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Cadier en Keer, 8 september 2014.

Persbericht voor week 37

Tijdens finale van groots eeuwfeest in Bemelen
Jarige Harmonie St. Laurentius winnaar van de 39e Mars- en Showwedstrijden

Harmonie St. Laurentius heeft zondag j.l. in haar eigen Bemelen op de laatste dag van een uniek jubileumfeest de 
Mars- en Showwedstrijden van de Muziekfederatie Limburg Zuid West naar zich toe getrokken.
De jarige muziekvereniging, onder leiding van tambour-maître Cyril Bollen, instructeur Bert Offermans en dirigent 
Ron Daelemans, behaalde voor de optocht door Bemelen -met feestelijk vlagvertoon door de bewoners langs de 
route- én de showpresentatie nabij hoeve Frijns de hoogste score. 
St. Laurentius maakte in de show van 2014 met uitvoering van De Colonel Bogey March, Golden Swing, My 
Name is Bond, Les Gendarmes de Saint Tropez, Theme from JFK, The Mansions of the Lord, Pinball Wizzard, 
Thriller en Madiba Jive een muzikale reis door 100 jaar muziek. Het werd een schitterende uitbeelding, vol 
variëteit, waaraan een  intensieve voorbereiding vooraf was gegaan, die uitmondde in de zo lang gekoesterde 
overwinning.
Het gezelschap ontving onder luid applaus uit handen van federatievoorzitter Jef Jacobs de wisselbeker, 
beschikbaar gesteld door de Gemeente Eijsden-Margraten.
De publieksjury koos voor Fanfare St. Gertrudis uit St. Geertruid, die  als herinnering de plaquette van de 
organisatie uit handen van beschermheer John Busken in ontvangst mocht nemen. 
Ook de korpsen uit Eckelrade, Mheer, Banholt, Noorbeek/’s-Gravenvoeren en Cadier en Keer, zorgden voor goede 
en verrassende showoptredens, die door de vele toeschouwers met luid applaus werden beloond.
Harmonie Concordia Margraten gaf alleen acte de presence in het optochtgedeelte.

"Een zeer geslaagd concours. Opvallend is de ontspannen manier van de deelnemers zonder de prestaties geweld 
aan te doen. Dit verdient een groot compliment aan alle deelnemende verenigingen, hun dirigenten, instructeurs, 
tamboermaitres, besturen en natuurlijk de muzikanten”. Lof,  aldus jurylid Arnold Wensink.
Alle muziekverenigingen kregen na afloop een kritisch rapport, waaruit ze in stimulerende zin lering kunnen 
trekken naar de toekomst toe.

Tot de genodigden behoorden onder meer subsidiënten, sponsoren en begunstigers van de organiserende 
vereniging, pastor Jos Pijpers van de St. Laurentiusparochie, loco-burgemeester Jos Custers en wethouder 
Jo Bisscheroux van de gemeente Eijsden-Margraten, mevrouw José Aben-Peulen namens het bestuur van de 
Limburgse Bond van Tamboerkorpsen(LBT) en een zware delegatie van het LBT-district Maastricht met voorzitter 
Guus Horssels in zijn midden,  die tevens het bondsbestuur vertegenwoordigde.

Gastvereniging, de 100-jarige Harmonie St. Laurentius uit Bemelen, zorgde voor een perfecte organisatie en kan 
terugzien op een succesvol verlopen evenement en tevens een waarlijk besluit van een zeer geslaagd eeuwfeest. 
Er was sprake van een overweldigende publieke belangstelling en de aanwezigen genoten met volle teugen, onder 
ideale weersomstandigheden, van deze activiteit, die voor de 39e keer werd gehouden.
Tijdens de afsluiting van het jubileumweekend, met in de hoofdrol DJ-duo Wipneus en Pim, was er  urenlang 
volop "Stimmung” op de unieke locatie van de authentieke Hoeve Frijns in Bemelen.

In 2015 is het 18e drumbandfestival op vrijdag 10 april in Eckelrade, de 40e Mars- en Showwedstrijden op zondag 
6 september te Noorbeek en het 56e Concerttreffen op vrijdag 30 en zaterdag 31 oktober in Bemelen. Deze laatste 
activiteit is verplaatst van het weekend vóór Hemelvaart naar het laatste weekend in oktober.

Met federatieve groet,
namens het bestuur,

Jef Jacobs, voorzitter.
Website: www.stlaurentiusbemelen.nl 


