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Het ontstaan van muziekvereniging “In Corpore” Wagenborgen  
 

 

De geschiedenis van “In Corpore” begint al ruim negentig jaar geleden. Om precies te zijn in 1927, toen er in 
Wagenborgen werd besloten om twee muziekkorpsen op te richten. Ze kregen de namen "Ons Genoegen", een 
neutrale vereniging en "Laus Deo", een Christelijke vereniging. In die tijd was het goed te doen om twee 
muziekverenigingen in een dorp te handhaven, aangezien met name de fanfaremuziek in opkomst was en 
populair werd bij het grote publiek. Beide verenigingen kenden een redelijk ledenaantal en ook het muzikale 
niveau was redelijk te noemen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Na de oorlog veranderde er veel in onze maatschappij. Dit had zijn weerslag op het ledenaantal van de beide 
verenigingen, denk maar eens aan de opkomst van de televisie. Het ledenaantal liep terug. Er waren echter een 
achttal leden, afkomstig uit beide verenigingen, die besloten een boerenkapel op te richten. Dit was eigenlijk 
het startschot voor het “In Corpore” zoals wij dit nu kennen. Men begon namelijk te beseffen dat, wilde men 
een muziekvereniging in het dorp Wagenborgen in stand houden, er gefuseerd moest worden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aan het eind van de jaren zestig begonnen dan ook de eerste besprekingen voor een fusie, die echter niets 
opleverden. Vooral problemen van levensbeschouwelijke aard speelden de fusie parten.  
In 1970 werkten de beide verenigingen gezamenlijk mee aan de dodenherdenking en de bevrijdingsfeesten, 
waarna besprekingen werden gehouden dat uiteindelijk tot resultaat had dat iedereen op een lijn zat en de 
oprichting van en nieuwe vereniging een feit was.  
 
De vereniging kreeg een zeer toepasselijke naam: "In Corpore", wat betekent: "In één lichaam".  
Met deze naam als motto en de gedachten dat je door samenwerking tot ontwikkeling kunt komen, kunnen we 
vandaag de dag nog spreken van een bloeiende muziekvereniging met een goed muzikaal niveau.  

Muziekvereniging “Ons Genoegen” 
 

Opgericht mei 1927 

Muziekvereniging “Laus Deo” 
 

Opgericht februari 1927 
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Unieke band met Wagenborgen 
 
Al spittend in het archief van “In Corpore” kom je van 
alles tegen: notulen, jaarverslagen, juryrapporten, 
krantenknipsels, geboortekaartjes, overlijdensberichten, 
foto’s en ga zo maar door. Genoeg om tientallen 
jubileumkranten mee te vullen!  
 
Uiteindelijk is er 1 jubileumkrant samengesteld, waarin 
geprobeerd is een klein beetje van al die 50 jaar historie 
van muziekvereniging “In Corpore” uit Wagenborgen 
weer te geven. Een jubileumkrant die huis aan huis in 
Wagenborgen wordt verspreid. 
 
Met deze krant willen wij de inwoners van 
Wagenborgen danken voor de steun die we al een halve 
eeuw mogen ontvangen. Wij kunnen altijd een beroep 
doen op vele vrijwilligers uit het dorp en zijn dankbaar 
voor onze trouwe donateurs. Ook onze bliksemactie en 
oliebollenactie zijn altijd een doorslaand succes.   
 
Onze concerten worden altijd goed bezocht, een prima 
stimulans voor de leden om zich op muzikaal gebied te 
blijven ontwikkelen. Dit gaat doorgaans met veel 
plezier gepaard, tekenend voor de prima sfeer bij onze 
vereniging. Als dan de resultaten op concoursen, 
festivals en kampioenschappen ook uitstekend zijn, 
blijkt dat al de thuisstudie en de vele repetities geen 
vergeefse moeite te zijn. 
 
Overheersend in dit alles blijft de unieke band tussen 
dorp en vereniging, tussen Wagenborgen en “In 
Corpore”. Het heeft ons gebracht waar we nu met 
elkaar staan: een vereniging om trots op te zijn! 
 
 
 
Klaas Koning 
Voorzitter “In Corpore” 

Vijftig jaar “In Corpore” 
 

Gefeliciteerd met dit jubileum!  
 
Van feestelijke gebeurtenissen zoals Koningsdag en de 
intocht van Sinterklaas tot plechtige gebeurtenissen zoals 
de Nationale Herdenking op 4 mei. Vele belangrijke 
momenten in Wagenborgen zijn muzikaal begeleid door 
“In Corpore”. Daarmee is uw muziekvereniging al vele 
jaren een begrip in Wagenborgen. De inzet en gedreven-
heid van de vereniging en de musici wordt alom gepre-
zen. Dat wordt ook buiten het dorp opgemerkt. Bewijs 
hiervan is uw deelname aan concertwedstrijden op hoog 
niveau die niet onverdienstelijk zijn gebleven. Vele 
prijzen heeft u hiervoor al in de wacht gesleept.   
 
“In Corpore” zoekt steeds weer de samenwerking op om 
zoveel mogelijk mensen te laten genieten van muziek. In 
de afgelopen vijftig jaar heeft u bewezen dat u mee gaat 
met de tijd en door blijft ontwikkelen als vereniging. Met 
een breed repertoire en nieuwe eigentijdse werken sluit u 
aan bij uw publiek maar ook bij uw muzikanten. Jong en 
oud voelt zich thuis bij de vereniging. Bij het orkest of bij 
de streetband Laif!, voor elk muzikaal talent is er een 
plek. Als burgemeester ben ik trots op “In Corpore”, een 
vereniging die zorgt voor verbinding in het dorp en op 
hoog muzikaal niveau weet te presteren.  
 
Vijftig jaar, een mijlpaal 
die niet onopgemerkt 
voorbij mag gaan en groots 
gevierd moet worden! Ik 
wens u allen een mooi 
muzikaal jubileumjaar en 
een prachtige toekomst!  
 
Gerard Beukema,  
 
Burgemeester  
gemeente Delfzijl 
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Muziekvereniging “In Corpore” maakt indruk in Friesland  
 

Op zaterdag 26 mei 2018 heeft muziekvereniging “In Corpore” uit Wagenborgen een onuitwisbare indruk achter 
gelaten op het prestigieuze Gouden Spiker Festival van Ureterp (Fr.). Er werden maar liefst drie eerste prijzen 
behaald! 
 
Vanaf januari dit jaar stonden de repetities van het fanfare-orkest in het teken van het Gouden Spiker Festival. Een 
studiedag, extra repetities en sectierepetities werden ingelast om tot een goed resultaat te komen. Op vrijdag 18 mei jl 
kon Wagenborgen kennis maken met het repertoire van het festival, dit werd namelijk ten gehore gebracht tijdens het 
benefietconcert voor de Stichting Walk On. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Loting wees uit dat “In Corpore” als eerste hun programma moest afwerken. Het fanfare-orkest, onder leiding van 
dirigente Lotte de Bruin, startte met de mars Arsenal. Vervolgens werd het gedragen werk Guardian of my Soul 
opgevoerd, waarna solist Steven Harkema aan de bak moest voor het nummer Con Fuego. Hij voerde het werk uit op 
cornet, onder begeleiding van het orkest. Het orkest eindigde met het verplichte werk Purcellian Fantasia, een werk 
die door elk orkest opgevoerd moest worden. 
 
Na het Galaconcert van muziekvereniging Excelsior uit Westenholte volgde de prijsuitreiking. In de categorie “beste 
solist” was de eerste prijs voor Steven Harkema. Ook was er een eerste prijs voor het verplichte werk. De jury was 
namelijk bijzonder onder de indruk van de uitvoering welke “In Corpore” ten gehore bracht. 
 
De mooiste 1e prijs was wel de “Gouden Spiker” of te wel de prijs voor het beste orkest. Tussen al de orkesten uit 
Friesland streek een Groninger vereniging met de eer! 
 

Reuzen oet Reuzenloan 
 

As ik ’s moandoags noar ’t meziek goa, mout ik veuraan in Koksloan rechtoet lopen 
om bie ’t Schoultje te kommen. Dat was ’n leutje vieftig joar leed’n toch wel aans. 
Dou mos je deur dei twei bochten hin om achter in…juust, “Reuzenloan” te komm’n, 
want zo haitte dat dou. 
 
Het biezundere van dat loantje was dat der in hail Woagenbörg’n gain loan of stroat 
was woar, noar verhoal’n, zo veul muzikant’n vandoan kwamm’n. D’r stonden om en 
bie twintig hoezen, woarvan hoast ‘d haalfschait met muzikant’n bewoond wer. 
Noamen nuim’n is mit ’t oog op vergeten altied ’n beetje gevoarlijk, ik wil ’t er toch 
op woag’n. Familie Smedes, van Dijk, Slagter, Viel, Kamphuis, Huisman, Evers en as 
leste familie Zandinga.  
 
Mit opzet ’t leste, omdat het noageslacht van dizze familie veul, zo nait alles, veur “In 
Corpore” over hebb’n: het binnen Reuzen oet Reuzenloan! 
 
Mien vrouw komt er ook van doan, ‘k heb ’t der reuzachtig mit trovven! 
 
Columnist Knelis, uit clubblad Muzi(k)rantje 
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Waardig afscheid dirigent Geert Jan Klooster 
 
25 oktober 2008 werd bij muziekvereniging “In Corpore” een tijdperk afgesloten: er werd afscheid genomen 
van Geert Jan Klooster. Hij was maar liefst 38 jaar dirigent van de vereniging. 
 
Sporthal Weerland was door de vele vrijwilligers tot een echte concertzaal omgebouwd. De organisatie was 
overweldigd door de hoge opkomst van het publiek: maar liefst 350 personen waren naar het afscheidsconcert van 
Geert Jan Klooster gekomen. Ze werden niet teleurgesteld: het programma was zeer gevarieerd, vertolkt door het 
orkest, malletband en het leerlingenorkest. 
 
Geert Jan Klooster dirigeerde het orkest voor de pauze, waarbij hij zelf de muziekwerken had uitgezocht. Na de pauze 
nam zijn opvolger, Patrick van den Hoven, letterlijk het dirigeerstokje over. 
 
De familie Klooster liet zich ook niet onbetuigd: zoon Gert 
nam de presentatie voor zijn rekening. Zijn andere zoon Ancel 
gaf een fantastische drumsolo weg, welke de sporthal op zijn 
grondvesten deed trillen. Dochter Marieke trad met haar 
bekende cabaretgroep “Vrouw Holland” op. Een emotioneel 
moment was er toen ze onder begeleiding van het orkest haar 
vader toezong. Op de melodie van “The Rose” en een zelf 
geschreven tekst bedankte ze namens de vereniging hem voor 
38 fijne jaren. 
 
Naast een onderscheiding van de KNFM werd hij benoemd tot 
ere-dirigent van “In Corpore”, wat gepaard ging met het 
uitdelen van een oorkonde. Verder waren vele kado’s zijn 
deel, zoals een glas-in-lood raam, een foto- en plakboek, 
bloemen en CD’s met favoriete muziek van de leden. 
 
Dat een dirigent het 38 jaar bij één vereniging kan volhouden 
is een volstrekt unieke situatie. Het zegt iets over de sfeer 
binnen “In Corpore” en over de persoon Geert Jan Klooster. 
Achteraf is het een perfecte en unieke combinatie gebleken. 
Op deze avond kreeg hij een afscheid wat hij verdiende.  

Dirigenten Fanfare orkest 
 

1970 – 1971 Gerrit Keimpema 

1971 – 2008  Geert Jan Klooster 

2008 – 2010 Patrick van den Hoven 

2010 – 2017 Miranda Wolters 

2017 – 2018 Lotte de Bruin 

2018 – heden Aline Werkman-Schipper 

De muziekvereniging “In Corpore” te Wagenborgen 
vraagt voor zo spoedig mogelijk 
 

een bekwaam dirigent 
 
Repetitie op vrijdagavond. 
 
Brieven met opgave van verlangd honorarium te 
zenden aan secr. J. Bokma, Klokkenborg 64 te 
Wagenborgen. Tel. 05964 – 587  
 
(Nieuwsblad van het Noorden, 28 februari 1971) 

Colofon 
 

Uitgave: “In Corpore” Wagenborgen 
 
Samenstelling: Klaas Koning 
 
Oplage: 1000 stuks 
 
Drukkerij: Weemhof De-Sign 
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Programma 2020 
“In Corpore 50 jaar” 

 
11 januari: Reünie, clubgebouw ’t Schoultje, 14:00 u. 

 

2 mei:  Bevrijdingsconcert, sporthal Weerland,  

  20:00 u. 

 

12 en 13 juni: 24 uursactie met diverse activiteiten 

 

10 oktober: jubileumconcert, sporthal Weerland, mmv  

  Jennie Lena, 20:00 u.  

Jennie Lena 

Beknopt verslag van de fusering 
 

Voordat de burgerij van Wagenborgen op 24 en 25 april 
1970 het feit kon herdenken en vieren dat het dorp 25 jaar 
geleden bevrijd werd van de Duitse bezetting, moest er 
heel wat werk gedaan en problemen opgelost worden. 
 

Bij de plechtige onthullingen van de gedenksteen op de 
avond van 24 april en de feestelijkheden een dag later, 
gaven ook de beide plaatselijke korpsen “Laus Deo” en 
“Ons Genoegen” hun medewerking in gezamenlijk 
verband. Ter voorbereiding werd ook gezamenlijk 
gerepeteerd.  
 

Mede door de opgedane ervaring en het onderling 
contact, kwam van beide zijden weer de wens naar voren 
om de 2 korpsen geheel samen te voegen. Immers, én 
“Ons Genoegen” én “Laus Deo” kampten met dezelfde 
moeilijkheden: gebrek aan leden en daardoor minder 
muzikale en financiële mogelijkheden.  
 

Natuurlijk waren er ook nu nog wel bezwaren, welke bij 
vorige samensprekingen ook naar voren gebracht werden, 
maar met goede wil was daar toch wel een oplossing voor 
te vinden en daarom werd besloten om op maandag 27 
april 1970 ’s avonds om 20:00 u. in “Ons Centrum” een 
gecombineerde vergadering te houden.  
 

Aanwezig waren een 25-tal leden der korpsen en enige 
drumbandleden. De leiding berustte bij dhr. Cor Kuipers, 
welke de vergadering begon met een uiteenzetting over 
het hoe en waarom. Na diverse gedachtewisselingen en de 
toezeggingen van de O.G.-leden dat ze hun medewerking 
zouden verlenen bij kerkelijke plechtigheden en verder 
geen activiteiten op een zondag zouden hebben, konden 
de L.D.-leden zich met het voorstel verenigen en werd het 
met bijna algemene stemmen goedgekeurd. En zo werd 
de fusie een feit. De naam van de nieuwe vereniging werd 
op 3 juli 1970 bekend gemaakt: “In Corpore”, bedacht 
door de heer Frans Wijkenga.  
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Het was een prachtige dag! 
 
Op 26 juni 1993 werd ’s avonds rond 21:00 u. het dorp opgeschrikt door luid toeterende auto’s en wild 
enthousiast uit het raam hangende majorettes. Dolgelukkig en blij, en dat was niet onterecht! 
 
Om 12 uur ’s middags waren zij, uitgezwaaid door de thuisblijvers, vertrokken naar Kollum in Friesland. Twee 
wedstrijdgroepen! Negen auto’s achter elkaar, 26 gespannen dames en 2 leidsters die hun “vaderland” roken. 
Aangekomen in Kollum zochten ze de kleedkamer op en daar werd bijna onmiddellijk begonnen met het 
invlechten van de haren. Weer eens ervaren dat de verzorgsters onmisbaar zijn! Omstreeks half drie moest de 
groep van Jinny. Zij kwamen uit in de jeugddivisie en waren nummer 3 van het middagprogramma. Het concours 
vond plaats op het veld en tijdens het optreden begon het prompt te regenen. Ondanks dat werkten de dametjes 
dapper door. ’t Ging prima en tijdens het afmarcheren werd er luid geapplaudisseerd door het publiek.  
 
Als nr. 14 was de groep van mevr. Smidts aan de beurt. Voor hen stond deze middag heel wat op het spel. De 
afgelopen jaren zijn door deze groep steeds 1e prijzen behaald. Doordat door de Groninger Bond de concoursen in 
het verleden op zondag zijn georganiseerd, en “In Corpore” dus niet mee doet, was er nooit gelegenheid om uit de 
3e divisie te komen. De dames waren duidelijk gespannen en hun leidster, ondanks de Friese bodem, niet minder. 
Met mevr. Smidts was het zelfs zo erg dat ze even later het Gronings volkslied stond te neuriën! De oefening 
werd keurig opgevoerd. Stiekem hoop je dan op de 1e prijs, maar de middag was nog lang.  
 
Om half zeven ’s avonds was het defilé en liepen de majorettes van “In Corpore” 
voor de drumband van Hattem. Dat was jammer voor de inmiddels toch wel erg 
geliefde drummers uit Lemelerveld. Na het defilé volgde het spannendste 
gedeelte: de prijsuitreiking. De groep van juf Jinny behaalde met 81 punten een 1e 
prijs en werd tevens de op 1 na hoogste van het gehele concours. En de beste 
(hoogst gejureerde) groep van deze middag werd de oudste groep o.l.v. mevr. 
Smidts. Zij behaalden in de 3e divisie ook een 1e prijs + promotie naar de 2e 
divisie. Het was feest en terecht! De thuiskomst was fantastisch: bij ’t Schoultje 
stond het bestuur en een aantal leden en de vlaggen hingen uit. Het was een 
prachtige dag! (overgenomen uit clubblad ’t Onderonsje, juli 1993) 
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Incorporeren 
 

Het werkwoord “Incorporeren” betekent opnemen 

in een groter geheel: 

 

1)  Inlijven  
2)  Opnemen  
3)  Opnemen in 
 

ik incorporeer  

jij incorporeert  

hij incorporeert  

wij incorporeren  

jullie incorporeren  

zij incorporeren 

 

“In Corpore” neemt  
1e langspeelplaat op 

 
Na een lange tijd van voorbereiding heeft het 
promotieteam van het fanfare-orkest “In Corpore” uit 
Wagenborgen besloten om over te gaan tot het opnemen 
van een langspeelplaat. Dit omdat zij van mening is dat 
de muziek die door harmonie- en fanfare-orkesten ten 
gehore wordt gebracht vaak sterk ondergewaardeerd 
wordt. 
 
Uit onderzoekingen is namelijk gebleken dat als men het 
over fanfaremuziek heeft, onmiddellijk een associatie 
gelegd wordt met de zogenaamde hoempa-muziek.  
 
Gelukkig, en dat wordt ook op deze L.P. weer duidelijk 
onderstreept, bestaat het tegenwoordige repertoire niet 
alleen uit marsen, die uiteraard niet weg te denken zijn 
uit de wereld van de blaasmuziek, maar er zijn vandaag 
komposities te krijgen in een zeer grote verscheidenheid 
variërend van arrangementen van klassieke werken tot 
aan de meest recente komposities van moderne muziek.  
 
Op 7 oktober zal de L.P. in première gaan en iedereen 
die de fanfaremuziek een warm hart toedraagt is vanaf 
20:00 u. van harte welkom in de grote zaal van het 
kegelcentrum “D’Olde Wagenberge” te Wagenborgen 
om de feestelijkheden bij te wonen. Aan de zaal zijn de 
L.P.’s verkrijgbaar. (Eemslander 6 oktober 1983) 

Actie voor nieuwe uniformen  
“In Corpore” 

 
Zaterdag werd een actie gehouden om een financiële 
basis te leggen voor de muziekvereniging “In Corpore” 
uit Wagenborgen om zich mettertijd in nieuwe uniformen 
te kunnen steken. De bevolking van Wagenborgen heeft 
zaterdag opnieuw bewezen de muziekvereniging een 
warm hart toe te dragen.  
 
Men kan zonder meer stellen dat de fusie tussen “Ons 
Genoegen” en “Laus Deo” een succes is geworden. De 
goed voorbereide actie leidde er zaterdag toe dat de 
lijstcollecte rond fl. 3600,= opbracht. (Eemsbode 11 oktober 

1971) 

Een oliebol van “In Corpore”! 
 
In navolging van muziekvereniging Laus Deo zet In 
Corpore de traditie van het oliebollen bakken voort. In 
50 jaar heeft “In Corpore” inmiddels maar liefst 500.000 
oliebollen gebakken. De 500.000ste oliebol is op 30 
december 2019 gebakken en dat is op feestelijke wijze 
gevierd!  
 
Een begrip in Wagenborgen en omstreken: de oliebol 
van muziekvereniging “In Corpore”! 
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LAIF! IN SCHOUWBURG GRONINGEN 
 

Laif! samen met Vrouw Holland 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 mei 2018 was wel een heel bijzonder moment voor Laif!, de streetband van muziekverenging “In Corpore”. Laif! 
was namelijk uitgenodigd om het afscheidsconcert van Vrouw Holland luister bij te zetten. Plaats van handeling was 
de Stadsschouwburg in Groningen. 
 
In hun jubileumshow ‘20 jaar mannenhumor in een vrouwen-
lichaam’ keek Vrouw Holland terug op twintig jaar 
kleedkamerhumor. Vocaal ijzersterk lieten ze een nieuw licht 
schijnen op klassiekers als ‘Blauw plek’ en ‘Mis je me dan nog’. In 
deze hilarische show natuurlijk ook acts als ‘Tietenpoppenkast’ en 
‘Bouwvakkers’. Kortom: Vrouw Holland bleek rijper, sterker, 
dikker, maar geen cent wijzer. Marieke Klooster (dochter van oud 
I.C.-dirigent Geert Jan Klooster), Gabriëlle Glasbeek en Karin 
Noeken namen elkaar, zichzelf en het publiek bruut op de hak. 
Pianist Reinout Douma, 20 jaar virtuozer geworden, begeleidde 
deze gestoorde diva’s onverstoorbaar. 
 
Laif! was speciaal uitgenodigd voor het begeleiden van het stuk 
“Groningen”, een waardig afscheid van deze 3 cabaretières.  
 
Een prachtige ervaring op een prachtige locatie, uitverkocht tot op 
de laatste plaats!  
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“In Corpore” 50 jaar! 
 
Muziekvereniging “In Corpore” bestaat dit jaar 50 jaar 

en dat willen we groots met elkaar vieren! Zo staan o.a. 

de volgende activiteiten op het programma: reünie, 

bevrijdingsconcert, een vierentwintig-uursactie en het 

jubileumconcert. Om dit te kunnen realiseren, kunnen 

we uw steun goed gebruiken. Op dit moment zijn we 

druk met fondsenwerving bezig, maar dat zal niet de 

gehele begroting kunnen dekken.  

 

Ook u kunt ons steunen met een bijdrage. U kunt dit 

doen door een bedrag (alles is welkom!) te storten op 

rekeningnummer NL52RABO 036 69 72 235 tnv 

muziekvereniging In Corpore o.v.v. bijdrage 50 jarig 

jubileum. Bedankt voor uw steun! 

Bevolking Wagenborgen 
schenkt fl. 7000,=  
aan “In Corpore” 

 
Afgelopen week heeft men weer kunnen zien wat men 
met samenwerking kan bereiken. De dames van de 
Plattelandsvrouwenbond en de Chr. Vrouwenvereni-
gingen in Wagenborgen hadden voor enige tijd het  
plan opgevat om een lijstcollecte voor de plaatselijke 
muziekvereniging “In Corpore” te organiseren. Het 
was hen ter ore gekomen dat muziek- en drumband 
best een financieel steuntje konden gebruiken. 
 
En gezien de prestaties en de toekomstplannen van “In 
Corpore” wilden zij hen helpen het gestelde doel weer 
iets dichterbij te brengen. Vandaar er 19 november 
1977 een huis-aan-huis-collecte werd gehouden door 
de leden van genoemde Vrouwenverenigingen.  
 
Uit naam van de Wagenborger burgerij, mocht St. 
Nicolaas zaterdagmiddag de opbrengst van fl. 6944,75 
aan de vertegenwoordigsters van de Ned. Chr. 
Vrouwen – en de Plattelandsvrouwenbond over dragen. 
Deze gave ging onder het toeziende oog van St. 
Nicolaas daarna over in handen van de voorzitter van 
“In Corpore”, die dit grote bedrag met veel dank aan 
allen in ontvangst nam.  
 
In zijn dankwoord memoreerde hij dat Wagenborgen in 
zijn eenheid groot kan zijn. Met recht geldt de naam 
“In Corpore” ook voor de Wagenborgen burgerij! 
(Eemsmond 25 november 1977) 
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1
e
 prijs voor Melody Percussion Band “In Corpore” 

 
Op het 60ste Internationaal Show-Drum-Majorette 
Festival Siddeburen, gehouden op zaterdag 5 oktober 
2013,  heeft de Melody Percussion Band van “In 
Corpore” weer een prima resultaat bereikt. In de 
Middenklasse werd een dikke 1e prijs gehaald met het 
mooie puntenaantal van 86.5 punten. Dit behaalden de 
muzikanten met de werken “In the picture” en “Two 
tone”.  
 
De instructeur Ronald Cuperus verdient hier alle lof: 
vorige jaar maakte men nog de overstap van de 
basisklasse naar de middenklasse en nu al een dikke 1e 
prijs! Bovendien behaalde “In Corpore” de ere-prijs voor 
het hoogst aantal punten.  
 
Helaas was dit de laatste keer dat het festival werd gehouden. De vrijwilligers trekken de stekker er uit omdat de 
organisatie te veel tijd kost. Bovendien nam het aantal deelnemende verenigingen de laatste jaren ook af. Jammer, 
weer een mooie traditie ten einde! 

 Instructeurs MPB 
1972 – 1975 Heiko Noordhof 

1976 – 1977 Paul Ouwinga 

1977 – 1988  Bennie van der Laan 

1989 – 1995 Meindert Telkamp 

1995 – 1998 Harry van Dijk 

1998 – 2004 Johan Degenkamp 

2004 – 2005  Kor van Dijk 

2005 – 2015 Ronald Cuperus 

2015 - 2018 Dani van Kruistum 

Instructrices majorettes 
 

1976 – 1977  dames Bierma (minirettegroep) 

1978 – 1995 Bregtje Smidts 

1995 – 1996  Fenny Jansema 

1996 – 2004 Nanet Jansema 
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Diep Triest 2013 

Alex Vissering 2019 Margriet Eshuis en Maarten Peters 2017 

Linda Wagenmakers 2010 

Erwin de Vries 2015 

Wia Buze 2016 

Enkele hoogtepunten met bekende artiesten 


