
Jubileumweekend St Agnes Bunde 

 

Afgelopen weekend was een hoogtepunt in het jubileumjaar van de 100-jarige harmonie en 

drumband St. Agnes in Bunde. In een tot concertzaal omgetoverde bedrijfshal van Dolmans 

Landscaping vonden op zaterdag en zondag diverse activiteiten plaats in het kader van dit jubileum. 

 

Galaconcert 

Het feestweekend opende zaterdagavond met een Galaconcert, dat mede werd opgeluisterd door 

Martin Hurkens, Pascal Pittie en Daphne Ramakers.  

Tijdens het concert werd de wereldpremière uitgevoerd van “Voyage Initiatique”, een 

compositieopdracht van de jubilerende vereniging. Het werk, dat geïnspireerd is op de geschiedenis 

van Bunde en van St. Agnes, werd opgevoerd in aanwezigheid van de Franse componist Alexandre 

Kosmicki en werd door het publiek enthousiast ontvangen. 

Het programma kende verder muzikale hoogtepunten uit het populair-klassieke repertoire. 

Daarnaast voerde het orkest een aantal swingende werken uit.  

Bijzondere aandacht was er tijdens het concert voor de herdenking van de bevrijding van Zuid-

Nederland 75 jaar geleden. Met onder meer “Requiem for a Soldier” en “75 Joar Vreej” van 

Christiaan Janssen met tekst van Frans Pollux  stonden musici en publiek hierbij stil. In vrijheid samen 

kunnen zijn is immers geen vanzelfsprekendheid en heeft vele offers gevraagd. 

 

Kroon op het werk 
Het Galaconcert kreeg een 
onverwachte toegift.  
Dirigent Jacques Claessens, die 
met dit concert ook zijn 
veertigjarig jubileum vierde, 
ontving aan het eind van de 
avond uit handen van 
burgemeester Mirjam Clermonts 
de versierselen die horen bij de 
onderscheiding tot Ridder in de 
Orde van  Oranje Nassau. 
Claessens, die de volle veertig 
jaar van zijn dirigentschap op de 
bok staat bij St. Agnes, werd door 
de burgemeester geroemd om 
zijn passie voor muziek en zijn 
inspirerende uitstraling. 
Een ovationeel applaus 
onderstreepte de waardering 
voor de onderscheiden dirigent. 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Receptie en feest 

Op zondag werd dit weekend vervolgd met een gezamenlijk ontbijt, gevolgd door een receptie van 

de jubilerende vereniging. 

Tijdens deze receptie bracht de Koninklijke Fanfare Concordia uit Ulestraten namens de 

samenwerkende Meerssense muziekgezelschappen een serenade aan de jubilerende vereniging en 

de onderscheiden dirigent. 

Het Steuncomité van St. Agnes bood vervolgens namens de steunleden van de vereniging een 

gloednieuwe pauken set aan de vereniging aan. 

 

 
 
 

 

 

Verder bood Wiel van Mulken de door hem geschreven ‘Kroniek van 100 jaar St Agnes’ aan de 

vereniging aan. Deze kroniek is voor alle geïnteresseerden vrij digitaal beschikbaar. 

 

Aan het slot van de 
receptie maakte 
burgemeester 
Clermonts andermaal 
haar opwachting in dit 
St. Agnes-weekend. 
De jubilerende 
vereniging ontving uit 
haar handen de 
Koninklijke Erepenning 
als waardering voor de 
langdurige inzet van de 
vereniging voor de 
Bundese gemeenschap.  

 
 
 

 

Na de receptie werd deze zondag, die mede in het teken stond van een dorpsfeest en een reünie van 

leden en oud-leden, vervolgd met een frühshoppen onder de vrolijke klanken van de Limburgse 

Boerebloaskapel. 

Foto’s van dit weekend zijn te vinden op de openbare facebookpagina van Harmonie & Drumband St. 

Agnes Bunde en op de site van Meer/Vandaag. 

 

 

 

 

 


