


















INTERVIEW
Marlène Roelands-Kox (1964) sinds 1986 als muzikant acef 
bij de Fanfare voor Eer en Deugd en vanaf 1989 tevens als 
bestuurslid.

MarlèneMarlène is opgegroeid in Galder als oudste kind in het gezin Kox met 
twee broers en één zus. Haar vader is geboren en getogen in Galder en 
moeder komt uit Oost-Malle, België. Ze behaalde haar HAVO-diploma 
op Markenhage waarna ze ging werken bij Keurkoop op de afdeling 
personeelszaken.

InIn september 1984 leerde ze haar man Frank Roelands kennen. Het was 
in Strijbeek bij Ben van Dun in het schuurtje oewel het repe elokaal 
van de Frabero’s. De naam van de band was een aorng van de drie 
jonge muzikanten Frank, Ben en Robert. Marlène was met haar 
vriendin Marion van de Velden naar het verjaardagsfeest van Ben 
gegaan. Frank, de drummer van de band, was er ook. De vonk sloeg 
niet gelijk over tussen hen, hoewel iedereen daar feitelijk wel van over-

tuigd was. Tot in de late uurtjes zaten ze samen te buurten. De echte verkering hee echter nog op zich laten 
wachten tot het jaar erop in april 1985. Ze zagen elkaar regelmag in het café van Jac Bruigoms in Meersel-
Dreef. Ze konden het erg goed met elkaar vinden maar Frank bleek een stuk jonger te zijn dan Marlène. Het 
leeijdsverschil was 4 jaar en op die leeijd viel dat nog best op. Het weerhield hen er toch nog even van om 
toe te geven aan hun gevoelens. Maar liefde laat zich niet dwingen en het bleef uiteindelijk niet bij goede 
gesprekken aan de bar. Het liedje Du, van Peter Maffay, werd gedraaid en Frank trok de stoute schoenen aan. 
HijHij vroeg Marlène ten dans en toen ze terug gingen zien vroeg hij of ze even onder zijn zwart/wit geblokte 
Arafatsjaal kwam zien waarna hij haar voor het eerst hee gekust. Het is natuurlijk nog steeds hun favoriete 
lovesong. In 1989 is ze getrouwd met haar Frank. Hun eerste kindje Renske werd in 1993 geboren. Tijdens de 
zwangerschap ontstonden er problemen en Renske moest gehaald worden met 32 weken. Toen hee ze het 
besluit genomen om haar baan op te zeggen en zich volledig te richten op de verzorging van de baby. In 1995 
werd hun zoon Jannes geboren. 

Samen in de muziek
Frank drumde bij de fanfare, maar wilde voor de afwisseling overstappen op trompet. Nieuwe leden zijn aljd 
welkom en Marlène wilde ook wel een instrument leren bespelen. Als klein kind had ze al de wens gekoesterd 
om net als haar moeder Fanny accordeon te leren spelen. Het was er nooit van gekomen. Frank stelde voor 
om ook muziekles te nemen bij de Fanfare. Met een groep van vier gingen ze van start. De trompet bleek 
helemaal niet bij Marlène te passen en dus stapte ze over op een tenorsaxofoon. Daar kreeg ze vanwege het 
gewicht van het instrument zere vingers van en werd het een kleine tuba. Na een half jaar ging ze bij het 
ororkest. Ze had moeite om het te volgen, laat staan dat ze mee kon blazen, maar als je in het diepe wordt 
gegooid gaat de leerschool heel snel. 

Samen met Frank speelde ze ook bij de hoapel van Galder, de Bisams.
Het blazen gaf echter steeds meer problemen bij Marlène. Terugblikkend zegt ze: “Ik had keer op keer last van 
kaakholte ontstekingen. Na een operae kreeg ik het advies te stoppen met een blaasinstrument anders 
zouden de ontstekingen terug komen. Hoewel mijn bestuurswerk als secretaris doorging miste ik het contact 
met de andere muzikanten. Desjds hadden we nog geen internet en ging alles via briees. Die maakte ik 
thuis op de computer waarna Frank de kopieën meenam naar de repe e om uit te delen. Ik miste mijn 
vrienden bij de Fanfare en wilde terug om weer samen muziek te maken. Na een poging op de grote trom 
wewerd het een studie van vier jaar bij de Nieuwe Veste. Bij Jurgen Damen leerde ik het klokkenspel bespelen 
en dat doet ik nu nog steeds met veel plezier”.

“Frank is zijn hele leven al met muziek bezig. Ik ben daarop aangesloten. Muziek is iets wat we samen zijn 
gaan doen en dat is zo gebleven. De kinderen zijn ons daarin gevolgd alhoewel Renske eens hee geroepen: 
“Jullie hebben mij gedwongen om bij de Franfare te gaan!” 
“Maar op een gegeven moment gaan ze mee naar concerten en andere uitvoeringen en zo rollen ze er als 
vanzelf in. Ze zijn ermee opgegroeid. Als je onze  Renske kent dan denk ik niet dat er veel te dwingen valt als 
ze iets niet wil", lacht Marlène. “We gaan aljd samen naar de Fanfare. Jannes is de meest fanaeke en is 
aljd present op zowel de repe es als de uitvoeringen. Gezien de mate waarin hij zich graag met alles wil 
bemoeien als het over de Fanfare gaat, voorzie ik dat hij in de toekomst wel voor een bestuursfunce voelt. 

door: Nelly de Graauw-Roelands
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Met het hele gezin zijn we dus lid van de Fanfare. Thuis repeteren doen we ieder apart, geen kwartet voor 
ons. We hebben het wel geprobeerd, maar zonder de leiding van een dirigent valt het tussen vader en zoon 
niet mee”.
DeDe leden van de Fanfare vormen een hechte club. Ik vind het aljd leuk om op donderdagavond naar de 
repe e te gaan. We horen bij elkaar. Samen werken is van belang, je kunt het tensloe niet alleen. Na een 
concert denk ik trots, dat hebben we samen weer mooi voor elkaar gekregen. Anderen moeten niet 
aankomen met praatjes over de Fanfare, daar moeten ze vanaf blijven. Het is mijn club en daar moeten ze 
met respect over praten.

Vrijwilligerswerk
MarlèneMarlène is vanaf 2007 penningmeester in het bestuur van de Schng Gemeenschapshuis Galder/Strijbeek 
en al sinds 1989 doet ze het secretariaat in het bestuur van de Fanfare Voor Eer en Deugd. Ze hee bij de 
Fanfare in de afgelopen 23 jaar veel veranderingen meegemaakt. “Van persoonlijk briees uitdelen jdens de 
repe e naar internet en alle informae via de mail. Van WP 5.1 naar Windows 2007. Van een bestuurslid die 
zowat alles in zijn eentje deed naar verdeling van de vele taken. Van vergaderingen op zondagochtend in café 
het Jachthuis, waar de steeds slechter horende oudere garde met de harde muziek op de achtergrond elkaar 
naunauwelijks kon verstaan, naar een vergaderruimte in De Leeuwerik. Na de omschakeling van de oude garde 
naar de jongere bestuurders ging het er soms hard aan toe. Met de vuist op de tafel en stemverheffingen. 
Toon Verleye moest de boel nog al eens sussen in die jd. Vergaderingen duurden soms ook tot 00.30 uur eer 
het weer in rusg vaarwater zat. Bij de huidige voorzier wordt de jd goed bewaakt en hebben we meestal 
na drie uur vergaderen de agenda goed doorgesproken. De kracht van een vereniging zit in wat mensen 
samen realiseren, maar goed leiderschap van de voorzier is van belang. Ik heb nu met drie voorziers 
ggewerkt en ieder hee zijn eigen sjl. De voorzier is de persoon die de medebestuurders richng gee, 
smuleert en er is als back-up als er iets mis gaat. Het moet een neutrale factor zijn die werkt vanuit een visie 
van delen en ‘samen’ werken. Het valt niet aljd mee om mensen samen te laten werken. In de kern is er 
goede communicae nodig en samenvoeging van ideeën. Er blijken meestal meer overeenkomsten dan 
verschillen te zijn als men vanaf het begin van de discussie beter naar elkaar zou luisteren. Persoonlijk vind ik 
het belangrijk dat mensen hun afspraken nakomen. Ik hou van ordening en opruimen anders stapelt het werk 
zich  op. Nerveus word ik er van als er teveel op mij af komt. Ik merk wel dat ik minder kan hebben met het 
ouder worden. Ik hou van meedenkers en samen regelen. Soms lijkt het gemakkelijker om het in je eentje te 
doen, maar meestal werkt dat zo niet. Als ik met ideeën kom dan willen mensen er toch hun eigen ding van 
maken en als je het samen doet wordt het toch weer iets leuks. Ik hoop dat anderen ervaren dat ik de ruimte 
gegeef voor hun ideeën. Ik wil dat er draagvlak is en dat we beiden uitkomen daar waar alle parjen er vrede 
mee hebben. 
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