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KAMPIOENSCONCOURS TE SCIU.ESBERG

~~ , Zaterdag 27 nov. en zon<iag 25 n r v , vond en te Schaesberg <ie
, " federatieve kampioenso:happen plaats, welke georganiseerd "erden
t
voor de aangesloten korpsen, welke in het afgelopEn seizoen,
,
minstens een '1 e :prijs met :promotie behaalden op e en der
, federatioconcoursen.
De grootste triomfater in dit selecte gez e Lccr.ap w,as fluit
& tamboerkor:ps "'ililhelmina" Ni'eu"lenha,gen, è.ie in de s u pp , afd.
liefst 258t punten "isten te behalen, è.it be t s ken de een
Ie prijs met lof en kampioen in <ie sectie pijperkorpsen;voor
hun eerste nUIDTIi8T 1I ! t krekel tje ll van T.Ko-tter behaalden de
mannen uit Nieuwenhagen liefst 13~, punten.
Dit was het hoogste aantal, <iat de zeer zuinige jurY,dhr. v.d.
Biezen en Smi:ts.voor een numm8r toekenden . .
Voor de a.anvan g van de rledstrij<ien vond de officilHe
ontvangst plaats v~n het fe<ieratiobestuur en genodigden
alsmede jury in het gemeentehuis, "~ar het <iefil~ werd afgeno
men. Als gasten namen deel , Kon.Fanfare Aloysiana en jeugd
drumband Kakert.
De opening in de concourszaal IlStreperkruis" geso.hiedde è~oor
,fL,b,urgemedester Ed,h1h,Jt,Frick.
t
t· d I L ' b
.
.' s zon ags TIer
e concours voor 'geze III e zaa 11 lID ur-g i a:

,

J~~UQD~F»-E~).!!G_

JEUGDDR1JMBAND "MANUELA" NIEmV EINDE HJ~ERLEN
- - - - o,l,v,-J~Hend:r'iks,'-Hë'e-rien-' - .. --.
uitgevoerd wer d ti Buiten Modelmarsi,," van A. van Ve Luve ,
Leuke uitvoering, hoewel het geheel met iets meer voordraoht
kon Vlorden geslagen.' Aocentuering kon beter. Tempo niet
constant, De jury waardeerde dït opt r-ed on met l12'~c' punt,
JEUGDDRlJMEAN11 EN KLAROENKOPePS "MARIJKE" NIEmv LOTEROEK
- - - - o.l.v.-G-'-äërriise;-H-öens·broe"k:-"· - - - - -- --

-2
ui tgevoe-rd werd "Mue i.c a mar-s!' van Janssen Schn e i.de.r ,
onzekere inzet. Ritmisch mankeerde er in het geheel nog
'iets aan. Tempo goed.
,
DH optreden werd gewaa}'deer9. !!\et 115,~~: punt.
JEUGDDRUMBAND "EDELWEISS"

- - - -

-ó'~l.v.~-H~.-S-truver-;-

HEKSBNBERG'

Heerlen - -

uitgevoerd werd '''Triumph mars" van J.Tesink.
,
Interpretatie onduidelijk. Er werden nog wel eens
foutieve noten gespeeld. Stemming niet zo best.
Dit optreden we~d gewaardeerd met
punten.

95

JEUGDDR1ThlBAl'iD "ST.ROCHUS" PEY ECHT
Echt~- - -~Uitgevoerd we r-d " junioren, mars" van Verheijen Schneád,er
Muzikaal verzorgde uitvoering. De doorverbonden kwart
noot kreeg soms niet de juiste waarde. Tempo constant.
,Di toptreden \lerd 'lJeloond met 120Î;- punten, tevens KAMPIOEN.

- - o.r.v'.--A:-This-sen--;

DRUMBAND KON.FANFARE " DE VRIENTIENKRING" MONTFOORT
- - -- o.i.v.--j~-BC;rghs,-Roermond.-- --- -- -- - - -- -- - 
Uitgevoerd werd, "De kleine parade" van J.Eykhout.
, Tempo te snel, 'hierdoor k\lam het geheel niet tot Zijn
recht. Vooral in de16den.
Dit optreden \lerd gewaardeerd met 112 punten.
!I!'2.R!LE _AfD~L!.NiL
DRmlBAND " MUZIEK IS LEVEN" HEERLEN
o.l.v. G.Gerritsen, Hoensbroek
Uitgevoerd werd "LejelUlel! van G.W. Gerritsen.
Het geheel maakte een wat nerveuze indruk. Dit werk
was toch wel een moeilijke opgave voor deze afdeling.
Dit optreden werd beloond met lO&~ punt.
!L!=.RQE~IKQRI>.S_"_~T~JQZ~F~'.:.~EB!I[QN:!2. _lOl .:2.up..t~il_
o s L .. v. P.Schreurs, Herten • .-.
,

Uitgevoerd word "Drumband eha Cha Cha" van G.Brinkman
Met dit nummer werd te hoog gegrepen. Het geheel kon
spitser gebracht worden, 2e partij was iets Zwak.

:!2.R~\'I1!.A.!!D_KQN~_H!Rl!O!I~'::L~N1E~RAN§."~Ll}l;,J'!E",-~ .:tl~Lp;p1_!_eE:

o.l.v. J.l,. Jochems, Mont'foort.
ui tgev'oerd werd '" 'New Orleans "van J .A.• .Ioc hems,
Tempo te sneL In 1. laatste maten onritmisch. In 3.
orescendo's beter verdelen.

-3
_D~RDE~AE.D~L);I~Q._
;Q.R~!I1O.AED_".ë:T-,-UB.B.!!p~S:.'. !0B.Tl'0QR1.',.,

~_l~:Ly!E'! c!?:
o.l.v. J.A. Jochems, Montfoort.
Ul tg€ v oerà wer d " Mon te VldeL Ahoy" van J. Jochems •
Het geheel vrerd met veel charme ultgevoerd, maar dit
mag nlet ten koste gaan van de teohnlek. Tempo goed.

KLAROENKORPS "ST. URBANUS" BELFELD.

- - -- - o.I.v.-a:-Graad-; Be-ït'"ël-d.--".~

Ultgevoerd werd, "Voorwaarts" V/.F.Sprink.
Een muzikaal verzorgde ultvoering. Constant tempo.
,,'~1l9 PUNTEN
KAMPIOEN SECTIE KLAROE!'IT{QRPSEN

,:lJ!~RQ.~.~~B.D_VJPi...D~ F~B.F~R~ ~'. Jl:UR.2R~"_B!E~E!i ~

t

o.l.v. J.Berghs, Roermond.
Ultgevoerd werd "Kleppermars" van A. van Veluwe.
Verschlllende malen ritmlsch nlet julst. Het geheel
klonk dynamlsch zeer vlak. Tempo vrlj constant.
Dit korps behaalde llc~punten.

TAMBOERKORPS
--FLUIT-- -- --&--

"STEYL 61"

o.l:v:-Grosz~i!1·rd-t

-- -- --STEYL
-- _.

ui tgevoerd werd l1Manoevre mar s" van P.A. Stenz.

I

Een verzorgde ultvoerlng. In een concert dl enen de
tamboers zlch beter aan te passen aan de fluiten, alles dus
zachter. Er werden 119~ punten behaald, IffiMPIOEN ln de
sectie pijperkorpsen.
"ST. GREGORIUS EN
--DRmlBAND
-- -- o-:T.v.--W:Crins-;-

SEBASTIANUS " BEESEL.

Be-ës-ël-.~

uitgevoerd werd l1Trommars no.

-_ .. -- -- -_. -- ---
7 van M.Scbneider.
I!

Een verzorgde uitvoering. Enkele ritmische onjulstheden.
~ - werden 119 punten behaald. lVUKPIOEN sectie drumbands.
KLAROENKORPS "ST .!!iARTINUS" NEER

- -- -- -_. -- -- --o:f~-'v:·IIÎ.-Lo·üissë,-Neer.
ui'tf.;'evoerd werd.

11

Dr1.lllllD-IB lI Boy"

van J.A.Ruskes.

Onduidelijke interpretatie en rommelig van uitvoering.
Het ka.rakter van dit werk niet geheel begrepen.
Er werden 9&s punten behaald.
DRllivIBAND " W. N•KR." S,IJI1PELV'JiJLD
- - - _. -'o-:i:-v-; Fran-;;s-e-n; ifeerlerheide.
uitgevoerd werd IlRegimentsmars ll vo.n·W.Franssen.

Inzet onzuiver. Frasering soms onjuist. Dynamisch zeer vlak ••
Tempo goed.
Dit korps behaalde 112 punten.
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KLJ\.ROENKORPS "ST ,WILLIBRORJlUS" IilEYEL 0,1, v , H, Geurt jens ,Meyel
uitgevoerd-wërd -;'Blues mars" J.A.-Ruskes.
Enkele oneffendheden konden deze ui tvoering niet ontsieren,
Zeer muzikale uitvoering. Met complimenten. Dit ~orps .
behaalde 130 punten. KAMPIOEN sectie .klaroenkorpsen, tevens was
dit het hoogste aantal punten, dat de j=y toekenden op deze
Doncoursdag.
TWEEDE AFDELING

1-__&_._t~lo~:r~_oE.P~~. ~ J2::).!a::a.~ !,-_b,9.}.o..s~n3..o~_c,g 0 .. 1. v ..H~ 3ruystens •
Ui tgevoerd werd "Rococo GEtVotte" van Sprink Schneider,
Ret geheel -klonk wat àcne~en en ,angstig van uitvoering.
Hierdoor ging' veel goeels ve r-Loren , Di t korps be:laalde

!~l~i

9&1irt

DRUl\'BMfD v.,h,Ï\!UZIEKK(':lPS "ST,BARBAHA" SAlfDERBJUT·c·oLv, J,Hanssen
~~:,T6eV-()2rd.--wer-d '~ï T[1ïnb·êer8pär3:at~maars~,1 s-(>T~~gFertÄ~(

"I
J

Te,gcns+'ell:.!.:ng "in nuar.c.c I s kunnen duidolijkex" En}r_G:~G 'r;:asl
was d0 ,ftitm~e~\ nlfd.,_ccl."'rect. Uit '-korpD bohaa~_~.o llL:-~' plHl-~·,?:Cl.,
.
:Jnm\j~~,:~jD t(S~C~<TAN'~ "::.. . ~X.Sl:A o"lov. CI!EoeJ'JfEen 1 '{leGl~t
"ïi-tgev-öeT'ü-·-~,~.;·e~:,:·èï·-;- ï;5'f';an~3e mm-s ort'!
nOOi-' r';e+; .sne2.1e tempo (126) l-:r![l.!'ll het g(;:1e~~1 11-: __ t ':;";0<1 t'lt
djn ~-o"ht< Dit korps be haa'l de 98 pr.. ce,-,"

.

f

I
I

I

_~~L.:Q.I!-,__ &", ..(.r.:0J;T;;);;:~:RKC~B?§..'~.S~p_~ 9~OE:~bl} J-..S~..!~ i1WA~~~:n.3P~iJl.l;~,._ o. -, .) v  Tl.: GCU.l"t j CIC;
'ji 1Jgc'vcerd wc:.... d g 'I'h e B'Lue Jc.0l.:ctt;J FiaTS\! van Egt),;; '"GD Sm.-_ ~.3;;
DynaJrJ.îsc:l z e or vlak, S·tG1I'-,_.',n::"ng. ~ 20 s-Lr:;r:l 0~'1'3'li"T/e::',
S=':'oö"YJ"8:J:,k t0 hCoY'rl'". ax t i.c u la ~iG ::':s VOCI" ·~l8;'·,)Gteri:J:.:' Ya"':1;.;[,:"',:c'e
'~Lt ~;:\::'~};)S bnhq,a-:de lO? pun-t sc; ..

7JRUIi.TBANTI Hll.PJr.-JNIE liST. C.tiECLI1:l-" G.EULIIE o.,l"v~ ,J. Ö.0 ~U:~.'-i~- ..
Do~ïela8)H;c-·-A-rt.hu~ë;!l- Go Br:.nl'l'lhn
DY:".1a:m~:.6·-~,>. Z0"e~ v l.ak , Gro':;o t ron en J)aï_l..l~;:>.i:l te hnrfl"
l:';:offe"::; niet correct"
Di-tlç,orps be.haalcî.e ;;3 ~rlJ.:C::'~,81l.>

lfitgevoer-:-d- w·è~cJ...~.
~U~mifIBA}T.D

KQ1\f,IIABl\1:0N2:E

~':~tg8:~;()k;r"d' -vro-~'d '"~-

9

r

SvY.AI"~-;-~.J

o"l .. v,

J,,:Be~cghE~ RO,'~J:';-lOl1d

ïT""j-i b oi Qs' 'd.·r'J;TIs. 11 'fan

S ..Eg.bG::L,'tz"

Teljlpc (124) te sneL. Hoi e rd oo.r aons ri t.ml s c h ni o t c or-re c t ,
voo r a I in pa gedeel te" Jammer l i :
.
lIet laatste korpsyan deze 10 c onc our-ad.ag behaqJ.de Il5~f·p'\.l1ltfl
's ZONJlAGS WERD HET CONCOURS VOJRTGEZET IN DE "LIIiBUREA" zaaL
Het concours vle:cd begonnen met een korte optocht, "elke als gasc
werd opgeluisterd. door fluit':' 8, tamboerkorps "St,Barbara G.A."
Kakert. De federaj;ievoo rzi tter operic.e het concours.

~

~5~

~B.S!E_AE.D!L..J;.N~

E.l:!!ei!""_&_ t.§:mÈ.0~r~0.Ep~~S:t_.~ay}!:!.s:'. -ê-ch13.~s.'e-e!-g_
.
o.l.v~ W.Pili'ch, Nieuvienhage.n.
ui tge;voerd v e r d , "Bonne Fortune Polka Mazurka" van
Sprink Schneider.
Tempo goed getroffen, staccato '.s kunnen scherper.
TegBnste11ingin de nuances kunnen duidelijker, niet te
ungstig spel~n. Overigens ~erd met muzilmal gevoel gemusiceerd,
waaroij- het sla~Terk zich ke~rig apnrastBg
Dit korps behaalc1 8 119 pun t en , KAMPIOBN sectie pijperkorpsen
-!lE:I'_~o.~~T2.s_"§~t_~.Y.E.b.'2:.n::::-:s~È !a~s~~i~l
o(}l(lv", Pa.r uoen s , R0ermCH:J·l
~~itcevo'erd we rd ~ "Op na r-s " van IJgbe:r"'cs Smits<l
-c--;-r-.
- .
Inzet onzeker] tempo te traag,,~egen..9 tellingen in de

~:

nuan c c c kunn on duidelij~ter? c r e s c cni J n:t.ot
-rrl.:! ~v'ako Dit korps behacc,lde 99 puut ez..

C(';:T8C

l~ ~
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VT(~-,~k

"',~iGT'

U-._

U~bai.Fc'-'· J.Il31~Sn

"'--i!S:rC!. liS-t"

~Ll1j~et~ HE

BlaaL~

Co_;..'i~ect(, T\3
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-

._~- ----:;:'":.é:-.,.~,
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-:, ,:U1dd

l(,n. cT;:;tJochS'ms;~

in1e~Lài::lt:: tub~l,l~: .0ili,u·i.ver<

liQCc:nt811 ta:nboe.rr
III e o l.o 71:3-8 d:;.:t 1B-"-uor,. Go-::de ui tvo,?::jng'.">
!)i-L korp;:--j 't'GllaeJ do 120 'Dl 1.n -c 8:J - J.~.tJ.~·F.1.~9EJ:j· f;e0-tir;;. J~~1.aJ.'08E'{'O~t'psen
C!l(lil.~r~elijk(,

~

__

t.y

.:!~'l·u.-L t'-~ 8~

~ls'
~,,_

(',PT\I:'LIFG 1"7",,"':',;,n;'}i';ijJ:JD:t:::'IlJ
-!:ia,rnt ')é:rko~:'ps ~~ ;"iS~~:: F'l~b-e; ~~;~~~~' .":JE3~:3R·f-o:-:

e-ll~L:.-ffi;::-er ;~;erd--uitg(.·,,:ocx"·~~ "nl1rum:j-;;'ïl-d

\rT2;ï.s

. , v ~ . ,11.; Gi;)'~ en ~ R8'~~",<··'"

van Tr:"sink Ja:!.soe'
II ;.',et n::.:.::ckoJ.' en t8,·crao..g. Tegen:;"1.:e1J.i.ngGYl in el0' n1J,-~,Y1cG-~: konc'(:.:::.l':,
rlJ..iG.elijkG:", Met dit nU1~~0:r oehaQ.~Co j"jl:.~ü 1U~~ pu.i t ..
1i18_ 2e -rumme r- weTCl uitgevoerd. T"China Cria Cha Cha ' ven Kraf'i:;
Evei'a11Tto" Het tem'YJo j,1iet alt:tjc'. constant" De kwart no t en kregen
lT

n I e G ",Itijd de jui~te "aard", Dynaru s c hs verscbill en soms
ondlüdelijk. Me, di t nummo r <,'"rden 99cj- punt behaald.
To'baal 200 pun ten,
Flui.i~

.»;t.§:m.È0~rlc0.EPE

ERE AFDELING
~~'p!iE:s_.B20J1.a!.d~

Waubach o s Ls v ,
Erkens, Waubach.
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als 1e nummer Vlerd uitgevoerd "Fantasie no. 2" van Everaarts.
Tempo iets te traag. Het geheel kon met iets meer elan
gebracht worden.' staccato rrer d niet aL tijd volgehouden.,
l'Hagwerk goed. Overigens een bestudeerde uitvoering.
Met dit nummer werd 120 punten behaald.
Als 2e riumme r werd uitgevoerd "Our Director" van Bigelon.
Een muzikale uitvoeri~g en een goed sla~7erk. Tempo goed.
Enkele bezuaren. In 2e reprise triller niet correct.
De dynamiek kon iets beter verzorgd worden. Met dit
nummer wer-den 120/,,· punten behaald. Totaal 250 punten,
tevens KIiHPIOEN

Reuver~

Fluit- B, tamboerkorps "Heide" Sl7alo.ano.l.v, G.Gijzen,
Al"s 1~-'~riÜmmer ;;e~rd-gespeeld 1ÎFantasie n o , 211 van Eve raar-t a ,
Het geheel kon iets gepunteerder gespeeld worden.
Het figuur 16de, Bste, 16de, niet altijd duidelijker.
Tegenstelling in de nuances .meer laten horen.
Met dit nummer werd behaald 105i punten.
Als 2e nummer

v r e

r'd ui tgevoerd "Padv'înd

e

r m a . r - e "

van

' I ' e

s

i.rik ,

Inzet onzeker. Stemming onderling onzuiver. Dynamisch
vrij vlak. Ritmisch niet altijd .even best.
Met nummer nerden 104 punten' behaald, Totaal 20 Jn;1;c punt,
SUPERIEURE AFDELING. '
El.",i.!.-__&__ t.Q2ll1'.0 ~r~o"I.:pE.

~WPh"e.l.min~".N i e-'Ou~n h.aiie~

o.l.v.H.Bruystens.
Als 1e nummer werd uitgevoerd" 't Krekeltje" van T.Kotter.
Een lofwaardige uitvoering. Enkele opmerkingen,
.
tegenstellingen in de nuances konden nog iets meer uit
gebuit worden. In D, uas de 2e partij enkele malen iets
onzuiver. De.ze kleine oneffenheden konden evenwel deze ~._;,:
ui tvoering niet ontsieren, Zeer goede opvatting. De jur _
waardeerde dit optreden met 13~~ punt.
'
als 2e nummer werd uitgevoerd "Fantasie no. 3" van H.Everaarts.
Dit nummer was minder als voorafgaande, maar toch nog
een verzorgde uitvoering. Over het geheel genomen konden
de accenten duidelijker, In trio was de frasering niet he
lemaal correct. Met dit nummer werden 128 punten behaald,
totaal 25~J punten en hiermede KMKPIOEN sectie pijperkorpsen
Fluit- & tamboerkorps "Wilhelmina" Kerkrade Holz o,l.v.H.Klein
Ats 1e--nummer" verd-ui-t-gevoerd 'iFWJ."{asie no:- 3"-van Everaarts.
Een goede en muzikale uitvoering, Descrescendo bij inleiding
kon correcter. De accenten in 2e deel konden iets meer hebben.

,,10

Trio werd goed geinterpreteerd. Er werden 129 punten
toegekend.
2e nummer werd. ui tgevoerd "~Hgnonnette Ouverture" van L.
BaUll1an.Alle respect dat men het aahdUr.fde dergelijk
werk in te' studeren. Dit werk is qua muzikale uitvoering
toch wel een moeilijke opgave voor een 'fluit- & tamboer
korps. De jury" honoreerde dit· met 119 'pun t en , Totaal
we~den 248 punten ~ehaald.

f.1~I! - _ &_ T!J\'I~O~R.!!:0BP§..:.':S1. fA.!iCliA11!!.S: !U!!.5!EB.G.E1L]EN
o,l-.v.H.Dols.

~~
.','.,.",'".', ,', Als

Ij;i'"

1e

n~:'~:i~:~~
~~~g;:~::~ ~i~:e~~~ t~l~~~e:~" k~:m;r;~~
meerélan gespeeld worden. Inleiding s La gve r-k onri tmisch.

De accenten konden iets meer hebben. De" gepunteerde'
kwart noot, niet correct. Tecrmischgoed korps. Het
sla~lerk paste zich keurig aan. De jury honoreerde
di t,lerk me t 119'1l punten.
als,2e nummer werd uitgevoerd "Limburgia mars" van'Everaarts.
Indien men een c6rrector frasering toepaste, zou dit'
de uitvoering ten goede komen. Stemming goed. Een enkele
maal kreeg de halve noot niet de juiste waarde. Dyna
misch nu beter. De jury waa;rdeerde dit werk met 120
j
punten. Totaal 23~2
punten.

KLi~ROENKORPS "IRENE" BlJEK
o.l.v. J.C. Sastra,Sittard
Als-le-'nUniiiier ;era uitgevoerd "Dru,mband Semper ,Fide11es" van
P.Stalmeyer. Een verzorgde uitvoering. Ritmiek vas hier
~"
de zwakke zijde .. Jammer. Door dat .7el eens ee n foutieve
frasering toepaste, kregen de neten niet altijd de
juiste waarde.
, Crescendo's aanvechtbaar. Het dit
optreden kreeg men 126 punten.
~"hls 2e nummer wer-d uitgevoerd "Swing Parade" van Egberts Smi t s ,
Dit optreden waS minder als voorafgaande. Het geheel
waS soms erg schommelend van ritrune. Tt'omsolo niet
correct. Ook hier de crescendo's niet mooi. De jury
honoreerde dit met 120tpunten. Totaal werden 246t
punten gegeven, tevens KAMPIOEN in de sectie
klaroenkorpsen.
'
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•
~5-novsmberï965-overleed Wilhelmus van GllilllF, in leven lid van
fluit- & tamboerkorps "Julfana 27" Versilitlnbosch. Wilhelmus
van Gfu\AF was reeds 22 jaar lid van dit korps. Juliana bewees
zijn trouw lid de laàts'te eer.
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NI EUW';: LEDEN ,
Fl:;J:it--&"TarUboerkor]Js "ONS GENOEGEN 65" KAALHEIDE.
~ecretaris , N.So':l1t\sser, .Kasperenstraat 82, KERKMDE-'W.
Dru:nband van de }'ani'are "St .Hubertus" HEGELSOIt HORST.
secretaris, G.J.· v.Berlo,St.Hubertusstr.2,HEGELSOM HORST.
Drumband van de Kon s f'an f'a.re " ALOYSIANA" "CHAESBERG.
secretaris, W.J. Sla]Jak, Grevenstr.47,Schaesberg.
Flui t- & t.ambo o'r-kcr-ps "st. Andreas" IvIELICK.
seoretaris : J.H. schoer.makers,Dr.Meeuwissenstr.ll,MELICK.

~;~:~t.~.I_~~~1:1g_~.;1~~~~N~~~AnloAi~s:~1r~el!e.,,-k_
voorheen
thculS

.~

W..H.Hamers, iileyenweg 95, Treebeek
, l~. Stalman , JU]Ji terstr. 4 9, Treebe ek (pos t Ilo ensbroek)
~

le~s!'dj:UE1b~n_c; ~V.s>l!,!aEdj,ne;.~ 1r~ebe.~k__

vo or-h aen , Eej. v. lJe""en, Sterrenstr. 19, Treebeek-Heerlen.
thans
: K. Veldman, Vijverstr.27, Brunssum.

BEL1cNGRIJl{ ,
In--'de liiJsT ver]Jliohte nummers 1966 sectie k'La'r oenk o.rpa en ,
zijn klaroenen in BES meebedoeld voor de ES klaroenen
gelden onderstaande nummers

g

SUF. AFDELING
mars
~ Do vliegende hOllàndAr van J.H.Janssen-K.Smit.
c on car-t : Mars van Bereden Politie, H. v',Kapel,
ERE-AFDEI,Dre,
~ Trempetgeschal l\~(1rs van S.l~g1Jerts.
ooncert ,.Vrijheidsmars J. W. Verheyen-Schneider.

mars-"" -

UIne.AFDELING :
Mars
, Thc jolly Tumbler mars van S.Egberts,
concert ,I'Jarionnetten Polka van G.Brinkman.
le afdeling ,
cónèer~ g Trompetter mars van'~. van Veluwe.
~e _ a:!A~ 1 ~nE. .!..

concert

I

,Myosotis van B.F.S]Jrink-Schneider.

I

~afdel_ing

concert

,_
,eha eha Taraboem

van 1.. vaL Veluvle.

WIJ WENSEN U f~SNOG EEN VOORSPOEDIG
VEEL SUCCES MET mv KORPS DIT JA~R
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J.,J.H.!ÜrsSEJi
- Akerstrna-t'-98
' " ' •
.-' '. Sl'EKHÓLZERREIDE

. . -.tel.04445-20J8"
,

vóor-cOMPLETE
DRoMBANDS1iH
--;',\,' " - " '.-, - >-". - - " - ,-- , -,' '. , .; - - -

;oorr[\ad~'
'"

,'

