een selectie van
feiten en herinneringen hebben gemaakt.
Onze selectie heeft een paar hoofdlijnen die
voortdurend door elkaar lopen. De eerste
hoofdlijn is het verhaal van de muzikale
activiteiten. Een tweede hoofdlijn zijn de
inspanningen die mensen zich hebben getroost
om de vereniging in stand te houden.
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In mist gehuld
De fanfare ‘St. Willibrordus’ houdt

Verpachting jacht

23 juni 1909 aan als haar oprichtings-

Reeds op zondag 17 juli 1901 vond in het schoollokaal bij het toenmalige gemeentehuis naast de kerk
een vergadering plaats, die (mede) tot doel had om
tot de oprichting te komen van een plaatselijk fanfaregezelschap. Burgemeester Smeijers zat die vergadering voor. In diezelfde vergadering kwam ook de
verpachting van de jacht ter sprake. Besloten werd
om de ﬁnanciële opbrengst van de jacht te storten
in de kas van de Boerenbond, en tevens dat dit geld
gereserveerd was voor een op te richten fanfare.

datum. De plannen voor het in het
leven roepen van zo’n muziekvereniging in Stramproy zijn echter
veel ouder. En van werkelijk
instrumentaal naar buiten treden is
pas op het eind van 1910 sprake.
Wat uit verschillende bronnen aan
gegevens voorhanden is, spreekt
elkaar tegen of is onduidelijk.
Veel gebeurtenissen uit die eerste
jaren zijn in mist gehuld.

Burgemeester J. M. Smeijers.

60

Deel_2_ Kroniek.indd 60

17-03-2009 20:04:55

100
jaar

Deurcollecte
De jacht werd inderdaad in september van dat jaar
onderhands uitgegeven aan de heer M. Tonnaer uit
Luik voor het bedrag van 300 gulden per jaar en dit
voor twaalf achtereenvolgende jaren. Ook werd in
die eerste vergadering een commissie in het leven
geroepen die een collecte langs de deuren zou organiseren om in de aanloopkosten van de muziekvereniging te voorzien.
Tijdens die eerste vergadering in 1901 zouden zich
reeds dertig werkende leden voor de fanfare aangemeld hebben en nog een groot aantal ‘ereleden’.
Het is dan ook volstrekt onduidelijk waarom er tot
kermis 1910 gewacht moest worden, alvorens de
fanfare met instrumenten de straat op trok.
P.J. Clijsters spreekt in het boek ‘Stramproyer
momentopnamen’ zelfs van Kerstmis 1910. Immers,
met dertig werkende leden en een groot aantal
ereleden, plus de 300 gulden van pachtopbrengst
van het eerste jaar (misschien zelfs meerdere jaren
en daarbij nog eens de opbrengst van de huis aan
huis collecte door de commissie), zou niets een vlotte
start van de fanfare in 1901 of 1902 in de weg hebben gestaan. Waarom dit plan toen niet doorging
blijft dan ook een raadsel. Nergens staat iets te lezen
over de mogelijke oorzaken van het uitstel, of over
wat er verder met het gereserveerde en opgehaalde
geld is gebeurd. Zet men het aantal gegadigden
voor de Stramproyer muziekvereniging bovendien
af tegen het gemiddelde aantal leden in die tijd bij
fanfare- en harmoniegezelschappen in de regio, dan
zou Stramproy beslist geen slecht ﬁguur hebben
geslagen.

Uit: Kanton Weert 4-12-1909,

‘Neiging tot het oprichten’
In de krant het Kanton Weert van 4 december 1909
staat onder het kopje ‘Stramproy’ een artikeltje van
de volgende strekking te lezen: Reeds geruime tijd
was hier neiging tot het oprichten van een Fanfare
Korps. Eindelijk is daartoe in beginsel besloten.
Kunnen wij hier van een oprichtingsbesluit spreken?
Waarschijnlijk wel, want in de edities van hetzelfde
weekblad van 11 december lezen wij dat zich veertig
werkende leden hebben aangemeld. En nog geen
week later op 18 december vermeldt het Kanton
Weert dat zich voor het Stramproyer muziekkorps
maar liefst zestig leden hebben aangemeld.
Ook Pierre Kwaspen, de latere correspondent van
het dagblad Maas- en Roerbode, noteert in een
naderhand op schrift gesteld verhaal over de fanfare
dat zich bij de start zestig leden aangemeld zouden
hebben. Clijsters heeft het in ‘Stramproyer momentopnamen’ eveneens over zestig leden die zich laten
inschrijven. Bij de eigen geschiedschrijving van de
fanfare is echter altijd sprake geweest van dertig
leden. En die vastlegging van feiten is gebaseerd op
verhalen van leden die vanaf de oprichting lid waren.
De tegenspraak in al die berichten maakt de loop
Fanfare St. Willibrordus

Deel_2_ Kroniek.indd 61

61

17-03-2009 20:04:56

Zangvereniging

Uit Kanton Weert 18-12-1909.

der gebeurtenissen niet erg helder. Toch mogen wij
wel stellen dat in 1909 de Stramproyer fanfare het
levenslicht zag. Maar het blijft onduidelijk waarom
de latere drapeau van de fanfare het jaartal 1910
draagt. Mogelijk is dit het jaar van vervaardiging van
dit drapeau? Dat de fanfare in 1909 is opgericht
wordt bij het veertigjarige jubileum in 1949 nog eens
bevestigd door zeven leden die dat jaar vanaf de
oprichting lid zijn: H. Nouwen, J. Creemers,
P. Aengevaren, G. Palmen, H. Peeters,
G. van Helmond en M. Palmen.

Een van de belangrijkste redenen waarom men tot
de oprichting van een fanfare overging, was dat
men de muzikale omlijsting bij allerlei festiviteiten in
het dorp miste. In het laatste gedeelte van de 19e
eeuw werden dergelijke gebeurtenissen in Stramproy
opgeluisterd door zangvereniging ‘De Liederentafel’.
Deze zangvereniging was echter jaren voor de eeuwwisseling om onbekende redenen opgeheven.
Omdat de fanfare de eerste maanden van haar
bestaan met de drapeau van ‘De Liederentafel’ naar
buiten trad, werd altijd verondersteld dat veel oud
leden van deze zanggroep de basis van fanfare hebben gevormd. P.J. Clijsters beweert echter in
‘Stramproyer momentopnamen’ dat de fanfare ontstaan is vanuit de toneelvereniging ‘Eer en Deugd’.
Het waren de oudere leden van deze toneelvereniging die vanwege hun leeftijd de toneelvereniging
moesten verlaten en die aanvankelijk van plan waren
om een nieuwe zangvereniging op te richten.
Of misschien wilde men ‘De Liederentafel’ heroprichten. Dit zou dan ook verklaren waarom de fanfare in
het begin de drapeau van deze zangvereniging bleef
gebruiken. Misschien heeft men nog lang getwijfeld
tussen een fanfare en een zangvereniging.
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Toneelvereniging ‘Eer en Deugd’
De eerste vergadering van de oud-leden van ‘Eer en
Deugd’ om tot oprichting van een zangvereniging
te komen zou in 1909 hebben plaats gevonden in
café Jacques Ament. Uiteindelijk is hieruit volgens
P.J. Clijsters de oprichting van fanfare ‘St. Willibrordus’
voortgevloeid. Dit zou dan ook de reden kunnen zijn
waarom de fanfare de eerste jaren van haar bestaan
jaarlijks toneelstukken bleef opvoeren om de kas te
spekken. Tevens zou dit kunnen verklaren waarom er
bij de opening van de tramlijn Maaseik-Weert op
17 januari 1910 in Stramproy gezongen werd in
plaats van gespeeld op instrumenten. Maar ook over
dit optreden spreken alle mondelinge en schriftelijke bronnen elkaar tegen. Volgens een verslaggever
van Het Kanton Weert bracht een zangvereniging in
Stramproy een cantate ten gehore. Eigen bronnen

van de fanfare vertellen echter dat het Wilhelmus en
de Brabançonne toen gezongen zijn, terwijl Clijsters,
Kwaspen en verschillende mondelinge bronnen uit
de fanfare het alleen bij het Wilhelmus houden.
Maar waar komt dan het hardnekkig gerucht vandaan dat de fanfareleden in januari 1910 reeds over
instrumenten konden beschikken, maar wegens gebrek aan instrumentale vaardigheid maar gezongen
hebben? In ieder geval beweert heemkundig schrijver W. Lenaers dat het eerste ofﬁciële optreden van
fanfare St. Willibrordus dus bij die opening van het
tramnet Maaseik-Weert plaats vond. Al preciseert hij
niet of het een louter vocaal optreden is geweest.

Tramlijn Weert- Maaseik. Locatie Brouwerij Maes aan de huidige Wilhelminastraat.
Heeft de fanfare hier gezongen of gespeeld?
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Eerste instrumenten?
Gaan wij uit van 1909 als oprichtingsjaar en 1910 als
jaar waarin fanfare ‘St. Willibrordus’ voor het eerste
instrumentaal naar buiten trad, dat moeten in die
tijd ook de (eerste?) 37 instrumenten gekocht zijn
in het Belgische Lier. Dat instrumentarium bestond
uit 34 blaasinstrumenten, 2 trommels, 2 bekkens en
1 triangel en kostte 1700 gulden. Op 29 juni 1910
zouden deze muziekinstrumenten bij loting aan de
leden zijn uitgereikt. Pierre Kwaspen schrijft echter
dat er op het eind van 1909 slechts 30 instrumenten
werden aangeschaft. De schoolmeesters Stroux en
Weekers hadden vooraf de aspirant-leden de nodige
muziekkennis bijgebracht. Of die kennis alleen het
leren van muzieknoten betrof of dat er ook reeds
geoefend kon worden op enkele muziekinstrumenten, is evenmin bekend. Want in dit laatste geval
zouden er dus al eerder dan eind juni 1910 muziekinstrumenten geweest zijn.
Er is ook sprake van dat in 1910 een duur nieuw drapeau en uniformpetten gekocht zijn. Vreemd is wel
dat op een foto uit 1911 in ‘Stramproyer momentopnamen’ zowel de dure drapeau en de meeste petten
niet te zien zijn. Vooral in die tijd legden attributen

als petten en vlaggen veel gewicht in de schaal.
De tekst onder deze (oudste?) foto vermeldt als
‘moment dat de Stramproyer fanfare voor het eerst
naar buiten trok’. Wél zijn alle bronnen het er over
eens dat de heer J. van Dooren uit Weert de eerste
dirigent (directeur) was van de Stramproyer fanfare.

‘Ovesjoôt’
De reeds eerder genoemde drapeau van de vroegere
zangvereniging ‘De Liederentafel’ deed dus aanvankelijk blijkbaar dienst als vaandel voor de fanfare.
Spottend werd dit vaandel volgens W. Lenaers als
‘ovesjoôt’ (ovenschieter) aangeduid. Misschien was
het de uitvoering van dit vaandel die onvrede wekte
bij de fanfareleden. Of mogelijk was het juist de
naam ‘De Liederentafel’ op dit vaandel, meegevoerd
bij het uitrekken van de prille fanfare, die als nogal
lachwekkend werd ervaren. In ieder geval voelde
vaandeldrager, het raadslid Peter Kusters (Tisse), zich
bij terugkeer van een serenade in het Heyeroth zo
beledigd (wegens spotternijen) dat hij zijn drapeau
bij de boerderij Teune over de heg in de moestuin
wierp.

miniatuurtje

Fomfaar
Nogal wat aojer inwoeëners van Rooj haje mote mèt noe weurd die ingebörgerdj raakdje. Haje ze ‘t beveurbieëldj euver
“subsidie” dan zagte ze “subsielie”. Oûch mèt de ‘t woôrd “fanfare” woôrt de nuuëdige kreativiteît ane daâg gelagdj.
Men kaldje dan van “fomfaar”. En ein jònger generatie in Rooj vònj dit waal aardig en bleef det woôrd nog regelmaotig
gebroêke, mer waal mèt ein satieriese biêbedoeling.
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Deel II
Kroniek
Dit deel vertelt in vijf hoofdstukken de geschiedenis van de eerste honderd jaar van de fanfare.
Het eerste hoofdstuk van dit deel is helemaal
gewijd aan de periode waarin de fanfare werd
opgericht. Daarna volgt in vier hoofdstukken
een chronologische geschiedschrijving. De eerste
75 jaar zijn relatief summier beschreven; deze
periode is bij eerdere jubileumuitgaven, bij
het 40- en 75-jarig bestaan, al uitvoeriger
gedocumenteerd.

Dit deel besluit met een overzicht van alle
leden van de fanfare in de afgelopen honderd
jaar.
In twee bijlagen, achterin dit boek, vinden
liefhebbers aanvullende informatie: een
overzicht van alle directeuren en voorzitters
van de afgelopen honderd jaar, en een
overzicht van alle concoursresultaten.

De geschiedenis van honderd jaar fanfare omvat
volgens een grove schatting 5000 repetities,
300 concerten, 1000 bestuursvergaderingen,
200 optochten, 400 serenades, en allerlei aanverwante activiteiten. En van elke activiteit
heeft elke betrokken muzikant of bestuurder
zijn of haar eigen herinneringen. Dat kon
natuurlijk nooit allemaal in dit boek. Het was
dus onvermijdelijk dat we een selectie van
feiten en herinneringen hebben gemaakt.
Onze selectie heeft een paar hoofdlijnen die
voortdurend door elkaar lopen. De eerste
hoofdlijn is het verhaal van de muzikale
activiteiten. Een tweede hoofdlijn zijn de
inspanningen die mensen zich hebben getroost
om de vereniging in stand te houden.
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In mist gehuld
De fanfare ‘St. Willibrordus’ houdt

Verpachting jacht

23 juni 1909 aan als haar oprichtings-

Reeds op zondag 17 juli 1901 vond in het schoollokaal bij het toenmalige gemeentehuis naast de kerk
een vergadering plaats, die (mede) tot doel had om
tot de oprichting te komen van een plaatselijk fanfaregezelschap. Burgemeester Smeijers zat die vergadering voor. In diezelfde vergadering kwam ook de
verpachting van de jacht ter sprake. Besloten werd
om de ﬁnanciële opbrengst van de jacht te storten
in de kas van de Boerenbond, en tevens dat dit geld
gereserveerd was voor een op te richten fanfare.

datum. De plannen voor het in het
leven roepen van zo’n muziekvereniging in Stramproy zijn echter
veel ouder. En van werkelijk
instrumentaal naar buiten treden is
pas op het eind van 1910 sprake.
Wat uit verschillende bronnen aan
gegevens voorhanden is, spreekt
elkaar tegen of is onduidelijk.
Veel gebeurtenissen uit die eerste
jaren zijn in mist gehuld.

Burgemeester J. M. Smeijers.
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Deurcollecte
De jacht werd inderdaad in september van dat jaar
onderhands uitgegeven aan de heer M. Tonnaer uit
Luik voor het bedrag van 300 gulden per jaar en dit
voor twaalf achtereenvolgende jaren. Ook werd in
die eerste vergadering een commissie in het leven
geroepen die een collecte langs de deuren zou organiseren om in de aanloopkosten van de muziekvereniging te voorzien.
Tijdens die eerste vergadering in 1901 zouden zich
reeds dertig werkende leden voor de fanfare aangemeld hebben en nog een groot aantal ‘ereleden’.
Het is dan ook volstrekt onduidelijk waarom er tot
kermis 1910 gewacht moest worden, alvorens de
fanfare met instrumenten de straat op trok.
P.J. Clijsters spreekt in het boek ‘Stramproyer
momentopnamen’ zelfs van Kerstmis 1910. Immers,
met dertig werkende leden en een groot aantal
ereleden, plus de 300 gulden van pachtopbrengst
van het eerste jaar (misschien zelfs meerdere jaren
en daarbij nog eens de opbrengst van de huis aan
huis collecte door de commissie), zou niets een vlotte
start van de fanfare in 1901 of 1902 in de weg hebben gestaan. Waarom dit plan toen niet doorging
blijft dan ook een raadsel. Nergens staat iets te lezen
over de mogelijke oorzaken van het uitstel, of over
wat er verder met het gereserveerde en opgehaalde
geld is gebeurd. Zet men het aantal gegadigden
voor de Stramproyer muziekvereniging bovendien
af tegen het gemiddelde aantal leden in die tijd bij
fanfare- en harmoniegezelschappen in de regio, dan
zou Stramproy beslist geen slecht ﬁguur hebben
geslagen.

Uit: Kanton Weert 4-12-1909,

‘Neiging tot het oprichten’
In de krant het Kanton Weert van 4 december 1909
staat onder het kopje ‘Stramproy’ een artikeltje van
de volgende strekking te lezen: Reeds geruime tijd
was hier neiging tot het oprichten van een Fanfare
Korps. Eindelijk is daartoe in beginsel besloten.
Kunnen wij hier van een oprichtingsbesluit spreken?
Waarschijnlijk wel, want in de edities van hetzelfde
weekblad van 11 december lezen wij dat zich veertig
werkende leden hebben aangemeld. En nog geen
week later op 18 december vermeldt het Kanton
Weert dat zich voor het Stramproyer muziekkorps
maar liefst zestig leden hebben aangemeld.
Ook Pierre Kwaspen, de latere correspondent van
het dagblad Maas- en Roerbode, noteert in een
naderhand op schrift gesteld verhaal over de fanfare
dat zich bij de start zestig leden aangemeld zouden
hebben. Clijsters heeft het in ‘Stramproyer momentopnamen’ eveneens over zestig leden die zich laten
inschrijven. Bij de eigen geschiedschrijving van de
fanfare is echter altijd sprake geweest van dertig
leden. En die vastlegging van feiten is gebaseerd op
verhalen van leden die vanaf de oprichting lid waren.
De tegenspraak in al die berichten maakt de loop
Fanfare St. Willibrordus
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Zangvereniging

Uit Kanton Weert 18-12-1909.

der gebeurtenissen niet erg helder. Toch mogen wij
wel stellen dat in 1909 de Stramproyer fanfare het
levenslicht zag. Maar het blijft onduidelijk waarom
de latere drapeau van de fanfare het jaartal 1910
draagt. Mogelijk is dit het jaar van vervaardiging van
dit drapeau? Dat de fanfare in 1909 is opgericht
wordt bij het veertigjarige jubileum in 1949 nog eens
bevestigd door zeven leden die dat jaar vanaf de
oprichting lid zijn: H. Nouwen, J. Creemers,
P. Aengevaren, G. Palmen, H. Peeters,
G. van Helmond en M. Palmen.

Een van de belangrijkste redenen waarom men tot
de oprichting van een fanfare overging, was dat
men de muzikale omlijsting bij allerlei festiviteiten in
het dorp miste. In het laatste gedeelte van de 19e
eeuw werden dergelijke gebeurtenissen in Stramproy
opgeluisterd door zangvereniging ‘De Liederentafel’.
Deze zangvereniging was echter jaren voor de eeuwwisseling om onbekende redenen opgeheven.
Omdat de fanfare de eerste maanden van haar
bestaan met de drapeau van ‘De Liederentafel’ naar
buiten trad, werd altijd verondersteld dat veel oud
leden van deze zanggroep de basis van fanfare hebben gevormd. P.J. Clijsters beweert echter in
‘Stramproyer momentopnamen’ dat de fanfare ontstaan is vanuit de toneelvereniging ‘Eer en Deugd’.
Het waren de oudere leden van deze toneelvereniging die vanwege hun leeftijd de toneelvereniging
moesten verlaten en die aanvankelijk van plan waren
om een nieuwe zangvereniging op te richten.
Of misschien wilde men ‘De Liederentafel’ heroprichten. Dit zou dan ook verklaren waarom de fanfare in
het begin de drapeau van deze zangvereniging bleef
gebruiken. Misschien heeft men nog lang getwijfeld
tussen een fanfare en een zangvereniging.
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Toneelvereniging ‘Eer en Deugd’
De eerste vergadering van de oud-leden van ‘Eer en
Deugd’ om tot oprichting van een zangvereniging
te komen zou in 1909 hebben plaats gevonden in
café Jacques Ament. Uiteindelijk is hieruit volgens
P.J. Clijsters de oprichting van fanfare ‘St. Willibrordus’
voortgevloeid. Dit zou dan ook de reden kunnen zijn
waarom de fanfare de eerste jaren van haar bestaan
jaarlijks toneelstukken bleef opvoeren om de kas te
spekken. Tevens zou dit kunnen verklaren waarom er
bij de opening van de tramlijn Maaseik-Weert op
17 januari 1910 in Stramproy gezongen werd in
plaats van gespeeld op instrumenten. Maar ook over
dit optreden spreken alle mondelinge en schriftelijke bronnen elkaar tegen. Volgens een verslaggever
van Het Kanton Weert bracht een zangvereniging in
Stramproy een cantate ten gehore. Eigen bronnen

van de fanfare vertellen echter dat het Wilhelmus en
de Brabançonne toen gezongen zijn, terwijl Clijsters,
Kwaspen en verschillende mondelinge bronnen uit
de fanfare het alleen bij het Wilhelmus houden.
Maar waar komt dan het hardnekkig gerucht vandaan dat de fanfareleden in januari 1910 reeds over
instrumenten konden beschikken, maar wegens gebrek aan instrumentale vaardigheid maar gezongen
hebben? In ieder geval beweert heemkundig schrijver W. Lenaers dat het eerste ofﬁciële optreden van
fanfare St. Willibrordus dus bij die opening van het
tramnet Maaseik-Weert plaats vond. Al preciseert hij
niet of het een louter vocaal optreden is geweest.

Tramlijn Weert- Maaseik. Locatie Brouwerij Maes aan de huidige Wilhelminastraat.
Heeft de fanfare hier gezongen of gespeeld?
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Eerste instrumenten?
Gaan wij uit van 1909 als oprichtingsjaar en 1910 als
jaar waarin fanfare ‘St. Willibrordus’ voor het eerste
instrumentaal naar buiten trad, dat moeten in die
tijd ook de (eerste?) 37 instrumenten gekocht zijn
in het Belgische Lier. Dat instrumentarium bestond
uit 34 blaasinstrumenten, 2 trommels, 2 bekkens en
1 triangel en kostte 1700 gulden. Op 29 juni 1910
zouden deze muziekinstrumenten bij loting aan de
leden zijn uitgereikt. Pierre Kwaspen schrijft echter
dat er op het eind van 1909 slechts 30 instrumenten
werden aangeschaft. De schoolmeesters Stroux en
Weekers hadden vooraf de aspirant-leden de nodige
muziekkennis bijgebracht. Of die kennis alleen het
leren van muzieknoten betrof of dat er ook reeds
geoefend kon worden op enkele muziekinstrumenten, is evenmin bekend. Want in dit laatste geval
zouden er dus al eerder dan eind juni 1910 muziekinstrumenten geweest zijn.
Er is ook sprake van dat in 1910 een duur nieuw drapeau en uniformpetten gekocht zijn. Vreemd is wel
dat op een foto uit 1911 in ‘Stramproyer momentopnamen’ zowel de dure drapeau en de meeste petten
niet te zien zijn. Vooral in die tijd legden attributen

als petten en vlaggen veel gewicht in de schaal.
De tekst onder deze (oudste?) foto vermeldt als
‘moment dat de Stramproyer fanfare voor het eerst
naar buiten trok’. Wél zijn alle bronnen het er over
eens dat de heer J. van Dooren uit Weert de eerste
dirigent (directeur) was van de Stramproyer fanfare.

‘Ovesjoôt’
De reeds eerder genoemde drapeau van de vroegere
zangvereniging ‘De Liederentafel’ deed dus aanvankelijk blijkbaar dienst als vaandel voor de fanfare.
Spottend werd dit vaandel volgens W. Lenaers als
‘ovesjoôt’ (ovenschieter) aangeduid. Misschien was
het de uitvoering van dit vaandel die onvrede wekte
bij de fanfareleden. Of mogelijk was het juist de
naam ‘De Liederentafel’ op dit vaandel, meegevoerd
bij het uitrekken van de prille fanfare, die als nogal
lachwekkend werd ervaren. In ieder geval voelde
vaandeldrager, het raadslid Peter Kusters (Tisse), zich
bij terugkeer van een serenade in het Heyeroth zo
beledigd (wegens spotternijen) dat hij zijn drapeau
bij de boerderij Teune over de heg in de moestuin
wierp.

miniatuurtje

Fomfaar
Nogal wat aojer inwoeëners van Rooj haje mote mèt noe weurd die ingebörgerdj raakdje. Haje ze ‘t beveurbieëldj euver
“subsidie” dan zagte ze “subsielie”. Oûch mèt de ‘t woôrd “fanfare” woôrt de nuuëdige kreativiteît ane daâg gelagdj.
Men kaldje dan van “fomfaar”. En ein jònger generatie in Rooj vònj dit waal aardig en bleef det woôrd nog regelmaotig
gebroêke, mer waal mèt ein satieriese biêbedoeling.
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Oudste foto?
In 1911, toen men voor het eerst naar buiten
(Stramproy?) trok’, telde de vereniging 35 werkende
leden en 9 bestuursleden. Er werd bij café Veuskens
in Tungelroy een foto genomen. Waarschijnlijk is dat
de eerste en dus de oudst bekende foto.
In hetzelfde jaar dat de foto in Tungelroy genomen
werd, overleed op 17 juni onverwachts burgemeester Johannes Mathijs Smeijers. Deze eerste burger en
tevens secretaris van de gemeente Stramproy, was de

grote stimulator achter de oprichting van de fanfare
geweest. Van alle bestaande verenigingen in
Stramproy was hij bestuurslid. Bij de fanfare werd hij
tot ere-voorzitter benoemd. Zijn heengaan betekende dus ook een gevoelig verlies voor de jonge
muziekvereniging.
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Eerste muziekconcours
In 1913 oordeelden dirigent J. van Dooren, bestuur
en leden dat er op muzikaal gebied voldoende
vorderingen waren gemaakt om aan een concours
deel te nemen. Met het moderne vervoermiddel de
tram stoomde het gezelschap vol goede moed op
naar Mechelen aan de Maas alwaar een muziekconcours georganiseerd werd. De verwachtingen
van de Stramproyenaren vielen echter tegen. Bij het
verplichte werk verzuimden enkele muzikanten om

in te vallen, zodat de bassen en het middenwerk alleen verder gingen. De jury had voor deze prestaties
slechts een troostprijs in de vierde afdeling in petto.
Ook het zoeken naar een geschikt repetitielokaal
had de eerste jaren de nodige voeten in de aarde.
In 1915 moesten er maar liefst drie vergaderingen
belegd worden, omdat er gedubd werd over een
keuze tussen het Patronaatsgebouw en een lokaal
bij de heer Weekers. Uiteindelijk viel de beslissing op
het Patronaat.

Repetitielokaal het Patronaat met daar achter het klooster aan de huidige Frans Strouxstraat.
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Pastoor Eyckheuvels
Eerste beschermheer.

J. Maes (van de brouwerij)
Eerste voorzitter.

L. Henkens
Eerste secretaris.

L’Ardennais
Volgens het Kanton Weert was het eerste bestuur
van de fanfare samengesteld uit de volgende
personen: pastoor F. Eyckheuvels, burgemeester
J.M. Smeijers, wethouder Maes, raadslid
P. J. Creemers, het hoofd der school F. Stroux, en de
onderwijzers L. Henkens en M. Weekers.
Ook de taakverdeling binnen dit eerste bestuur is
in mist gehuld. L. Henkens, de vader van de latere
voorzitter Jules Henkens, zou de eerste secretaris
geweest zijn. Maar daarover rept het Kanton Weert
niet. De oudste verenigingsnotulen dateren van
ongeveer 1915. J. Maes zou toen voorzitter zijn,
en F. Stroux secretaris. Pastoor Eyckheuvels was
nog steeds beschermheer, de overige bestuursleden
waren Jac. Creemers, M. Ament, Th. Schenaerts,
H. Eggelen en Jac. Aengevaeren.
De eerste mars die ingestudeerd werd, heette volgens de overlevering L’Ardennais. Onder dezelfde
naam zijn echter meerdere composities bekend.
Naspeuringen naar dit muziekstuk leverden als resultaat op dat bedoelde mars uit 1909 stamt en waarschijnlijk gecomponeerd is door Léon Jongen. Deze
Jongen was organist en componist, werd geboren in
Luik in 1884 en overleed in Brussel in 1969.
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1914 - 1954
Moeizame en succesvolle jaren
In 1914 brak de Eerste Wereldoorlog
uit. Nederland was weliswaar neutraal,
maar toch kondigde de regering een
mobilisatie af. Ook in Stramproy
werden veel jongemannen, waaronder
muzikanten, voor de militaire dienst
opgeroepen. Meester Crijns voerde in
die tijd het secretariaat van de fanfare

Henry van Dooren uit Weert werd als dirigent
benoemd. Voor dat het zover was moest het fanfarebestuur kiezen tussen Van Dooren, die 175 gulden
per jaar vroeg, en een zekere dirigent Thijssen die
200 gulden bedong. Het fanfarebestuur besloot
heel diplomatiek om Van Dooren 150 gulden aan te
bieden. Deze ging met dit voorstel akkoord. Naast
twee uur repeteren per week moest Van Dooren
voor dat geld ook de opleiding van de leerlingen
onder zijn hoede nemen. Ondertussen hadden zich
in de bestuurssamenstelling van de fanfare diverse
wisselingen voltrokken. Wegens benarde omstandigheden in het laatste jaar van de Eerste Wereldoorlog
werd besloten om het jaarlijkse Caeciliafeest en een
gepland concert af te blazen.

en hanteerde tijdelijk ook de dirigeerstok. Aanvankelijk wist hij de leeggevallen plaatsen in het muziekkorps
nog aan te vullen. Maar nog tijdens de
oorlogsjaren moest Crijns zelf ontslag
nemen wegens een benoeming als
onderwijzer in Helden.

Iedere dag marcheren
Toen de rust in Europa terugkeerde, kwamen
allerlei muzikale activiteiten weer op gang. Ook in
Stramproy. In januari 1920 nam de fanfare deel aan
een concours in Weert. In de aanloop naar dit muziekevenement drukte het bestuur de leden op het
hart om thuis veelvuldig te oefenen. Bovendien zou
er tijdelijk twee keer per week gerepeteerd worden
en moesten de fanfareleden twee weken lang iedere
dag door de straten in Stramproy marcheren om te
oefenen voor een marswedstrijd. Deze inspanningen
leverden uiteindelijk een eerste prijs op, muzikaal
was er een tweede prijs in de tweede afdeling.
Het bestuur was zeer ingenomen met de resultaten,
want het salaris van de dirigent werd verhoogd naar
200 gulden per jaar.
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Meester F. Stroux feliciteert de nieuwe burgemeester J. Stals bij zijn installatie in 1928. J. Stals was vanaf de
oprichting bestuurslid van de fanfare en van 1919-1923 voorzitter.

Wangedrag?
Tijdens het concert op Vastenavondmaandag in
1920 in het Patronaat was er volgens de notulen
sprake van wangedrag door de leden. De voorzitter
eiste van de betreffende vier leden een verklaring
waarom zij hun plichten verzuimd hadden. Waaruit
dit wangedrag of verzuim bestond komen wij niet
aan de weet. Er werd streng tegen de betreffende
leden opgetreden. Omdat de ‘raddraaiers’ geen
‘wettige’ reden voor hun gedrag wisten te geven,
kregen ze elk een boete van 2,50 gulden opgelegd.
Hiervan konden ze 2 gulden terug krijgen bij gebleken goed gedrag. Het gevolg was dat één lid de
boete betaalde, maar de andere drie leden ‘legden
hun instrumenten af’. In 1921 werd de strakke lijn
binnen de fanfare voortgezet. Want tijdens een
concert lieten twee leden verstek gaan. Hierna wilde
het bestuur schriftelijk van hen vernemen wat hiervan de oorzaak was. Toen die schriftelijke verklaringen achterwege bleven, werd in de eerstvolgende
vergadering gesteld dat ‘men de heren zal vragen

of ze hun krachten nog aan de vereniging willen
geven, of dat ze als lid geschrapt willen worden’. De
toenmalige fanfaresecretaris vermeldde niet hoe dit
incident aﬂiep. Bij de eerstvolgende bestuursvergadering bedankte M. Nouwen, mede namens J. van
den Berk, de fanfare voor hun herverkiezing in het
bestuur. Daar voegde hij ondubbelzinnig aan toe dat
het gezelschap op hun steun kon rekenen, ‘mits er
geen moeilijkheden meer komen onder de jongeren,
zoals zo dikwijls het geval is’. Weerbarstige jeugd is
blijkbaar van alle tijden.

Harmonie?
Tijdens de ledenvergadering op 20 februari 1921
werd een schrijven van de dirigent behandeld,
waarin deze voorstelde om de fanfare om te vormen
tot een harmoniegezelschap. Het bestuur stond op
het standpunt dat men eerst wilde bekijken of er
wel leden te vinden waren voor het bespelen van de
houten blaasinstrumenten. Tevens voegde men er
Fanfare St. Willibrordus

Deel_2_ Kroniek.indd 69

69

17-03-2009 20:22:39

De fanfare trekt voorbij aan het huis van burgemeester Creemers aan de Wilhelminastraat
in de jaren 30.

aan toe dat ook de ﬁnanciële haalbaarheid van zo’n
omschakeling onderzocht moest worden. Ondertussen ondernam de dirigent pogingen om enkele
oud-leden bij het muziekgezelschap te krijgen. Van
de omvorming tot een harmonie werd hierna niets
meer vernomen. Wel nam fanfare St. Willibrordus in
december 1921 deel aan een concours in Budel.
Een toch wel teleurstellende tweede prijs in de tweede afdeling was het resultaat. Bij een concours een
jaar later in Eindhoven was het nog erger, er werd
slechts een derde prijs behaald. De fut was er een
beetje uit bij de fanfareleden, want hierna constateren wij een leemte van twee jaar in de verslagen.

Natte vergaderingen
In 1924 bedankte dirigent Van Dooren en hij werd
opgevolgd door de heer Trouwen uit Nederweert. De
repetitiebezoeken in die periode waren slecht en er
heerste onvrede binnen de fanfare. Wegens de vele
‘omzettingen’ binnen de vereniging konden de gekozen nummers niet naar behoren gespeeld worden.
Daarom stelde het bestuur voor om alleen nog gemakkelijke nummers te spelen. Om de leden naar de
vergaderingen te lokken startte het fanfarebestuur
ook met het invoeren van ‘natte’ vergaderingen.
De beide schutterijen in Stramproy kenden dit fenomeen reeds geruime tijd. Bij een ‘natte’ vergadering
konden de leden rekenen op een gratis consumptie.
En dus waren die vergaderingen erg populair.
In januari 1925 regende het klachten tijdens de
algemene ledenvergadering. Slechte opkomst bij de
repetities, geen orde binnen de vereniging en geen
ontzag voor het bestuur. Op hun beurt klaagden de
leden over het gebrek aan leiding bij het fanfarebestuur. Kortom, het ging niet goed binnen de gelederen van de Stramproyer fanfare. Dirigent Trouwen
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kreeg ontslag. Hij werd opgevolgd door de heer
S.P. Van Leeuwen, beroepsmilitair en kapelmeester
van het 1e regiment der infanterie in Assen.

Apollonia-concerten
In de verslagen van die tijd wordt praktisch ieder
voorjaar melding gemaakt van de ‘Apollonia-concerten’ van de fanfare. In die jaren werd rond 9 februari
in Stramproy altijd de ‘kleine kermis’ gehouden. Op
9 februari valt de feestdag van de Heilige Apollonia,
patroon der tandartsen en aan te roepen bij kiespijn.
De fanfare trok bij die gelegenheid door het dorp,
deed een aantal cafés aan en vaak werd dan in het
Patronaat een concert gegeven. De grote kermis
wordt in Stramproy nog jaarlijks gevierd op de
zondag vóór 17 september (Heilige Lambertus).
De boete bij ongeldig verzuim van de repetities,
werd verhoogd van 15 naar 25 cent. In 1927 kreeg
dirigent Van Leeuwen van het bestuur een fraaie dirigeerstok aangeboden, omdat hij zich de moeite had
getroost de repetities ‘belangeloos’ te geven. Uitleg
over die belangeloze inzet wordt niet verstrekt.
Blijkbaar ging het in die jaren langzaam crescendo
met de fanfare, want de 66 repetities in 1928 werden goed bezocht. Niettemin ontstond er een jaar later wrijving met zes leden. Vijf werden er geroyeerd.
Zij erkenden hun fouten, maar vonden het optreden
van het bestuur veel te streng. De dirigent stelde zich
afzijdig op. De leden moesten volgens het bestuur
eerst maar eens tonen dat ze netjes op tijd konden
zijn tijdens de repetities. Later in het jaar meldden
die vijf leden zich weer aan bij St. Willibrordus.

Kanton Weert 9-1-1915.

Kanton Weert 17-4-1915.

Voetbalkwestie
Toch bleek een jaar later de lucht nog niet helemaal
geklaard. Want de fanfare werd geconfronteerd met
de ‘voelbalkwestie’. De repetities van de fanfare en
voetbalwedstrijden bleken in februari 1930 regelmatig samen te vallen. Verzetten van de repetitieavonden bleek niet mogelijk omdat dirigent Van
Leeuwen dan verhinderd was. Het bestuur stelde de
voetballers een ultimatum: Ze kregen nog één maal
verlof om te voetballen, daarna moesten zij kiezen.
En opnieuw komen wij niet aan de weet hoe deze
kwestie aﬂoopt. Uit een verslag van 1933 blijkt dat
dirigent Van Leeuwen toch een honorarium ontving.
De ‘belangeloze’ repetities van enkele jaren geleden
zullen dan ook wel tijdelijk geweest zijn. Omdat het
crisistijd was, werd de dirigent wel verzocht met een
lager honorarium genoegen te nemen.
In verband met het 25 jarig jubileum van de fanfare
op 13 mei 1934, werd besloten om een bondsfeest
te organiseren. In muzikaal opzicht was dat jaar
een hoogtepunt in de fanfaregeschiedenis. Bij een
concours in Bree behaalde men een eerste prijs en
Fanfare St. Willibrordus
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tijdens solistenconcoursen scoorden leden als
Jac Sniekers, Leo Palmen (Keune Leike), Harry Vranken (Bakkes Harie) en Pierre Kwaspen (Koêl Pierre)
klinkende resultaten. Bij de jubileumviering werd om
9.30 uur gestart met een hoogmis in de kerk, waarbij het zangkoor de mis van Perosi zong en pastoor
Bloemen een feestpredikatie hield. In het patronaat
werden 10 jubilarissen die vanaf de oprichting lid
waren, gehuldigd. Daarna volgde een festival waarbij
diverse verenigingen optraden en harmonie SintJozef uit Weert het avondconcert verzorgde.

Werving vanaf de kansel
De stijgende muzikale lijn binnen de fanfare werd in
1936 bevestigd door een eerste prijs, behaald in de
klasse uitmuntendheid bij een concours in Molenbeersel. Dit succes werd vooral toegeschreven aan
de kundige leiding van dirigent Van Leeuwen. Helaas
kwam de vereniging hierna toch weer in de problemen. Hoewel er jongere muzikanten werden opgeleid, verlieten verschillende oudere leden de fanfare.
In november 1937 vond er iets wonderlijks plaats.

Leo Palmen nam in de jaren dertig met succes deel aan solistenconcoursen.
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Het 25-jarig bestaan van de fanfare. Deze foto is gemaakt aan de achterzijde van het patronaat met links de
beugelbaan.

Ook in dat jaar zou een rondgang gehouden worden
om ereleden en donateurs te werven. Pastoor Van
Montfort deed vanaf de kansel een beroep op de
gelovigen om die rondgang te doen slagen.
Dat leverde 75 donateurs en 102 ereleden op.
Het fanfarebestuur was de pastoor zo dankbaar, dat
men hem het erebestuurslidmaatschap aanbood. Dit
werd door mijnheer pastoor in dank aanvaard. Maar
pastoor Van Montfort ging nog verder en organiseerde een ﬁlmavond waarvan de opbrengst bestemd
was voor een nieuw fanfaredrapeau. En tijdens de
algemene vergadering van de fanfare kwam pastoor
dank uitbrengen voor de ‘hartelijke medewerking’
van de fanfare. Bijzonder verheugd was de parochiepriester dat de ‘kwestie tussen de fanfare en de voetbalclub’ was opgelost (blijkbaar vielen de repetities
en de wedstrijden of trainingen van de voetbalclub
niet meer samen). Als blijk van waardering bood
pastoor een kist sigaren aan, die rond ging onder de
leden tot ze leeg was.

Instrumenten gered
Ook tijdens de mobilisatie in de aanloop naar de
Tweede Wereldoorlog moesten verschillende fanfareleden hun dienstplicht vervullen. Bovendien
werd dirigent Van Leeuwen door omstandigheden
gedwongen terug te treden. De reisafstand en het
vervoer in die tijd waren struikelblokken, maar ook
zijn rang als militair. Michiel van Dooren uit Weert
nam de dirigeerstok over. Toen de bezetter de
muziekinstrumenten opeiste, wist het fanfarelid de
heer Nouwen deze op tijd te verstoppen en zo voor
de fanfare te redden. In verband met de eisen van
de Cultuurkamer stopte de fanfare haar activiteiten
tot het eind van de oorlog. In de herfst van 1944
(Stramproy werd op 22 september 1944 bevrijd)
gingen de fanfarerepetities weer van start, maar het
duurde toch tot voorjaar 1945 eer men ofﬁcieel en
met feestelijk vertoon naar buiten trad. Weer nam
een plaatselijke onderwijzer, meester Cramers, de
muzikale leiding op zich. Eind 1945 had de fanfare
859,93 gulden in kas, een mooi bedrag voor die
tijd. Een ander verheugend feit was dat de muzikale
resultaten over 1946, zoals bij festivals in Leveroy,
Molenbeersel en Moesel-Weert, uitstekend waren.
Fanfare St. Willibrordus
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Café Billard in de volksmond bekend als ‘Bie de Sjruuër’ deed
in de oorlogsjaren dienst als repetitielokaal.

Opluistering Koninginnedag 31 augustus 1946. De dirigent is
Meester Cramers.

Het voltallige fanfarekorps bij het veertigjarig jubileum in 1949.
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Hierna ontbreken in de notulen en jaarverslagen
van de fanfare alle informatie over 1948 tot en met
1950. Met uitzondering dan van het verschijnen van
een feestgids uit 1949, toen de fanfare het 40-jarig
bestaansfeest vierde. In 1950 gingen er stemmen op
voor de aanschaf van een eigen muziekkiosk. Enkele
bestuursleden wilden zelfs gratis bomen voor het
benodigde hout beschikbaar stellen. En met timmerman Palmen werd over de realisatie overlegd. Hoe
deze plannen verder verliepen wordt niet gemeld.
Er zat ondertussen groei in het ledenaantal, dat in
1950 van 22 naar 38 groeide. Een uitstapje naar
Antwerpen bleef nog lang onderwerp van gesprek,
terwijl het aantal werkende leden opnieuw steeg: in
1952 van 38 naar 41.

Crisisjaren
De naoorlogse opbloei was maar van korte duur.
In het begin van de jaren vijftig van de vorige eeuw
ging het beslist niet goed met fanfare St. Willibrordus. Dirigent Cramers vertrok in 1951 en werd
opgevolgd Pierre Steijvers uit Stramproy. Hij trof een
gezelschap aan waarin de onderlinge verhoudingen
van de leden uitermate stroef, zo niet vijandig waren.
De jaarlijkse rondgang op kermiswoensdag kon geen
doorgang vinden, omdat er simpelweg te weinig
leden aanwezig waren. Ook bij het gouden jubileum
van de Stramproyer kloosterzusters was slechts een
klein gedeelte van de leden aanwezig. Toch nam
de fanfare deel aan een concours in Bree in de 1e
afdeling. De verwachtingen waren hoog gespannen. Maar de uitslag, een tweede prijs, werd door
de Stramproyenaren als erg teleurstellend ervaren.
Hierna raakte de fanfare in een diepe crisis. Diverse
leden bedankten, evenals dirigent Steijvers. Mogelijk
heeft meegespeeld dat Steijvers, een jonge dirigent
van eigen bodem, onvoldoende gezag kon uitstralen
bij veel leden. Want aan de muzikale kwaliteiten van
Pierre Steijvers zal het niet gelegen hebben, gezien
het succesvolle verloop van zijn verdere carrière. Op
de algemene vergadering van

Met Pierre Steyvers een zoon van ‘Ties de
Wever’ had de fanfare een dirigent uit
eigen gelederen.

Fanfare St. Willibrordus
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10 november 1953 legde de voorzitter zijn functie
neer, nadat hij wel eerst keurig alle vragen en opmerkingen beantwoord had. Daarna gooide ook de rest
van het bestuur de handdoek in de ring. De chaos
bij de Stramproyer fanfare leek compleet, zeker toen
in het hierop volgende jaar het aantal leden daalde
van 34 naar 28. Toch sprak het jaarverslag over
1953 nog van ‘een goed jaar’. Er werden tenminste

vijf festivals bezocht, en er werd zelfs een geslaagd
eigen festival georganiseerd. En ook bij serenades,
processies en de jaarlijkse tocht naar het kerkhof met
allerzielen vervulde fanfare haar muzikale taken in
het dorp. Maar bij gebrek aan een bestuur kwam het
fanfareleven meer en meer stil te liggen. Er moest
iets gebeuren.

Het bestuur loopt in 1930 voor de fanfare.
Vaandeldrager is J. Peeters. Het bestuur v.l.n.r.
M. Lempens, J. v.d. Berk, J.H. Creemers (Klinge Bertje),
M. Nouwen, P. Seegers.

miniatuurtje

De Weinstube bij Klötjes
Konserte in “lommerrijke weiden” wore ein paar jaor populair bie muziekgezelsjappe inne regio. Oûch fomfaar Sint
Willibrordus bleef neet achter en organizeerdje eîn festival inne wei bie boorderie Klötjes”. Dao kwaâm eine kiosk, nateurlik eine beertap en…zelfs ein “Weinstube”. Det waâs eine hook van ‘t ﬁeëstterreîn dae waâs aafgezatte mèt lîntj. In de
“Weinstube” zaât ‘t bestuûr vanne fomfaar mèt völ kinnis van zake wiên te drînke. Jan Maes vanne plaatselikke brouwerie, later ieëreveurzitter en besjermhieër vanne fomfaar, droônk nateurlik eîn glaâs beer. Mèt det glaâs beer inne hândj
kuierdje hae de “Weinstube” binne. Det waâs bliêkbaar tege de regels want de veurzitter vanne fomfaar, J.H. Creemers
(Klinge Bertje) spròng op en steurdje Jan Maes mèt ziên glaâs beer de wiênhook oet! Want versjil mòtter zeên!!

76

Deel_2_ Kroniek.indd 76

17-03-2009 20:23:19

100
jaar
1954 - 1970
Hernieuwde bloei
Het ging beslist niet goed met fanfare
St. Willibrordus aan het begin jaren
vijftig van de vorige eeuw. In 1953
was het bestuur opgestapt, de fanfare
was in feite stuurloos geworden.
Onder leiding van Ties Palmen
(Keune Ties) werd er nog slechts
op een laag pitje gerepeteerd.
Het kwijnend bestaan van de fanfare
was de plaatselijke notabelen
kennelijk een doorn in het oog.

Jac Sniekers met bariton en Harry Stals met ringbas.

Want zij grepen in.
Reorganisatie
Burgemeester Hoeijmakers en pastoor Crasborn zijn
aanwezig op de jaarvergadering van 1954. Zij voeren
beiden het woord. De burgemeester wijst op het
belang van regelmatig repetitiebezoek. De pastoor
dringt aan op samenwerking tussen bestuur en
leden. Want een harmonische samenwerking binnen
de vereniging is volgens de geestelijke leidsman van
essentieel belang om het moreel op te voeren.
‘En dat zal niet zonder offers gaan’, aldus de
parochiegeestelijke.
In de navolgende maanden is burgemeester
Hoeijmakers regelmatig aanwezig op bestuursverFanfare St. Willibrordus
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Burgemeester Hoeijmakers heet Gouverneur dr. F. Houben welkom bij zijn bezoek aan Stramproy.
Naast de Commissaris van de Koningin zit pastoor Crasborn.

gaderingen. In september lanceert hij een plan voor
bestuurlijke vernieuwing binnen de muziekvereniging. Een bestuur van slechts 7 leden en daarnaast
een contactcommissie van 3 werkende leden acht
de burgemeester voldoende. Volgens een notitie in
de bestuursvergadering van 28 oktober 1954 wordt
er ook aan een nieuw reglement voor de fanfare gesleuteld. En dan lezen wij dat de bestuursvergadering
van 21 januari 1955 door burgemeester Hoeijmakers
geopend wordt. Blijkbaar is hij dan tot voorzitter van
de fanfare benoemd.
Het vernieuwde bestuur gaat voortvarend te werk.
Men plaatst een oproep voor een nieuwe directeur.
Dat levert 7 gegadigden op. Uiteindelijk wordt de
heer A. Partouns uit Roermond benoemd. Een
positieve omslag lijkt zich aan te dienen bij de
Stramproyer fanfare.
Dirigent A. Partouns leidt de fanfare bij de opening van het
industrieterrein in 1963.

Gemeentelijke subsidie
In 1956 weet de fanfare een 1e prijs met 269 punten
te behalen bij deelname aan een concours in Kessel.
De spontane ontvangst in het dorp en de openbare
huldeblijken tijdens de receptie hebben een positieve
invloed op de vereniging. Al gauw is er sprake van
‘een ﬂinke groep jongeren’ die opgeleid wil worden
78
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tot muzikant. Achter de schermen zal het zeker
burgemeester Hoeijmakers geweest zijn die zich
heeft ingespannen om deze resultaten te bereiken.
Ook anderzijds zette de burgemeester zich in om de
fanfare tot en gezonde vereniging te maken.
In 1957 wordt door het gemeentebestuur een royale
gemeentelijke subsidie toegekend, die de ﬁnanciële
positie van de fanfare sterk verbetert. En als dan in
1957 in Grevenbicht tijdens een concours een 1e
prijs wordt behaald ‘met 14 punten over’, lijkt het
getij voor de fanfare deﬁnitief gekeerd. Wel zijn er
nog wat wensen, zoals een eigen trommelkorps. Met
schutterij St. Catharina wordt een afspraak gemaakt
dat bij speciﬁeke gelegenheden het trommelkorps
van deze vereniging met de fanfare zal uittrekken.

Voor gehuwden en ongehuwden
In februari 1959 worden twee schellenbomen
aangeschaft. J. Rietjens en J. Kessels worden bereid
gevonden deze tijdens het uitrekken te dragen. In
dat jaar wordt het gouden bestaansfeest van de
fanfare in augustus gevierd met festiviteiten die zich
over vijf dagen uittrekken. Naast een feestvergadering, wordt een tweedaags federatief concours
gepland, maar ook een feestdag voor gehuwden
en een feestdag voor ongehuwden. In de feestgids
geven voorzitter Hoeijmakers en geestelijk adviseur
Crasborn in bloemrijke taal uiting aan hun optimistische visie op de fanfare. De pastoor schrijft dat hij
zich vroeger vaak moest schamen als de fanfare uittrok, maar dat het getij gekeerd is en de mensen van
Stramproy nu trots kunnen zijn op hun muziekkorps
dat ‘met de prachtige drumband en schellenbomen voorafgegaan, onder de energieke leiding van
directeur Partouns, haar sonore klanken laat schallen
langs straten en wegen van ons mooie dorp.’
Eind 1960 telt de fanfare 41 leden. Het verslag over
dat jaar maakt melding van een muzikaal weliswaar
geslaagd muziekfeest, dat echter in ﬁnancieel opzicht op een debacle uitliep. Voorheen waren zulke
feesten juist een belangrijke bron van inkomsten.

Trots presenteert de fanfare in 1959 haar nieuwe schellenbomen. Enkele jaren later werden de eerste uniformen
aangeschaft.

Fanfare St. Willibrordus
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‘Gelukkig hebben we een voortvarend gemeentebestuur dat een royale subsidie geeft,’ noteert de
secretaris in het jaarverslag. Het jaar 1961 werd
in muzikaal opzicht een hoogtepunt, want na een
teleurstellende deelname aan een concours in
Beesel, behaalde men hierna in het Brabantse
Heeswijk een 1e prijs met 316 punten en promotie.
Het dorp leefde mee met dit mooie succes van haar
fanfare. Ondertussen kost de aanschaf van nieuwe
uniformen heel wat hoofdbrekens. Ook de mogelijkheid van het oprichten van een Damescomité dat
zich tot doel stelt de ontbrekende gelden in te
zamelen, wordt overwogen. Eind dat jaar gaat de
fanfare repeteren in het Jeugdhuis.

Mislukte groepsfoto
Op 27 mei 1962 worden de nieuwe uniformen
aangeboden (kosten 16.000 gulden) en uiteraard
wordt dan een groepsfoto genomen, die jammer
genoeg mislukt. Er gaan stemmen op dat de nu zo
fraai geüniformeerde muzikanten meer aan exercitie
moeten gaan doen. Eerder was al besloten om een
eigen drumkorps aan de fanfare toe te voegen. Een
groep meisjes wenst ook lid van deze drumband
worden. Deelname aan het Wereld Muziek Concours
in Kerkrade loopt op een ﬂinke teleurstelling uit: een
3e prijs met 375 punten. Dit was wel het hoogste
aantal punten in de afdeling waar de fanfare uitkwam. De fanfare won er een wimpel mee.
Desondanks is er kritiek op het functioneren van
dirigent Partouns. Hij zou te gedreven zijn en zijn
manier van optreden nogal ongepolijst. De voorzitter echter benadrukt de uitstekende prestaties van
de dirigent en is van oordeel dat de leden maar eens
de hand in eigen boezem moeten steken, zeker wat

miniatuurtje

Verkieërdje artieste
In de tiêd det börgemeister Hoeijmakers veurzitter vanne fomfaar waâs, woôrt d’r ein Caeciliaﬁeëst in ‘t patronaat
gehaoje. Zoeëwie gebroêkelik woôrt veur dit “teêrﬁeëst” ein verke gekochtj bie Kessels Thieu. Veur dae ﬁeëstaovendj
waas de Limburgse buuttekampioen Fred Ruyten oet Zwalme oetgenuuëdj. Mèt zien vrouw Grietje vormdje Fred ein
zangduo det euverâl inne provincie optrooj. Op dae aovendj wore nateurlik oûch donateurs oetgenuuëdj. Terwiel ederein
in aafwachting waâs vanne komst vanne artieste ging opins de deur ope en stapdje ein echtpaar binne. Het bleke de
toen in Rooj woeënendje Ben Hermans mèt zien echtgenote te zeên. Ze haje zich veur deze aovendj in speciaal
oetgaonsklei-jer gestoke. Veurzitter Hoeijmakers kindje dees donateurs bliêkbaar neet. Of mesjien verkeek hae zich
op de ‘outﬁt’ van dit echtpaâr. In eder gevâl, de börgemeister spròng op, drökdje het echtpaâr hertelik de hândj en
verwelkomdje heur as “Fred en Grietje…!”
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De leden van de fanfare in hun eerste uniformen met een platte pet, die na enkele jaren werd vervangen door
een hoger model met pluim.

betreft het repeteren. Hierbij wordt voorgesteld ook
groepsrepetities te gaan houden; Jac Aenderoomer
en Fer Hendricks worden gevraagd deze oefeningen te leiden. M. Palmen (Keune Ties) en P. Korten
(Braobenjers Pietje) worden gekozen tot lid van
verdienste.

Wisseling van de wacht
In 1964 vertrekt Hoeijmakers als burgemeester van
Stramproy en dus moet de fanfare afscheid nemen
van deze voorzitter. Het fanfarebestuur wil de nieuw
te benoemen burgemeester vragen om ook het
voorzitterschap van de fanfare op zich te nemen.
Tijdens de bestuursvergadering van de fanfare treedt
de nieuwe burgemeester Defesche voor het eerst
als voorzitter op. De secretaris meldt dat het aantal
fanfareleden dat jaar groeit van 41 naar 44 en dat
het drumkorps 9 leden telt.
In Stramproy start in 1965 een muziekschool. De
cursisten moeten aanvankelijk zelf het cursusgeld
betalen. Voor leden van de fanfare is het mogelijk
vooraf aan de wekelijkse repetitie dit muziekonderwijs te volgen, zij ontvangen hun cursusgeld van de
fanfare terug.
Onverwacht overlijdt in 1966 dirigent Partouns.

Mr. H. Defesche bij de installatie als burgemeester
van Stramproy in 1964. Hij werd tevens voorzitter
van de fanfare.
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Jubileumfoto fanfare bij het vijftigjarig bestaan in 1959 met op de voorgrond de leden van de drumband.

Hij wordt opgevolgd door Léon Adams, de directeur
van de muziekschool in Thorn. In 1967 wordt gestart
met een opleiding voor leerlingen van het trommelkorps. Ook treden dat jaar maar liefst 17 nieuwe
leerlingen toe als aspirant-lid om een opleiding te
volgen op een instrument. Er moet dus een groot
aantal instrumenten bij komen. De fanfare neemt
die gelegenheid te baat om het instrumentarium in
zijn geheel te vervangen, en daarbij over te stappen
op instrumenten met een zogenoemde ‘lage stemming’. Voor een bedrag van 24.835 gulden worden
38 nieuwe instrumenten aangeschaft. De ﬁnanciering heeft veel voeten in de aarde. Diverse personen,
meest bestuursleden, verstrekken renteloze leningen
aan de vereniging. In sommige gevallen is de aﬂossing van deze leningen later kwijtgescholden.
Het vaandel en de schellenbomen van de muziekvereniging zijn eveneens aan revisie toe. Het vaandel
wordt door de slotzusters in Weert in oude luister
hersteld.

Dames in de fanfare
Aan het eind van de jaren zestig worden de effecten
van de muzikale opbouw van de fanfare in de voorgaande jaren merkbaar. De repetities worden goed
bezocht en met een gerust hart treft het bestuur
voorbereidingen voor het 60-jarig bestaansfeest van
St. Willibrordus. Burgemeester Defesche wordt als
voorzitter van de fanfare opgevolgd door de heer
A. Ament. Het is mede aan zijn werklust te danken
dat de fanfarefeesten in augustus 1969 zo succesvol
verlopen. De jubileumviering wordt afgesloten met
een feestavond voor leden, echtgenotes en verloofden.
Voor zover bekend was de fanfare vanaf haar
oprichting een mannenvereniging. Maar op de algemene ledenvergadering van het jubileumjaar 1969
wordt aan het bestuur de vraag voorgelegd of ook
dames lid van de fanfare kunnen worden. Daarop
komt als tactisch antwoord dat dit verzoek op de
bestuursagenda wordt geplaatst. Aan het begin van
de jaren zeventig beginnen zes meisjes, Ineke, Marjo
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en Marleen van den Berk, Claar Peters en Betsy en
Ineke Keijers aan de muziekopleiding. Deze pioniers waren dochters van fanfareleden, en zij bleven
slechts enkele jaren lid van de vereniging. In de jaren
daarna is het percentage vrouwelijke muzikanten
geleidelijk maar voortdurend blijven toenemen.

Landskampioen
In 1970 nam de fanfare deel aan het bondsconcours in Leeuwen, en behaalde 329½ punten. Dat
was boven ieders verwachting. Door een toentertijd

geldende regeling zat er echter geen promotie in.
Wél werd de Stramproyer fanfare door de Limburgse
Bond van Muziekgezelschappen naar het Roosendaal
afgevaardigd voor de strijd om het landskampioenschap in december. Dat betekende dat de leden
nog eens twee maanden met volle inzet moesten
repeteren. Maar het was de moeite waard. Op 13
december werd de fanfare voor het eerst in haar
geschiedenis landskampioen van de ‘FKM’, in de
afdeling uitmuntendheid. Daardoor promoveerde
St. Willibrordus alsnog naar de ere-afdeling. Het was
een absoluut hoogtepunt in de geschiedenis van de
muziekvereniging.

In 1970 werd de fanfare o.l.v. Léon Adams landskampioen in de afdeling Uitmuntendheid, kreeg de blauwe
wimpel en promoveerde naar de Ere-afdeling.
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Fer Hendricks heeft de woorden van
de burgemeester ter harte genomen.

miniatuurtje

Chantage?
Börgemeister Hoeijmakers van Rooj waas oûch veurzitter vanne fomfaar. ‘t Waâs eine voortvarendje mins dae de
moewe gaer opstruipdje en dae van aanpakke heel. Oûch bie de fomfaar. Op eine daâg vroog hae Fer Hendricks òm op
‘t gemeindjehoês te kome. Fer haaj zich pas as architekt in Rooj gevestigdj. Hoeijmakers veel drek mèt de deûr in hoês.
“Fer, het schijnt dat jij in Neeritter bij de harmonie hebt geblazen”. Fer zagt: “Det kloptj”. En Hoeijmakers ging wiejer:
“De fanfare heeft nog een tuba liggen, daar moet jij maar op gaan spelen”. Fer woeëj protestere…”jao mer….”
De börgemeister kapdje de architekt aaf. “Geen gemaar, jij gaat bij de fanfare de tuba blazen….of je zult het in
Stramproy als architekt moeilijk gaan krijgen!”
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1971 - 1985
Plannen en een ingrijpende
reorganisatie
Op 20 maart 1971 vond de uitreiking
van de kampioenswimpel plaats, die
in het jaar daarvoor was behaald.
Maar bij de algemene leden-

Een ander punt dat zorgen baart zijn de hoge
bijdragen die de muziekschool vraagt voor het
opleiden van de leerlingen. Het bestuur stelt voor om
leerlingen zelf het cursusgeld te laten betalen, maar
ze dan wel vrij te stellen van contributie. Om de
verenigingskas te spekken wordt een verkoopactie
van bierglazen op touw gezet.

vergadering op 3 juni wordt geklaagd
over het slechte repetitiebezoek van
de fanfareleden in de eerste helft van
dat jaar. Sommige leden zien deze
terugval als een reactie op de
behaalde successen in 1970.

Vertrouwen in toekomst
Uit het jaarverslag over 1971 blijkt dat er na de
behaalde successen en de komst van de heer Léon
Adams als dirigent, onder de fanfareleden een groot
vertrouwen in de toekomst is ontstaan. De kwaliteit
van de opleidingen bij de muziekschool en het peil
van de onderlinge solistenconcoursen ondersteunden
dat vertrouwen. Bij de bestuursvergadering op 31
januari 1973 wordt de oprichting van een Muziekcommissie binnen de fanfare voorgesteld.
Jac Bensch volgt Jac Aenderoomer op als onderdirecteur. Ook in ﬁnancieel opzicht was 1973 een gunstig
jaar. Naast de normale gemeentesubsidie, kwam er
nog een extra subsidie voor de aanschaf van nieuwe
muziekinstrumenten. Bovendien kon de fanfare
terugzien op een uitermate geslaagde donateuractie en ontving de vereniging een ruime toekenning
uit het Anjerfonds. In 1974 volgt Gerard Vestering
meester J.M. Rietjens op, die 40 jaar het secretariaat
van de fanfare heeft behartigd. Een jaar later neemt
Jan Oudenaarden het secretariaat op zich.
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‘Plan de Campagne’
Na de tegenvallende concoursresultaten in 1975
te Ransdaal, waarbij de leden gehoopt hadden op
promotie naar de Superieure afdeling, komt dirigent
Léon Adams met een ‘Plan de Campagne’. Adams
relativeert de tegenvallende resultaten door de wijzen op de ongelukkige omstandigheden waaronder
het concours plaats vond; de dag voor het optreden
waaide de concourstent om en moest de concoursdeelname twee weken worden uitgesteld. Een intensievere aanpak van leden en bestuur was volgens
Adams noodzakelijk om een hoger muzikaal peil te
bereiken. Een punt van actie zou volgens de dirigent
moeten bestaan uit het benaderen van de leerlingen
van de groepen 6, 7 en 8 van de plaatselijke scholen,
om hen te interesseren voor de muziekopleiding.
Oudere leden zouden aanvullende muziekcursussen
moeten volgen en jaarlijks deelnemen aan solistenconcoursen. Naast het solo studeren, zou er ook
geoefend moeten worden met duo’s of kwartetten.

Om tot slot de band van de fanfareleden onderling
te versterken, zou een Activiteitencommissie uit fanfareleden moeten worden gevormd, die uitstapjes,
droppings of ﬁetstochten zou kunnen organiseren.
In 1977 wordt Jac Bensch als onderdirigent opgevolgd door Hein Palmen en Wim Smeets neemt het
secretariaat van Jan Oudenaarden over.

Rommelige repetities
In juni 1979 wordt het 70-jarig bestaansfeest van
fanfare St. Willibrordus gevierd in manege Hense
Koeëb. Léon Adams legt om huiselijke redenen zijn
functie als dirigent neer en wordt opgevolgd door
Peter Peeters uit Blerick. Een jaar later starten drie
fanfareleden Hein Palmen, Jean Baens en Maurice
Bessems met een opleiding voor ‘onderdirigent’.
De fanfare ﬁnanciert de opleiding voor deze leden.
In 1981 wordt Jan Oudenaarden tot voorzitter gekozen. Deelname aan een concours in Puth-Schinnen

Dirigent Léon Adams streefde met de muzikanten van de fanfare naar een hoger muzikaal peil.
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De fanfare o.l.v. dirigent Peter Peeters geeft in 1983 een concert in recreatiepark De Beekse Bergen.

levert een eerste prijs met 292½ punten op. Dit was
de hoogste score in dat jaar bij de LBM en het succes
had een uitnodiging tot gevolg voor deelname aan
het landskampioenschap in Poeldijk in 1982. Hier
behaalt de fanfare 288 punten, een nipte eerste
prijs. Maar binnen de vereniging werd in die periode
gemord over de muzikale leiding van de fanfare.
De dirigent zou geen overwicht hebben op de leden
met als gevolg dat de repetities rommelig verlopen.
Ook is er kritiek op het peil van de jeugdfanfare.
Dit zou het gevolg zijn van rivaliteit van de twee
onderdirigenten. Een gesprek van het bestuur met
de onderdirigenten brengt een oplossing. Ondertussen zet de slechte verhouding tussen de dirigent en
een groot aantal leden de verhoudingen op scherp.
Bovendien stellen zowel de voorzitter als de
secretaris van de fanfare hun functie beschikbaar.
In 1983 wordt op 27 november een solistenconcours
georganiseerd.

Bij het 70-jarig bestaansfeest van de fanfare overhandigt prins
Jan Kwaspen van de Zoatmaale een plaquette aan
fanfarevoorzitter André Ament.
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De fanfare haalt in 1978 het kampioenselftal van Brevendia in voor de huldiging.

Tijdens de viering van het 75-jarig bestaan van de fanfare stijgt onder grote belangstelling de eerste luchtballon
op in Stramproy met aan boord de winnaars van de loterij.

88

Deel_2_ Kroniek.indd 88

17-03-2009 20:44:04

100
jaar
Slepende kwestie
Tijdens de jaarvergadering op 8 maart 1984 wordt
mevrouw Maes-van Heeswijk tot beschermvrouw
van fanfare St. Willibrordus benoemd. Nog steeds
sleept de kwestie met dirigent Peter Peeters. Tijdens
dezelfde jaarvergadering ontstaat hierover opnieuw
een discussie. De dirigent zegt toe dat hij over de
situatie een brief zal schrijven om zijn standpunten
te verduidelijken. In die brief schrijft Peeters dat de
puf uit de fanfare is. Er is te weinig motivatie en er
wordt kritiek gespuid op iedereen. Peeters wil met
de fanfare op concours gaan, maar dan moet hij
kunnen rekenen op honderd procent inzet, zowel bij
de repetities als bij de extra repetities. Zijn eigen

kwaliteiten acht hij voldoende bewezen, omdat hij
in de afgelopen drie jaren met diverse verenigingen
maar liefst 7 eerste prijzen heeft behaald. Hij rekent
op de volle medewerking van bestuur en muzikanten, zo niet dan neemt hij ontslag. Die ‘volle medewerking’ zal er volgens Peeters wel aan ontbroken
hebben, want kort na een matig concert in HalerUffelse dient de dirigent zelf zijn ontslag in. De voorzitter steekt de hand in eigen boezem en stelt dat de
kritiekpunten van Peeters op de fanfare in grote lijnen dezelfde zijn als die van zijn voorganger dirigent
Adams. De voorzitter oordeelt ook dat het 15 leden
tellende fanfarebestuur te mat functioneert. Er wordt
een werkgroep in het leven geroepen die op zoek
gaat naar een nieuwe dirigent.

Sjang Maes heeft een humoristische kijk
op de gang van zaken.

miniatuurtje

Geine Von Karajan
Dirigent Peter Peeters kost mer gein vree hebbe mèt de meneer woeë-op de fomfaar eine Weense wâls oetveurdje.
Hae stopdje ‘t rippetere en merkdje op: “Jullie zouden eens moeten luisteren naar de Wiener Symphoniker, dan horen
jullie hoe een dergelijke wals gespeeld moet worden”. Zuchtendj voegdje hae d’r aan toe: “Maar ja, jullie zijn geen
Wiener Symphoniker!” Woeë-op Sjang Maes ein bitje geïrriteerdj opmerkdje: “Mer gae zeetj oûch geine Van Karajan!”
(De bekindje dirigent Herbert von Karajan).
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Dirigent Paul Koolen
De werkgroep stelt voor om Paul Koolen uit Ell voor
de functie van dirigent te polsen. De dirigent krijgt
een proeftijd van een half jaar. Al spoedig is hij zeer
te spreken over de deelname aan de groepsrepetities
en denkt vooruitgang te bespeuren. Ondertussen
heeft voorzitter Oudenaarden een bestuurlijk reorganisatieplan opgesteld. Het bestuur aarzelt over
het ingrijpende karakter van dit plan. Dan komt op
5 november 1984 een brief bij de fanfare binnen
van Jan Oudenaarden waarin hij aangeeft zich per
direct uit het fanfarebestuur te willen terugtrekken.
Hij wil wel lid blijven van de fanfare. Op verzoek
van de vicevoorzitter Hendrikx neemt Jac Janssen
tijdelijk het voorzitterschap op zich. Op de algemene
vergadering van november dat jaar wordt Janssen
tot voorzitter gekozen. Ook hij is voorstander van
een ingrijpende reorganisatie van de vereniging,
zoals een klein maar actief bestuur, een commissiestructuur en aanpassingen van de statuten en het
huishoudelijk reglement van de vereniging. Voorzitter Janssen geeft onomwonden te kennen dat hij
de fanfare de belangrijkste culturele vereniging van
Stramproy vindt en dat hij van oordeel is dat een
dergelijke fanfare een plaats in de Superieure afdeling verdient. Aan het eind van de vergadering
worden er twee vaten bier aan de vereniging
geschonken: één vat van de oude voorzitter en
één vat van de nieuwe voorzitter.

75-Jarig jubileum
Tien maanden voorbereiding gingen vooraf aan de
viering van het 75-jarig bestaansfeest van de fanfare
van 19 tot en met 24 juni 1984. De festiviteiten in
manege Hense Koeëb kenmerkten zich door een
aanbod voor jong en oud. Ties Steijvers (70 jaar lid)
en Sjang Maes (50 jaar lid) ontvingen een onderscheiding van de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen en Michel Hendrikx kreeg een
Koninklijke onderscheiding in zilver opgespeld.
Een record aantal van 44 fanfareleden nam in 1985,
het Europees Jaar van de Muziek, deel aan een
intern solistenconcours en 15 leden aan een regionaal concours in Heel. De vernieuwde statuten van
de fanfare worden 6 mei notarieel vastgelegd en er
wordt een nieuw bestuur gekozen, met als nieuw
element de functie van ‘adviserend bestuurslidmaatschap’; bedoeld voor personen die minder tijd in hun
functie willen steken. Ook worden er een Muziekcommissie en een Jeugdcommissie opgericht. En tot
slot ziet het verenigingnieuwsblad ‘Huisorgaan’ het
licht, dat later de naam ‘muzi(e)k(kr)antje’ krijgt.
In 1985 werd in voor het eerst het ‘Muziekweekend’
georganiseerd, in samenwerking met voetbalclub
Brevendia. Dit feest was eigenlijk een vervolg op de
succesvolle jubileumviering van het jaar daarvoor.
Tijdens het Muziekweekend was er op vrijdagavond
een blaaskapellenfestival, op zaterdag was het
countryfestival en op zondagochtend kon iedereen
frühschoppen. Deze formule sloeg zo goed aan,
dat ze nog twaalf jaar lang stand hield.
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In de jaren 80 organiseerde de fanfare in samenwerking met Brevendia jaarlijks een
Muziekweekend in Manege Hense Koeëb.

Met hart voor
de muziek:
Sjang Maes is in
1984 vijftig jaar
lid van de fanfare
en Ties Steijvers
zeventig jaar.

Vanwege zijn verdiensten voor de fanfare ontvangt
Michel Hendrikx een lintje uit handen van loco-burgemeester
Jan Kuppens. Voorzitter Jan Oudenaarden kijkt tevreden toe.
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De fanfare in 1984. De foto is gemaakt in de tuin van Rust in Roy aan de Oude Trambaan.

miniatuurtje

Alléin names de wirkendje lede!
Sjef Bensch waâs 25 jaor lid vanne Rojer fomfaar. Zoeëwie gebroêkelik wore zien kollega-muzikante opgetròmmeldj
òm hum ein serenade te bringe. De veurzitter waâs verhinjerdj en hae haaj dorròm de vice-veurzitter gevraogdj òm eine
toespraâk te haoje. De lede vanne fomfaar stònge aangetroje, mer dao waâs nog geine vice-veurzitter te zeên. Dan mer
ieërst eine mars geblaoze. Nog steeds waâs de spraeker in gein vêldje of weeg te bekinne. Dao òntstòng get rumoer
ònger de lede. Wat waâs dit noê veur ein mentaliteît?! Moste neet juust de bestuurslede ‘t goje veurbieëldj gaeve?
Dan nóg mer eine mars gespeuldj. ‘t Rumoer begost heviger te waere. Toen woort ‘t Christ Aengevaeren, dae in daen
tiêd as wirkendj lid de tuba bespeuldje, te machtig. Mèt ziên instrumênt ònger de êrm trooj Christ spontaan nao veure
en heel eine bevloge toespraâk veur de jubilaris. Hae zagt d’r wáál hieël naodrökkelik biê: “Ich spraek allein names de
wirkendje lede!”
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1986 - 2008
Op naar de superieure afdeling
Halverwege de jaren tachtig van de
vorige eeuw was er een onmiskenbare
opbloei van de Stramproyer fanfare.
Het fanfarebestuur was vernieuwd
en slagvaardiger dan ooit. En met de
komst van dirigent Paul Koolen
ging er een frisse wind door de
fanfaregelederen waaien. Een nieuwe
aanpak, ook op muzikaal gebied,
had een sterke mentale invloed op
de muzikanten.

De fanfare bereikt o.l.v. dirigent Paul Koolen - rechts op de
foto - een hoger muzikaal niveau. Vanuit de afdeling Uitmuntendheid promoveert de fanfare via de Ere-afdeling in 1990
naar de Superieure afdeling.

Voortdurend werden de leden er aan herinnerd dat
thuisstudie onlosmakelijk samenhing met het individueel presteren en de verantwoordelijkheid voor de
fanfare. In de ‘muzi(e)k(kr)antjes’ van die tijd komen
wij heel wat artikelen tegen die tot doel hebben het
handelen en denken van de leden te stimuleren.
Inspanning en ontspanning hoeven geen tegenpolen
te zijn, mits alle neuzen dezelfde kant opstaan, aldus
de tendens van een aantal artikelen.
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Het gemengd kerkelijk zangkoor zingt de fanfare toe bij het
behalen van de blauwe wimpel in 1986.

Bijspijkercursussen
Het verhogen van het muzikale peil van de individuele fanfareleden was het eerste doel van Paul
Koolen. Er werden ‘bijspijkercursussen’ in het leven
geroepen, waaraan 18 leden deelnamen. Bij het
instuderen van nieuwe werken werden er tevens
groepsrepetities ingevoerd en op nog kleinere schaal
kwamen nog eens ‘partijrepetities’ tot stand. Maar
ook de aanwas vanuit een jeugdig kader kreeg alle
aandacht. Hoewel er geen tijdslimiet gold, was
promotie naar de Superieure afdeling het doel van
al die inspanningen. De regulier verplichte deelname
aan het LBM-bondsconcours in 1986 bracht het
eerste resultaat van al die inspanningen: een eerste
prijs met promotie naar de Ere-afdeling. Dit leidde
tot een uitnodiging voor deelname aan het Landskampioenschap van de FKM in Etten-Leur. In januari
1987 behaalde de Stramproyer fanfare voor de
tweede keer in haar bestaan de Blauwe Wimpel.

De leden van de fanfare zijn door het dolle heen bij de
promotie naar de Superieure afdeling in 1990. Opperwachtmeester van de Rijkspolitie Hakhoff deelt in de feestvreugde.

Superloterij
Bij gelegenheid van het 80-jarig bestaansfeest van de
fanfare in 1989 wilde het bestuur de vereniging in
het nieuw steken. Daarom werd al begin 1988, toen
de oude uniformen slijtage gingen vertonen, het
besluit voor aanschaf van nieuwe uniformen genomen. Daarvoor zou een superloterij de benodigde
gelden moeten opleveren. Er werden 600 loten van
100 gulden per stuk verkocht, en er waren zeven
maandelijkse trekkingen, de hoofdprijs was een Seat
Ibiza. Hiermee, en met nog enige sponsoring, was de
ﬁnanciering van de nieuwe donkerblauwe uniformen
in één keer rond.
Eind 1989 viel ook het besluit om in het najaar van
1990 opnieuw op concours te gaan. Maar de voorbereidingen verliepen moeizaam. Vooral het muziekstuk ‘Concertino’ van Goorhuis bleek een zware
dobber voor de fanfareleden. Wel werd tussentijds
in Wessem ‘de Grindtrompet’ in de wacht gesleept.
Toch overtroffen de resultaten van het bondscon-
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cours van 1990 in Roermond alle verwachtingen:
317½ punt en promotie naar de superieure afdeling.
Jarenlang onvermoeibaar werken aan de opleidingen en verbetering van het niveau van individuele
muzikanten had voor fanfare St. Willibrordus succes
afgeworpen. In 1992 werd voorzitter Jac Janssen
opgevolgd door Jan Clocquet.

In 1989 luistert de fanfare in de nieuwe uniformen een
feestelijke eucharistieviering op in de Stramproyer
St. Willibrorduskerk.

Fanfare St. Willibrordus
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Terugval en crisis
Tussen 1984 en 1991 had de vereniging in muzikaal
opzicht een stormachtige ontwikkeling en een enorme groei doorgemaakt. Maar daarna kwam er toch
een terugslag. Na het concours in Roermond waren
doelstelling en beleid erop gericht om het topniveau
van een superieure vereniging te handhaven. Dat
was tijdens de jaarvergadering van 1991 uitgebreid
bediscussieerd en zo afgesproken. Aanvankelijk lukte
het heel aardig om een muziekstuk van superieur
niveau in acht weken in te studeren. Maar dat bleef
niet zo. Volgende muziekstukken konden na een half
jaar repeteren nog steeds niet helemaal uitgevoerd
worden. Het lukte dirigent en fanfare niet meer om
dat beoogde topniveau in stand te houden. Repetities verliepen moeizamer, de motivatie van de leden
nam af, de groepsrepetities werden steeds slechter
bezocht. Mede hierdoor ontstonden grote meningsverschillen over muzikale ambities en beleid, en over
de wijze van repeteren. Drie prominente muzikanten
wilden graag vasthouden aan de eerder afgesproken
doelstellingen. Maar binnen het bestuur en de

muziekcommissie, en onder de muzikanten, was
daar geen consensus over.
In de zomer van 1992 nam de onderlinge wrijving
fors toe. In formele en informele bijeenkomsten
werden debatten steeds feller, en de emoties steeds
heftiger. Er ontstond langzaamaan een onwerkbare
situatie, waarna een aantal meest betrokken
personen hun functies neerlegden. Voorzitter
Jan Clocquet en dirigent Paul Koolen verlieten de
vereniging. Ook oud-voorzitter Jac Janssen zegde
aanvankelijk zijn lidmaatschap op, maar keerde terug
na bemiddeling op initiatief van de jaarvergadering.
En uiteindelijk werd er ook een geheel nieuwe muziekcommissie gevormd. Secretaris Piet Rietjens werd
waarnemend voorzitter van de fanfare.
Deze crisis maakte een diepe indruk op veel betrokkenen. Er waren wel opmerkelijke verschillen met
eerdere perioden van crisis: de vereniging was uiteindelijk in staat om de problemen zelfstandig te boven
te komen. En daarna heeft de vereniging zich binnen
3 jaar hersteld tot het muzikale niveau van 1991.
Hieruit bleek nog eens de waarde van de bestuurlijke
modernisering die in 1984 was doorgevoerd.

miniatuurtje

Muzieknoeëte ònger de kiosk
De Rojer fomfaar waas door de Hunselse zustervereiniging oetgenuuëdj òm te speule in eine kiosk in ein “lommerrijke”
wei bie Bruggerhoof in dit buurtdörp. In de wei aangekome keek ein van de Hunselse muzikante ein bitje geringsjattendj
nao die men van Sint Willibrordus en merkdje op: “Gae hebtj allein ein klak op mer wae hebbe al ein uniform”.
Matje Pieëters huuërdje det en kaatsdje drek trök: “Det kloptj, mer wae make wáál muziek!” De Hunselse fomfaar
Sint Cecilia verzörgdje vervolges het openingsnummer. Nao aaﬂoûp kos dae Hunselse muzikant ‘t neet naolaote òm
Matje te vraoge: “En…wie vònse ‘t?” Woeë-op Matje zagt: “Van eur noeëte die ònger de kiosk ligge (missers), dao
make wae nog eine komplete mars van!”
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René Schrader trad aan als dirigent in 1992. Hier leidt hij de fanfare bij een openluchtconcert in 1996.

Nieuwe start
René Schrader werd de nieuwe dirigent van de
fanfare toen men in 1992 met een schone lei wilde
beginnen. In 1994 nam Jules Henkens de voorzittershamer over van Piet Rietjens. In datzelfde jaar
namen ook Margriet Kwaspen-Fleuren en Ans
Levels-Trouwen zitting in het bestuur. Zij waren de
eerste vrouwelijke bestuursleden van de vereniging.
Ondertussen liet de repetitieruimte van de fanfare
veel te wensen over. In 1994 kon met de nieuwe
eigenaar van de Luifel een afspraak worden gemaakt
over een verbouwing, waarbij de fanfareleden zelf
de handen uit de mouwen zouden steken. Daarbij
werd uitgehouden dat de fanfare voor 25 jaar ‘contractueel onder de pannen was’. Vooral fanfarelid
Fer Hendricks, die als architect, bouwbegeleider en
contactpersoon met de eigenaar fungeerde, had een
groot aandeel in deze verbouwing. Op 18 mei 1995
werd in de nieuwe zaal de eerste repetitie gehouden.
In datzelfde jaar stond het reguliere bondsconcours
weer op de agenda. Voor het eerst zouden de
Stramproyer muzikanten in de superieure afdeling
moeten laten horen wat ze in hun mars hadden.

De fanfare neemt deel aan de historische optocht
‘Stramproy Historique’ in 1997.

In Posterholt werd met 306½ punten een eerste
prijs behaald. In november 1997 overleed volkomen
onverwacht Hein Palmen, de onderdirecteur van de
fanfare en directeur van de jeugdfanfare. Met hem
ging een trouw en bevlogen fanfarelid heen.

Fanfare St. Willibrordus
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WMC Kerkrade
Hoe ambitieus de fanfare in die periode was bleek
nog eens in 1997: men nam zich voor om vier jaar
later deel te nemen aan het Wereld Muziek
Concours (WMC) in Kerkrade. Bovendien werd
besloten om in 1998 voor een bondsconcours in
Roermond in te schrijven. Het werd een eerste prijs
met 320 punten. In de aanloop naar het WMC werd
in 1999 door de fanfare in Stramproy het 25-ste
Midden Limburgs Streektoernooi (MLS) georganiseerd. Daarvoor hadden zich 22 verenigingen
ingeschreven. De organisatie was tot in de puntjes

verzorgd. Bij het 90-jarig bestaansfeest in november
dat jaar vond er een jubileumconcert plaats met
als gasten de Koninklijke Fanfare Vriendenkring en
het Reünieorkest van de Limburgse Jagers. Op 8 juli
2001 reisden de Stramproyer muzikanten af naar het
WMC in Kerkrade, waar werd deelgenomen in de
eerste divisie. Aan de beide concertwerken ‘Frightening White’ en ‘Concerto for Band’ had de fanfare
een hele kluif. Het resultaat werd een eerste prijs
met 85.9 (van maximaal 100) punten. Voor sommige
muzikanten was dit een tegenvallend resultaat, maar
het was toch een leerrijke ervaring.

Fred Camp spreekt op een humoristische manier in vele talen.
Tijdens de concertreis in 2003 was Duits de voertaal.
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Voorzitter Jules Henkens spreekt dirigent René Schrader
toe tijdens de receptie na het bondsconcours in 2004.
De fanfare werd de winnaar in de eerste divisie.

Fons Heuvelmans en Linda Smeets zingen ‘De Pastorale’
tijdens de Royer Proms in 2005.

Drie edities Royer Proms

editie was groot. Daarom werden in 2005 en in 2008
nieuwe edities georganiseerd, beide keren met drie
concerten in één weekend. Thieu van Dael nam de
presentatie van deze twee edities voor zijn rekening.
Door de inzet van een regisseur, een professionele
geluidstechnicus en lichtshow won het geheel nog
meer aan kwaliteit.
Uitgangspunt van deze Promsconcerten is steeds dat
zoveel mogelijk Royer ‘artiesten’ een podium wordt
geboden om zich te presenteren aan de
bevolking. Daarnaast moet het geboden programma
ook van hoge kwaliteit zijn, omdat het publiek waar
voor haar entreegeld dient te krijgen.
In de afgelopen drie edities hebben ondere andere

De fanfare is altijd op zoek naar nieuwe vormen om
zich te presenteren aan de bevolking. Zo ontstond
in 2000 het idee voor een ‘Royer Proms’ een ontmoeting tussen klassieke fanfaremuziek, en pop- en
rockmuziek, en alles wat daar nog tussen zit. Na een
groot aantal repetities werden in oktober 2002 twee
concerten gegeven. Optredens waren er te zien van
de fanfare, Da Capo, Mooshoofpaadzengers, Harie
Broens (van de Classics) en andere Royer artiesten.
Zij speelden zowel solo als in combinatie met elkaar.
De presentatie was in handen van Jan Leenders.
Het succes en de belangstelling voor deze eerste

Fanfare St. Willibrordus
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de volgende artiesten of groepen een of meer keren
opgetreden op de Royer Proms: Combo Hub
Boesten, Dansgroep Anita Meyer, Ellen Clijsters,
Esther Snijders & Jack Kirkels, fanfare St. Willibrordus, Fons Heuvelmans, Gemengd koor Da Capo,
Harie Broens, Irene Heuvelmans & Paul Batenburg,
Linda Smeets, Miriam Moonen, Mooshoofpaadzengers, Petra Davidts, Ronald Haex, schutterij
St. Anthonius, schutterij St. Catharina, Sicco de Boer,

Sprawled, The Stoolgang, Veerle Henkens en Yanick
Douven. Daarnaast traden tijdens deze Promsconcerten ook nog leden uit de fanfare en Da Capo
op. Dat illustreert nog eens dat er enorm veel muzikaal talent binnen onze gemeenschap aanwezig is.
Al met al heeft Royer Proms een vaste plaats in de
muzikale agenda van vele mensen en verenigingen
weten te veroveren.

Royer Proms 2005.
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Landskampioen
In 2002 nam de fanfare deel aan het ‘Tielentoernooi’
in de Maaspoort in Venlo. Dit toernooi kenmerkte
zich door populaire muziek met toegevoegd entertainment. Het jaar 2004 zou vervolgens weer een
echt concoursjaar worden. Naast de normale
repetities werden er tien partijrepetities en tien
groepsrepetities gepland. De Limburgse Bond van
Muziekgezelschappen had 2004 uitgekozen tot
proefjaar, waarin verenigingen die dat wensten een
experimenteel repertoire konden samenstellen.
Het ging vooral om lichte muziek. De uitslag werd:
89 punten. Het leverde de fanfare de uitnodiging op
om deel te nemen aan het Landskampioenschap van
de FKM in Tegelen, in maart 2005. Hoewel er nog
slechts vijf maanden te gaan waren werd alles op
alles gezet. Het resultaat was 90 punten en de
Oranje Wimpel in de eerste afdeling. Bovendien
kreeg de fanfare het predicaat ‘Lof der Jury’.
Dit was wel het beste resultaat dat de fanfare in
haar bestaansgeschiedenis heeft weten te behalen.
Daarna werd in drie opeenvolgende jaren bij
regionale toernooien steeds het predicaat ‘zeer
goed’ behaald: in 2006 op het Peeltoernooi te
Meyel, in 2007 op het Hafa-toernooi te Heythuysen
en in 2008 op het MLS te Beegden. De vele goede
muzikale prestaties in de laatste twee decennia
illustreren dat de Stramproyer fanfare in de aanloop
naar het honderdjarig bestaansfeest nog steeds een
springlevende en vitale vereniging is.

Rein Steijvers presenteert trots het vaandel
met daaraan de Oranje Wimpel.
Fanfare St. Willibrordus is landskampioen
in de eerste divisie.

Fanfare St. Willibrordus
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De ledenlijst aller tijden
We hebben geprobeerd om voor dit jubileumboek een lijst samen te stellen
van alle leden van de vereniging in de afgelopen honderd jaar.
Bij de samenstelling daarvan hebben we ons gebaseerd op de administratie van
de vereniging, voor zover die nog aanwezig was. Verder hebben we in 2008 aan
de leden gevraagd om fouten en omissies te corrigeren of aan te vullen.
En tenslotte hebben we een oproep gedaan in de lokale tijdschriften
‘Het Blaadje van Stramproy’ en ‘De Parel van Stramproy’, op de website van
de vereniging (www.fanfare-stramproy.nl) en op dè lokale nieuwssite
(www.stramproy.nu). Daarbij hebben we aan belangstellenden gevraagd om
deze lijst te verbeteren en aan te vullen.

We hebben daarna een groot aantal waardevolle
suggesties ontvangen. Daardoor konden we veel
onjuistheden en onvolkomenheden corrigeren. In de
oproep in de lokale tijdschriften en websites hebben we ook de mogelijkheid geboden om bezwaar
te maken tegen publicatie van namen in dit boek.
Daarvan heeft niemand gebruik gemaakt en eerlijk
gezegd verbaast ons dat niets.
102
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Familie Palmen
Vanaaf de oprichting van de fomfaar tot de daag van
vandaag zeen veer generaties van de Stramproyer familie
Palmen lid van de vereiniging. Allerieërst waas det de
tummerman Lei Palmen (Palme Leike); hae was lid van
1909 tot 1959 en heet al dae tiêd de klein tròm bespeuldj.
Zoon Jac (Palme Zjaak) waas ouch tummerman en lid van
de fomfaar van 1949 tot aan ziene plotselinge doeëd
in 1988. Op de klein tròm waas Jac eine virtuoos en as
mins ein kleurriêk en origineel ﬁguur. Math, Nol en Leon
zeen zone van Jac, en alle drie lid, of lid gewaestj van de
vereiniging. Math is nog steeds hieël actief in de vereiniging, bekwaom tubaïst, ònderdirecteur van de fomfaar,
mededirecteur van de jeugdfomfaar, en veurzitter van
de Muziekcommissie. Ziene zoon Paul speuldje bugel en
bariton, en zijn dochter Mariet speultj sax-sopraan.

Toch hebben we ons doel waarschijnlijk niet helemaal bereikt. De fanfare moet meer leden gehad
hebben dan er in de onderstaande lijst staan. Dat
vinden we erg jammer voor die leden en oud-leden
die wel in onderstaande lijst zouden hebben moeten
staan, maar daar niet, of mogelijk onjuist, genoemd
zijn. Dat spijt ons.
Veel gegevens van leden konden we niet meer terug
vinden. Met name van de eerste 70 verenigingsjaren
bestaan over afzonderlijke leden alleen nog fragmentarische gegevens. In 2009 houdt de vereniging haar
ledenbestand bij op de computer, een eeuw eerder
ging dat op papier. En dat papier was toen misschien
zo waardevol, dat het niet verspild werd om zaken
op te schrijven die iedereen toch wel wist, zoals namen en adressen. De wereld was toen nog een stuk
kleiner… We moeten trouwens nog maar zien of de
computerbestanden van vandaag over 100 jaar nog
zullen bestaan.
Er zijn nog meer problemen met deze ledenlijst aller
tijden. De spelling van sommige namen zal in een
aantal gevallen niet kloppen, en mogelijk ontbreken
een of meer initialen, of staan ze in de verkeerde
volgorde. Bij getrouwde vrouwen ontbreekt misschien ook de trouwnaam of juist de meisjesnaam.
In de afgelopen honderd jaar veranderde met het
secretariaat van de vereniging soms zowel het

Lei Palmen, rechts op de foto, was vanaf de oprichting
slagwerker bij de fanfare. In 1959 ontving hij samen met
Jac Aengevaeren in het midden en Ties Palmen de Eremedaille
in zilver verbonden aan de Orde van Oranje- Nassau.
Zij waren 50 jaar lid van de fanfare.

handschrift van de ledenadministratie als de spelling
van de namen der leden. Ook konden we niet altijd
meer achterhalen wanneer een lidmaatschap precies
begon of eindigde.
In de afgelopen honderd jaar heeft de vereniging diverse vormen van lidmaatschap gekend. Die hebben
we hier allemaal bij elkaar gevoegd. Onderstaande
lijst bevat voor- en achternamen en initialen (tussen
haakjes zonder puntjes) van spelende en niet spelende leden, jeugdleden, aspirant leden, rustende leden,
bestuursleden in diverse categorieën, en functionarissen van de vereniging, alsmede namen van leden
van het damescomité, de drumband, de Grenskapel,
de jeugdfanfare en enige ‘bestuurscommissies’. Bij
elke naam staat een indicatie van het begin- en/of
eindjaar van het lidmaatschap. Sommige leden zijn
meerdere perioden lid geweest, met soms een lange
pauze. Dan vermelden we alleen het beginjaar van
de eerste en het eindjaar van de laatste periode.
Een sterretje (*) geeft aan dat de persoon in kwestie begin 2009 nog steeds lid is van de vereniging.
Vooral jaartallen van voor 1978 moet u niet opvatten
als een opgave van de duur van het lidmaatschap,
maar eerder als een globale indicatie van de periode
waarin een persoon betrokken was bij de vereniging.
De lijst is alfabetisch gesorteerd op achternaam en
initialen.
Fanfare St. Willibrordus
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Thieu Korten, Paul Palmen en Rob Palmen
tijdens een onderonsje.

Jac Nijs geeft het goede voorbeeld aan
zijn dochter.

Ties Steijvers en Jac Palmen in 1979 maatvast.
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Sjang Maes
Sjang Maes (Hörremes) is het langst speulendj lid van de
fomfaar. In dit jubileumjaor is hae 88 jaor aod, daovan
75 jaor lid van de vereiniging, en nog altiêd actief muzikant op de tenorsax. Sjang neumtj de fomfaar waal ‘mien
fomfaar’.

Sjang Maes speelt in het jubileumjaar 2009 al 75 jaar in ‘zijn’
fanfare.

A
Pastoor Adams
Léon (LHJ) Adams
Matjeu (M) Aendekerk
Thieu (MTM) Aendekerk
Jack (CJ) Aendenroomer
Fenna (F) Aendenroomer
Frenk (FLJ) Aendenroomer
Lianneke (LCEM)
Aendenroomer
Laura (LGW) Aendenroomer
Michelle (MMJ)
Aendenroomer
Stijn (S) Aendenroomer
Tessa (TEJ) Aendenroomer
Christ (C) Aengevaeren
Jacob (J) Aengevaeren
Sjang (S) Aengevaeren
Willem (W) Aengevaeren
Anoek (AM) Aertsen
Joep (JLM) Aertsen
Saskia (SJ) Aertsen
Marion (M) Agterberg
Mathijs (M) Ament
André (PAJ) Ament
Piet (PTWM) Ament
William (W) Ament
Wim (WTHM) Ament
Mia (M) Ament–Heymans
Corneel (C) Arits
Thies (M) Arits
Pier (P) Arits
B
Casper (C) Baens
Henri (HT) Baens

1966-1977
1966-1979
1909-1921
1969-1992
1962-1978
2006-*
1972-1981
2002-*
2004-*
2004-*
2006-*
2004-*
1909-1949
1909-1945
1909-1961
1909-1911
2008-*
1973-1975
2008-*
1996
1909-1948
1967-2007
1970-1979
1929-1929
1971-*
1970-*
1909-1969
1909-1964
1938-1999

1975-1978
1995-*

Jacky (J) Baens
Jorg (J) Baens
Jean (JJ) Baens
Koen (K) Baens
Ludo (L) Baens
Marieke (M) Baens
Mien (M) Baens–Stals
Nicolai (NW) Balogh
Geer (GCPM) Beeren
Kristel (K) Beeren
Truus (T) Beeren–Aendekerk
Cor (CH) Beks
Freek (F) Beljaars
Jeroen (J) Beljaars
Kelly (K) Beljaars
Norbert (NP) Beljaars
Sjef (J) Bensch
Jac (JHL) Bensch
Sandra (SJC) Bensch
Jack (AJ) van den Berk
Gerard (G) van den Berk
Ineke (I) van den Berk
Jo (J) van den Berk
Jos (J) van den Berk
Marjo (M) van den Berk
Marleen (M) van den Berk
Wim (PWTM) van den Berk
Toos (T) van den Berk–
Heymans
Fonger (F) Bessems
Maurice (JJC) Bessems
Roel (RFW) Bessems
Dhr. Beurskens
Ber (A) Beynsberger
Marjan (MPJ)
Beynsberger–Stevens

1975
1975-1978
1974-*
2003-*
1977-1980
2003-*
1995-*
1978-1995
1969-*
1997-*
1979-*
1978-*
2008-*
2005-*
2006-*
2003-*
1949-1969
1952-*
1985-1995
1932-1999
1909-1911
1971-1974
1933-1973
1909-1948
1970-1973
1970-1973
1978-1983
1970-1976
1982-1983
1976-1982
1982-1984
1973-1974
1969
1987-1989

Dominic (D) Bisschop
Herman (HCHM) Bisschop
Stephan (S) Bisschop
Roy (LP) Bongers
Sanne (S) Bongers
Wil (W) Bongers–Weyers
Kuebke (J) Bormans
Naardje (L) Bormans
Frank (FJP) Bovend’Eerdt
Nicole (NME) Bovend’Eerdt
Paul (PJF) Bovend’Eerdt
Frits (F) Briels
Yoshi (Y) Briels
Fred (F) Broens
Pierre (P) Broens
Wiet (W) Broens
Monique (MGJ) Brouns
Stan (SCM) Brouns
Koen (CM) Brouwers
Karin (K) Brouwers
Anita (AMD) Brunenberg
Willem (W) Bruynen

2008-*
2009-*
2008-*
1994-1999
1997-2000
1996-2000
1929-1939
1924-1958
1993-*
1995-*
1993-*
1969-1975
2008-*
1974-1989
1948-1951
1948-1951
1996-2006
1999-2001
1989-1999
1989
1978-1980
1964-1967

C
Fred (GPW) Camp
Pe (P) Camp
Jan (PJJ) Camp
Stan (S) Camp
Inge (IMM) Camp–Steijvers
Jan (JJC) Clocquet
Jeroen (J) Cober
Jos (JHG) Cober
Daan (D) Coenen
Han (H) Coenen
Jan (J) Coenen
Rosan (RPE) Coenen

1978-*
1955-1959
1955-*
2006-*
1983-*
1991-1992
1998-2002
1987
2005
2006-*
1984
2001-*

Fanfare St. Willibrordus
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Chel de bekker
Michel Hendrikx (Chel de bekker) kwaam oet Ittervoort,
vestigdje zich in Stramproy, en waas bestuurslid van 1953
tot aan ziene doeëd in 1992. Het groeëtste deil van die
periode waas Chel tevens vice-veurzitter. De fomfaar laag
hem nao aan ‘t hert. Hij woeëj noeët inne sjiênwerpers
staon, mer waas waal eine standjvastige bestuurder en
leep noeët wèg veur zien verantjwoordelikheid. Chel verzörgdje eder jaor de worstebruuëdjes, nao aaﬂoup vanne
Hoeëmes op ieërste Kerstdaag, ein traditie die zien femilie
heet veurtgezatte tot op de dâag van vandaag.
Michel Hendrikx in de voorste rij rechts tijdens een processie
in 1959.

Vera (V) Coenen
G. (GHH) Coolen
Jan (J) Cox
Meester (JH) Cramers
Pastoor Crasborn
Anne (A) Creemers
Chrit (C) Creemers
Bertje (JH) Creemers
Jac (J) Creemers
Jac (JPH) Creemers
Joh (H) Creemers
Pieër (P) Creemers
Pierre (PAG) Creemers
Elly (E) Creemers–
Brunenberg
Sharon (SAML)
Creemers–van Dael
Meester (WH) Crijns
D
Astrid (A) van Dael
Christ (C) Dael
Frans (F) van Dael
Hans (H) van Dael
Jack (Pzn) (J) van Dael
Jack (Czn) (JJ) van Dael
Roel (KJH) van Dael
Lei (L) van Dael
Leon (L) van Dael
Maaike (M) van Dael
Thieu (MPJ) van Dael
Pier (P) van Dael
Piet (Pzn) (P) van Dael
John (PJCJ) van Dael
Patrick (PJM) van Dael

1997-*
1978-1979
1984
1944-1951
1946-1965
1997-1998
1949-1978
1909-1953
1909-1917
1954-*
1919-1921
1909-1926
1956-2000
1970-1976
1985-*
1914-1917

1987-1999
1995
1959-1969
1969
1947-1952
1955-*
1991-1999
1949-1969
1969
1989
2003-*
1946-1966
1949-1959
1975-*
1982-2002

Corry (CJCE) van
Dael–Custers
2005-*
Mieke (M) van Dael–Snijkers 1973-2007
Hilde (MAM)
van Dael–Versteegen
1978-*
Maud (M) Damen
1997-1998
J. (JHM) Dassen
1978-1979
Roy (R) Dassen
1988-1990
Burgemeester (HJM)
Defesche
1964-1969
Hary (H) Dirks
1957-1960
Danielle (D) Donders
1984-1984
John (J) Donders
1969-1984
1947-2000
Sjef (JM) Donders
John (JMJ) Donders
1981-1985
Thijs (M) Donders
1969-1975
Tinus (M) Donders
1959-1962
Nic (NJ) Donders
1955-*
Richard (RGM) Donders
1985-1991
Mia (M) Donders–Palmen
1970-1987
Leny (L) Donders–Zontrop 1973-*
H. van Dooren
1918-1924
J. van Dooren
1909-1914
Mies (MPJ) van Dooren
1940-1942
Jopie (JM) Dorpmans
1975-2007
E
Henri (H) Eggelen
Erik (HLM) Eggelen
Frank (FHB) Evers
Pastoor (F) Eyckheuvels

1909-1919
1985-*
2008-*
1909-1917

F
Anouk (A) Feld
2001-2004
Els (EPH) Frenken–Henderikx 2006-*
1978-1979
M. Frerikx

G
Jeroen (JMH) Gabriëls
Miriam (MMM) Gabriëls
Susan (SHEJ) Gabriëls
Gerard (G) Geelen
Jan (J) Geelen
Math (M) Geelen
Bert (PH) Geelen
Stefanie (S) Gemert
Ewoud (E) Geraedts
Richard (RFW) Geraedts
Marieke (M) Gijssen
Corina (CAM) Gitmans
Mariëlle (CAM) Gitmans
Theo (THPM) Gitmans
H
Anne-Marie (AMHA)
Hamers–Maes
Dolly (DRE) Haselager
Gerbert (GJT) Haselager
Sjors (SNP) Haselager
Luuk (L) Heijmans
Rob (RJC) Heijmans
Sanne (SPEM) Heijmans
Diana (DCJM)
Heijmans–Cuijpers
Graad (G) van Helmond
Sjang (S) van Helmond
Wim (WEM) Henderiks
Peter (P) Henderikx
Leny (HPA)
Henderikx–Hendriks
Cor (CGJ) Hendricks
Charlotte (CPA) Hendricks
Fer (FH) Hendricks

1990-*
1995-*
1990-2001
1959
1909-1911
1969
1929
1995-1997
1988
1987-1992
1996-1999
1999-2004
1997-*
2000-*

1997-*
2006-*
1998-*
2008-*
2007-*
1982-*
2005-*
1994-*
1909-1951
1938-1951
1973-1984
1969-1971
2006-*
1969-1974
1986-1989
1960-*

106

Deel_2_ Kroniek.indd 106

17-03-2009 21:04:31

100
jaar
Keune Ties
Ties Palmen (Keune Ties) waas fomfaarlid van 1909 tot
aan ziene doeëd in 1977 en speuldje mieër dan 50 jaor
solobugel. Ties Palmen heet veul tiêd besteedj aan de
oplei-jing van de jeugd. Van 1932 tot inj 60-er jaore waas
hae òngerdirecteur.

Ties Palmen met een dikke sigaar in 1975.

Herman (HJF) Hendricks
Theo (TM) Hendricks
Mariet (M)
Hendricks–Nouwen
Frans (F) Hendriks
Wiel (WCMG) Hendriks
Anita (AMH) Hendrikx
Harry (H) Hendrikx
Jos (J) Hendrikx
Karel (KLPM) Hendrikx
Michel (MJ) Hendrikx
Martina (MPE) Hendrikx
Lies (L) Hendrikx–Leeters
Jules (JIJ) Henkens
Leo (L) Henkens
Cor (C) Hermans
Tiny (T) Hermans–Bosmans
Servaes (FS) Hermens
Nelly (N) Hermens–Stals
Fons (ACM) Heuvelmans
Josje (JM) Heuvelmans
Louis (L) Heuvelmans
Lies (L) Heuvelmans–

1974-1996
1962-*
1975-1997
1969-1975
1957-1960
1998-*
1950-1956
1969
1967-1979
1953-1992
1999-2003
1970-1987
1994-*
1909-1914
1969-1978
1970-1973
1958-*
1970-1988
1980-1981
2002-*
1969-1973

van Nieuwenhoven
Jolanda (J) Hodzelmans
Burgemeester (MP)
Hoeymakers
Harry (H) Hornix
Miel (M) Hornix
Thieu (M) Hornix
Paulien (PJH) Hornix
Emiel (E) Hustinkx
Geer (G) Hustinkx
Hans (H) Hustinkx
Paul (P) Hustinkx
Peter (P) Hustinkx
Mw. Hustinkx–Moonen

1955-1964
1969-1975
1969-1975
1957-1960
1995-2007
1969-1975
1969-1975
1969-1975
1973-1975
1973-1975
1975-1976

I
Joke (MPM) Indenkleef–
Aendekerk

1981-*

J
Sjef (J) Jacobs
Loes (L) Jacobs
Marion (M) Jacobs

1929-1939
2005-*
2006-2006

1970-1973
2008-*

Jac Stultjens, beschermheer van de
fanfare, met zijn echtgenote Annie.

Thieu (M) Jacobs
Bert (B) Janssen
Frans (F) Janssen
Jan (J) Janssen
Jac (JFM) Janssen
Martine (MWJ) Janssen
Paul (P) Janssen
Roy (R) Janssen
Riny (R) Janssen–
Bovend’Eerdt
Koert (KHF) Joosten
Luc (LGM) Joosten
Twan (TCTA) Joosten

1959
1933-1949
1949-1953
1929-1936
1961-*
1985-1992
1984
1987-1988
1981-1992
1993-2005
1995-2001
1995-1998

Josje Heuvelmans met saxofoon en Lianneke
Aendenroomer staan klaar voor de optocht.
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Dhr. Pleunis van de LBM reikt aan jubilarissen
Jan Camp en Frans Peeters de bondsspeld uit.

K
Jan (J) Keizer
Babet (B) Kessels
Jack (J) Kessels
Math (M) Kessels
Bets (B) Keyers
Frits (J) Keyers
Ineke Keyers
Jan (J) Keyers
Jean (J) Keyers
J. (JTG) Keyers
Pierre (P) Keyers
Math (M) Kierkels
Floor (F) Kirkels
Joep (J) Klaessen
Lionne (L) Klaessen
Rens (R) Klaessen
Willem (W) Konings
Gerard (G) Kooijman
Herman (H) Koolen
Paul (LMJE) Koolen

1962-1964
1987-1988
1959
1919-1969
1971-1972
1946-1985
1970-1972
1969
1909-1911
1946-1984
1949-1967
1929
1997-1999
2005-*
2004-2005
2008-*
1929-1936
1969-1974
1979
1984-1992

Giel Verhaag, midden op de foto, speelt op
79-jarige leeftijd nog steeds mee in de eerste
divisie.

Jose (JMG) Koppen
1998-*
Frans (F) Korten
1969
Jan (J) Korten
1956-1966
Sjeng (J) Korten
1935
Tjeu (M) Korten
1955-1964
Thieu (MJ) Korten
1969-2008
Piet (P) Korten
1914-1964
Hary (H) Krops
1959-1969
Mat (M) Kuepers
1973-1975
Thieu (M) Kunnen
1929-1946
Klaar (N) Kunnen
1929-1939
Rudie (RPJ) Kunnen
1994-*
Toos (CHM) Kunnen–Driessen 1995-*
Gust (G) Kusters
1929
Tinus (MA) Kusters
1969-1996
Pieër (P) Kusters
1909-1959
An (A) Kusters–Geelen
1970-1971
Ber (B) Kwaspen
1959
Hendrik (H) Kwaspen
1909-1941
Jan (J) Kwaspen
1909-1934
Jo (J) Kwaspen
1959

Joost (JJGC) Kwaspen
May (M) Kwaspen
Pierre (P) Kwaspen
Pee (PJJ) Kwaspen
Pieter (PJL) Kwaspen
Sander (S) Kwaspen
Sjang (S) Kwaspen
Margriet (MADJ)
Kwaspen–Fleuren
Wendy (WJP)
Kwaspen–Palmen
L
Monique (M) van Laer
Esther (E) Langers
Valerie (V) Leeters
S. (SP) van Leeuwen
Bianca (BJMM) Leijssen
Harry (HJ) Leijssen
Bart (LHJ) Leijssen
Mark (MJE) Leijssen

1993-*
1997-*
1929-1949
1984
1998-*
1996-1997
1949-1953
1993-2003
1984-2006

1988-1989
1988-1992
2005-2006
1925-1940
1993-2003
1997-*
1997-2001
1995-2003

Hein van Keune Leike
Hein Palmen (Hein van Keune Leike) waas eine naef van
‘Keune Ties’. Hae woôrt in 1951 op 12-jaorige laeftiêd lid
van de fomfaar en waas ein van de meist verdeenstelikke
muzikante die de fomfaar gekindj heet. Hae speuldje
cornet, tuba en bas en woord gediplomeerdj òngerdirecteur. Hae waas mede-oprichter en dirigent van de jeugdfomfaar en van de Grenskapel, lid van de muziekcommissie en bestuurslid. Hae storf ònverwachs in 1997.
Hein Palmen als leider van de Grenskapel in 1987.
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Lianneke Aendenroomer, Ton Pleunis en Anita PalmenVersteegen in actie tijdens een schuttersfeest in 2005.

Sanne (SCP) Leijssen
1999-2006
Wim (WLJ) Leijssen
1982-*
Guilliaume (G) Lempens
1949-1973
Michiel (M) Lempens
1909-1961
Lies (L) Lempens–van Emden 1970-1976
Chris (C) Lenaers
1957-1960
Thieu (M) Lenaers
1951-1969
M. (MK) Lenaers
1978-1979
Willem (W) Lenaers
1909-1911
Rinie (MM) Lenaerts–
Schreurs
1984-2003
Leo (L) Leurs
1929-1939
Bart (B) Levels
2001-*
Ans (AAW) Levels–Trouwen 1995-2003
Beppie (BMJ) van Lier
1978-1980
Wim (W) van Lier
1969-1975
Petra (PCMJ) van Lierop
1982-1992
Leo (L) Linssen
1909-1911
Hary (H) van Loon
1969-1972
Sjeng (J) van Loon
1935-1977
Piet (P) van Loon
1969-1972
Rini (R) van Loon–Peeters
1979
Paul (PHG) Luijs
1995-*
Roel (RJM) Luijs
2000-2007
M
Angelique (A) Maes
Guus (AMAH) Maes
Bonnie (B) Maes
Catrijn (C) Maes
Jack (J) Maes
Jean (J) Maes
Sjang (J) Maes
Jan (JJAM) Maes
Michiel (MJC) Maes
Pieter (P) Maes

1983-1983
1968-1971
2006-*
2003-2006
1949-1959
1909-1923
1949-1959
1969-1982
2000-2003
1983

Sjang (PJ) Maes
Sjeng (PJ) Maes
Theo (THT) Maes
Leny (L) Maes–van Heeswijk
Dhr. Manders
Jo (JRM) Mans
Wil (W) Meeuwis
Jesper (JEM) Mennen
Door (D) Meulen
Thieu (MPAM) Meulen
Marco (DPJ)
van de Meulenhof
Rob (R) van de Meulenhof
Pastoor van Montfort
Jan (JA) Moonen
Peter (PW) Moonen
Jo (JGM) Moors
Jac (LPJ) Moors
Severinus (LS) Moors
Theo (TJL) Moors
Ely (EARM) Moors–Koolen

1934-*
1923-1929
1959-1967
1982-2002
1977
1978-1982
1987-1988
2008-*
1909-1911
1979-*
1985-1991
1987-1990
1937-1944
1973-1984
1981-*
1987-1997
1929-1939
1929
1953-*
1986-1991

N
Ernest (E) Niens
Laurens (LMN) Niens
Jac (JHD) Nijs
Mathijs (HM) Nouwen

1997
1995-1997
1978-*
1909-1949

O
Jan (JCC) Oudenaarden

1976-*

P
Anka (A) Palmen
Nol (AG) Palmen
Cindy (CCW) Palmen
Gerard (G) Palmen

2006-*
1969-*
1987-1998
1909-1949

H. (HAM) Palmen
Jac (J) Palmen
Jack (JAAM) Palmen
J. (JEM) Palmen
Hein (JHG) Palmen
Leike (L) Palmen
Leon (L) Palmen
Leon (LCCM) Palmen
Mariet (M) Palmen
Ties (M) Palmen
Math (MMJDL) Palmen
Pieër (P) Palmen
Paul (Mz) (PJM) Palmen
Peter (PLG) Palmen
Paul (Ez)) (PLS) Palmen
Rik (R) Palmen
Rob (RJM) Palmen
Annemarie (AM)
Palmen–Bakkers
Jet (J) Palmen–Keyers
Nicole (NGCN) Palmen–
Teuwen
Anita (AJM) Palmen–
Versteegen
A. Partouns
Peter (PJH) Peerlings
Andre (A) Peeters
Cindy (C) Peeters
Claar (C) Peeters
Frans (FG) Peeters
Gerard (G) Peeters
Harry (H) Peeters
Hendrik (H) Peeters
Jan (J) Peeters
Jan (JCG) Peeters
Jac (JGJ) Peeters

1976-1980
1949-1988
1967-*
1978-1980
1951-1997
1909-1959
1973-1975
1973-1995
1995-*
1909-1977
1967-*
1909-1911
1994-1998
1979-1981
1986-*
1979-1979
1978-*
1987-*
1977-1978
1988-2000
1981-*
1955-1966
1973-1982
1973-1978
1997-2002
1971-1973
1969-*
1949-1949
1909-1949
1973-1982
1969-*
1979
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Meister Rietjens
Jan Mathijs Rietjens, in Stramproy baeter bekindj as
‘meister Rietjens’ waas vanaaf 1929 lid vanne fomfaar.
Hae bespeuldje sax-bariton en waas secretaris van 1935
tot 1937 en van 1938 tot 1974. Hae storf in 2007 en
waas de langst laevendj lid van de fomfaar, 78 jaar.
Meister Rietjens waas de vader van Piet, de huidige
secretaris van de vereiniging.
Jan Mathijs Rietjens was 78 jaar lid van de fanfare.

Jan (JJM) Peeters
Math (MJH) Peeters
Piet (P) Peeters
Peter (PHCM) Peeters
Rene (RPG) Peeters
Siem (S) Peeters
Ton (T) Peeters
Tanja (TF) Peeters
Wim (WJHM) Peeters
Wil (W) Peeters–Berns
Arnold (A) Pleunis
Ton (AT) Pleunis
Koert (K) Pleunis
Roel (R) Pleunis

1969
1956-2008
1973-1975
1979-1984
1973-1978
2006-*
1973-1975
1983-1987
1983-1985
1991-2000
1949-1959
1961-*
1993-1998
1987-2001

R
Lau (LM) Rademaekers
Milou (M) Rademaekers
Harry (H) Rademakers
Rene (RH) Rademakers
Sjeng (J) Rietjens
‘Meister’ Jan (JM) Rietjens
Karin (K) Rietjens
Pier (P) Rietjens
Piet (PHM) Rietjens
Thieu (T) Rietjens
Sijmen (SA) Rijke
Jack (J) Rutten
Christel (TV) Rutten

1954-1959
2007-*
1939-1952
1981-1984
1959-1973
1929-2007
2003-2005
1914-1969
1986-*
1969-1984
1981-1991
1949-1959
1998-2001

S
Leon (LJM) Sangen
Wiel (W) Scheepens
Theodoor (T) Schenaerts
Sjors (SWH) Scheres

1993-1999
1949-1959
1909-1915
1987-1992

Meike (M) Schipper
Jan (J) Schonkeren
Rene (RMH) Schrader
Lei (LHM) Schreurs
Toontje (A) Seegers
Math (M) Seegers
Perjan (P) Seegers
Alwin (A) Segers
Marian (MJM)
Segers-Kuppens
Jolijn (JVM) Siebers
Andre (AM) Smeets
Henk (HM) Smeets
Michel (M) Smeets
Mark (MHM) Smeets
Wim (WHM) Smeets
Burgemeester (JM) Smeijers
Jac (J) Sniekers
Wiel (W) Sniekers
Frits (F) Snijders
Hein (H) Snijders
Jack (J) Snijders
Pierre (P) Snijders
Pierre (PGM) Snijders
Jac (PJ) Snijders
Ramona (RSJ) Snijders
Theu (T) Snijders
Annemie (A) Snijders–
Beynsberger
George (G) Sonderkamp
Dianne (DHJ) Sonderkamp–
Nijs
Femke (F) Stals
Gerard (G) Stals
Ber (H) Stals

2008-*
1957-1960
1992-*
1979-*
1929-1940
1929-1934
1929-1935
2006-*
2009-*
1999-2003
1978-1980
1969-1984
1969
2002
1969-1997
1909-1911
1929-1972
1957-1960
1957-1960
1957-1960
1957-1960
1949-1955
1986-1999
1927-1935
1986-1989
1957-1960
1986-1987
2002-*
1985-*
2008-*
1973-1975
1925-1968

Harrie (H) Stals
1956-1972
Ivan (I) Stals
1988
Jack (J) Stals
1948-1973
Jack (J) Stals
1970-1976
Jan (J) Stals
1979-1980
Jan (JM) Stals
1917-1926
Koeeb (K) Stals
1909-1948
Mathijs (M) Stals
1909-1941
Thieu (M) Stals
1947-1953
Perjan (P) Stals
1909-1918
1949-1974
Pierre (P) Stals
Sjang (S) Stals
1909-1915
Stef (S) Stals
2006-*
Wim (W) Stals
1947-1966
Liesbeth (L) Steegmans
2008-*
Vera (V) Steijvers
2008-*
Ber (B) Steijvers
1969
Cor (CEJ) Steijvers
1982-*
Jan (JAJ) Steijvers
1951-1954
Jack (JGR) Steijvers
1959-1991
Johan (JHA) Steijvers
1968-1969
Ties (M) Steijvers
1914-1990
Rein (R) Steijvers
1961-*
Pier(re) (RJR) Steijvers
1949-1953
Annie (A) Steijvers–Jacobs 1970-*
Jeanne (J) Steijvers–Koevoets 1970-1973
Susan (SM) Steijvers–
Ramaekers
1988-*
Math (M) Stevens
1929-1948
Thieu (T) Stevens
1949-1959
1909-1911
Willem (W) Stevens
Henk (H) Stokmans
1969
Frans (F) Stroux
1909-1917
Toon (A) Stultjens
1929-1939
Jos (J) Stultjens
1957-1960
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Geer Beeren wordt in 1994 gefeliciteerd door
Dhr. Pleunis van de LBM. De andere jubilarissen
Jan Peeters, Thieu Korten en Wim Smeets kijken
lachend toe.
Jac (JHJ) Stultjens
Klaar (K) Stultjens

1976-*
1929-1939

T
Math (M) Teeuwen
Jos (J) Teunissen
Jordi (J) Teuwen
Dhr. Trouwen
Chris (C) Truyen (jr.)
Christ (C) Truyen (sr.)
Jo (J) Tulkens

1969
1946-1977
2008-*
1924-1925
1949-1959
1946-1949
1969-1973

V
P. (PGM) Valentijn
Henry (H) Veltmans
Antoine (A) van de Ven
Anique (AAG) van de Ven
Huub (HLM) van de Ven
Giel (MH) Verhaag

1980-1981
1969-1973
2005
1999-2005
2003-2008
1970-*

Bart Levels, Han Coenen en Anne-Marie
Hamers-Maes in actie tijdens een receptie.

Robert (R) Verscheijden
Peggy (PJG) Versteegen
Mia (MJD) Versteegen–
Aendekerk
Gerard (G) Vestering
Mia (M) Vestering–Jacobs
Andries (A) Vonken
Bart (B) Vonken
Jo (JHM) Vonken
Dennis (D) van de Vorst
Thieu Vranken
Thieu Vranken
Harry (H) Vranken

2003-2004
1985-1991
1984-*
1974-1975
1973-1975
1988-1995
1988-1990
1970-*
2006-*
1955-1968
1959-1963
1929-1959

W
Gerard (G) Wagemans
Jan (J) Wagemans
Lei (L) Wagemans
Jack (J) van de Wal

1968-1974
1947-1953
1947-1951
1969

Frank (FHM) Weekers
1973-1985
Math (M) Weekers
1909-1911
Chantal (C) Weerens
1987
Hary (H) Weerens
1959-1964
Hub (H) Weerens
1929-1939
Reinier (R) Weerens
1909-1966
Yvonne (Y) Weerens
1987-1991
Hub (H) van den Winkel
1909-1918
Leo (L) van de Winkel
1969
Linda (LHM) van de Winkel 1989-1997
Marianne (M) van de Winkel 1978-1980
Richard (RGA) van de Winkel 1995-1997
Pieter (PAJM) Winkelmolen 1987-1991
Jan (J) Wolters
1976-1980
Roland (R) Wolters
1994-2003
Dokter (JHC) Wuisman sr.
1946-1947
Z
Theo (T) Zontrop

1975

Rob Heijmans, Sharon Creemers - van Dael,
Diana Heijmans - Cuijpers en Frank Bovend’Eerdt
tijdens de Royer Proms 2005.
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Ties de Wever en zijn nazaten
Lakenwever Ties Steijvers (Ties de Wever), woord in 1914
lid van de fomfaar en heet tot 1960 de groeëte tròm
bespeuldj. Bij ziene doeëd in 1990 waas Ties 76 jaor lid.
Pierre, de aodste zoon van Ties, waas tot aan ziene doeëd
dirigent bie talrieke muziekvereiniginge. Van 1951 tot
1954 waas hae dirigent van de fomfaar St. Willibrordus.
Rein vanne Wever is de jòngste zoon van Ties, en lid van
de fomfaar sinds 1961, net wie zien vader bespeuler van
de groeëte tròm. De dochter van Rein, Inge CampSteijvers, is ein verdeenstelijke saxofoniste, lid van de commissie Jeugdfomfaar en van de beheerraod van Kreato.
Stan en Len zeen de zone van Fred Camp en Inge Steijvers,
ze zeen inmiddels aan heur muzikale oplei-jing begostj.
Ze vorme de veerdje sjakel in ein ònaafgebroke kètting van
familielidmaatsjap, die in dit jubileumjaor 95 jaar lânk is.

Jack van den Berk poseert in de huiskamer.

3 generaties Steijvers. Vader Rein, kleinzonen Stan en Len
en dochter Inge.

Hilde van Dael-Versteegen in eerste
damesuniform in 1979.
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Deel III
Hoekstenen
De fanfare staat als een huis.
Het kan tegen een stootje.
Het stort niet in als het eens stormt.
Dit huis staat nu honderd jaar.
Het heeft goede hoekstenen.

De hoekstenen van het fanfarehuis zijn
allereerst het bestuur, en haar bestuurscommissies, zoals de muziekcommissie en de
activiteitencommissie. En een stevige ﬁnanciële
hoeksteen wordt gevormd door de
‘Stichting vrienden van de fanfare’.
In dit deel vertellen we over vier bijzondere
hoekstenen: de Grenskapel, het Damescomité,
de slagwerkgroep, en de jeugdfanfare.
Het zijn vier groeperingen die door de jaren
heen hun eigen geschiedenis schreven, en toch
steeds verbonden bleven met de fanfare.

Fanfare St. Willibrordus
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De dames roeren zich
Waarschijnlijk was er al veel eerder
over gesproken, maar exact op
25 februari 1970 vond in hotel
Juliana in Stramproy de
oprichtingsvergadering plaats van
het Damescomité (DC) van fanfare
St. Willibrordus.
Was het aanvankelijk de bedoeling
dat hier enkel dames van de bestuursleden zitting in zouden nemen,
na gebleken geringe interesse konden
ook de echtgenotes van de spelende
leden in dit comité zitting nemen.
Doel van dit comité was ‘het moreel
en financieel steunen van de fanfare’.

Er waren elf dames aanwezig bij die oprichtingsvergadering en zij kozen een voorlopig bestuur.
Mevrouw Lena Lempens-Van Emden werd voorzitster. De functies van secretaresse en penningmeester
hadden meer voeten in de aarde. Maar hierbij bleek
weer eens hoe praktisch vrouwen kunnen zijn,
want de buurvrouwen Mia Ament-Heymans en Nelly
Hermens-Stals besloten deze taken samen uit te
gaan voeren. Tijdens het was ophangen in de tuinen
konden ze op die manier over de heg heen zaken
met elkaar regelen.
Het eerste jaar werd een contributie van 50 cent per
maand vastgesteld en het tweede jaar reeds een
verdubbeling van dit bedrag. Daarnaast werd van
de dames van het comité verwacht dat ze bij hun
verjaardag een bedrag in centen afdroegen gelijk
aan hun leeftijd. Ook voerden de dames en hun
huisgenoten thuiswerk uit voor drukkerij Smeets in
Weert. Deze ﬁnanciële vergoeding van activiteiten
bracht een startkapitaal van bijna 4000 gulden op.
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Het damescomité in het jaar van oprichting 1970.
Staand v.l.n.r.: A. Steijvers-Jacobs, T. van den Berk-Heymans, T. Hermans-Bosmans,
L. Heuvelmans-van Nieuwenhoven, A. Kusters-Geelen.
Zittend v.l.n.r.: L. Hendrikx-Leeters, M. Ament-Heymans (secretaresse),
L. Lempens-van Emden (voorzitster), N. Hermens-Stals (penningmeesteres).

Gevoelige kwestie

Het nieuwe vaandel van de fanfare in 1970.
Mw. L. Lempens-van Emden toont het nieuwe
vaandel.
Bij de keuze van dit vaandel werd er voor het
eerst samengewerkt met het damescomité.

De eerste opdracht die de dames op zich namen was
de aanschaf van een nieuwe drapeau voor de fanfare. Bij het aanbieden van dit nieuwe vaandel werd
het Damescomité al direct geconfronteerd met een
pijnlijke situatie. Want bij de voorbereidingen gingen
de dames er min of meer vanzelfsprekend van uit dat
hun voorzitster het nieuwe vaandel zou aanbieden.
Het ofﬁciële aanbiedingsprogramma voorzag echter
in een andere optie. De toenmalige beschermheer
van de fanfare Jan Maes wilde wel erg graag de
nieuwe drapeau aan de vereniging overhandigen.
Hij had er zelfs een schenking van 400 gulden
voor over om de vaandeloverhandiging te mogen
verrichten. Het werd een gevoelige kwestie die
echter met de nodige diplomatie werd opgelost.
Want uiteindelijk mocht de voorzitster van het
Damescomité het vaandel onthullen en werd de
banier hierna door de beschermheer aan de vereniging aangeboden. Met die 400 gulden, dat spreekt.
Want vóór wat, hoort wat!
Fanfare St. Willibrordus
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Terugslag

Devote vaantjes
In 1975 waren de leden van fanfare St. Willibrordus
toe aan nieuwe uniformen. Bij een huis-aan-huis
actie werd voor dit doel 5200 gulden ingezameld.
De dames van het comité deden daar nog eens
350 gulden bij, de kosten van één uniform.
De vrouwen zetten zich ook in om de trommen
van het trommelkorps toepasselijk op te sieren met
vaantjes. Bij een van de leden op zolder lagen enkele
priestersoutanes en omdat de dames erg zuinig waren werden van dit stevige zwart textiel de vaantjes
gemaakt. In witte letters werd hier vervolgens de
naam van de fanfare op aangebracht.

Na die enthousiaste beginjaren werd het Damescomité in 1976 geconfronteerd met een ernstige
terugslag. Aanleiding was een brief die de dames
naar het bestuur van de fanfare hadden geschreven. In die brief stond het voorstel om enkele leden
van het Damescomité zitting te laten nemen in het
fanfarebestuur. Dit ter verbetering van de onderlinge
contacten tussen de fanfare en het Damescomité.
Er kwam echter geen reactie van het fanfarebestuur.
Sterker nog, er moest een heel jaar over heen gaan,
een jaar met de nodige discussies over dit onderwerp, alvorens de dames een afwijzend antwoord
kregen op hun verzoek. Diepe teleurstelling bij de
leden van het Damescomité. Maar ook onbegrip.
Door deze gang van zaken zegden vier dames hun
lidmaatschap van het comité op, waaronder de
voorzitster en de ondervoorzitster. Hoewel het uitgedunde Damescomité besloot verder te gaan, was
iedereen behoorlijk aangeslagen. Logisch dat er in
tijd hierna weinig activiteiten door het Damescomité
georganiseerd werden. Pas in de tweede helft van
de jaren tachtig bloeide het Damescomité van de
fanfare weer helemaal op.
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Inge, Anita en Anne-Marie bakken lekkere pannenkoeken voor de wandelaars.

Wandelingen
Werden door het comité eerder al kienavonden
georganiseerd, vanaf 1985 kwam daar een maandelijkse te houden lotto-activiteit onder de leden van
de fanfare bij. Voor de leden van de jeugdfanfare
werden vestjes gebreid. Twee opvallende activiteiten
gingen van start in 1987: op tweede paasdag vond
de eerste door de dames georganiseerde wandeling plaats. En tweede kerstdag dat jaar konden de
Stramproyenaren voor het eerst gaan kijken naar een
‘levende kerststal’, georganiseerd in zaal De Luifel.
De eerste wandeling viel enigszins tegen, maar nadat
deze activiteit naar het najaar verplaatst werd,
groeide het aantal deelnemers gestaag. Om nog
meer wandelaars te trekken werd in 1992 de
Wandelsport Vereniging Stramproy in het leven

Wandeltocht.
Gezellige rustplaats in de natuur bij de Broekmolen.

Fanfare St. Willibrordus
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Met ‘fomfaar’ getrouwd

Levende kerststal. Van 1987 tot 2001 werd op Tweede
Kerstdag een levende kerststal georganiseerd. Menige baby
uit Stramproy heeft als Kindje Jezus in deze kribbe gelegen.

geroepen. Succes bleef dan ook niet uit. Nog steeds
wordt jaarlijkse de wandeltocht georganiseerd.
De levende kerststal was succesvol in een reeks van
jaren. Door concurrentie van allerlei andere kerstactiviteiten verminderde echter de publieke belangstelling en besloot het Damescomité om er in 2001
mee te stoppen.

Het clubje enthousiaste vrouwen was van alle
markten thuis. Ze waren vindingrijk, bezaten doorzettingsvermogen en… bij tijd en wijlen lieten ze,
alhoewel meestal uiterst bescheiden, hun talenten in
het openbaar schitteren. Bijvoorbeeld bij de receptie
op 7 november 1986 toen fanfare St. Willibrordus
tijdens het bondsconcours in Kerkrade een eerste
prijs met promotie had behaald. Namens het
Damescomité (DC) sprak Nelly Hermes-Stals bestuur
en leden van de fanfare toe. Vijftien coupletten in
dichtvorm, waarin de Stramproyer dialectaanduiding
‘fomfaar’ maar liefst elf keer voorkomt. En voor de
aanwezigen die het nog niet wisten, maakte Nelly
duidelijk hoe de verhoudingen tussen de fanfare en
het Damescomité was: ‘Ich weit neet wietj gae det
allemaol besjouwdj, mer ‘t DC is ongertösse mèt
de fomfaar getrouwdj’. Een hele geruststelling voor
de fanfarefamilie, want in het gezegde ‘trouwen is
houwen’ zit nog altijd een kern van waarheid.

Hobbymarkt
Om de kas van het comité verder te spekken, begonnen de vrouwen vanaf 1996 met het organiseren van
een jaarlijkse hobbymarkt. De belangstelling voor
deze activiteit wisselde nogal, wat de organisatie
dwong om het concept telkens te vernieuwen wilde
men belangstellenden blijven trekken. Een andere
activiteit was en is het kweken van pompoenen door
Mia en Lei Versteegen en de verkoop hiervan.
De pompoenen werden ook verwerkt in bloemstukjes die tijdens de jaarlijkse hobbymarkt verkocht
werden. Jarenlang hebben de leden van het Damescomité ook geassisteerd bij de Caecilia-avonden voor
de leden van de kerkkoren. Voor het vervaardigen
en opdienen van de gerechten ontvingen de actieve
vrouwen van het kerkbestuur dan een geldbedrag,
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Sfeerbeeld van de hobbymarkt in 2007.

berekend naar de gemaakte uren. Een ander ‘gat in
de markt’ ontdekten de vindingrijke dames door het
verhuren van ‘rozen en gouden kronen’. De duizend
witte en gele rozen van plastic vervaardigd, krijgen
een plaats in het groen van erebogen en sparren
die langs de weg geplaatst worden bij feestelijke
gelegenheden.

Voor de verkoop: pompoenen uit eigen kweek van
Mia en Lei Versteegen

Fanfare St. Willibrordus

Deel_3_ Hoekstenen.indd 119

119

17-03-2009 21:09:25

Bergen wafels en cakes
Bij de kien- en kaartavonden die de leden van het
Damescomité in de loop van jaren organiseerden,
werden steevast wafels of cakes gebakken. Al die
gebakken producten bij elkaar zouden een bescheiden berg vormen. Echter ook op ander gebied waren
de vrouwen actief bij het verstrekken van voedsel.
Zoals bijvoorbeeld bij diners voor het jaarlijkse
Caeciliafeest of het samenstellen van lunchpakket-

ten als de fanfareleden op concours gingen. Bij al die
festiviteiten hoorden natuurlijk tafelversieringen en
ook deze werden door de vrouwen verzorgd. Bij
recepties horen immers corsages. Ook die werden
door de dames, natuurlijk om kosten te sparen,
eigenhandig vervaardigd. Niet altijd verliep dat vlekkeloos. Op een keer werden er weer eens corsages
vervaardigd en omdat het erg warm weer was stelde
Lies Hendrikx-Leeters (van de ‘bekker’) voor om de
bloemversieringen in dozen bij haar thuis in de koel-

miniatuurtje

O, die vrouluu!
De lede van ‘t damescomité vanne fomfaar wore (en zeên nog) erg fanatiek! Ze steundje de fomfaar door dik en dun.
En dao woôrt oûch konsekwênt vergaderdj. Allein bie de jaorvergadering in 1973 woôrt d’r ein veurbehaôd gemaâktj.
De vergadering mocht pas beginne nao aaﬂoûp van de soapserie “Peyton Place” Tja!
Mer laote wae ieërlik zeên! Aster voetballe oppe tillevizie is, zeên d’r hieël dèk minder manne dan gewuuënlik oppe
rippetiesie!
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1970 Damescomitë maakt lunchpakketten klaar voor de muzikanten die in Roosendaal gaan deelnemen aan
het landskampioenschap.

cel te bewaren. De volgende ochtend al vroeg ging
bij Mia Ament de telefoon en meldde een huilende
Lies dat alle corsages bruin waren geworden.
De koelcel zou te koud geweest zijn (of waren de
bloemen per vergissing in de diepvriescel terechtgekomen?). De dames vatten deze tegenslag sportief
op en gingen onmiddellijk weer aan de slag om
nieuwe corsages te maken. Of ook deze corsages
opnieuw gekoeld zijn is niet bekend.

Geborduurde verenigingsnaam
Vrouwen zijn over het algemeen attenter dan mannen. Deze eigenschap van de dames uit zich ook
nadrukkelijk in fanfareverband. Bij huldigingen van
jubilarissen bijvoorbeeld. Door de vrouwen van het
comité werden aanvankelijk erelinten met hieraan
medailles vervaardigd, die een jubilaris kreeg omgehangen. Ook een bloemstuk hoort nog steeds bij
de attenties die een jubilaris ontvangt. En attenties
bij geboorten, huwelijken en zilveren of gouden
bruiloften binnen de fanfarefamilie werden evenmin
vergeten. Vanaf 1986 zorgt Leny Donders-Zontrop
dat ieder lid van de fanfare op de verjaardag een
zelfvervaardigde felicitatiekaart in de bus krijgt.

Huldiging bij jubilea.
1979. Huldiging jubilarissen M. Rietjens (50 jaar lid, waarvan
40 jaar bestuurslid) en T. Steijvers (65 jaar lid). Naast de bondsonderscheiding ontvangen zij een erelint en een bloemstuk
van het damescomité.
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Bij al de cadeaus, geldbedragen of muziekinstrumenten die de vrouwen in de loop der jaren bij speciale
gelegenheden hebben aangeboden, vormden de
uniformhemden met verenigingsnaam die alle leden
in 2005 in ontvangst mochten nemen, een wel heel
bijzondere verrassing. Het zoveelste bewijs dat de leden van het Damescomité niet meer gemist kunnen
worden bij de grote fanfarefamilie. In 2007 stapten
de dames naar de notaris en ging men verder als:
Stichting Damescomité Fanfare St. Willibrordus.

Zelfgemaakte felicitatiekaart voor
jarige fanfareleden.

miniatuurtje

Praktiese vrouluu
Beweêr mer ins det vrouluu neet prakties zeên! Toen Tiés Palmen (Keune) ziêne 80 ste verjaordaâg veerdje, kreeg hae
van ‘t damescomité vanne fomfaar…eîn paâr kleûmp en ein piêp kado! Of det op eige verzeuk van de jaorige waâs is
neet bekindj.
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Het damescomité in 2009.
Achteraan v.l.n.r. : Mia Versteegen-Aendekerk (voorzitter), Annemarie Palmen-Bakkers,
Truus Beeren-Aendekerk, José Koppen.
Middenrij v.l.n.r.: Corry v. Dael-Custers, Mien Baens-Stals, Toos Kunnen-Driessen, Leny Donders-Zontrop.
Vooraan v.l.n.r.: Annie Steijvers-Jacobs, Mia Ament-Heymans, Marian Segers-Kuppens.

Fanfare St. Willibrordus

Deel_3_ Hoekstenen.indd 123

123

18-03-2009 13:29:16

Van boerenkapel
tot Grenskapel
‘De muziek staat voorop.’
Dat zei muzikaal leider Fred Camp
van de Stramproyer Grenskapel bij
het gouden bestaansfeest van het
orkest in 2006.
Wat Camp duidelijk wilde maken was
dat hij en zijn muzikanten liever niet
gelijk gesteld willen worden met de
vele joekskapellen die vooral in de
carnavalstijd in cafés en op straat hun
hoempapamuziek laten klinken.

Natuurlijk telt gezelligheid en plezier ook mee bij de
Grenskapel, maar meer nog streven ze er naar om
hun repertoire van vooral Märische muziek en
populaire meezingers een professionele vertolking
mee te geven. Toch kunnen uit datzelfde repertoire
nog steeds de beginjaren en hun verbondenheid met
de Stramproyer carnavalsvereniging de Zoatmaale
worden afgeleid. Want de Grenskapel startte in 1956
als Boerenkapel en nog ieder jaar luistert de kapel
in de carnavalstijd festiviteiten op, trekt van café
naar café en brengt plaatselijke carnavalskrakers ten
gehore. De naamsverandering van Boerenkapel in
Grenskapel in 1971 had geen invloed op de samenwerking met de Zoatmaale. De band werd alleen
maar verstevigd, want ieder vastenavondseizoen
wordt er menig uurtje “ same opgetrochtj”.
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De Boerenkapel begeleidt samen met de fanfare in1968 Prins Piet Weerens en de Raad van Elf
in de optocht.

Bakermat
Dat de Grenskapel nogal wat leden van fanfare
St. Willibrordus telt, ligt min of meer voor de hand.
Want deze muziekvereniging is al ongeveer een
eeuw de bakermat van de plaatselijke blaasmuziek.
Zo waren ook de eerste muzikanten van de in 1956
opgerichte Boerenkapel tevens lid van de fanfare.
Het repertoire was die eerste jaren vrij simpel en
beperkte zich tot nationale deuntjes als ‘Daar was
laatst een meisje loos’ of ‘Daar bij die molen.’ De
muzikanten waren een halve eeuw geleden nog niet
zo kundig opgeleid en er is weinig fantasie voor nodig om te veronderstellen dat de leden van die eerste
Boerenkapel, zeker na het nodige cafébezoek tijdens
de vastenavond, nogal eens wat ‘noten lieten vallen’.
Daar stoorde zich niemand aan in die beginjaren van
de georganiseerde vastenavondviering, want er was
muzikale omlijsting en gezelligheid en dat was wel
voldoende.

De Grenskapel trekt samen met de fanfare
op een wagen mee in de carnavalsoptocht.

Fanfare St. Willibrordus
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De Boerenkapel eind jaren zestig in Tiroler kostuums.

Geboren in de Poal
De overlevering wil dat het idee voor de Stramproyer
Boerenkapel geboren is in Altweerterheide. Fanfare
St. Willibrordus had daar deelgenomen aan een
muziekfestival. Na aﬂoop had een stel muzikanten
van St. Willibrordus nog helemaal geen zin om huiswaarts te keren. Een café binnenstappend vroegen
ze aan de kastelein of ze er muziek mochten maken.
In het taplokaal zaten op dat moment een paar
kaarters. Blijkbaar had die horecaondernemer weinig
vertrouwen in de kwaliteiten van de Stramproyer
blazers, want hij merkte op: ‘Gae jaagtj mich mèt det
getoêt mien hieël klantje wèg.’ (Jullie jagen met dat
getoeter al mijn klanten weg). De Stramproyenaren

togen toen naar café ‘de Poal’ in Altweerterheide en
informeerden bij de kroegbaas of híj iets voelde voor
een gratis muzikale opluistering. Deze man stemde
toe en weldra zat de stemming bij de Paol er goed
in. Zozeer zelfs, dat na een poosje de deur open ging
en de kaarters uit het andere café verschenen. En er
werden die avond heel wat glazen getapt. Een van
de Stramproyer blazers gniffelde, verwijzend naar
de kastelein van het andere café: ‘Noê heet dae zok
nemes mieër binne’ (Nu heeft die sufferd niemand
meer in zijn café). En daar in de Poal in het voorjaar
van 1956, werd al blazend en drinkend de grondslag
gelegd voor de Stramproyer Boerenkapel, de latere
Grenskapel.
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De kapel o.l.v. Hein Palmen in vol ornaat bij het vijfentwintigjarig jubileum aan de Broekmolen.

‘De jong bederve…’
De muzikale kapelpioniers van de eerste jaren waren:
Harry Vranken (Bakkes Harie), Servaas Hermens
(Veùs vanne Pruûs), Jac Sniekers (Snieëk), Jac Palmen
(Palmen Zjaakske) en Hein Palmen (Hein van Keune).
Toch was niet iedereen ingenomen met dit muzikaal
initiatief, want Leo Palmen (Keune Leike) de vader
van Hein merkte, toen hij van de oprichting van de
Boerenkapel hoorde, hoofdschuddend op: ‘De jòng
bederve, det kòndjer!’ (De jongeren slecht maken,
dat kunnen jullie!). Zijn zoon Hein, toen zestien jaar,
werd naderhand de muzikale leider van de Grenskapel. Voor de pas opgerichte Boerenkapel werd het
drukke carnavalsseizoen het jaarlijks hoogtepunt.
Want naast de liedjesavond, de bonte avonden, de
prinsenreceptie, het boerenbal en het prinsenbal,
waren er natuurlijk ook nog de carnavalsdagen zelf
waarop de muzikanten moesten aantreden.

Fanfare St. Willibrordus
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Rund en prins
De Grenskapel werd eens samen met carnavalsvereniging de Zoatmaale uitgenodigd voor een vastenavondtreffen in Munstergeleen. Aan de Stramproyer
muzikanten was gevraagd om samen met de blazers
uit Ubachsberg dit evenement muzikaal op te
luisteren. Om middernacht ging het ﬂuitje van de
vorst van de Zoatmaale ten teken dat het tijd was
om huiswaarts te gaan. Vóór het feestpaviljoen
bevond zich het karkas van een rund dat die avond
aan het spit was gebraden en opgepeuzeld. Enkele

Stramproyenaren oordeelden toen dat er fatsoenlijk
afscheid moest worden genomen van ‘het arme
dier’. Op een paar stokken droegen ze, onder begeleiding van muziek van de kapel, het karkas door de
hoofdstraat van Munstergeleen en tot slot naar het
podium van het feestpaviljoen waar het werd ‘begraven’. Dit ludieke spel de bracht de Zoatmaale toen
op het idee om een soortgelijke jaarlijkse ‘uittocht’ te
gaan organiseren in Stramproy op carnavalsdinsdag.
Nog steeds wordt de prins bij de afsluiting van de
vastenavond onder de tonen van passende muziek
van de Grenskapel, op ein ‘verkesleijer’ uitgedragen.

De kapel in het zonnige Brauneberg in 2006.
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Groepsfoto in De Zaal in 2001. De Grenskapel vormt één grote familie.

Club binnen vereniging?

De 70er en 80er jaren

De Grenskapel is dus destijds spontaan ontstaan na
een gezellige avond in Altweerterheide. De muzikanten van het eerste uur, aangevuld met nog
enkele blazers van de fanfare, wilden namelijk vaker
optreden als de gelegenheid zich voor deed. Dat
was vooral het geval in de carnavalstijd, waarbij de
meerdaagse viering toen nog in de kinderschoenen
stond. Het bestuur van fanfare had daar wel enige
zorg over. Men was beducht voor het ontstaan van
een ‘club binnen de vereniging’; maar ook heerste
er ongerustheid met betrekking tot muziekinstrumenten van de fanfare die bij die optredens gebruikt
werden. Het fanfarebestuur probeerde greep op
de kapel te krijgen door de directeur de leiding van
deze blazersgroep in handen te geven en tevens de
data van optredens vast te stellen. Daar kwam niet
zoveel van terecht. Er werd een leider van de kapel
aangesteld die diende te overleggen met het fanfarebestuur. De kapelleden maakten immers gebruik
van fanfare-instrumenten. Verder zouden revenuen
volgens afspraak in de fanfarekas terecht komen.

Het repertoire van de Grenskapel breidde zich uit
met de in die tijd in opkomst zijnde Böhmische-muziek, waarvan de Egerländer-muziek een belangrijk
onderdeel was. Later kwam de Tjechische Moravanka-muziek daarbij. Met zo’n 15 tot 18 personen,
waarvan de meeste afkomstig uit de fanfare, ontwikkelde de oorspronkelijke Boerenkapel tot een
volwaardige blaaskapel, die bekendheid genoot in de
wijde regio. Daarnaast bleef het plaatselijke carnaval
een wezenlijk onderdeel van de activiteiten. De 70er
en 80er jaren waren de grote bloeiperiode van de
blaaskapellen en blaaskapellenfestivals. In de 90er
jaren echter liep de populariteit van het verschijnsel
‘blaaskapellenfestival’ sterk terug, tegenwoordig is
het een zeldzaamheid.
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De Grenskapel o.l.v. Fred Camp zorgt
voor veel plezier tijdens de wijnfeesten
in Brauneberg aan de Moezel.

Mede daardoor is het aantal optredens buiten de
vastenavondtijd kleiner dan in de 80er jaren. Ook
het repertoire is aangepast, er wordt meer populaire
muziek gespeeld. Aldus vormt dit repertoire een
naadloze overgang van carnavalsmuziek, via feestmuziek, naar traditionele kapellenmuziek. Deze ontwikkeling geeft de Grenskapel een grotere vrijheid
en ﬂexibiliteit. Die ﬂexibiliteit komt ook tot uidrukking in het feit dat de Grenskapel al sinds 1996 onafgebroken elk jaar een drie dagen durend optreden

verzorgt tijdens de wijnfeesten in Brauneberg aan
de Moezel. Er is in dit opzicht inmiddels sprake van
een zekere verbondenheid tussen de Braunenberger organisatie en de Grenskapel. Het zijn ‘heftige
maar mooie dagen’, aldus de deelnemers. In 2006
werd op stemmige wijze het gouden bestaansfeest
van de Grenskapel herdacht, en daarbij bleek dat de
50-jarige kapel nog springlevend en vitaal is. Van die
voortdurende vitaliteit getuigt ook de eigen website
van de kapel, www.grenskapel.com.

miniatuurtje

Blaoze tege de wörmdje
Bie ein sjöttersﬁeëst mèt tropiese temperature zörgdje de Rojer Grenskapel veur de muzikale noeët. Kees van Buul vroog
aan kapelmeister Hein Palmen: ‘Hein blaos nog ins get!’ Hein informeerdje belangstèllendj: ‘Vinse ‘t zoeë sjoeën?’
Woeë-op Kees bekindje: ‘Nae, mer dan ister get mieër windj!’
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De Grenskapel in 2009.
Achteraan v.l.n.r.: George Sonderkamp, Peter Moonen, Rudie Kunnen.
Middenrij v.l.n.r.: Dianne Sonderkamp-Nijs, Mariëlle Gitmans, Lianneke Aendenroomer, Alwin Segers, Frank Bovend’Eerdt (leider).
Vooraan v.l.n.r. Kristel Beeren, Josje Heuvelmans, Miriam Gabriëls.
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Slagwerk - Drumband
- Percussiegroep
Muzikanten van een fanfare kunnen ruwweg in twee groepen verdeeld worden:
‘blazers’ en ‘slagwerkers’. Blazende muzikanten denken graag dat zij het
belangrijkst zijn in de fanfare. Want de blazers vertolken gewoonlijk de melodieën
en harmonieën. En fanfaremuziek wordt in Limburg vaak aangeduid als
‘blaosmuziek’, dus… Maar zijn de blazers echt het belangrijkst?
De slagwerkers van de fanfare weten wel beter, zonder hun inbreng is
‘blaosmuziek’ niet compleet: door het slagwerk komen vooral het ritme, tempo,
en dynamiek van de muziek tot uitdrukking. Slagwerkers maken eerlijk gezegd
wel veel meer geluid dan blazers, en dus heeft de fanfare gewoonlijk veel minder
slagwerkers dan blazers. Dit hoofdstuk gaat over een kleine maar essentiële
sectie van de vereniging: de slagwerkers.
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Bij concertmuziek is uitgebreid slagwerk onmisbaar.

Slagwerk
Als de fanfare de straat op gaat, dat trekken gewoonlijk minstens drie slagwerkers mee, iemand
op de grote trom, iemand – de tamboer - op een
de kleine trom en iemand op de bekkens. En in de
afgelopen honderd jaar zijn die drie slagwerkinstrumenten altijd bespeeld geweest. De grote trom is
het monopolie van de familie Steijvers. M. Steijvers
– Ties de Wever – heeft het instrument bespeeld van
ongeveer 1927 tot 1961. Zoon Rein heeft het overgenomen en bespeelt dit instrument tot op de dag
van vandaag. De grote trom is een zwaar instrument
en is dan ook een aantal jaren op straat met een
karretje vervoerd. Ties bespeelde het instrument en
Rein mocht het karretje trekken.
Drie slagwerkers zijn misschien toereikend om marsmuziek te begeleiden op straat. Maar als de fanfare
concert geeft, dan is dat allang niet meer genoeg.
Soms moet er gedrumd worden, vaak ook pauken
bespeeld, en ander ‘melodisch’ slagwerk, zoals de
marimba, de xylofoon, de vibrafoon en het klokkenspel. Componisten en arrangeurs verlangen voor
concertmuziek de bespeling van tientallen andere

Ties Steijvers was gedurende tientallen
jaren slagwerker op de grote trom.
Hier in 1953, toen de trom op een
karretje werd voortgetrokken.
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grotere en kleinere slagwerkinstrumenten – in grootte variërend van een triangel tot een Chinese gong.
Daar is een ﬂinke groep goed opgeleide slagwerkers
voor nodig.

Drumband
Slagwerkers kunnen ook heel goed muziek maken
zonder blazers. Traditioneel spreek je dan van een
‘trommelkorps’ of ‘drumband’. De moderne benaming is ‘percussiegroep’. Een drumband speelt
gewoonlijk buiten op straat, want onder begeleiding van een drumband is het prettig marcheren en
optochten lopen. Ongeveer van 1954 tot 1978 heeft

de vereniging naast de fanfare een geheel aparte
drumband gehad.
Nu had Stramproy in 1954 al twee trommelkorpsen,
van de plaatselijke schutterijen. Aanvankelijk - van
1953 tot 1957 – zijn er dan ook allerlei vormen van
samenwerking geweest met zowel de schutterij
Sint-Catharina, als met de schutterij Sint-Antonius.
In de notulen van vergaderingen in die tijd zijn de
praktische perikelen van die samenwerking nog
terug te vinden. Niettemin stelt in 1958 de notulist
van de fanfare tevreden vast dat men er op vooruit is
gegaan met het opnemen van het trommelkorps in
de gelederen van de fanfare. Want, ‘bij diverse gelegenheden laat het uittrekken met dit trommelkorps
een goede indruk achter’.

Voorafgegaan door de drumband trekt de fanfare in 1962 door de straten van Stramproy.
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Bij het zestigjarig bestaan van de fanfare in 1969 ﬂoreerde de drumband met veel jeugdige (aspirant)leden.

Nieuw elan
Halverwege de jaren 60 kreeg de drumband een
nieuwe impuls. In 1966 werd gestart met een eigen
opleiding voor de leerlingen van het trommelkorps.
Ook werd het benodigde materiaal aangeschaft.
Daarna ging het snel ‘crescendo’ met de drumband.
In 1973 werd in het weekblaadje van Stramproy
een oproep geplaatst met daarin de mededeling dat
kandidaat tamboers zich konden aanmelden voor
de drumband van St. Willibrordus. Docent werd de
heer Beurskens uit Roermond. John van Dael herinnert zich, dat naast hemzelf, ook Piet, Ton en André
Peeters, Mat Kuepers, Peter Peerlings, Gerard Stals,
Joep Aertsen, Jan Peeters en Wim Henderiks zich
voor deze drumband opgaven. Ruim een half jaar
moesten de kandidaten het trommelen oefenen
op plankjes. Het eerste optreden van de aspiranten
van de drumband, begeleid door Jopie Dorpmans,
vond plaats in Neer. Hier werd de mars The Little
Scot gespeeld. Medio 1975 werden de aspiranten
ofﬁcieel aan de drumband van de fanfare toegevoegd. Het trommelkorps bestond toen uit: Paul en
Peter Hustinkx, Wim van Lier, Theo Zontrop, Thijs
Donders, Frans Henderiks, Nol en Leon Palmen, Miel
en Harry Hornix en Frits Briels. Jac Palmen (Palme
Zjaak) had de leiding en de repetities vonden plaats
in zijn timmerwerkplaats aan de Molenweg. Oefenen
deed men niet van papier, wat de nieuwelingen wel
als zodanig geleerd hadden, maar instructeur Zjaak

In 1965 wint schutterij St. Catharina het Oud Limburgs
Schuttersfeest. De schutters worden o.a. door de fanfare
feestelijk ingehaald. Rechts vooraan marcheert Jac Palmen.
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Slagwerkers aan het werk tijdens
de Royer Proms in 2005.

trommelde of zong gewoon voor wat er gespeeld
moest worden. Voor sommige trommelaars was dit
best lastig, maar Zjaak was beslist gul met complimenten als: ‘Jungelke, dich kins later eine groeëte
tamboer waere’ (Jongen, jij kunt later een groot
tamboer worden).
De trommelaars van die tijd staat het uitstapje naar
Neeroeteren nog helder voor de geest. Met Jopie
Dorpmans als tamboer-maître voorop, marcheerde
en trommelde de drumband door de straten van
Neeroeteren. Of liever gezegd van café naar café,
want die wist Jac Palmen snel te vinden. Ook de
jaarlijks Caeciliafeesten waren bij de leden van de
drumband favoriet. Dan trok men langs de
Stramproyer cafés, waar Thieu Korten voor de jeugd
een ﬂipperwedstrijd organiseerde, en in de avonduren een spel- of kienavond. Kort gezegd, in die
jaren was de drumband overal te vinden waar de
fanfare optrad. Zoals gezamenlijk met een autobus
naar Asselt waar een feest georganiseerd was door
beschermheer Jan Maes , of een concertreis naar de
dierentuin in Antwerpen. Op 1 januari 1976 bedroeg
het aantal leden van de fanfare 54 en het trommelkorps telde 12 leden.

miniatuurtje

Ties Steijvers en de kèttinghoôndj
Ties Steijvers en Matje Peeters wore nao ein opelocht-festival gewaestj. Bie de bure laâg eine kèttinghoôndj dae vrieët
tekieërging. “Haot dich stil of ich zal dich!” zagt Ties. “Opsjöpper!” zagt Matje, dich dörfst hum toch niks te doôn!”
“Dan mòst dich ins oplètte” zagt Ties en ging kort bie de hoôndj staôn. Hae keek hum recht inne ouge. De hoôndj
blafdje zich bekans ein òngelök. Ties haaj in ein hândj de cymbaal en inne anger de groeëte tròmsleger. Hae haaldje
langsem oet en gaâf eine vrieëte slaâg oppe cymbaal. De hoôndj sjoôt wèg, woeë-biê hae ‘t päölke woeë d’r aan vast
laâg oete groôndj trocht en d’r tössenoet ging. Dae daâg hebbe ze de hoôndj neet mieër trök gezeên.
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Eind van een tijdperk
Zo rond 1977 nam het ledenaantal van de drumband af. Na de verhuizing van de familie Hustinkx,
waarvan diverse zonen lid waren, verminderde het
enthousiasme van de overige leden. In die tijd werd
onder leiding van de heer Manders gerepeteerd in
de ‘keet’ van schutterij Sint-Catharina.
Jan Oudenaarden die de groep begeleidde, was een
trouw repetitiebezoeker. In die tijd werden enkele
leden van de drumband gevraagd om als slagwerkers
bij de fanfare mee te spelen. Jan Peeters en John

van Dael maakten die overstap. Snel daarna ging de
drumband ter ziele. Enkele trommelaars maakten de
overstap naar een schutterij en één tamboer ging
bugel spelen bij de fanfare. De instrumenten en
spullen van de drumband verhuisden naar de zolder
boven de werkplaats van aannemersbedrijf Jac
Stultjens. Door deze ontwikkelingen kwam tamboermaître Jopie Dorpmans zonder functie. Hij werd al
snel gevraagd om als vaandel-drager bij de fanfare
te fungeren. Deze functie heeft hij nog ruim 25 jaar
uitgeoefend.

Jopie Dorpmans, voormalig tambour-maître, draagt het vaandel voor de fanfare bij de sacramentsprocessie in
1996.
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De slagwerkers laten zich horen tijdens
de optocht van de Zoatmaale in 1995.

Rein Steijvers met de grote trom wordt in 1996 vergezeld door vier jonge slagwerkers.
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Fanfare zonder drumband
Door het opdoeken van de drumband werd op
straat marcheren wel wat lastiger voor de fanfare.
Het was bij straatoptredens gebruikelijk dat fanfare
en drumband om en om een mars speelden.
Maar de resterende slagwerkers konden nog maar
nauwelijks zelfstandig marsen spelen, de fanfare
moest het grotendeels alleen doen. Niet alleen
zelfstandig trommelen ging slecht, maar één of twee
tamboers was wel erg weinig, in vergelijking tot de
drumbands van de beide schutterijen. In de jaren
daarna is op verschillende manieren geprobeerd
hier iets aan te doen. Enkele trommelaars wilden
graag les volgen bij Kreato, maar vanwege de hoge
kosten zag het fanfarebestuur hier van af. De heer
M. Bessems werd gevraagd die lessen te verzorgen.
In 1982 stelde Bessems voor om het tamboergroep
uit te breiden naar acht personen. Enerzijds omdat
het fraaier oogt bij uittrekken van de vereniging en
anderzijds om het muzikaal peil van de vereniging
te verhogen. Omdat de slaginstrumenten toch nog
voorhanden waren, stemde het bestuur hier mee in.
Maar het lukte niet meer om een aparte drumband
nieuw leven in te blazen. In een bestuursvergadering
van 1983 overwoog het bestuur nog een aparte
‘meisjesgroep met trommen’, zoals toentertijd elders
al bestond. Er werd geopperd om hierover te gaan
praten met de hoofden van de plaatselijke basisscholen. Het resultaat hiervan is niet bekend.

Percussiegroep
In 2007 was er wederom een grote aanwas van
jonge slagwerkers. Zij waren opgeleid bij Kreato,
en hadden bij de jeugdfanfare de smaak van het
musiceren in een groep te pakken gekregen.
De fanfare zag zich gesteld voor een ongekend luxeprobleem: zoveel goede jonge slagwerkers konden
niet allemaal tegelijk meedoen. In januari 2008 is
met hen is een zelfstandige percussiegroep van tien
mensen gevormd. Onder leiding van Frank Evers
repeteren zij op donderdagen voorafgaand aan de
repetitie van de fanfare. Het eerste optreden van
deze groep was op 22 juni 2008 te Tungelroy, en het
klonk fantastisch. De percussiegroep is een veelbelovende nieuwe loot aan de fanfarestam.
In de afgelopen honderd jaar is er voortdurend van
alles veranderd binnen de slagwerksectie van de
vereniging. Maar sommige dingen veranderen nooit.
Nog steeds zijn de slagwerkers iedere donderdag
trouw van de partij bij de repetitie van de fanfare,
en meestal staat er eentje van Steijvers - ‘eine vanne
Wever’ - achter de grote trom. En zoals altijd
brengen de slagwerkers een indrukwekkend volume
voort, zelfs als zij niet musiceren…
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De percussiegroep in 2009.
Achteraan v.l.n.r.: John van Dael, Han Coenen, Pieter Kwaspen, Frank Evers (instructeur).
Middenrij v.l.n.r: Jordi Teuwen, Dennis van de Vorst, Jeroen Beljaars.
Voorste rij v.l.n.r.: Joep Klaessen, Luuk Heijmans, Jesper Mennen. Vooraan rechts: Stef Stals.
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Gezocht:
goed opgeleide muzikanten
Zoals bij de meeste verenigingen is
het ook bij de fanfare van groot
belang om jongeren voor de vereniging
te interesseren. Vervolgens moeten
zij opgeleid worden, want een
muziekinstrument bespelen gaat niet
vanzelf, ook niet bij de fanfare.
Goed opgeleide muzikanten zijn
onmisbaar voor, en vragen doorlopend
de volle aandacht van, de vereniging.

De jeugdfanfare o.l.v. Jean Baens presteerde
prima op het concert in Beegden in 2002.

Zestig kandidaten
Mogen wij de verhalen uit de begintijd geloven, dan
zou bij de oprichting van de fanfare de toeloop van
kandidaten erg groot zijn geweest. In de feestgids
bij het 40-jarig bestaansfeest wordt gesproken van
30 aanmeldingen. Oud fanfarelid Pierre Kwaspen
(Koel Pierre) spreekt in een artikel over de fanfare
zelfs van 60 aanmeldingen, waarvan er slecht 30
in aanmerking konden komen voor een muziekopleiding. Simpelweg omdat men toen slechts dertig
muziekinstrumenten bezat.
Oudere leden vertelden dat in die beginjaren de
dirigent (directeur) verantwoordelijk was voor de
opleidingen. Hij werd bijgestaan door onderwijzers,
die immers ‘noten hadden geleerd’, en door de meer
ervaren muzikanten van de vereniging. Aan een
Fanfare St. Willibrordus
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Muzikale impuls

Oud fanfarelid Pierre Kwaspen bij de installatie van J. Stals tot
burgemeester van Stramproy in 1928. Pierre werd plaatselijk
vooral bekend als correspondent voor de Maas en Roerbode.

leerling werd meestal binnen enkele weken een muziekinstrument ter hand gesteld met aanwijzingen
voor de bediening. Het duurde dan meestal niet lang
of zo een muzikant werd in de fanfare opgenomen.
Men kan wel stellen dat persoonlijke kennisoverdracht in die tijd centraal stond.

Die gemoedelijke toestand veranderde met het
aantreden van de dirigent S.P. van Leeuwen in 1925.
Hij was een gerenommeerde muzikant en bekwaam
dirigent en wist ook de opleiding van de nieuwe
muzikanten naar een hoger peil te tillen.
Persberichten en verslagen van solistenconcoursen
uit die tijd spreken in dit verband een duidelijke taal.
Maar wat meer was, door de deskundigheid van de
dirigent vormde zich bij de Stramproyer fanfare een
kern van muzikanten met een bekende naam.
Voor de vereniging betekende dit dat men in de
regio op muzikaal gebied een vooraanstaande plaats
innam.
De jaren van de Tweede Wereldoorlog, toen de
muziekbeoefening en de opleiding stil lagen, betekenden daarom een forse terugslag. Dat veranderde
pas toen burgemeester Hoeijmakers als voorzitter en
de dirigent A. Partouns halverwege de jaren vijftig
een krachtige impuls aan de fanfare wisten te geven.
Het stijgende peil van de muzikanten vroeg echter
ook om een steeds betere opleiding. Op een echt
gestructureerde muziekopleiding moest men in
Stramproy echter nog bijna tien jaar wachten.
Pas op 19 januari 1965 begonnen leerlingen uit
Stramproy aan zo’n systematische muziekopleiding,
verzorgd door de School voor Amateuristische
Muziekbeoefening in Thorn.
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Kreato
Deze muziekschool was in 1961 in Thorn door Léon
en Tonny Adams opgericht. Steeds meer MiddenLimburgse gemeenten lieten hun muziekonderwijs
verzorgen door dit instituut. Ook het onderwijsaanbod werd in de loop der jaren verbreed met andere
kunstopleidingen, de organisatie groeide uit tot
zo’n vijftig plaatselijke afdelingen en de naam werd
veranderd in ‘Kreato’. In 2000 kreeg Kreato de status
van hogeschool. Léon Adams heeft zich altijd sterk
gemaakt voor met name de opleiding van leerlingen
van harmonieën en fanfares binnen Kreato. Hij ontwikkelde de ‘Kreato-auditief-methodiek’. Deze werd
later landelijk in de blaasmuziekwereld toegepast.
In 1966 overleed de heer A. Partouns en nam
Léon Adams het dirigentschap van fanfare St. Willibrordus op zich. Hij kon de functie van dirigent en
directeur van Kreato goed combineren. Daardoor
kwam de muzikale ontwikkeling van de Stramproyer
fanfarejeugd in een stroomversnelling. Maar liefst
20 leerlingen namen een fanfare-instrument ter
hand en daarnaast startte ook nog een cursus
slagwerk. Met dat alles ontstond er binnen de
fanfareleden een groot vertrouwen in de toekomst
van hun vereniging.

Jeugdfanfare
Toch ontwikkelde de toestroom van jonge muzikanten zich hierna niet naar verwachting van het fanfarebestuur. De muziekschool kon wel de theoretische
en technische kennis aanreiken, maar de vaardigheid
op een instrument en het doorzettingsvermogen
van de leerlingen moest toch grotendeels van de
omgeving van de jeugdige muzikant komen. Binnen
de fanfare werd hier wel vaker over gediscussieerd,
en het duurde nog tot het begin van de jaren tachtig
voordat duidelijke lijnen naar de toekomst werden
uitgezet. Vanaf 1982 werd er jaarlijks een solistenconcours georganiseerd in Stramproy. Aanvankelijk

Paul Luijs won het onderlinge solistenconcours in 2008.
Hij ontving de wisselbeker uit handen van Fred Camp.
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Politica Mevr. May Weggen werd welkom geheten door de jeugdfanfare van Stramproy tijdens haar
verkiezingstournee als CDA-kandidaat voor de Tweede Kamer in 1989.

stonden veel fanfareleden hier wat huiverig
tegenover. Maar al snel groeide het aantal deelnemers uit tot zestig muzikanten, die verdeeld over
twee dagen hun vaardigheden op het muziekinstrument lieten horen. Ook op andere manieren werden
oudere muzikanten gestimuleerd om hun muzikale
vaardigheden te vergroten. Dat gebeurde door middel van ‘bijspijkercursussen’ en groeps-, partij- en
marathonrepetities. Terugkijkend kan worden gesteld
dat juist dit beleid voor de Stramproyer fanfare een
muzikale opleving heeft betekend. Maar door dit
hogere niveau werd het voor jonge leerlingmuzikanten wel wat lastiger om de muzikale aansluiting te vinden. Mede daarom werden incidenteel
gelegenheidsformaties van muziekschoolleerlingen
gevormd, die dan aangeduid werden als ‘de jeugdfanfare’. In 1971 nam deze formatie voor het eerst

deel aan het jaarlijkse Europees muziekfestival voor
de Jeugd in Neerpelt, België.
In 1982 werd een permanente jeugdfanfare opgericht. Voor jonge cursisten van Kreato was dit een
uitstekende springplank op weg naar de grote fanfare. Hein Palmen zwaaide als eerste de dirigeerstok
bij dit jeugdige korps. Ook de inmiddels opgerichte
Jeugdcommissie binnen de fanfaregelederen vormde
een onmisbaar element in het streven om de jeugd
voor de fanfare te interesseren. Met allerlei muzikaalrecreatieve activiteiten probeerde deze commissie de
jeugdige muzikanten samenhorigheid en clubgeest
bij te brengen. Een voorbeeld daarvan zijn gezamenlijke optredens van de jeugdfanfare met andere jeugdorkesten in de regio. In de afgelopen jaren heeft de
jeugdfanfare steeds een eigen repertoire gespeeld en
dit bij diverse gelegenheden ten gehore gebracht.
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Taaie strijd
Goed muziekonderwijs blijft voor de fanfare onmisbaar. En het is relatief duur, veel ouders kunnen of
willen zo’n extra opleiding niet helemaal zelf bekostigen. Subsidies zijn dan hard nodig want ook voor
de fanfare is dit nauwelijks zelf op te brengen. Niet
altijd werd dit door buitenstaanders erkend. In 1987
bijvoorbeeld heeft de fanfare een taaie strijd gevoerd
met de toenmalige gemeenteraad van Stramproy om
een voorgenomen korting op de subsidie voor het
muziekonderwijs ongedaan te maken. Het meningsverschil liep zo hoog op dat de fanfare huis-aan-huis
een soort brandbrief liet bezorgen. Daarin werd gesteld dat het voortbestaan van de muziekvereniging
gevaar liep. Het kwam zelfs zo ver dat de fanfare
voorafgaand aan een raadsvergadering een muzikale
rondgang door het dorp maakte. Vervolgens trok

de fanfare naar de raadsvergadering, waar men een
mars speelde en een petitie voorlas en overhandigde.
Uiteindelijk leidde dit alles tot een vergelijk met de
gemeente.
Bij de fusie van de gemeenten Stramproy en Weert
in 1998 werd de afspraak gemaakt dat de fanfare
haar muziekopleidingen bij Kreato zou blijven
afnemen. Toch heeft de gemeente Weert diverse
keren geprobeerd om deze opleidingen bij de
Weerter Muziekschool en later bij de Academie voor
Muziek en Dans (AMD) onder te brengen. De AMD
is inmiddels opgegaan in ‘Rick’, het Regionaal
Instituut voor Cultuur- en Kunsteducatie. Fanfare
St.-Willibrordus is voor de muziekopleidingen blijven
samenwerken met Kreato. Dit mag niet worden
opgevat als een keuze tégen AMD of Rick, maar
meer als een keuze vóór Kreato.

Na een optreden in de Efteling genieten
de jeugdige Stramproyer muzikanten in de
wildwaterbaan.
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De internationale jeugdfanfare St. Isidorus Molenbeersel en St. Willibrordus Stramproy in 2009.
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De leden van de jeugdfanfare.
1: Liesbeth Steegmans, 2: Laura Aendenroomer, 3: Saskia Aertsen, 4: Tessa Aendenroomer, 5: Bart Kunnen, 6: Alwin Segers,
7: Jean Baens (leider), 8: Math Palmen (leider), 9: Yoshi Briels, 10: Michelle Aendenroomer,11: Malin Saesen,
12: Dominic Bisschop, 13: Vera Steijvers, 14: Femke Stals, 15: Siem Peeters, 16: Anneke Baens,
17: Michael Baens, 18: Stijn Aendenroomer, 19: Koen Baens, 20: Sanne Kunnen, 21: Sharon Baens, 22: Sjors Haselager,
23: Bonnie Maes, 24: Anka Palmen, 25: Milou Rademaekers, 26: Loes Jacobs, 27: Dolly Haselager, 28: Stan Camp,
29: Dennis van de Vorst, 30: Fenna Aendenroomer, 31: Sanne Heijmans, 32: Nicky Kunnen, 33: Meike Schipper, 34: Marieke Baens,
35: Rens Klaessen,
36: Stef Stals, 37: Joep Klaessen, 38: Wim Swemmen, 39: Jordy Teuwen, 40: Luuk Heijmans, 41: Stephan Bisschop,
42: Jesper Mennen, 43: Jeroen Beljaars.
Op de foto ontbreken Kelly Beljaars, Norbert Beljaars en Arne van de Heuvel.
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Goede docenten
De laatste jaren probeert de fanfare actief om
kinderen voor muziek maken te interesseren. Elke
twee jaar worden er op de lokale basisscholen
introductielessen verzorgd om kinderen te laten
kennismaken met de fanfare. Dit hoeft nu niet meer
gedaan te worden door de onderwijzers, zoals in
de begintijd van de vereniging. De lessen worden
gewoonlijk verzorgd door Rob Heijmans, trombonist
en muziekdocent van professie, en trouw lid van de
vereniging.
Geïnteresseerde kinderen kunnen zich opgeven voor
een basisopleiding. In 2008 volgden 10 kinderen
deze bij juffrouw Lieke Smeets. Zij is vakdocente
muziek in het basis- en speciaal onderwijs en
docerend en uitvoerend musicus klassieke zang en
opera. Deze basisopleiding duurt twee jaar en daarbij
leren de leerlingen blokﬂuit spelen. Daarna kunnen
ze overstappen op een ‘echt’ fanfare-instrument.
Sanne Heijmans maakt indruk met het bespelen van de hoorn.

miniatuurtje

Oppe stoeprândj
In ‘t begin vanne jaore ‘50 woôrt deilgenome aan ein festival in Beul. Ein van de deilnemendje vereiniginge haaj ein
werk oetgeveûrdj woeë-in de klein tròm ein belangrieke rol haaj. Nao aaﬂoup van ‘t festival zaât de betreffendje
klein-tròm-speuler boete oppe stoeprândj aan ein paar belangstèllendje veur te doôn wie good hae ziêne solo waal neet
kost. Zjaak Palmen dae det zaâg zagt: “Gânk wèg jòng, zoeë mòsse det doôn!” Hae deej oppe stoeprândj de solo op
zoeë ein meneer veur, det de opsjöpper zich vrieët sjaamdje!

148

Deel_3_ Hoekstenen.indd 148

17-03-2009 21:20:14

100
jaar
Gewoonlijk beginnen de leerlingen in kleine groepjes, later krijgen ze ook individueel of in duo’s les.
De lessen worden gegeven in het plaatselijke gemeenschapscentrum ‘de Zaal’. Na ongeveer een jaar
zijn de meeste leerlingen zo ver gevorderd dat ze
mee kunnen gaan spelen met de jeugdfanfare.
Veel kinderen beginnen op een bugel, een trompet,
of een hoorn. Dat heeft een praktische reden: het
gewicht van deze instrumenten is niet al te groot.
In 2008 speelden 9 leerlingen de bugel, 1 de trompet, 1 de cornet en 4 hoorn. Zij kregen les van Phil
van Landeghem. Hij speelt zelf hoorn en verzorgt
in Stramproy al ongeveer 18 jaar de lessen aan het
‘hoog koper’. Daarnaast is hij onder andere zelf
dirigent bij 3 fanfares.
De lessen ‘groot koper’ (onder andere bariton en
trombone) worden sinds 2003 verzorgd door Jo
Brouwers. Hij speelt schuiftrombone en is dirigent en
orkestleider van een Big Band. In 2008 volgden
3 leerlingen zijn lessen.
Een zeer populair instrument, vooral bij meisjes, is de
saxofoon. In 2008 hadden 8 meisjes saxofoonles van
Ad Lamerigts. Hij geeft met enige onderbreking sinds
1985 les in Stramproy. Ad is saxofonist van huis uit,
en is dirigent, arrangeur en muziekleraar. Hij maakt
voor zijn lessen gebruik van een eigen website, waarmee zijn leerlingen op een interactieve manier hun
lessen kunnen aanvullen.
De slagwerklessen worden verzorgd door Jo Zinzen.
Hij geeft al 32 jaar les in Stramproy. In 2008 had
hij in Stramproy 8 cursisten op les. Alle kinderen
beginnen op kleine trom en zodra ze dit voldoende
beheersen gaan ze indien mogelijk verder met het
melodische slagwerk. Jo is vanaf 1974 als slagwerkdocent verbonden aan de Muziekacademie
van ’s-Gravenvoeren in België. Sedert 1976 is hij
tevens verbonden aan Kreato te Thorn, alwaar hij

Bonny Maes in opperste concentratie.

onder andere de opleiding docerend musicus en de
instructeursopleiding voor zijn rekening neemt. Bij
Kreato was hij de muzikale leider van het befaamde
slagwerkensemble dat vier maal op rij het Wereld
Muziek Concours te Kerkrade wist te winnen.
De fanfare prijst zich gelukkig met deze vaste groep
docenten die onze leerlingen lesgeven. Het zijn
allemaal ervaren musici en hoog opgeleide specialisten, ze hebben zelf minstens het conservatorium
voltooid. Hun deskundigheid en enthousiasme is een
goede garantie voor een constante instroom van
nieuwe generaties musici in de fanfare.
De samenwerking tussen de fanfare en Kreato is
sinds jaar en dag op een praktische en effectieve
manier geregeld. Steeds vormen twee vaste leden
van de fanfare de verbindingsschakel tussen Kreato
en de leerlingen. Ongeveer vanaf de het begin van
de samenwerking met Kreato is dit vrijwilligerswerk
gedaan door Jac van Dael en Jo Vonken.
In 2007 hebben Inge Camp-Steijvers en Anita
Palmen-Versteegen het stokje overgenomen.
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De internationale jeugdfanfare van St. Isidorus Molenbeersel en St. Willibrordus Stramproy o.l.v. Jean Baens (linksachter) en
Math Palmen (rechtsachter) nam in 2007 deel aan het Internationaal Muziekfestival voor de Jeugd in Neerpelt.

Internationale allure
Een goeie buur is beter dan een verre vriend. Dat
geldt ook voor de opleiding van jonge muzikanten.
In april 2003 staken de besturen van de fanfares
St. Isidorus en St. Willibrordus uit de buurgemeenten
Molenbeersel in België en Stramproy in Nederland de
koppen bij elkaar. Zij sloten een convenant en regelden daarin een intensieve samenwerking tussen hun
beider jeugdfanfares. En dat is een gouden greep
gebleken. Sinds dat jaar repeteren de twee groepen
gezamenlijk iedere zondagochtend, afwisselend
in Molenbeersel en Stramproy. Deze gezamenlijke
jeugdfanfare staat onder de enthousiaste leiding van
dirigenten Jean Baens en Math Palmen. Dit internationale gezelschap geeft regelmatig eigen optredens,
in de eigen gemeentes, maar ook daarbuiten.
Zo hebben ze hebben al twee maal een matinee
verzorgd in de Efteling. In 2007 nam de groep
wederom deel aan het Europees Muziekfestival
voor de Jeugd in Neerpelt, België.
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Deel IV
Mijlpaal
Hoe staat de fanfare er voor aan het eind
van de eerste eeuw van haar bestaan?
Hoofdstuk 13 geeft een daarvan een indruk.
Het is een beschrijving van het wel en wee van
de vereniging in 2007, het 99ste levensjaar van
de vereniging. We hebben dat jaar uitgekozen
omdat het voor de vereniging een tamelijk
‘gewoon’ jaar was. In dat jaar gebeurde er niets
sensationeels of uitzonderlijks. En juist daardoor
geeft het een goed beeld van het normale
functioneren van de fanfare aan het eind van
haar eerste eeuw.
Hoofdstuk 14 gaat over het honderdjarig
jubileum zelf. De festiviteiten rond de viering
van deze mijlpaal worden beschreven.
De volledige fanfare presenteert zich, in nieuwe
uniformen. In bijlage 3, achterin dit boek,
vindt u een overzicht van de personen die de
jubileumviering hebben georganiseerd.
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2007:
Eén van de honderd
fanfarejaren, maar toch
heel bijzonder
Fanfare St. Willibrordus een eeuw oud. Over de meeste van die bestaansjaren
valt wel iets te vertellen, hoe summier ook. Dat er in de beginjaren, terwijl
de fanfare nog zocht naar de eigen identiteit, veel minder activiteiten werden
ontplooid dan tegenwoordig, ligt voor de hand. Nemen wij bijvoorbeeld het
recente jaar 2007 onder de loep, dan krijgen wij een goed beeld van wat zich
vandaag de dag allemaal binnen deze vereniging afspeelt.
De meest voor de hand liggende methode om een helder beeld te krijgen van
zo’n verenigingsjaar is het jaarverslag van de fanfare er op na te slaan. Laten wij
grasduinen in een op schrift gesteld ‘fanfarejaar’ van secretaris Piet Rietjens.
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Thieu Korten had gedurende vele jaren
de zorg voor goed passende uniformen.

Menselijk gezicht
Het overzicht begint met een opsomming van de
droevige en blijde gebeurtenissen, die nu eenmaal
in elke vereniging plaatsgrijpen. Kortom, het menselijke gezicht van de fanfare. In 2007 overleden
Dré Ament, meester Jan Mathijs Rietjens en Joop
Dorpmans. Op verzoek luisterde de fanfare bij de
eerste twee uitvaarten de mis muzikaal op. Verder
maakt de secretaris melding van de ziekte van fanfarelid Thieu Korten, terwijl Frans Peeters en
Fred Camp, ‘een tijdje uit de roulatie waren’ zoals
dat pragmatisch aangeduid werd. Wat de blijde
gebeurtenissen betreft viel de geboorte van Sten,
zoon van Paul en Maureen Palmen te melden.
De fanfare luisterde ook de mis op bij gelegenheid
van het diamanten huwelijk van Sjang en Mieke
Maes. Verder wordt er melding gemaakt van het
zilveren huwelijk van Lenie en Peter Henderikx en
de Koninklijke onderscheidingen die Mia Versteegen
en Piet Rietjens ontvingen. Twee leden zegden hun
lidmaatschap op, terwijl de fanfare versterking kreeg
van negen nieuwe leden.

Mia Versteegen-Aendekerk,
voorzitster van het Damescomité kreeg een lintje en
werd benoemd tot Lid in de
Orde van Oranje Nassau.

Piet Rietjens, secretaris van de fanfare,
ontving een lintje. Hij werd benoemd
tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Echtgenote Mia Rietjens en voorzitter
Thieu van Dael keken verheugd toe.
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Fanfarefamilie
Bestuur, muzikanten, niet-spelende leden en adviserende leden, zij maken in feite samen de fanfarefamilie uit. Per 1 januari 2007 werd aan de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM) een totaal
van 108 leden van de Stramproyer fanfare opgegeven. Voor het bestuur, bestaande uit 9 personen en
2 aspirant-bestuursleden, was 2007 een druk jaar.
Elf keer werd er vergaderd, één keer een vergadering in regioverband bezocht, twee keer de vergadering van de LBM, twee keer was men present bij
het Weerter korpsenoverleg en bij een bijeenkomst
over de Weerter Marktconcerten. Daarnaast gaven
bestuursleden bij diverse recepties acte de présence.
Tijdens de jaarvergadering, op 29 maart 2007 in

Jules Henkens – hier met zijn echtgenote
Mia - heeft op de jaarvergadering van 2007
de voorzittershamer van de fanfare
overgedragen aan Thieu van Dael.

verenigingslokaal ‘de Luifel’, werd afscheid genomen
van Jules Henkens die 13 jaar voorzitter van de
fanfare was geweest. Voor zijn betrokkenheid en
grote verdiensten werd Jules benoemd tot lid van
verdienste en ontving hiervoor het bijbehorende
speldje. Els Frenken en Lenie Henderikx werden in
het bestuur gekozen.

De fanfare gaat jaarlijks voorop in de processie naar het kerkhof als afsluiting van
het Allerzielenlof.
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In mei 2007 nam de Internationale jeugdfanfare van Stramproy en Molenbeersel deel aan het Internationaal
Muziekfestival voor de Jeugd in Neerpelt.

Concert op Jesuïtenplatz
In het jaar 2007 waren in het dorp al heel wat
mensen achter de schermen bezig met de voorbereidingen van het eeuwfeest van de fanfare in 2009.
Verder was 2007 géén concoursjaar, er was géén
deelname aan een landskampioenschap te noteren,
er waren géén proms-activiteiten en het Marktconcert in Weert werd afgelast. Muzikale hoogtepunten
waren het Hafa-toernooi in Heythuysen, een herfstconcert met muziekgezelschappen uit Schinnen
en Merum en een concert in Geertruid. Ook werd
deelgenomen aan de Dag van de Blaasmuziek in
Roermond, waar een optreden plaats vond in de
Pandtuin bij de kathedraal. Maar het absolute
hoogtepunt in 2007 was de reis naar Kattenes, met
een muzikale rondgang door de Altstadt van
Koblenz en een concert op de Jesuïtenplatz.
Aan het intern solistenconcours in het vereniginglokaal werd deelgenomen door 30 leden, terwijl
14 Stramproyer muzikanten mee bliezen bij het
Weerter Solistenconcours. Wat de jeugdfanfare
Stramproy-Molenbeersel betreft, deze bestond
25 jaar in 2007. Van de beschermheer kregen de
leden allen een nieuwe trui. Tien optredens verzorg-

den de jeugdige muzikanten; hiervan was de deelname aan het internationale Jeugdconcours in Neerpelt
wel het hoogtepunt. De secretaris noteert met trots
dat deze jeugdfanfare weer als vanouds ﬂoreert.
Op 23 september organiseerde de jeugdfanfare een
muzikaal jeugdtreffen in gemeenschapscentrum
De Zaal; drie korpsen traden voor het voetlicht, maar
door het fraaie weer was de publieke belangstelling
aan de magere kant. De activiteiten van de Grenskapel bestonden voornamelijk uit het opluisteren van
vastenavondactiviteiten.
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Het jaarlijkse tuinfeest bij Ton en Marij Pleunis is altijd een gezellige boel.

miniatuurtje

Drie maol ‘Doornroosjes Broêdsvaart’
Bie gelegenheid van ‘t 40-jaorig bestaonsﬁeëst van fomfaar St. Willibrordus woort door de lede veur de ieërste kieër
de compositie ‘Doornroosjes Bruidsvaart’ ten gehuuëre gebrachtj. Muzikant Sjang Maes spraâk dit muziekstök zoeë aan
det hae ‘t in 1984 bie ‘t 75-jaorig bestaonsﬁeëst opnoe aan de jubilerendje vereiniging sjoônk. En kee, in 2007 toen
Sjang en zien vrouw Mieke 60 jaor getroudj wore speuldje de fomfaar ònger de mès inne kirk wéér hetzelfdje stök veur
‘t broêdspaar.
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Vijf jubilarissen
Jac van Dael en Jo Vonken stopten hun activiteiten
bij de beheerraad van Kreato. Aan Jac van Dael die
ook de instrumenten beheerde, was er voor zijn
30 jarige inzet het speldje van Lid van Verdienste.
Anita Palmen en Inge Camp onderhouden voortaan
de contacten tussen Kreato en de ouders van de
leerlingen. Inge Camp gaat bovendien het beheer
van de instrumenten uitvoeren. Het jaarlijkse Caeciliafeest was ook in 2007 één van de hoogtepunten
van de fanfare, met natuurlijk het muzikaal opluisteren van de mis. Vijf jubilarissen werden gehuldigd:
Jack Palmen, Math Palmen, Rob Heijmans, Cor
Steijvers en Wim Leijssen, waarvan de eerste twee
40 jaar fanfarelid waren en de andere drie 25 jaar.
Het Damescomité werd omgezet in de Stichting
Damescomité Fanfare St.-Willibrordus. In hun

beleidsplan kwam ook naar voren dat zij de Wandelsport Vereniging Stramproy willen omzetten in
een Wandelcomité onder de paraplu van het Damescomité. Van de vele activiteiten van de dames, die
in grote lijnen tot doel hebben gelden in te zamelen
voor de fanfare, wordt de felicitatiekaart bij ieder
jarig fanfarelid erg gewaardeerd.

De jubilarissen: Math Palmen, Rob
Heijmans, Jack Palmen, Cor Steijvers en
Wim Leijssen werden gehuldigd tijdens
het Caeciliafeest in 2007.

Sinterklaas wordt bij zijn intocht in Stramproy begroet door de fanfare o.l.v. Math Palmen.
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Muziekblaadje
De communicatie met de leden van de fanfare vindt
plaats door middel van publicaties in een plaatselijk
weekblad, maar ook via het eigen Muziekblaadje van
de vereniging. Daarnaast kan iedere belangstellende
de website www.fanfare-stramproy.nl raadplegen.
Fanfareleden zetten zich verder in voor de jaarlijkse
donateuractie en er is een groepje dat zieke leden
bezoekt. Kortom, veel leden van de fanfare steken
heel wat vrije tijd in ‘hun’ vereniging. Daarom vond
de secretaris het gepast om aan het eind van zijn
jaarverslag, naast het bestuur en de mensen van de
diverse commissies, drie personen een extra pluim
op de hoed te steken: zoals Jac Janssen die wekelijks
naar Thorn rijdt met instrumenten die gerepareerd
moeten worden, Rein Steijvers die jaarlijks wel zo’n
zestig sponsors weet over te halen om zich aan
te sluiten bij de ‘Vrienden van de fanfare’ en Rob
Heijmans die via bezoek aan scholen en tijdens de
repetities van de jeugdfanfare, nieuwe muzikanten
weet binnen te halen.

Dodenherdenking op 4 mei.

2007: Zo maar een jaar van de honderd in de fanfaregeschiedenis, maar toch heel bijzonder. Juist omdat
het een jaar was waarin de fanfare opnieuw bewees
dat ze onmisbaar is in de dorpsgemeenschap.

158

Deel_4_ Mijlpaal.indd 158

17-03-2009 21:24:21

100
jaar
Jubileum
De fanfare St. Willibrordus viert haar
eerste eeuwfeest in 2009 en uiteraard
zal dit op grootse wijze gebeuren.
Het startschot van de jubileumviering
werd gegeven op de jaarvergadering van

Concerten en concoursen

2007. Op voorstel van het bestuur werd

De belangrijkste activiteiten in het jubileumjaar
zijn natuurlijk de concerten en concoursen.
Want daar laat de fanfare horen wat ze kan, en wat
ze is. Begin mei is er een concert in Cadier en Keer
en half mei het traditionele marktconcert op de
Oude Markt in Weert. Op de slotdag van de feestweek zal de fanfare uiteraard zelf ook concerteren.
In juli zal de fanfare deelnemen aan het Midden
Limburgs Streektoernooi. Op 4 oktober hebben
we ons eigen Herfstconcert. Dat zal dit jaar in het
teken zal staan van het jubileum. Tijdens het herfstconcert zal het programma gespeeld worden van
het Bondsconcours. Dit concours zal plaatsvinden
in het weekend van 17 en 18 oktober.
De jeugdfanfare verzorgt begin april een concert in
Maasbracht en half mei in de Efteling. Ook de jeugdfanfare gaat op concours. Zij zal in het weekend
van 2 en 3 mei deelnemen aan het internationale
muziekconcours in Neerpelt, België.

een aparte organisatie opgezet die de
viering van het jubileum zou gaan
regelen. In de laatste bijlage wordt de
samenstelling van de werkgroepen van
de jubileumviering beschreven. In dit
laatste hoofdstuk vertellen we in hoofdlijnen, onder voorbehoud van wijzigingen, over de activiteiten die rondom
dit jubileum worden georganiseerd.
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Jubileumcompositie
Naast de fanfare viert ook Timmerfabriek Palmen
een jubileum: zij bestaat 200 jaar. Deze jubilea en de
verbondenheid van generaties familie Palmen met de
fanfare, waren voor Math en Nol Palmen aanleiding
om de Engelse componist Philip Sparke opdracht te
geven voor het componeren van een muziekwerk.
De fanfare heeft de afgelopen jaren diverse composities van Philip Sparke gespeeld, zoals ‘Endeavour’,
‘Hymn of the Highlands’, ‘The Land of the Long
White Cloud’, ‘The Sunken Village’, ‘The Year of the

Dragon’, en in vroegere jaren ‘Concert Prelude’ en
‘Jubilee Overture’. Tijdens diverse ontmoetingen met
de componist, onder andere in het Noorse Stavanger,
werd het idee voor de compositie verder uitgewerkt.
In de eerste maand van het jubileumjaar presenteerde Philip Sparke zijn compositie onder de titel
‘Sinfonietta No 4. Stramproy Centennial’. Deze
‘kleine symfonie’ is een aaneenschakeling van
muzikale thema’s in drie delen. Het eerste deel,
‘Moderato’, heeft een gematigd snel tempo. Deel
twee ‘Lento’ is gedragen en rustig, en heeft een verrassende solo voor euphonium. Deel drie, ‘Ritmico’ is
ritmisch en snel, en het slagwerk speelt er een grote
rol in. Philip Sparke omschreef dit deel als ‘A salute
to Carpentry Palmen!’
De titelpagina van de compositie begint met de
volgende tekst: ‘Written for Fanfare St. Willibrordus
Stramproy, Holland, to celebrate their 100th
anniversary in 2009. A gift to the band from Math
en Nol Palmen of Carpentry Palmen, celebrating the
ﬁrm’s 200th anniversary in the same year’.
Sinfonietta No 4 zal voor het eerst gespeeld worden
tijdens de festiviteiten op 28 Juni 2009. In oktober
zal de fanfare Sinfonietta No 4 als keuzewerk
uitvoeren tijdens het bondsconcours.

160

Deel_4_ Mijlpaal.indd 160

17-03-2009 21:24:52

100
jaar

Fanfare St. Willibrordus

Deel_4_ Mijlpaal.indd 161

161

17-03-2009 21:25:53

Logo

Nieuwe uniformen

Het logo van het jubileum is een variant van het
verenigingslogo. Dit is een gestileerde verbeelding
van de drapeau dat de vereniging gewoonlijk bij
openbare optredens met zich mee voert, de laatste
jaren gedragen door Jac Bensch.
Het jubileumlogo is ontworpen door Rob Palmen.
Hij hing de drapeau op aan een schallende trompet.
De muziek die in de vorm van een notenschrift uit
de hoorn komt is de centrale melodie van “Kings of
Brass”, een mars die de fanfare aan het eind van de
eerste eeuw regelmatig heeft gespeeld. Centraal op
de drapeau in het jubileumlogo staat het wapen van
de voormalige gemeente Stramproy. Daarmee wordt
de band tussen dorp en fanfare verbeeld in het logo.
De achtergrondkleur van de drapeau is het blauw
van de nieuwe uniformen. De rode wimpel aan het
vaandel memoreert het jubileum van het
damescomité (DC 40).

In het jubileumjaar is de gehele fanfare in een
kompleet nieuw uniform gestoken. De uniformcommissie is twee jaar bezig geweest om dit te
organiseren. Het meest ter zake kundige commissielid, adviserend bestuurslid Thieu Korten, heeft de
resultaten van de inspanningen van ‘zijn’ commissie
helaas niet mee mogen maken. Hij overleed in 2008
na een slopende ziekte.
De commissie heeft een voorselectie van mogelijke
uniformen gemaakt en daarna een “modeshow”
georganiseerd voor de vereniging. De uiteindelijke
keuze was grotendeels een voortzetting van de
traditie: een donkerblauw driedelig kostuum, een
ontwerp van George Pisa & Zn. Tailleurs in
Eindhoven. Op de ofﬁciële foto van de fanfare van
2009 in dit hoofdstuk is de fanfare gekleed in dit
uniform.
Uniformen zijn erg kostbaar. De commissie organiseerde op 1 juni 2008 in gemeenschapscentrum
“de Zaal” een dienstenveiling om deze grote
investering te ﬁnancieren. Hiervoor was zelfs een
aparte website gebouwd.
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Het bestuur van de fanfare in 2009.
Vooraan v.l.n.r.: Lenie Henderikx-Hendriks en Jac Stultjens (beschermheer).
Tweede rij: Frans Peeters , Theo Gitmans , Anita Palmen-Versteegen , Els Frenken-Henderikx.
Derde rij : Fred Camp ,Thieu van Dael (voorzitter), Ton Pleunis (penningmeester),Piet Rietjens (secretaris).

‘Statiefoto’
De vereniging heeft de goede gewoonte om zichzelf
elke tien jaar te laten fotograferen, en dat is ook in
dit jubeljaar weer gebeurd. In voorgaande hoofdstukken zijn de foto’s gepresenteerd van de jeugdfanfare, de slagwerkgroep, de Grenskapel en het
damescomité. In dit hoofdstuk kunt u de volledige
fanfare en het bestuur vereeuwigd zien.
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De leden van fanfare St. Willibrordus.
1: Mia Versteegen-Aendekerk, 2: Jac Janssen, 3: Jac Creemers, 4: Gerbert Haselager, 5: Jo Vonken, 6: Erik Eggelen, 7: Harry Leijssen,
8: Norbert Beljaars, 9: Henri Baens, 10: Jac van Dael, 11: Dianne Sonderkamp-Nijs, 12: Anita Palmen-Versteegen, 13: Ton Pleunis,
14: Hilde van Dael-Versteegen, 15: Jeroen Gabriëls, 16: Peter Moonen, 17: Paul Palmen, 18: Marieke Baens, 19: Jean Baens,
20: Sanne Heijmans, 21: Susan Steijvers-Ramaekers, 22: Rob Heijmans, 23: May Kwaspen, 24: Michelle Aendenroomer,
25: Kristel Beeren, 26: Lianneke Aendenroomer, 27: Mariëlle Gitmans, 28: Anoek Aertsen, 29: George Sonderkamp,
30: Anne-Marie Hamers-Maes,
31: Jan Peeters, 32: Jules Henkens, 33: Paul Luijs, 34: Math Palmen, 35: Jack Palmen, 36: Cor Steijvers, 37: Frans Peeters,
38: Paul Bovend’Eerdt, 39: Jac Nijs, 40: Herman Bisschop, 41: Joke Indenkleef-Aendekerk, 42: Loes Jacobs, 43: Inge Camp-Steijvers,
44: Josje Heuvelmans, 45: Frank Bovend’Eerdt, 46: Geer Beeren, 47: Sharon Creemers-van Dael, 48: Joost Kwaspen,
49: Theo Hendricks, 50: Rudie Kunnen,
51: Tessa Aendenroomer, 52: Nicole Bovend’Eerdt, 53: Fer Hendricks, 54: Laura Aendenroomer, 55: Saskia Aertsen, 56: Nic Donders,
57: Jan Camp, 58: Alwin Segers, 59: Rob Palmen, 60: Giel Verhaag, 61: Anita Hendrikx, 62: Rein Steijvers, 63: Fred Camp,
64: Koen Baens, 65: Pieter Kwaspen, 66: Leny Henderikx-Hendriks, 67: Miriam Gabriëls, 68: Theo Gitmans, 69: Rosan Coenen,
70: Els Frenken-Henderikx, 71: Piet Rietjens, 72: Jac Stultjens, 73: René Schrader (dirigent), 74: Thieu van Dael, 75: Sjang Maes,
76: Jac Bensch, 77: Dennis van de Vorst, 78: Joep Klaessen, 79: Han Coenen, 80: John van Dael

Fanfare St. Willibrordus

Deel_4_ Mijlpaal.indd 165

165

17-03-2009 21:27:33

Feestweek
De feestcommissie heeft rond de jubileumdatum,
24 juni 2009 een feestweek georganiseerd.
De meeste festiviteiten vinden plaats in het feestpaviljoen aan de Soutsweg, dat speciaal voor het
jubileum wordt opgericht. Maar de feestweek begint
toch in het huistheater van de fanfare, gemeenschapscentrum de Zaal. Op 20 juni is daar een seniorenmiddag met Pierre Cnoops, Sjef Diederen, de
Seniorenkapel, Pierre van Dreiers, Jac Bensch, en de
Strampoyer dialectgroep de Mooshoofpaadzengers.
Op vrijdag 26 juni barst het feestgedruis los in het

feestpaviljoen. Daar is een “Limburgse Feestavond”,
met Harry & de Gebroeëke Zwiêgelkes, Erwin (van
ut Merretkoer), Kartoesj, en Big Benny. Op zaterdag
27 juni is er het galaconcert met het Orkest van de
Koninklijke Luchtmacht en diverse soloartiesten.
De apotheose van de feestweek is op zondag
28 juni. Eerst is er een plechtige Heilige Mis met
fanfare St. Willibrordus in de St. Willibrorduskerk.
Daarna is er een feestelijke optocht door het dorp.
Na een besloten brunch volgt dan de receptie in het
feestpaviljoen. Vervolgens zal de fanfare de jubileumcompositie ten gehore brengen. De dag besluit met
een feestavond.

Jubileumboek
Het boek dat u nu leest is een product van de viering
van het honderdjarig jubileum. Ook hieraan is een
aparte werkgroep twee jaar bezig geweest.

miniatuurtje

Herr Christ, fanfare Stramproy, Holland
In de jaore ﬁeftig vanne veurige ieëw reisdje de Rojer fomfaar nao Krefeld in Duitslandj òm dao mèt te doon ane
vastelaovesj-optocht. Veur ‘t oploestere van deze optocht kreeg de fomfaar ein ﬁnansjeel vergeujing. Ein en anger waâs
door börgemeister Hoeijmakers geregeldj; hae waâs dan oûch de veurzitter. De Rojer muzikante droge dae daâg allein
eine blauwe keel en ein klak terwiel eine roeëje halsdook door de huls van ein duuëske “Molen-lucifers” bie-ein woôrt
gehaoje. Nao aaﬂoûp vònj d’r ein verbroedering plaats mèt Duitse muziekvereiniginge. Oûch kwaam de vraog oppe taofel
ofter inne toekomst mesjien regelmaotig oetwisselinge mèt de zustervereiniging oet Krefeld gehaoje koste waere. Names
Rooj veurdje “òngerdirekteur”Christ Aengevaeren ‘t woôrd. Tot verbazing van de Rojenare wist Christ eine ﬂinke moel
Duits te kalle. Toen de sikkretaris van de Duitsers aan Christ ‘t korrespondensie-adres vroog, zagt Christ sònger zich te
bedinke: “Herr Christ, fanfare Stramproy, Holland”. En hae veugdje d’r nog in ‘t plat aan toe: “Det keumtj altiêd aan!”
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Kindermiddag
In oktober 2009 zal in samenwerking met de
organisatie van het Prinses Christina Concours, en
met behulp van “Classic Express” een muzikaal
evenement georganiseerd worden voor de schooljeugd van Stramproy.

Concertreis
De laatste jubileumactiviteit ligt in de nabije toekomst. De vereniging heeft zich voorgenomen om
in het voorjaar van 2010 op concertreis te gaan naar
Buñol nabij Valencia in Spanje.
Waarom Spanje? Daar zijn diverse redenen voor.
En wie de laatste edities van het Wereld Muziek
Festival in Kerkrade bezocht heeft, weet dat Spanje
een hoogstaande en prachtige eigen traditie van
‘blaosmuziek’ kent. De afgelopen jaren heeft de
fanfare van Stramproy diverse fraaie composities
uit die Spaanse traditie gespeeld. Maar de mooiste
reden is misschien wel dat één van Stramproy’s
zonen, Patrick van Dael, daar woont. De fanfare gaat
dus eigenlijk op visite bij iemand uit Stramproy.
En ook hieruit blijkt nog maar weer eens: de fanfare
St. Willibrordus en de mensen van Stramproy horen
bij elkaar.
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Bijlagen
De concourshistorie van de fanfare
Hierna volgt een overzicht van de belangrijkste
concoursen waaraan de fanfare heeft deelgenomen
in de afgelopen eeuw. Concoursen worden gewoonlijk georganiseerd onder auspiciën van landelijke of
provinciale koepelorganisaties, zoals de Limburgse
Bond van Muziekgezelschappen (hieronder LBM), de
Brabantse Bond van Muziekgezelschappen (BBM), of
de Stichting Federatie van Katholieke Muziekbonden
(FKM).
Concoursen worden georganiseerd op diverse niveaus
van kwaliteit. In de vorige eeuw werd er gesproken
van afdelingen, daarna van divisies. Gewoonlijk worden composities of arrangementen gespeeld in twee
categorieën: een verplicht werk (hieronder aangeduid met V:) en één of meer keuzewerken (K:).

Een concours is een wedstrijd waarbij prestaties worden beoordeeld door een jury die punten toekent. In
de vorige eeuw werd meestal een systeem gebruikt
waarbij maximaal 360 punten behaald konden worden, verdeeld over het verplichte werk en de keuzewerken. Daarna is een systeem ingevoerd met een
maximum van 100 punten.
Het overzicht is een chronologische opsomming. De
eerste regels van een concoursbeschrijving bevatten
zo mogelijk de datum, de organisatie, de locatie, en
het niveau. Daarna volgt zo mogelijk de samenstelling van de jury. Op de regels erna volgen de namen
van de gespeelde werken, tussen haakjes de componisten, en daarna het aantal punten. De laatste regel
beschrijft het eindresultaat.
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1913

Concours Mechelen aan de Maas, 4e afdeling
aanmoedigingsprijs.

1920

1 augustus, Concours Weert, 2e afdeling
V: Morceau de Concert (Overbeeke)
K: La Fee Aux Jeu Bleus
99 punten, 2e prijs.

1921

14 augustus, Concours Budel, 2e afdeling
2e prijs.

1922

4 juni, Concours Eindhoven, 2e afdeling
3e prijs.

1928

Concours Wessem, 2e afdeling
2e prijs.

1929

16 juni, Concours Molenbeersel, 2e afdeling
339 punten, 1e prijs.

1934

Concours Bree, 1e afdeling
1e prijs.

1936

31 mei, Concours Molenbeersel,
afdeling uitmuntendheid
1e prijs.

1952

13 juli Internationaal Muziekconcours, Bree,
1e afdeling
V: Grande Marche Jubilaire (A. Mahy)
K: 1. Neron Ouverture Dramatique (Fr. Popy);
2. Princess Clémentine (J.E. Strauwen)
2e prijs.

1956

5 augustus, Concours LBM, Kessel, 1e afdeling
V: Cassazione No 1( G. Boedijn)
K: Images de France (A. Thiry)
269 punten, 1e prijs.

1957

2 juni, Concours LBM, Grevenbicht, 1e afdeling
V: De vier Bagatellen (P. van Meer)
140 punten
K: Le Secret de Pierrot (F. Popy)
162 punten
1e prijs met promotie.

1960

14 augustus, Concours LBM Beesel,
afdeling uitmuntendheid
Jury: H. Badings, J.H. Claessens en Koeckelkoren
V: Ouverture Miniature (J. Moerenhout) 144 punten
K: Caesar en Cleopatra (G. Boedijn)
137 punten
2e prijs.

1960

25 september, Concours BBM, Heeswijk,
afdeling uitmuntendheid
Jury: de Klerk, J.P. Laro en van ’t Woud
V: Caesar en Cleopatra (G. Boedijn)
163 punten
K: Devon Fantasie (E. Ball)
153 punten
1e prijs met promotie.

1961

Concours BBM, Budel, ere afdeling
Jury: J.P. Laro, van Balkom en Scheifes
V: Rhapsodie Russe (Leemans/de Roeck) 144 punten
K: Bohemian Girl (Balfe/Mellema)
144 punten
1e prijs.

1962

28 juli, Wereld Muziek Concours, Kerkrade
Jury: Wright, Strategier en Walter
V: Le Duc ‘d Olonne (Auber/Mellema)
K: 1. Napoleon (Bilton);
2. Noord Hollandse Paneeltjes (G. Boedijn)
375 punten, 3e prijs en de wimpel voor hoogste
aantal punten sectie Fanfare.

1964

30 Augustus, Concours LBM, Heythuysen,
ere afdeling
Jury: Beekhoven, J.P. Laro en J.H. Claessens
V: Prelude en Rondo (J. Moerenhout) 151½ punten
K: Le Duc d’Olonne ( Auber/Mellema) 149½ punten
1e prijs.
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1970

4 oktober, Concours LBM, Leeuwen,
afdeling uitmuntendheid
Jury: E. Flipse, G. Nieuwland en J.P. Laro
V: Fancy Fair (de Boeck)
164½ punten
K: Petit Triptique (J. Moerenhout)
165 punten
1e prijs met promotie en lof der jury.

1970

13 december, Landskampioenschap FKM,
Roosendaal, afdeling uitmuntendheid
Jury: J.P. Laro, J.H. Claessens, H. van Lijnschoten
V: Normandië (Geehl)
156½ punten
K: Petit Triptique (J. Moerenhout)
153½ punten
1e prijs en de blauwe wimpel.

1975

27 september, Concours LBM, Ransdaal,
ere afdeling
Jury: J. van Ossenbrugge, J. Moerenhout en
W. Hautvast
V: Suite (Segers)
148½ punten
K: A Simple Serenade (M. Boekel)
144½ punten
1e prijs.

1981

27 september, Concours LBM Puth Schinnen,
afdeling uitmuntendheid
Jury: J.H. Claessens, H. van Lijnschoten en
J. van Ossenbrugge
V: Symphonie für Blasmusik
(Koningshofer)
147 punten
K: Ballade
145½ punten
1e prijs.

1982

23 januari, Landskampioenschap FKM, Poeldijk,
afdeling uitmuntendheid
Jury: J.H. Claessens, J.P. Laro en R. van Yperen
V: Dorp in de Zomer (Kors Monster)
144 punten
K: Symphonie für Blasmusik
(Koningshofer)
144 punten
1e prijs.

1986

19 oktober, Concours LBM, Kerkrade,
afdeling uitmuntendheid
Jury: J.H. Claessens, J.P. Laro en J. van Ossenbrugge
V: Three Folk Characters (Waignein) 153½ punten
K: Delisches Tanzspiel (Koningshofer)
156 punten
1e prijs met promotie.

1987

25 januari, Landskampioenschap FKM,
Etten-Leur, afdeling uitmuntendheid
Jury: J.H. Claessens, J.P. Laro en R. van Yperen
V: Normandië (Geehl)
155½ punten
K: Delisches Tanzspiel (Koningshofer)
156 punten
1e prijs en de blauwe wimpel.

170

Deel_4_ Mijlpaal.indd 170

17-03-2009 21:28:06

100
jaar

1990

14 oktober, Concours LBM, Roermond,
ere afdeling
Jury: J.H. Claessens, J. van Ossenbrugge en
P. Kuypers
V: Concertino v. Fanfare (Goorhuis)
159 punten
K: Divertimento Festivo (Ketting)
158½ punten
1e prijs met promotie.

2001

8 juli, Wereld Muziek Concours, Kerkrade,
1e divisie
Jury: D. Lautenbach, N. Nozy, L. Adams, T. Brevick
en F. Neukom
V: Frigthening White (R. Goorhuis)
86.8 punten
K: Concerto for Band (Golland/Woude) 85 punten
1e prijs.

1995

22 oktober, Concours LBM, Posterholt,
afdeling superieur
Jury: P. Kuypers, J. van Ossenbrugge en L. Adams
V: Ballet for Band (Horivitz/Stoff)
154½ punten
K: The Saba Adventure (J. van Dijk)
152 punten
1e prijs.

2004

30 oktober, Concours LBM, Roermond, 1e divisie
Jury: G. Buitenhuis, N. Nozy en L. Adams
V: New Life (M. Hamers)
88 punten
K: 1. Windows of the World (P.Graham);
2. Ardross Castle uit Hymn of the
Highlands (Ph. Sparke)
90 punten
1e prijs.

1998

17 oktober, Concours LBM, Roermond,
afdeling superieur
Jury: P. Kuypers, R. Goorhuis en L. Adams
V: Endeavor (Ph.Sparke/Breuls)
161 punten
K: Images (H. Badings)
159 punten
1e prijs.

2005

20 maart, Landskampioenschap FKM, Tegelen,
1e divisie
Jury: L. Adams, R. Goorhuis en J. van de Roost
V: New Life (M. Hamers)
88 punten
K: 1. Windows of the World (P.Graham);
2. Ardross Castle uit Hymn of the
Highlands (Ph. Sparke)
92.25 punten
1e prijs, landskampioen en de oranje wimpel.
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Overzicht van dirigenten en voorzitters
Voorzitters
1909 – 1917
1917 – 1923
1923 – 1929
1929 – 1941
1941 – 1944
1944 – 1946
1946 – 1947
1947 – 1954
1955 – 1964
1964 – 1969
1969 – 1980
1981 – 1984
1984 – 1992
1992 – 1992
1992 – 1994
1994 – 2007
2007 – heden

Directeuren*
J. (Jean) Maes
J.M. Stals
P.J. Maes
J.H. Creemers (1e periode)
geen verenigingsactiviteiten vanwege de
Tweede Wereldoorlog
J.H. Creemers* (2e periode)
Dokter J.H.C. Wuisman sr.
J.H. Creemers (3e periode)
M.P. Hoeijmakers*
mr. H.J.M. Defesche*
P.A.J. (André) Ament
J.C.C. (Jan) Oudenaarden
J.F.M. (Jac) Janssen
J.J.C. (Jan) Cloquet
P.H.M. (Piet) Rietjens
J.I.J.(Jules) Henkens
M.P.J. (Thieu) van Dael

* J.H. Creemers, M.P. Hoeijmakers en mr. H.J.M. Defesche waren ook
burgemeester van Stramproy.

1909 – 1910
1910 – 1914
1914 – 1917
1918 – 1924
1924 – 1925
1925 – 1940
1940 – 1941
1941 – 1944
1944 – 1951
1951 – 1953
1953 – 1955
1955 – 1966
1966 – 1979
1979 – 1984
1984 – 1992
1992 – heden

Meester F. Stroux & Meester M. Weekers
J. van Dooren
Meester W.H. Crijns
H. van Dooren
Dhr. Trouwen
S.P. van Leeuwen
M.P.J. van Dooren
geen verenigingsactiviteiten vanwege de
Tweede Wereldoorlog
Meester J.H. Cramers
P.J. (Pierre) Steijvers
M. Palmen
A. Partouns
L.H.J. (Léon) Adams
P.H.C.M. (Peter) Peeters
L.M.J.E. (Paul) Koolen
R.H.M. (René) Schrader

* In de vereniging is het sinds jaar en dag gebruikelijk om de dirigent
aan te duiden als ‘directeur’.
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Werkgroepen van het honderdjarig jubileum
Stuurgroep
Theo Gitmans
Thieu van Dael
Erik Eggelen
Anita Palmen–Versteegen
Frans Peeters

Werkgroep Uniformen
Anita Palmen–Versteegen
Thieu Korten ✝
Mia Versteegen–Aendekerk
Piet Rietjens
Dianne Sonderkamp–Nijs
Rudie Kunnen
Susan Steijvers–Ramaekers

Werkgroep Jubileumboek
(zie Colofon)

Werkgroep Feest
Theo Gitmans
Els Frenken–Henderikx
Norbert Beljaars
Lenie Henderikx–Hendriks
Joke Indenkleef–Aendekerk
Kristel Beeren
Mariëlle Gitmans

Werkgroep Concertreis
Frans Peeters
Els Frenken–Henderikx
John van Dael
Rob Palmen

Sponsorwerving
Stuurgroep
Jules Henkens*
Rein Steijvers*
Jac Stultjens*
* Stichting Vrienden van de Fanfare
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Colofon
‘Van dorpse stilte naar muzikale bijenkorf. 100 jaar fanfare
St. Willibrordus in Stramproy’ werd in 2009 uitgegeven door
de fanfare St. Willibrordus te Stramproy bij gelegenheid van
haar eerste eeuwfeest. Dit jubileumboek is samengesteld door
een werkgroep die bestond uit Hilde van Dael–Versteegen,
Thieu van Dael, Gerbert Haselager, Leo Janissen, Jac Janssen,
Toos Kunnen–Driessen, Joeri Ramakers en Piet Rietjens.
Jules Henkens heeft veel research verricht voor het hoofdstuk
‘Van dorpse stilte naar muzikale bijenkorf’, en samen met
Jac van Dael (Pzn) voor de ‘Ledenlijst aller tijden’. Chris Venner
stelde de eerste inventarisatie van Stramproyer rockgroepen
samen. Jac Bensch beschreef de namen van de meeste
accordeonisten uit Stramproy en de samenstellingen van
diverse lokale orkesten. Jack Palmen maakte een eerste inventarisatie van Royer vastenavondmuziek. Frans van Dael leverde
diverse anekdotes. Michel Bongers stelde delen van zijn
archief beschikbaar aan de werkgroep. John van Dael,
Annemarie Hamers–Maes, Sjang Maes, Anita Palmen–
Versteegen, Jan Peters en Giel Verhaag leverden bijdragen
voor de ‘Ledenlijst aller tijden’. Tekstbijdragen voor speciﬁeke
onderwerpen zijn geleverd door John van Dael, Inge CampSteijvers, Theo Gitmans en Eric Eggelen. Lei Steijvers vertaalde
de anekdotes in het boek naar het Stramproyer dialect.
Riny Janssen–Bovend’Eerdt maakte de silhouettekeningen
bij de foto’s uit 2009 van de jeugdfanfare (H. 12) en fanfare
(H. 14).

Fotograﬁe in dit boek is van Jac Brunenberg te Stramproy
(H 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13), C. Ferguson te Hilversum (H. 5),
Harry Hendrikx te Stramproy (H. 0, 6), P. Kwaspen te
Stramproy (H. 3), Ad Meewis te Weert (H. 9, 10, 11, 12, 14),
Moussault en Moussault (H. 4), K. Pufﬁng (H. 4),
Joeri Ramakers te Stramproy (omslag voorzijde, achtergrondfoto’s van fanfare-instrumenten, H 1, 2, 7, 8, 10, 11, 13, 14),
A. Schaad (H. 2), F. Stribos (H. 11) en Fer Traugott (H. 8).
Daarnaast is gebruik gemaakt van foto’s uit het archief van de
gemeente Weert (blz. 20, 78, 81), het archief van Jac van Dael
(Pzn), het archief van de fanfare zelf en uit diverse privécollecties.
De omslag en de vormgeving van dit boek zijn ontworpen en
uitgevoerd door Gerrian Rietjens-Graus uit Stramproy.
Het boek is gedrukt door drukkerij DSW uit Stramproy.
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