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Notulen van de ledenvergaderi,ng, gehouden op 13 maart 1966
in het caf€ - restaurant "Ober Bayern" te Sittard.
In zijn openingsrede vroeg de voorzitter 2 minuten stilte
voor de herdenking van twee onzer leden, die verleden jaar
'uit cn s midden zijn heengegaan
de heer SJ:ITS, die be s t uur-s-,
lid was van het korps Steyl 161 en tevens ook licl Van de
Ad-Hoe-Commissie en de heer ',J. van GRA:,.:?, die 22 jaar lid

_ is geweest van het }:'lui,t- & 'Pamboerkorps llJuliana l! Versilit:;n

bos eh.
l Iag ik de hoop uitspreken, aldus de voorzitter. dat God
~un beide overvloedig zal belonen, vooral hetgeen zij voor
hun gezin en de korpsen alsmede voor de
Federatie hebben
gedaan.
Zoals U weet hebben wij verleden jaar een muziekcommissie
in het' leven geroepeJm.Deze commissie word t bijgestaan door
een secretaris aan te wijzen door het Federatiebestuur en
bestaat uit de heren J.Jochems te Roermond en G.Gijzen te
::leuver en van dit jaar he bben wij nog een derde persoon er
aan toegevoegd en wel de heer Vliex als secretaris van deze
c omm i s s i e f unge e r t dhr. W.Pilich.
De taak Van deze commissie omvat ; het yaststellen Van
de verplichte werken voor de :5'ederatiecöncoursen en solisten
wedstrijden.

Vandaag hebben wij deze heren , Jochèms en Gijzen ook op deze
vergadering uitgenodigd, in verband met de moeilijkheden van
. bep ~lde verplicht gestelde muzieknummers.
De Reel' Jochems is bereid U hierover in te lichten. In deze
muziek komen stukken voor, die voor bepaalde instrumenten

,
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te hoog liggen. De korpsen die deze muziek di enen ui t te voeren,
kunnen zich persoonlijk met dhr. Jochems in verbinding stellen
die een bevredigende oplossing zal vinden.
Notulen ,
vêi;öigens werden door de secretaris de notulen van de vorige
vergadering uitgebraoht en zonder op of aanmerkingen vastgesteld.

Financieel verslag ~
ïie'i' iiIlancie"e"f ·vè-r-s~f8:g van de penningmeester lag in goed even
wicht, zodat de inkomsten en de uitgaven tegen elkaar opweegden.
0] de volgende vergadering die binnenkort zal plaQtshebben
zal de kas-controlecommissie'~erslaguitbrengen over het
beleid van de stukken en bescheiden van de penn á.ngmc e sc e r-,
Ingekomen stukken ,
L#e'i; .kc rps he'e-ft 'ons verzocht bij de B.U.E.A. stappen te willen
ondernemen in verband met de rechten die zij gedwongen waren
te betaleil voor het te houden solistenconcours • De B. U.:<'.:.A.
recht3n voor een solistenwedstrijd zijn vastgesteld op f 0,50
per deelgenomenhebbend programma onderdeel. Dus U ziet wel de
"8.".1:.A. blijft nog ons aller zorgenkind. Op de eerste plàats
moet er een vast grondbedrag betaald worden. Hier komen nog
bovenop de kosten verbonden aan het uittrekken van de korpsen
en het bezoeken van concoursen en festivals. Aan al deze
verhoogde rechten heeft het Federatiebestuur part noch deel
en is alleen gedwongen zich hierbij neer te leggen.
Vaststellen ?ederatieconcoursen c
'Gel'uk'k-:Cg 'h'eeft het' -muz'iekl'ev'er: 'in' onze Federatie op het terrein
vac. amateurs muziekbeoefening haar plaats weten te behouden,
zelfs rreten te verstevigen, hoewel wij daarbij niet verhelen,
d2t het niet altijd even gemakkelijk rras.
j kennen onze jao.rlijkse grote evenementen, met name de
Federatieconcoursen en met daarop aansluitend kampioensconcours.
Al deze festi vi t ei ten zijn een gI'ote propaganda geweest voor
'de Federatie en ook voor de korpsen~ die daaraan hun medewer
king hebben verleend.
Dit is ook de stimulanee dat onze federatie nog groter en
sterker is geworden. Verleden jaar is het aantal aangesloten
korpsen gestegen van 45 tot 68. Eomenteel telt onze Pe de r-a t i e
90 aangesloten korpsen, terwijl er nog diverse aanvragen
. om toetreding zijn binnengekomen, deze wachten op afhandeling.
Villen wij dit jaar de aktiviteiten, welke worden georganiseerd
goed doen slagen, dan dient men te bedenken, dat het Federatie
bestuur dit niet alleen kan, doch hiervoor de medewerking nodig
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heeft van alle aangeslc,ten verenigingen. Samenwerking is een
eerste vereiste voor een goed verloop van het federatiewerk.
'Cfij hebben een uur voor de vergadering een bespreking
gehad
met de Ad-Hoe-commissie en de punten van deze agenda ter
dege bestudeérd. De Ad-Hoe-Commissie was van oordeel dit
jaar de federatieconcoursen te erganiseren en daarbij het
concoursreglement te wijzigen, de verplichte deelname aan een
federatieconcours om de 2 jaar te verlengen tot
om de 4 jaar. De argumente hiervoor vlqren, d a t de korpsen
anders te zwaBr belast worden 1 in verband met de afschaffi~g
van de wilde concoursen en nu meeT keuze en vrijheid is voor
het organiseren van muziekfeesten, waarvan meer gebruik zal
worden gemaakt. Dit standpunt is terdege bekeken en het biedt
ook ve le voordelen, vooral voor de korpsen in de hogere
regionen. Door dit feit kunnen zij zich langer handhaven
in de afdeling, waarin zij gepromoveerd zijn en wat betreft
de gemeentesubsidie, ook grote voordelen bieden kan.
Voor de k or-vs en in de lagere regionen is het geen nadeel,
zij moeten zich hoger opwerken en daarom de gelegenheid
te baat nemen om ieder jaar aan een federatieconcours deel
te nemen, dit bevordert, indien zij promotie maken ook de
gemeentesubsidie.
Na een langdurig dispuut kon de vergadering zich hier
mede vereniging en werd dit standpunt met algemene stemmen
aangenomen. Vastgesteld werd dat er maximaEtl 15 korpsen aan
gesloten bij de 2ederatie per conoours kunnen deelnemen,
Blijk:; dat de Lns chr.ijv.Lngen van een bepaald concours hoger
>Lggen d an 15 k cr-ps en , dan heeft het federsti'ebestuur het
recht deze over t.e -hevelen naar een ander fe-deratiecoacours
na overleg met de betreffencie korpsen.
Verloting I'ederatie-concours ,
Na --îó~·Fj.n~g--werde1:i--de·' 'P-e·d·e·r·'a~t·fe-ë"oncoursen voor dit jaar toegc
we z e n aan het' flui-t- 8~ I'arabourkorps "IIeide!1-Sv{a:lmen~ y;relk korps_
voornemens iss dit concours op ?inks"teren te organiseren"
Verder aan het Jeugdkorps nSt.Ilocus.11 Pey-Eeht en dit concours
willen organiseren op zondaG
juli.
Vervolgens aan het Je)lgdkorps n:3t. Christoffel" te Iio e r-rnond
en dit concours op 19 juni zullen organiseren, terwijl het
4e c on cour s werd toegewezen aan het Klaroenkorps "St4'Antoniust!
te 'rreebeek 'en dit op 21 augustus zullen organiseren.
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Aanstellen jur,"-led-en voor de Federatieconcoursen ~
ln'Sclcaesherg 'zijn'de' kamp'ioenswedstrijden gehouden , Niet
ninder dan 33 korpsen hebben aan dit tweedaagse festein
de el genolllen.
Opvallend is, dat de korpsen, die uitgekomen zijn in de
4e ~2e en in de afdeling Uitmuntendheid niet het aantal punten
hebben kunnen behalen, welke nodig waren voor de kampioens
titel.
Bij verschillende korpsen heeft dit deprimerend gewerkt. Ha
afloop var; het conCOUTS zijn er nog disputen geweest met
de jury.

\,'EHI.~ NAl.R ICRACH~EN SI1\iIPEL~LD*
: ·~-}e---'-II. ..~_,.~·J)rum-ba.l1d~·~]ëri-:-naar ;(rachten te Simpel veld ve:rzoelct

ons mede te delen, dat zij noodgedwongen een nieuw bestuur
heeft moeten kiezen, ~it is als .volgt samengEsteld,
voor-z ,
Dhr. n.B. Bor-n ,
Nieu.we Gaasstraat lüil Simpelveld.
secr~
TIhr. R.v.Loo 9
Bulkwnsbroek 18,
"
pen n ,
. .e j.. J ..Ileinders '1
Nic--ül-aass-traa t 20
"
Heerlerheide
Leider
Dhr".:?ranssen,
liicolaasstraat 3
mJKST~.8 VOÓ~1 ST.:l.l~TONIUS TR:;2B1IT;K
'c~? uitnocli"gii1g van"'licolign.on A-ttractions: t ,

stichter van' de
grote jaarlijkse carnavalsstoet van Schaarbeek (Brussel),
nam de Showband I1St~A:'1toniusH zondag 3 anril, j.l. deel aan dit
grooto evenement. Uiet minder dan 60 muziekkorpsen namen
aan dit kleurrijk en muzikaal gebeuren deel. :;en internationale
jury beoordeelde de prestaties'van de deelnemende korpsen,
St.An tonius 0,1, v , tambour-maître c.. Gerri tsen, verdedigde de
Nederlandse kleuren op schitterende wijze door het beh~len
van de hoogste eer, ~]en prachtig vaandel, mocht het kranige
korps uit de handen van de Burgemee~ter ontvangen, voor dcz e
prestat:i.e. 'i'ijdens de optocht op lConinB"innedag zal het trotse
korps dit fraaie 'trofee meedragen,

:\
\

l'ESTIVAL ,
Fl·u1t-:-Ç'!'amboerkorps "St. Paulus" Schaesberg, organiseert Dp
29, 30 en 31 juli een groot festival. TIét bestu.urverzoekt
alle korpsen D'etdeze data reltening te ,<illen houden,
FI2UII;;: mHFOBJE8N VOOR JEUG:DICORPS VAH sr, BARIJARAKAURT.
P"aä-srria"8.ndag .i~rCn1êCj-ei.lid'drWnbanêf"va.rlhet" 'fluft'-Bo Tamboe r korp s
"st.JJarbara" ::akert geuniformeerd, TIit B"ebeurde op een fEleste":
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Eiermed'e heeft het- :fed'e~'atlcebesJ:ti'Ur''ilá~h::niétkUnh\>n ' ' "

~:lli:~~na:~~i~i~::i~~:j~~i:t~~~~~:!n~~i~~:~r~~k:~~i

,

, '

Daarom vroegdê vÓ'èrliiftter ;>M de>vèr1i~d~iiig nll.dè'€,oedketl-~::,
" ring te' will.en hechtènaaJl :het'vdor'Ste:L6m~'hli'l;'.d.agel:l:jks'

,~~~;~~~ ::tm~~h;~~s~i~g=eA~~~~~~:~~~;i~U~:~s;~:~~e~~'

-"'-,'

federa:tiecohcourSenaa1'[ 'tew:1;fzèn':' ',:_ - ,
Zonder ui tzonderi.ng 'Sohàai'de'd,,-, liè;L'e 'Vergadering
achter het bestuur en ,werl'l dit VQ"J:.s:fél aangsnomen ,

. - ,"
'. -i:
,.,:-----,---.:_-, ..;---,~--~---------~~_:;-------~- .'.---.";,';,,....--.,- ' '-!-'.',' --~-_:<
, VA5T5'J'BLLING VAN 'HlJI8HOUDELIJY. ,]iNG1I3MGN'l' '
,
- "'-'Z'öa'ls U we't'.hebb'en",vIf"dËi" Reëhtsl;';~saonJ,ljkheidvsn,
de, Jred;erat:i:e 'verkregeIl';:'al.;t;een ÎIlo~ten' wij nog even w/?-ohtért
Ó

: , . :

, , , '. .

- op de bèken,dmakirtg inde .St-aatBccurant, ,wat deze, waek
_ :;a1 gebetiren.
,"
- - -;
.
_.
',_
., .:'. , . IJ weét'hethûi'ShÓudelijk'regleme'nt- moet aarigepa"t
" aan de, statuten, en is ook Juridi:sch' opgemaakt,
'.
,Hie:róvervalt hüit te' xedetwisten en moeten wij Ij.a t i;'

',_
,__
'0.

,
Co,

~" --~;~ief~~;1k:~t~~;t~o~~iij1C~r'~ewcrden,ènv~or'h~t • '

". Federatieoestuux -en ·zeer.z eKer voer onze seore:ll.:là'is en
", 'penriingffieester oxeIIgt het meeT werk met ziohmede~-- "
De korpsen word-eh gesplitet' in zelfstandige :.k-orpSPl1,
,;koJ;'psen van sohutte:djen en. vall.:Jti>:t:!llOnitln' en Fanfare 
""Gezelséhappen,
' .'
- 
" - ~ fliermed:e wordt ockrekefring g:ehouá~n~met~de' oestuUrava:r~ie- -- '.'--zing.: . ,
'__
_.' - _
.'"
'. " "',. __ .. ' _. __
_ __ .
.
"Nu wij vanaf 1 januari 1965 'oI.elfstà,ndig:gewordEm.. zijn, ' :.
fa het ook zaak d-e.ze. te'olijven b~oU:de:tlde:n. nOOJX,oe'r,nvloedl'
kunnen- worden door e en andere instant-ie; Daarom' zi-JXJ.
. a.e~e fae-toren grondig vastgelegd en -tè:rdege verzéke;r.-d.
--_, _ . . _ - Reeds bij' het -binnenkómen heeft' TIc -éen f.drmulier in'cnt--- .
~;
.,-ai-tgst kunnen nemen. Dit formulier' heeft bet;r.-ekk;ing op de:
7"
·Ré~htspE1;r.-soonlijkheid van, de Fede:ratie, ,zodat-- on.ae.
---
f~-;'-admin:Lstràtie ui -\;ge,breider-- wo.rdt en TI alle gegevens, ·die
s:.. --'
, :_gevraagd w9rden nauwkeurig dient ip' tè vul.le'll
- -
--
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U dient. bokte Y'j7'melden of Uw $corps zélfstàndicg is en de

Rechtepe:r:soon.lijkheid bezit.
.'
' . Ó, 'Ó: .' .....
Vele zelfstandige korp13enhebben nog geen ll',1;lcht'spersoo;nHjk:
heid;Deze korpsen di.anenpersoonlijk lid te,),ordenvan de
Federa.tîe en moeten een ledenlijst indienen, met naam,
.
voornamen, geboorted'at1ll)lenadres vanqe bestwirsleden en
de led:en~j';ogenwij de'genen, die zulk13 nog. nie.t
......•
hebben gedaan alsnog yerzoeken di t ten sppe.qigste te doeri?
V:oorhet g oe de t'unc t.ä cnez-en wan heteecreta;rieat,. ie a.it ...•.
eén eerste verelste en rekènell opUvwmedewer'l<.;i.n!5'.Vi;l:r'der
.. dienen ze ieder jaareenexploitat:terekenin.it'.9f pal@s Over
te.leggen aan he.t federatiebestuur._ .'
.

llYP..9-_v r a.l3.1L.

"1:

kwam
:Van de ronc1vraag werd een zeet dn~k gelitUlk gemàakt.
. OOk e en voor e t e L denaamm1.vzîek-feo,tivel om te dopen in
r~PARADE-KI.uUjKI~ll.tl.

Aan hé t einde van. di;l verga<Îè:j:in.g'D~ecl'1tde voorzitter dhr.
Hup.Jongerl dank aandeverge.di;lringVoor hun ak t teve aanWe.zig
beid en VOOr hun informat1è,s in enke Lé moeilijke . zaken;
.
die'thans, ,naar hij hoopte, tot i'eders?gemjegen zijn
·op.gelost•.... ' .'. '
'.
. ...• . .'
. . ljeteèn cpwekkend' woord Y09r de e1;name'aende Féa.etatie~ .
conctnzraen e,!-'dank voor de zeer gr.oj;e belangstel,ling
slootde,'vopr.zitter deze vergadering. .

i_

.....

_
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.Li. j k e wijze- op een fee,s"tverg2,dering, voorafgegaan door een H.Lis
opgedragen tot intentie van het ko.rps , Let het instrumentariUlll
en 'uniformering 'van dit jeugdkorps was een bedrag van f 6500,
meegemoe id .. ·Een act ief dame-sconii té, zorgde in ze e r korte ti jd,
dat deze som ter tafelklran1. Tijdens de feestvergadering bood
Llevr. Fiala namens het darnescomi té de verzamelde gelden aAA. '
Nog staan 50 jeugdige muzikant jes te wachten op instrumenten
en uniformen. Het actieve damescomité staat er evenwel borg
voor dat deze jeugdige liefhebbers binnen de ~ortst mogelijke
tijd aan hun verlangen kan Vlorden voldaan.
'
's Eiddags presentéerden zic;" de jeugdige muzikant jes
aan de bevolking tijdens de muzikale r.ondgang.
FEDERATI.ZCCNCOUR~El, ;
D~fed~~ati"con~o~rs~n zijn in 1966 als volgt same~gesteld:
Fluit- & tamboerkorps "Eeide Swalnen " te Swalmen met
Pinksteren.
Jeugdkorps "St.Roeug" Pey-LJcht opz.ondag 17 juli
Jeugdkorps "St.Christoffel"P.oe:rmond op zondag 19 juni.
Klaroenkorps I'St.Antonius;1 j?reebeek op zondag 21 augustus.

r:cr·

IN TE SCHRIJVEH

VOO=~ n~~j.l F~])bRf"1.f.rI:jCülE~OURS~

1.~~Iaak gë"b'ruiJ,,,--van7e- 'fn-s'c-J-iri-j-:f:i:orrrÏu-iie'r~n'-~ndè federatie.

Iedere secretaris 'heeft deze inmiè,dels ontvangen. Let op
de sluitingsdatum, nog beter schrijf zo vroeg mogelijk
ä.n , LET' WEL, I}I:r;·:C]Y' 15 ICOHI'SEN INGESCE11~\T~H HtB])I;N ~
\'VOHJ)1j! D~ I"i'J:-iCHRIJVING G~;3Ila~p:CN, .ONGEACHT JJS SIJUITINGS~.ATl[l,
2. Voeg 'bij de inschrijving de partituren van de te spelen
nummers in tweevoud bij.
Ook de verpliohte werken.
(Alleen de 'V'ërpl'rclÎte "'erken,'die' vitidefede'raU'e' 'z'ijn
verkregen,· zijn hiervan vrijgesteld. Dit zijn de
gelichtdrukte numrnèrs).
3. Volgens reglement dient men het inschrijfgeld gelijktijdig
over te maken aan de penningmeester van de federatie
dhr. van ,Zijl, Aalbersestraat 6.8èhaesberg, giro
1024508, onder duidelijke vermelding "inschrijfgeld
concours ·-rè-~- _.0" 0 ~ .. " ..... ~ _
'•. Teven.s· dui-deifj]{ a'fzender,
:<J:uJ3" ~a~m' peni{ingm'eest'e'r 'en naam korps.
NIEUVG LEl)lIN

~

Drumband Jongenspensionaat 131 ei jerhei de.
Secr. Broeder Vianney Pothof, P;nnesheiderstraat 55
J31eijerheide.
naroenkorps "Hollands Glorie" Jeugddorp Be tihan t Horn
secr. H. YJieërs,- Jeugddorp Bethanië,J3ergerweg 23,HORH
ë
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I~OOP

±~'-·3-5·

~

·zo-goed

als, n i euue E!!.iJ_O}!I~. ~F:. :_~leur groen , niet baret en

teebehoren. Zeer voordelige prijs. Te bevragen
;:laroenkoI'jJs "Beec;den" 'Ue-c.wstraat 34,
NI1:~UF;~

1JJ)~jT~'

IlJ~.8Gl}JlT

Tel. 04747 -297 •

~

Drumbà:'ld-;àn--d'e 'Iarmonie "st. Gerlachus" 8IRSBZEK.
Secr. dhr .. A.. J.Boest8n, Sch601.straat l5, OInSIL.!;;~~{;.

mv IHS\;R1I,.nHT;'
·on"z"e· "amateurs b La as en slagorkesten gebruikelijk"
dat het Itinstrwnentarium il eigendom is van de vereniging. De instru
penten'worden aan de leden in brui~leen afgestaan en wanneer een
be:;Jaald lid niet langer deel uitmaakt van een muziekkorps, komt
het in zijn bc a-i tzijn'de .i n s t.r-urr.en n weer ter beschiklcing van
- het korps.
Eet ia w e LhceL merkwaardig, maar het is een feit:, dat vele
mu~ikanten niet beseffen, dat zij wel de volledige verantwoor
delijkheiü dragen voor üeze in bruikleen ontvangen instrumenten!
De ve r-an tvoo r d i ng h'oud t in·," dat men in de eerste plaats de nodige
vo cr'z Lc h td gh e Ld in ac h t- neemt en de Lnst r-umen t en met zorg b ehande Lt ,
zodat beschadigingnorc1 t voo r komen , 
nieT h e bbe n we meteen een punc , was r w81 iets over te zeggen valt!
Ik zal deze keer geen commentaar 'levprel1 ~ maa r- U zult uit enke Le
.'"
voorbeelden die ik uit de dagelijkse practijk even veor U wil
opl1issen,z'elf wel c on cLus i e s k.mne n trekken. 11 kent hem vast
-we~~~ die muzikant met ,zijn instrument los en onbeschermd acr~tei
in ziJn fietstas~ Hi2' zit t r ouwen o in de z e Lf de ban d BIs d i e flui
tist, 'die' Van èn n aa:r de r-e po t.Lt.i e gaEü met zijn instrument
uit elkaar eenome~ in de binnenzakken van zijn overjas !
En verder kent U Janssen wel, die altijd zijn ihstrument
(trompet)
o~ le richel Ve~ zijn nuziekleusenaar legt als hij zijn neus moet
snuiten, maar ka n hij het helpen, dat die lessenaars zo wanke I
zij~ en 'dat richeltje zo 'smal is ?
Nee dan Pieterse, dîe leg_t zijn instrument al vast §.i_r_e_c._t_..2l'._cl~,
.!i.":O.?-.'!:. in öe pauz e , en a Ls iedereen :'lU maar goeo :u.it]t:.?-..!1.k.t, ~'..a.a.r_ ]'lij,
IJ

ite'c-fs' "b'i-j"'

_~.6{1.9.-'G_!.~

Hij is trouwens een pr i.na muzikant, die bas'blazer~,raar al tijd zijn
bas op een klapstoeltje te leggim als hij 7>ijn mu z i.e lc ui i de tas
haalt, het ging altijd goed ,. t o-t die. éne keer.
Z01..1. die tamboer r.cu nri e t weten" clit- }{k-:t·-';;e·rl{:"e-e'rd is ziJL t r om zo
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maar onbeschermd op de bagagedrager van zijn fiets te vervoeren.
Origineel is ook de vondst van die klaroenblazer, die zijn
Lns t r'umen t in een a c t e ta s "ve Ll Lg" aan zijn fietsstuur v e'rvoe r d e ,
alleen jammer dat die beker er niet geheel in kon i
Zullen we het hierbij maar niet laten? U kunt zelf legio
voorbeelden aanhalen, als U evenom U heen ziet in Uw eigen
korps i
Besef de verantwoordelijkheid die U op U neemt als men U
een (fileestal kostbaar) instrument toevertrouwd. \'Tees er voor
z Lch t Lg mee
be ha nd e L het met zorg.
De zorg strekt zich ook
uit tot het onderhouden van het instrument.
li'ag ik daar 'ciwe-Vö-ïgen·de k e e r nog eens even op terug komen ?

c-. Gij zen, TIeuver
IHC"::~ZON~}~~J STUJ'~IC~l\T
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WUlJê C, lTCOUHEN ,

~';Jden8-de-ia;tste vergadering in Sittard op 26 februari j.l.
vielen harde woorden, toen het chapitter ":~i}..e_e-,,_o!,_c.o_urs_ep_'
ter sprake kwam .. Laten wij Zo "n zgn. wilde concoursen eens op
onze IjiIrrburgse manior gaan bekijken.
Het korps "Ka po t t e r-,.'rom H te ~:ijnput heeft bijna niets meer
in kas en het bestuur prakizeert , hoe aan geld te komen?
We gaan een c onc our s organiseren ! Prijzen gaan \78 beételen
bij de slager en de aannemer enz. ! Onze Tamboer-l.:aî -ere e n onze
instructeur zijn de jury !!
Zo dat is in orde en het kost niets.
Korpsen?? Och, we hebben toch vriendenkorpsen genoeg en als
we het inschrijfgeld (ook al weer verdienste) niet te hoog'
zetten en Yv~e schrijven hun meteen, <lat een tegenbezoek verzekero.
is, dan zullen z~ zeker wel komen. Als we er maar een stuk of
tien of twaalf hebben, dat is al genoeg. Omdat we toch al ,rat
voordelen hebben gehad, z u I Ler; we ee,) heel goed korps apart
uitnodigen en hun een deel van de reiskosten terugbeta18n~
dan hebben we weer een attractie erbij !
Zo dat is rond eil nu maar hopen, dat het op die dag goed weer
is, want dan lopen de bufetten ook goed en dat is al weer geld.
Nu komt de 5Tote dag i ii
Vre hebben 11 korpsen gekregen en' daarbij is dan ook nog dat
hele goeie. lIet is heerlijk weer, dus de bufetten lopen lekker.
Want onze Limburgse muzikanten drinken behoorlijk als ze weer
eens onder elkaar zijn. De jury zal wel zorgen dat ieder korps

~~ievrecl"en naa.r huis, gaat, nan t anc1ers maak je kwaaie vrienden .. AIs
,";"je dan eens bij hen op bezoek gaat, krijg je ook cIe. kous op de kop.
~GNu mEar afwachten wat er verdiend is, meestal weet de penningmees
dat al, voordat de prijzen (als altijd verwonderlijk goed)
l\\ii'<ver'deeld zijn. :Un de bez oekende korpsen ? Die luisteren niet eens
elkaar. "\iacht daar is een korps dat op de komende I'ederatie
ours in dezelfde efdeling' uitkomt" De Instructeur verláat
zijn plaats aan het" buf:feten gaat eens even luisteren !
heeft het gehoord en komt weer terug aan het buffet "Schenk nog
eens in, die kunnen we wel hebben. En de uitslag! Och, dat
niet het voornaamste, ze hebben toch bekers genoeg en mijn .jon
gens zullen wel w ee r een beker mee naar huis nemen. En nu even
ec-iaus !!
Hieruit blijkt dat geen enkel goedwillend en
instructeur ook maar enigè waarde hecht aan dit somrt
concoursen. liaar het korps is eens uitgeweest en heeft weer eens
ann de buitenwereld laten zien, dat ~e er nog zijn. Daarom zou ik
het bestuur onzer Federatie in overweging willen geven ~ Laat deze
conc eur-s en t.o ch bestaan, ma.ar houdt er we L een registratie op
na, laat ver~~ning vragen aan de Federatie en laat desnoods een
zgn. concoursvergunning betalen, dan houdt men or nog enig finan.
ci.ée L voordeel aan over, dat men bv, zou kunnon gebruiken bij
het organiseren van onze Federatieconcoursen.
Do hele Federatie en alle korpsen zijn er dan mee gebaat en
men zal alleen positieve waarde gaan hechten aan onze federatie
c on c cu r-a en ,
Als Larrt s t e 11Qg di t ': de IC.~T, V,J. is de meest dikta
. toriale sportbond, maar zij keuren de .".r,i.endschap;pelijke w.edstEijd~n_ .
toch ook niet af!
Dit was zo maar een gedaohte, die mij over~
.
viel, toen ik mijn eigen notulen van de algemene vergadering nog
ee/jS naging.
P. Le je un e , IIaastricht.

In l:fEJ:'.I{JnIAI~ a
O~,-27 dë-c'ëm-b-er 1965 overleed ten gevolge van een droevig ongeval

de heer E.I,.il.Stienen. De hoer Stienen was sinds 1953 tamboer
en in 1963 zowel in 1965 koning van onze schutterij.
Bestuur en leden van Klaroenkorps Sohutters Gilde "St.Lucie"
Nederweert.
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Drumand i1Werk naar" Kr-a ch t en " Sirnpe-lveld
v/h J.J •.i. v.d.Bogert, BuLkums t r s I Simpelveld

thans, n.v.Loo·, Bulkumsbroek lG,Simpelveld.
Fluit- & Tamboerkorps "st. Jan Gebrook" Hoensbroek
v/h TI.J.Sohneider, Eastanjelaan 90, Hoensbroek
thans R. J .S ..hneider, IIgr. Schrijnenstr.19 Eoensbroek
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Willy Luxe dieptetrommen enpaukentronunen f 186,
W;l.lly luxe oversfagtrommen
f 225,Royal ;,Iaroh diept~, . pauken en .vers.lag,trommen.
Kunnen a'lLen m,et plastic, 've:llen ge;l'èverd worden.

lIe t aken pijpers fl~;i:'t~n, sO:f!ri3,;"n / 19,50 Alt f 3'7; 50
Kalf1lvellen 45 cm.
Netto l 11,-
'
. '
Luxe tambourmaitre stokken met foûdraak
f 137,50
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Al'le'mat en plastic velle'n' voàrradig
-
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Vak~und;i:ge reparatiein~ichting
->", , -

