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Woord van de voorzitter 

 

Sinterklaas is alweer vertrokken naar Spanje, Kerst is in aantocht en het 

jaar 2019 loopt langzamerhand op z’n einde.  

Sint Joris kijkt terug op een bewogen verenigingsjaar. De schutters hebben 

meegedaan aan verschillende Kringkampioenschappen en hoge prijzen behaald. 
Onze schutterij weet de hoge positie die ze in schuttersland bezetten, jaar op jaar 

te behouden. 

Voor de fanfare was het promoveren naar de tweede divisie het hoogtepunt 

van het jaar. We legden zelfs beslag op de dagprijs, de hoogste beoordeling van 
de concoursdag in Terneuzen! Enkele citaten uit de juryrapporten: met veel 

energie gespeeld met mooie articulatie en ritmiek, lijnenspel uitstekend 

neergelegd, goed gespeelde solo’s, complimenten voor het slagwerk, zeer strikt 

samenspel, een bijzondere uitvoering door knappe fanfare.  

Maanden van repeteren heben geresulteerd in deze prachtige prestatie. 
Complimenten aan onze dirigent Frans van Dun dat hij in korte tijd onze 

vereniging naar een hoger niveau heeft weten te brengen waarbij de gezelligheid 

niet onder druk is komen te staan. Dat heel Dorst trots is op Sint Joris blijkt uit de 

vele felicitaties die we hebben mogen ontvangen. 

Het sluiten van onze thuisbasis Café Dorpzicht van de familie Van Tilburg 
heeft ons zeer geraakt. Na bijna 100 jaar zijn op zoek gemoeten naar een nieuwe 

repetitie ruimte. Gelukkig hebben we deze gevonden in het nieuwe café Mira’el 

van Hans Biemans. Binnenkort hopen we hier onze eerste noten te kunnen blazen. 
We zijn heel blij dat we als vereniging in ons eigen dorp kunnen blijven. 

Zondagmiddag 26 januari a.s. geven we in café Mira’el een Housewarming 

Winterconcert. 

Het is een grote eer dat we gevraagd zijn voor het 10de Begijnhofconcert 
in Breda dat plaats zal vinden zondagmiddag 14 juni a.s. Orkesten van naam 

hebben andere jaren hier het concert verzorgd. Het belooft een bijzondere middag 

te worden op een unieke locatie. 

Veel energie en tijd is gestoken in het enthousiast maken van jongeren voor 

muziek. Dit heeft geresulteerd in 6 nieuwe leden voor het Opleidingsorkest. Het 
geeft een nieuwe boost aan de vereniging om nieuwe mensen te mogen 

verwelkomen. De komende weken geven zij acte de presence bij verscheidene 

kerstbijeenkomsten. 
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Ook in het nieuwe jaar zult u nog vaak van ons horen en we hopen dat we 

wederom op uw support en bezoek aan onze concerten mogen rekenen. 

 

Wij danken ieder voor de aangename onderlinge samenwerking. 

 

Mooie Kerstdagen en een Voorspoedig en Gezond 2020 gewenst! 

 

 

Dion van den Wijngaard 

Voorzitter St. Joris 
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Mededelingen 

 

We mogen een flink aantal nieuwe leden verwelkomen bij Sint Joris: 

Catarina Neves (trombone),  

Lise Hazenberg (bugel),  

Mathilde Huyskes (alt-saxofoon),  

Feline van der Zwaal (bugel),  

Kars van der Heijden (trompet),  

Thijs van Geel (alt-saxofoon),  

Stella Suijkerbuijk (alt-saxofoon). 

 

De volgende leden hebben hun lidmaatschap opgezegd: 

Hans van Alphen en Marique Goos. 

  

Kopij volgende Heraut 

 

De teksten voor een volgende Heraut graag zo snel mogelijk schrijven en 

verzenden naar: 

deheraut@sintjorisdorst.nl 
 

 

Kopij website www.sintjorisdorst.nl 

 

Voor grote bestanden en foto´s is het E-mail adres van de Heraut niet 

geschikt, met ongeveer 10 foto´s kun je de gehele mailbox volzetten (20 MB) en 

daarmee blokkeren. 

Gebruik hiervoor onderstaand adres, hier kan ruim 100 keer zoveel 

informatie op! 

Stuur alles wat interessant is voor St. Joris, dus ook foto´s naar: 

sintjorisdorst@gmail.com  

mailto:deheraut@sintjorisdorst.nl
mailto:sintjorisdorst@gmail.com
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Blazersklas groep 5  

 

Ook afgelopen schooljaar heeft St. Joris op de basisschool weer een 

blazersklas georganiseerd voor de leerlingen in groep 5.  

 

De leerlingen konden kiezen uit de volgende instrumenten: sopraan 
saxofoon, alt saxofoon, bugel, trompet, hoorn, trombone en bariton. De leerlingen 

kregen één instrument in bruikleen van de fanfare. Logistiek betekent zo’n 

blazersklas nogal wat.  

 

Dit betekende dus dat al de instrumenten van St. Joris die niet continu in 

gebruik zijn door onze leden, van zolder werden gehaald, gecontroleerd en 

geregistreerd. Nadat was afgesproken dat de eerste blazersklas les zou zijn op 
vrijdag 11 januari, moesten al die instrumenten naar school worden gebracht en 

worden opgeslagen in een lokaal. 

 

Marcel Verbruggen van 040 muziek heeft deze blazersklas, net als de 

voorgaande jaren, wederom georganiseerd. De leerlingen leren in 9 weken het 
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muzieknotenbeeld. Zij krijgen de kans om kennis te maken met het leren bespelen 

van een blaasinstrument. Dank aan al de St. Jorismuzikanten die tijdens deze 

lessen hebben geassisteerd (en (eindeloos) ventielen hebben geolied!)! 
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Om eens te ervaren hoe het is om met “echte” muzikanten samen te spelen 

werden de leerlingen uitgenodigd om mee te komen spelen met het 
opleidingsorkest van onze fanfare. Tijdens deze 2 repetities in maart hebben 

ongeveer 10 leerlingen ervaren hoe het is om samen muziek te maken onder 

leiding van dirigent Hilco van Elshout! 

Na de 9 blazersklassen was groep 5 klaar voor het eerste muziekoptreden/ 
concert! Op vrijdag 29 maart was het slotconcert voor de andere kinderen van de 

school en natuurlijk de familie, vrienden en kennissen die willen komen luisteren. 
Iedereen was verrast over de muzikale vaardigheden die zij in zo’n korte tijd 

hebben geleerd in de blazersklas. 
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Doordat er veel enthousiaste leerlingen waren voor een mogelijk vervolg 

van de Blazersklas, hebben we Wilfred Werkman benaderd voor Blazersklas deel 
2. Voor 9 enthousiaste leerlingen op bugel, trompet, altsax en sopraansax heeft 

Wilfred vanaf 11 april tijdens Blazersklas deel 2 op 9 donderdagmiddagen in april, 

mei en juni een uur muziekles gegeven in het lokaal van de voorschool.  

 

 

 

Ook 

hebben we een 

“Doe je mee-
concert” 

georganiseerd 
op zaterdag 13 
april.  
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Daar werd samen gespeeld met muzikanten van de fanfare, werden solo’s 

ten gehore gebracht en duetten gespeeld.  

Ook Eva deed samen met Feline een duet: mondharmonica samen met 

bugel: een niet eerder vertoonde versie van “Op een klein stationnetje” en 

superleuk natuurlijk.  

Alle deelnemers kregen een leuk aandenken (sleutelhanger) aan dit 

optreden! 
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En dat is nog niet alles, want ook bij het Zomerconcert bij Stichting Pim op 

dinsdag 25 juni waren de blazers van Blazersklas deel 2 aanwezig. En wederom 

een geslaagd optreden in een prachtige tuin voor een geweldig publiek! 

 

Tijdens de laatste les op donderdag 27 juni kregen al de leerlingen van 

Blazersklas deel 2 een oorkonde uitgereikt! 

Een zestal leerlingen heeft aangegeven echt op muziekles te willen. 
Hiervoor heb ik gesproken met muziekschool h19. h19 heeft een speciaal pakket 

voor hen gemaakt, zodat deze leerlingen, voortbordurend op de blazersklas, in 
kleine groepjes zullen leren een blaasinstrument te bespelen. Hopelijk kan op 

korte termijn hun volgende optreden worden aangekondigd! 

En goed nieuws voor de leerlingen in groep 5 van komend schooljaar: de 

toezegging vanuit school is er dat ook voor hen een blazersklas volgt! 

 

Muzikale groet, 

Lonneke Nouws  
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Workshop muziek in de kleuterklassen 

 

Door de actieve kleuterjuffen kwam de vraag bij onze fanfare binnen of wij 
de eerste woensdag na de herfstvakantie mee wilden doen aan een thema in de 

kleuterklassen. Het thema heette “De muziekschool” en er zouden 4 workshops 

verzorgd worden: dans, toneel, goochelen en natuurlijk muziek. 

Elly-Ann en ik hebben deze kans gegrepen om ook de 4-6 jarige kleuters 

kennis te laten maken met muziek. Om 8.45u meldden wij ons bij de kleuterjuf, 
zetten de 2 meegenomen bugels in een hoekje, zetten de banner op en wachtten 

af op wat er zou komen. 

 

De 3 kleutergroepen waren verdeeld in 4 groepen van elk ongeveer 17 

kinderen, die wij in 25 minuten wat mochten bijbrengen over muziek. Dit was een 
leuke bezigheid, waarbij we begonnen met het nabootsen van herfstgeluiden met 

onze handen en voeten…. Dat harde stampen ging de kleuters goed af, maar ook 
het zacht klappen ging wel aardig. Een aantal van dergelijke combinaties pasten 

we toe… en toen was het natuurlijk tijd voor “het echte werk” en haalden wij de 

bugels uit de hoek.  

Onder vermelding dat ze dit NIET mogen 

oefenen tijdens het eten, hebben we de kinderen laten 
oefenen met de mond-/blaasbeweging die nodig is 

voor het krijgen van geluid uit een koperen 

blaasinstrument. Na heel wat gepruttel (en net geen 
gespuug) was het tijd om het instrument tegen de 

mond (trillende lippen) te zetten… en zo leuk om die 
verbazing en verontwaardiging weer op de gezichten 

te zien op het moment dat er daadwerkelijk “klank” uit 
het instrument kwam doordat ze hun lippen lieten 

trillen.  

 

Uiteraard hebben wij ook de juffen uitgedaagd het te proberen. Juffrouw 

Monique heeft “heel vroeger” hoorn gespeeld bij fanfare St. Joris… Ze was ervan 
overtuigd dat ze het niet meer zou kunnen, maar ook zij kreeg, net als de andere 

juffen, na een aantal pogingen geluid uit de bugel! Zelfs de allerkleinsten (voor 

de jongste was het zelfs pas haar derde schooldag) lukten het klank te creëren: 

Deze ochtend was voor ons dus al weer geslaagd.  
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Club van 50 

  

      
AUTOBEDRIJF JOOSEN  ELS EN WALTHER   RIA EN PIET   

  HOOSEMANS  VAN ALPHEN  
      
      
      

BIEMANS CONSTRUCTIE  FAM J.B. KLAASSEN  CORINE EN HANS  
  BOSLAAN  BLOM  
      

      
      

TON BRABERS  PETER KUIJSTERMANS  PIET EN MARIJ  
    BROEDERS  
      
      
      

LOUIS BROEDERS  PEEME ICT SERVICES BV  WILMA EN HENK  
    BROERS  
      

      
      

PIET BROEDERS  ARNOLD VAN RIEL  LOES EN GIJS  
    CRIELAARD  
      
      
      

CAMPING   JACK VAN TILBURG  KAREL GORISSEN  
DE EEKHOORN    RIJEN  

      

      
      

ELLY'S HAIRLINE  V.O.F. VISHANDEL  KABEL DESIGN  
  JACOB DE GRAAF EN ZN  OOSTERHOUT  
      

      
      

HARRY EN LIES  HANNIE EN JAN   ANNEMARIE EN FRANS   
CLAASEN  VAN VELTHOVEN  KEIJZERS  

      
      

      
CRATAEGUS  S. VERHULST  CARLA EN PETER  
WOONZORG    KLEIJS  

      

      
      

WIM VAN GOOL  FAM. L. VOLDERS  JAN KRIJNEN  
      
      

      
      

ANNEMIEK EN COR   DION VAN DEN   LOES EN APPY  
DE HEER  WIJNGAARD  VAN MOURIK  
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Club van 50 

 
       
 ANNIE DE SWART  TOOS EN TON  UW NAAM ?  
   THIJSSEN    
       
       
       
 THEO LEENDERS B.V.  BERNARD EN     
 OOSTERHOUT  JACQUELINE VERHULST    
       

       
       
 ASTRID EN MARTIN  MARIA VAN DER    
 TROMMELEN  HOOFDEN    
       

       
       
 JANUS VOLDERS  DE VLIERT    
 DORST  SIERBESTRATING    
       
       
       
 TANDARTSENPRAKTIJK  FAM. DONKERS    
 VAN DER HEIJDEN      
       

       
       
 ELS EN GERRIT  VOLDAAN FACTORING     
 DE KANTER  B.V.    
       
       
       
 ANNY EN KEES  JACK EN ANDREA    
 DE KOK  KUYSTERMANS    
       
       
       
 HELMA EN JACK  BEUM    
 BOOMAARS      
       

       
       
 RIA EN JOHAN  CORNÉ EN WILLIE    
 NOUWS  VAN GOOL – VAN DORST    
       
       
       
 GERARD EN JULIA  CORRY EN HARRY    
 PEETERS   VAN DEN BOSCH    
       

       
       
 JOLANDA EN STIJN  MW. C. KUIJSTERMANS    
 RENDERS      
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Vervolg workshop muziek in de kleuterklassen 

 

In de “pauze” hoorden we van Mieke 
Bastiaansen (zei deed de toneelworkshop) 

dat zij de kleuters wilde laten toneelspelen 

alsof ze trompet spelen. Hilarisch was het 
verhaal dat de kinderen die net onze 

muziekworkshop hadden gehad toen 
meteen spontaan voor gingen doen hoe 

dat moet, met pruttelende lippen en 
rondspetterende spetters. Mieke wist niet 

wat haar overkwam, want zij had geen 

idee dat dat (ongeveer) dé manier is om 

geluid uit een koperen blaasinstrument te krijgen. Lachen hoor!  

 

Ook Nathalie Emmen (zij verzorgde de dansworkshop) en Jochem Nooijen 

(hij verzorgde de goochelworkshop) hadden leuke verhalen over enthousiaste 

kinderen. 

 

Na deze pauze kregen we nog twee groepen in de carrousel die bij ons een 

workshop muziek kwamen volgen. We merkten dat ze allen wat moe aan het 

worden waren, maar zodra er geblazen mocht worden op de bugels, hadden ze 
voldoende energie om nog even lekker te knallen.  

Geweldig dat ze op deze leeftijd al zo’n lol hebben in het “blazen op een toeter”… 

hopelijk houdt dat enthousiasme aan: Dat van ons in elk geval wel! 
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Na afloop kregen we van de juffen nog een reep heerlijke chocolade… dat 
had natuurlijk niet gehoeven, maar werd zeker door ons op prijs gesteld. En 2 

dagen later kregen we zelfs nog 2 heuse kunstwerken die de kleuters hadden 

gemaakt om ons te bedanken! 

 

                       
 

Was getekend, 
Met muzikale groeten, 

Elly-Ann van Alphen en Lonneke Nouws  
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Brief van Olav 

 

Met een grote bus naar Terneuzen….. 

Eindelijk gaan we met z’n allen op concours om te laten zien hoe goed de 

fanfare is. Het werd tijd, ik heb het vaak tegen het bestuur gezegd maar ze wilden 
niet luisteren. M’n zus heb ik meegenomen en de bus is helemaal vol met 

enthousiaste doch ook wel een beetje zenuwachtige muzikanten. Ik ook, want als 
onze dirigent Frans niet komt dan moet ik het van hem overnemen. Gelukkig staan 

Frans en ook Jochem ons in Terneuzen al op te wachten. We worden ontvangen 

met koffie en een plakkerige Zeeuwse bolus die Jochem zelf gemaakt heeft. 

Lekker! 

Nog een generale repetitie. Ik heb er de afgelopen weken al zoveel 
meegemaakt, maar nu echt de allerlaatste. In de loop van de middag gaan we 

naar de grote concertzaal. Die ziet er spannend uit. Het podium is voor Sint Joris. 
Ze spelen de sterren van de hemel. Het doet me heel goed. Het wachten op de 

prijsuitreiking duurt lang. Ze hebben toch kunnen horen dat we de beste zijn van 

de dag?  

Eindelijk mag onze 

voorzitter naar voren komen en we 
krijgen te horen dat we hele hoge 

punten hebben gescoord. Zie je 

wel, ik wist het dat Sint Joris de 
beste is van alle orkesten! Met vol 

plezier terug naar Dorst. We gaan 
eten en drinken in ons nieuwe café 

in de Spoorstraat. Rustig kan ik, als 

buiten dirigent, even met Frans de 
dag doornemen. Ze hebben het 

goed gedaan en Frans is het hier 
mee eens. Iedereen geeft me een 

hand om me te feliciteren. Ik voel 
me de koning te rijk. De weken 

erna fiets ik met opgeheven hoofd 

door Dorst en ik voel me apetrots. 
Ik ben blij dat we binnenkort weer 

in Dorst kunnen repeteren. Rijen is 
me te ver weg, Sint Joris hoort 

thuis in Dorst. 
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Olav 
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Shell-journaal van Nederlandse harmonie- en 
fanfareorkesten 

Uit het Shell journaal door Joost van Beek. 

Hoofdstuk 8: Een concours met allure. 

 

Let op!! Dit journaal is uitgegeven in 1981 en letterlijk overgenomen. 

Blz. 84 t/m 89. 

 

 

Volgende keer: Orkesten in soorten. 

 

Louis 

 

 

Een concours met allure  

Eén concours in ons land heeft grote bekendheid gekregen en steekt 
daardoor boven alle andere uit. Waarmee niet gezegd is dat het met de 

concoursorganisatie in Nederland niet zo best gesteld is. Nederland heeft in haar 

muziekfederaties kundige organisatoren en de concoursen die overal in ons land 
worden gehouden, zijn zonder meer voorbeelden van degelijke voorbereiding, 

gestoeld op rijke ervaring. Toch is er dat ene concours, dat zich van alle andere 
muziekwedstrijden heeft weten te onderscheiden en dat grote nationale, maar 

vooral ook internationale bekendheid heeft gekregen: het Wereld Muziekconcours 

te Kerkrade.  

Het is geen wonder dat dit voor de blaasmuziek zo belangrijke evenement 

juist in Zuid-Limburg ontstond, in het hartje van de mijnstreek. We hebben bij de 
geschiedschrijving van de blaasorkesten al gezien dat in dichtbevolkte industriële 

centra de blaasmuziek als volkskunstbeoefening een rijke voedingsbodem had. 
De mijnstreek is daar een voorbeeld van en nog altijd geldt Zuid-Limburg als een 

landsdeel met vele voortreffelijke blaasorkesten. Zo telde de gemeente Kerkrade 

- Europa's oudste mijnstad - in 1950 alleen al twaalf amateur-blaasorkesten. Ook 
alle andere gemeenten in de mijnstreek telden en tellen tal van enthousiaste 
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blaasmuziekbeoefenaars die hun drang naar cultuur in vele muziekverenigingen 

uitleven.  

Twee Kerkraadse harmoniegezelschappen organiseerden in de zomer van 

1950 een concert in Kerkrade, waarbij ze ook een buitenlands gastorkest 

uitnodigden. Dat was de Frickley Colliery Band uit Yorkshire, Engeland. De leden 

van die band zijn hoofdzakelijk mijnwerker van beroep.  

Door dit concert ontstond eigenlijk het nu zo befaamde Wereld 
Muziekconcours. Het klikte tussen de Engelse en Kerkraadse musicerende 

mijnwerkers. Hoe kan het ook anders. Ze hadden dezelfde harde broodwinning, 
ze hadden dezelfde liefde voor muziek, die tot uiting kwam in hun voortreffelijk 

orkestspel. Dan worden taalbarrières gemakkelijk overwonnen en worden 

vriendschappen voor het leven gesmeed. Het werd voor de muzikanten een 
onvergetelijk feest op basis van hun gezamenlijke liefhebberij en - we kennen dat 

allemaal - bij het afscheid nemen van die nieuwe vrienden en kennissen van 
overzee was het alsof er iets kostbaars werd afgenomen. Het was allemaal zo 

mooi en zo goed geweest, maar van zo korte duur! Dat deed de idee ontstaan om 

al in het daarop volgend jaar in Kerkrade een internationaal concours te 
organiseren. Men zag heel goed in dat zoiets een waagstuk was en het 

pessimisme en de geringschatting die aanvankelijk het deel van de 
initiatiefnemers waren, waren dan ook niet geheel en al ongegrond. Maar men 

zette door en ziedaar, de Kerkraadse bevolking begon zich in bijzondere mate 
voor het waagstuk te interesseren en wat meer was, men raakte enthousiast. Ook 

de toenmalige burgemeester, de heer Bocht, raakte in voor het plan en het was 

op zijn initiatief dat alle twaalf Kerkraadse muziekverenigingen bij de uitvoering 
ervan werden betrokken. De basis werd toen aanmerkelijk verbreed, ook doordat 

de bevolking zich ging inzetten voor het plan. Massaal bood men aan de te 
verwachten buitenlandse muzikanten onderdak te verlenen. Het werden er 

vierduizend, want maar liefst tachtig korpsen uit binnen- en buitenland meldden 

zich aan.  

Het eerste Wereld Muziekconcours ging in augustus 1951 van start en 

dankzij de inzet van de Kerkraadse bevolking en ook die van omliggende plaatsen 
werd het een ongekend succes. Daardoor aangemoedigd besloten de 

organisatoren het muziekfeest tot een periodiek terugkerend gebeuren te maken. 

Er werd gekozen voor een termijn van vier jaren. Dankzij de opgedane ervaringen 
kreeg het concours ieder jaar een professionelere aanpak en het is nu zo dat 

Kerkrade er al lang niet meer tegen opziet tienduizend muzikanten onderdak te 

verlenen.  

Het muziekfestijn groeide uit tot een muziekgebeurtenis van internationale 
betekenis. Aan het in 1981 gehouden negende concours namen 
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muziekgezelschappen uit 26 landen deel, onder meer uit Canada, de Verenigde 

Staten, Nieuw-Zeeland, Indonesië, Thailand, Israël en Japan. De 
muziekwedstrijden zijn verdeeld in wedstrijden voor drum- en showbands in het 

Gemeentelijk Sportpark en concertwedstrijden voor harmonie- en fanfarekorpsen 

en brassbands in de grote Rodahal. Ook is nu een plaatsje ingeruimd voor 
amateur-strijk- en symfonie-orkesten. Tijdens het drie weken in beslag nemende 

muziekfestijn worden bijzondere concerten gegeven door vermaarde 

binnenlandse en buitenlandse vakorkesten, zowel symfonie- als blaasorkesten.  

In de laatste drie concoursen werd ook het onderdeel dirigenten wedstrijd 
opgenomen, waarbij aan 24 jonge, voorgeselecteerde dirigenten uit binnen- en 

buitenland de kans wordt geboden 'door te breken'. Zij kunnen een gouden, een 

zilveren of een bronzen dirigeerstok winnen voor hun prestatie. De belangstelling 
voor deze dirigentenwedstrijd is groeiende, met als gevolg dat zich kandidaten uit 

alle delen van de wereld aanmelden. Dit maakt een strenge voorselectie 

noodzakelijk.  

Hoofdzaak van het Wereld Muziekconcours blijven echter de 

concertwedstrijden en men gaat al zo ver de uiteindelijke winnaars in de 

topklassen aan te merken als wereldkampioenen.  

De invloed van het Wereld Muziekconcours op het amateuristisch 
musiceren in het algemeen is moeilijk te peilen, maar het is een feit dat dit 

werkelijk fantastische muziekgebeuren grote positieve invloed heeft gehad. Zo 
heeft het belangrijke componisten in Nederland en ook uit het buitenland 

geïnspireerd tot het componeren van werken 'met bestemming Kerkrade'. Een 

verrijking en vernieuwing van het repertoire!  

Dat het Wereld Muziekconcours zou uitgroeien tot een muziekevenement 

van internationale bekendheid en reputatie is een prestatie die voor het grootste 
deel te danken is aan de gemeente Kerkrade, haar spontane bevolking en haar 

doortastende organisatoren. Jammer genoeg niet aan de media, met uitzondering 

dan van de provinciale pers. Ondanks de geringe aandacht die dit grootse 
muziekgebeuren in Nederland krijgt, wint het Wereld Muziekconcours buiten onze 

grenzen nog steeds aan populariteit. In het buitenland zult u in de kranten dan 
ook meer over Kerkrade kunnen lezen dan in eigen land! Nederland is op het 

gebied van de amateuristische blaasmuziekbeoefening - we zeiden het reeds 

eerder - wel toonaangevend, maar Nederland weet dat niet.  
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Verjaardagskalender 

 
Henny Tonnet   12-jan 

Jeroen Tonnet   12-jan 

Anton van Alphen  30-jan 
 

Rob Vermeulen   3-feb 
Frans van Dun   6-feb 

Elly-Ann van Alphen  7-feb 

Thijs van Geel   17-feb 
Louis Volders   20-feb 

Adri Verhulst   22-feb 
Ghisêl Crielaard   23-feb 

Bart van der Kooij  23-feb 
Dion van den Wijngaard 29-feb 

 

Xander Vermeer  6-mrt 
John Bekers   22-mrt 

 
Jan van Alphen   4-apr 

Imelda Wirken   24-apr 

Anne-Marie van Alphen  25-apr 
Corné Wirken   30-apr 

 
Pierre Volders   2-mei 

Erica Bekers   3-mei 

Dorene van der Hoofden 7-mei 
Stella Suijkerbuijk  8-mei 

Kars van der Heijden  13-mei 
Feline van der Zwaal  14-mei 

Joost Volders   20-mei 
Jochem van Velthoven  22-mei 

 

Mathilde Huyskes   2-jun 
Jan Bekers   7-jun 

Bas Jansen   9-jun 
Ronald Hartingsveld  10-jun 

Jac van Tilburg   12-jun 

Frank van der Kooij  13-jun 
Peter Nouws   19-jun 

Hilco Elshout   25-jun  
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Activiteitenkalender 2020 

 

zondag 26 januari 2020   Housewarming winterconcert bij Mira'el,  

aanvang 14.30 uur, aanwezig 13.30 uur 

 

donderdag 30 januari 2020  Oud papier ophalen 

 

donderdag 27 februari 2020  Oud papier ophalen 

 

donderdag 26 maart 2020  Oud papier ophalen 

 

donderdag 30 april 2020   Oud papier ophalen 

 

dinsdag 30 juni 2020   Pleinconcert bij Stichting Pim 

 

donderdag 28 mei 2020   Avondvierdaagse 

 

donderdag 28 mei 2020   Oud papier ophalen 

 

vrijdag 12 juni 2020   Generale repetitie Begijnhofconcert 

 

zondag 14 juni 2020   Begijnhofconcert. Aanwezig 9.00 uur,  

aanvang concert 11.00 uur 

 

donderdag 25 juni 2020   Oud papier ophalen 

 

donderdag 30 juli 2020   Oud papier ophalen 

 

donderdag 27 augustus 2020  Oud papier ophalen 

 

donderdag 24 september 2020  Oud papier ophalen 

 

zondag 4 oktober 2020   Processie, 1ste zondag in oktober 

 

donderdag 29 oktober 2020  Oud papier ophalen 
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zondag 15 november 2020  Sinterklaas intocht 

 

donderdag 26 november 2020  Oud papier ophalen 

 

woensdag 30 december 2020  Oud papier ophalen 
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Muziekinstrumenten en toebehoren 

  

 
Zuideindsestraat 17 – 4921 XK Made 

Telefoon 0162- 685544 

 

AANNEMERSBEDRIJF 

 BALLEMANS b.v. 
 

 voor al uw timmerwerken zowel nieuwbouw als 
 onderhoud, ook levering van diverse bouwmaterialen 
 

 Bavelstraat 1 Peelbaan 1 
 4849 PR Dorst 5121 DB Rijen 
 tel. 0161-411284 tel. 0161-222422 

 

 

 

Jan Marie Wouters 
 

  Piano 

  Keyboard 
  (Bas)gitaarlessen 

  in diverse stijlen 

  Drumlessen 

  Zanglessen 

  Amv lessen Bel voor informatie 

Studio Jan Marie 

(0161) 416968 

06-22406517 

 

 
 

 

 

 

 

  

  Waar je uit 
  Thuis bent 

  

  





 


