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3 augustue:Bondscoueours bij "ST.XICOLAA8M Meijel.
xxx 17 augu.stus:Bondsconcours in Montfort bij "EXCELSIOR'I
17 augustus:'utivB.1 bij"Oranje" 1n Boukol.l.l-5walmen

xxx

31

Nle~wenhagen

Iren'straat 74
tel.0444J-24'5

r.L~je~~

Papenveg 62

/o',uM.!Jtrieht

tel. 0.01.0100-19.0122

bjj "ST.BARB..\RA." in Chevremont

29 junt s êoudaconcour a in Houthem bij "ST.MARTINUS"

augus\us:S~QVYedstrtjd

Rlllatthj
~.Fl11c~

35 jarig

1 jUQi:bondsconcQurs bij "OlYMPlAn in Heerlen

7-8

1a24~08

Cor ::il1\.merman8

ge1P.genhe1d van

be a taan van S":..PAULUS in Scha.esberg.

Áa.lbt'nul,.r~t. 6

!bb.'tin ZiJL

~estival 'Dj j

en 'estival in Schaesberg
bij nST.BARBARA G• .4.,." van de lakert.

31 augustus;Showvedstrijd en Festival bij
xxx

'fATMA~

In lrieer .....
7 sept.ember; BoodecDncDurs bi j IIBLAUW__Wf" -Kerkrade

ux14 eeptember:Bondsconcours bij "STELLA DUCE" Vlalo

1]-1.01-15

s~etl:restival

in Wa,ubach bij "PR.HERNHARD"

BONDSCONCOURS TE BEESEL
IR.RAEDTS-WISSELBEKER VOOR DE ORGANISATOREN.
TegeD 1 uur koa beer HeraaDI,yoorlltter Tan Drua. 8D Klaroenkorpi ST.OIOBGIUS EN

SEBASTIAlUS,de deelo,aerl,juryleden,boDdabestuur In ••1. beloeker. Tervelkoaen.
De o/ticlil. opening s,.ebledde door de burg.aesster J.T.Hendrik! 8n hij hoopte
dat Yooral de deelDe.er••• t prettige heriDDeringen aan Be,sll naar buis kondin
keren.Aan Toorlitter ReraaDs oTerhandigde bij de beschikbaar gestelde bekel Toar
d. be.te 'olist.Ve beker was door de G.~.ent. B••••1 geschonken.
De jury be.taande uit:J.Conjaartl 10 J.S ....ling ,toog aan bit verk oa de 76

lolisten In 23 eDI••blel.geselecteerd uit alle d1strict.D,Daar hun .uI1tel. vaarde
te beoordelen.
Gllien de aUllkale waarde,IBI dit concturs 8.'I88&d vorden glno ••d.
n. prestatie. lagea op boog peil,De jury kende 16 tveede-7B eer.te en 5 eerate
priJ.eu .et lof toe.
Uet trio laP de druabsnd ,sn Scbntterij St.MARTIBUS uit Bouthem.te vetea de h.ren
LodeV1ck-Ste,eat-Craue,stak a.t kop .n Ichouder bo,en all•• uit.
Dit optred.n was een opeubaring!
Ket hun na-mer-leeo;çoncertwerk ,oor el-sv.rk 1001 BIas IU bna toegift LASTEERD,
vaarYan de dUQr reap.? ea 10 minuten va8,00gate dit drietal laP het Inthousiaste
p~blilk een da••r.od applaul.n••••at kritiecbe insiders -ae.ten erkennen dat dit
optr.den in ela voord .xcellent wae.
De "rlte reactie ,aD de jury val:Dit lijn seen - ..ateur.- ••er,8ij aoet'n concert
g.,en teg.n betaling.
Xea bijlonderb.id nog:D. uitge,o.rde verken varen co.positie. laP Th,Lodevick.
len koap~i.ent hier,oor il leker op lijn plaats.J. het CODeo~e .oeet dit dri.tal
h.t laat.t. au..er op alg.a••a verloek nOglaal. herhalen.
Al. herinner1D8 aan hun optred.n ontving dit trio ••n miniatuur drW:1k,88D ker..hch
kQRstwerk van d. Be.selee kunstenaar Ton Si.onl uit hande van e.n dankbaar be.tuur
laP h.t trganilerende korpe.
ZIn ander boogtepunt vsa het optreden van "de b.ate solist- Th.Hendrix,lid van
Druaband Beeeel.Ket het verplichte werk "FUhL OUT- van S.Egb.ril op lup.ri.ure
Vijze uit de tro. geio,erd,verdln he. 56 punten toea-kend.Yoldoend. o. de beker,
ieechoDken door de Oe.eenie B••••l.op ie el"n.
De belte 1011.t op fluit was U.Poulaen vaP Wilhelaina Holz
Kei het v.rpllebie num.er ·PRO.TO" van Seholie-lgberte,
behaalde bij 541 punt. Een eerste prij••et lof in de Sup.
A.tdel1D4.
41s be.te 'olilt op klaroen werd G.Peeters laP St.PetruI ~~
kelpen-Oler beloond .et 52i punt.
ne b~ker voor de drie hooglt geplaatste lolilteo ia de JeUSd
was voor Fluit-ea Taabolrk.orps VILHILMI)U. Ierkrade-Boll.Met
de 801isten:H.Werlching,J.Schacki en A.Wever behaalde
dit
korps hjaal

154i paai.
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De Boli.~en:Th.Hendrix,J.LitjeD8 en P.lckenrotb,leden van de Dr~ Klaroen_ en
Showkorps St.Oeorgiul en SebaatlaDua uit '.eael,bereikten een totaal VaD 163 pt.
Dit VRa ToIàaende om de rel begeerde lr.Raedts-vi •••lbeker te vinnen.
D. hoogst geplaatste solisten _ per afdeling - varen;
Jeugd
: P.lckenrotb.
Seut!

41
32.
,.

afdeling
a.fdeling
afdeling
afdeling

:G.Ptdd'
;P.RltnD

: J. VUb.ra
:W.de Groot

Kelpeu-Obr
Helde-Svab.n
Boukoul
Kerkrade_Hob

Ald.Uitmuntendheid :L.SteVtnB

Houth••

Ire A.fdeling

Kertrade-Holl
11'181
Beesel

:J.Wetzelaer
·1r~kkt""Jrkk·fM..ttlr.;J.Ole'but.
Sup. A.fdeling
:Th. HendrU:

53 put.
521 put.
52 put.
521 put.
53 p un t.
54j put.
51j put.
51j puat.

56 put.

Zoal. vervaçht val de organisatie ••er AI.De dank VaD het Boadabestuur was dan

ook bartelijk en op zijn plaat•.
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KONINKLIJKE v~~~RSCH~IDING VOOR A.KASTERMANS SR.
Dhr.Kastermans,lid en oud~voorzitter van Fluit- en Tam
boerkorps JULIANA '27 Versilienbosch en oud-bestuurslid
van de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen,werd begiftigd
met de zilveren eremedaille verbonden aan de:
ORDE VAN ORANJE NASSAU.
liet gouden Bondsinsigne werd reeds aan A.Kastermans Sr.
uitgereikt voor zijn bijzondere verdiensten voor L/B/T.
Namens Bondsbestuur en Redaktie,Kastermans:PROFICIAT.
*BjfflffrHilîf~;.·~ä:;;\;viR'I'HiiTÏ~~&viRTjjîifiB:;;\;YiRif:Bi

K
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Drumband .. SINT ROCHUS .. HULSBERG.
biedt te koop aan: 8 Es-Bes Klaroenen.
zo gosd als nieuw met leren hoezén.
Tegen elk aannemelijk bod. Te bevragen:
Cafe OP DE TREPKES
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MEDEDELINGEN VAN DE AD~INISTa~TIE
Aan de hand van· het gehouden onderzoek,waaraan door allen
werd meegewerkt-waarvoor onze dank-publiceren wij nu de
volgende mutaties.
Gemakshalve zijn voor U de diverse verenigingen van het
nummer voorzien,zoals op de aan U gezonden ledenlijst.
Verander deze lijst steeds direct,dan is U altijd van een
volledige ledenlijst verzekerd.
16.Drumband R.K. Ver. "FLOS CARl\lELI" Leenhof-Schaesberg
Secr.H.Pagano Haarlemstraat 6 Heerlen
18.Flui t- en Tamboerkorps "PRINS BER~mARD"Ubach o , Worme
Secr.H.Jurgens Emrnastraat 28 Waubach.
23. Tamboerkorps Kon .Harmonie "OUDE HARMONIE" Eij sden
Secr.W.Groeneweg Pr.Bernardstr.29 Eijsden.(hier
vervalt het telefoonnummer)
42.Vaalser Jeugddrumband v/h V.T.V.
Secr.J.Breuls Wgr.Nolensstraat 1 Vaals.
,, '

47.Drumband en Bazuinenkorps "VICTORIA" Heerlen
Secr.~!.Dalenberg de Ruiterstraat 11 Heerlen.
49 .R.K.Flui t- en 1'amboerkorps "PRINSES MARGRIET"lIoensbroek
. Secr.J.Kalkwarf Bergplein 34 Hoensbroek.
51, Flui t- en Tamboerkorps "JULIANA •27" VerEilienbosch
, Heerlen. Secr.K.Sluyrners Italielaan 156 de Stack Heerlen.
57.Drumband Harmonie "DE NEDERLANDEI'\''' Amstenrade
_ Secr.W.Beekers Hoofdstraat 29 Amstenràde.
58.Drumband Harmonie "KUNST EI'\' VRIENDSCHAP" Brunssum
- Secr.A.Jansen Clercstraat l~ Brur.ssurn.
62.Drumband Fanfare "EXCELSIOR" Buggenum
- Secr.M.Meerts Berikstraat 7 Buggenum ,
66.Jeugddrumband "ST.ROCHUS" Pey-Echt
_ Secr.J.Graus Eurg.Meeuwissenstr.12 Pey-Echt.
aG.Drumband Kon.Harmonie "EENDRACHT MAAKT MACHT"Wessem
- Secr.P.Nelissen Burg.Joostenlaan 10 Wessem.
87.Drumband Schutterij "ST. JORIS" Wessem
- Secr.A.Deneer ~un*straat 4 Wessem.
93.Drumband Harmonie" L'UNION " Heythuizen
- Secr.H.Koolen Dorpstraat 91 Heythuisen.

~
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95.Klaroenkorps "ST. PJo;TRUS" Kelpen-Oler
-Secr.J.Naus Oranjestraat 9 Oler-Grathem.
96. Klaroenkorps "ST. VIILLIBRORD" I'eij el.
_ Secr.ll.Nijssen Kerkveld )2 Meijel.
97.Drum en Klaroenkorps "ST.NICOLAAS" Meijel
-secr.H.v.Heugten v.d.Steenstraat 72 Meijel.
99.Drumband "ST. Petrus" Roggel
J - Secr. Jac.Dirkx
Kleine Laak 1 Roggel.
l09.Drumband "HELPT ELKANDER" Afferden
- Secr.L.Tönnissen Kapelstraat 24 Afferden.
113.Srumband "ST:GEORGIUS EN SEBASTIANUS" Beesel
_ Secr.J.Peeters lloogstraat Za Beesel.
l14.Trommel en Klaroenkorps "VOORWAARTS" Baarlo
, Secr.L.Thijssen Wolenbefg.a Baarlo

.s
.n

1l5.Klaroenkorps "ST.URBANUS" Belfeld
- Secr.C.Smeets Industriestraat 19 aelfeld,
llS.Drumband Fanfare "ST.HUBhRTUS" liegelsom-Horst
Secr.r.Saris Langstraat 29 !legelsom-Horst.
9l.Drumband "ST.SEBASTIANUS" EU.
Secr.J.Orbon RoggeIerstraat 7

ElI.

35. Fluiten Tamboerkorps "ST.PANCRATIUS" Munstergeleen.
Secr.P. t;uppen Houheneindstraat 23 Munstergeleen.

r __
i

Hieruit blijkt dat onze vraag niet overbodig is geweest,
en dan te bedenken dat de ledenlijst pas op S maart door
W.Pilich werd samengesteld.
.'Ten overvloede vragen we U in het vervolg direct de secre
tariaatswijzigingen door te geven. Wij zorgen dan voor door
sturen naar de Bondssecretaris M.Beckers,naar de Redaktie
en naar uw eigen Districtssecretaris.
We merken hierbij wel op dat de verandàringen in toezending
van de T.M. niet aan ons ,maar aan W.Pilich Irenestraat 74
Nieuwenhagen moeten worden gezonden.Hiertegen werd al door
enkele verenigingen gezondigd.
Ook bleven velen nog in "betalingsgebreke" •
BU~~ bijdrage is variabel en moet worden berekend aan de
hand van het op het formulier gedrukte staatje.

1
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6.Drumband "MUZIEK IS LEVEN" Heerlen
Secr.J.van Dijk Verschuurstraat 26 Heerlen.
43.Drumband "HARMONIE VAN GULPEN" GUlpen
Voorl.Secr.P.Jongen Looierstraat 6 Gulpen.

Korpsen van Harmonie en Fanfares regelen de BUMA rechten
met de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen.
Nogmaals:Graag ontvingen we aan het begin van ieder jaar
een ledenopgave en eer. aparte leerlingenopgave,compleet
met naam,adres en gehoortedatum.Deze heeft Uw bestuur no
dig voor het aanvragen Van resp.provinciale- en rijks
subsidie.
Ook voor het voeren van een verantwoorde administratie is
deze ledenopgave onontbeerlijk.Zij die nog geen lijst in
zonden kunnen in 1969 dat nog doen.
Maar U moet deze lijst niet verwarren met de lijst van:
Spelenden,die U in moet zendeh bij concoursdeelname.
Wij ,van onze kant,zullen U steeds erkentelijk zijn voor
Uw medewerking en zullen U in alle gevallen steeds tot
hulp willen zijn.
Administrateur C.!'immermans
Parkstraat 7 Steyl-Tegelen
tel.04706-2748:giro 1750143
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II!1lVS UIT IE DISTRICTU
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District I

Het door Fluit- en Taaboerkorp. PRINS BER.HARD VaDbacb te organt.erln re.tival,dat
oor.pronk.lijk val S'plaDd op ZB In 2? juni 1_ door ooyoorzienl om.tandigheden
.erlchovln naar 13-1.-'5 •• pte.ber a.I.
Dhr.Stolman,lnetruct.ur van Kon.gr).Jeugddru.band ST.BARBARA Ch'vr••on~.h.eft,door
druJke verkauamheàln,&ijD ontalag .olten nt••D.

ST.BARBARA Cnèvreaont lal op 7 en

e

jUDi ••n

(eetiv~l

organiseren.

D1Itrict Il
Het fluit- en Taaboettorpe ST.JOZEF uit Jaal.,v1erde zondag 19 laart j.l.haar
Patroon.r••• t en herd~ht op die dag haar 42. verjaardag met een familiete •• t.
s'Mofgens voonde het kQrpI .n j.~db8Qà .en Eucharistieviering bij,opg.dragen
tot intentie van lev.nde en overleden leden.I'Avonds tijdens de feeltaYoDQ
vond da huldiging plaata van M.Viut.r di"VaDVeS8 het feit dat ~ij Maar a~en
25 jaar lid vaeJin d. bloem.tJes verd gaaet.Bovendien ontving St.JOZEF nu de
Koninklijke goedkeuring VaD haar etatuten.
lANDS BONDSBESTUUR EN REDAKTIE: PRO F I e l A T I

Bij d. ST.JANSBAND in Heer heeft ..n beeloten de uitga.te1d. Sbow-vedstrijd nu
van het prograama af te voeren,door bst 'aarlijkee Musiekteest in Maaetricht,
vas aen genoodaBakt opniauv e.n andere datu. te .~en kîeaen.Maat,vaathoudan6.
"'0&1. se in Heer djn.l.l .en toch pl'obeun iete in die geest te organieerln,
.en denkt nu a.m het lIajaal'.Tradit10neel aal een in de aaand septeaber veer de
Taptoe op het Geaeenteplein orgaai.eren,waaraao alle Jeugdbende uit 4e omgeving
meewerken. De b.lde Karaoniee VaD Heer au11en ook worden uitgenodigd,

la
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Dhtrict III
'luit- en Taaboerkorpa PRIRSES MARIJKI Ueerlerbaan-Heerlen vierde op een aeer
bijlondere vijle haar 4e luatru..De dag werd iogesat .at het bijwanen VaD een
Eucbariatieviering in de parochiekerk.Da aia werd .us1kaal 0~elu18tard door
het kerkelijk JaDgkoor an de bobor.t V.Petit.Het duo tro.pet-taaboer Menneue
eDMennene bracht he\ AYE MARIA VaD V.A.Moaart ten gehore~De jubilerende ver
eniging epeelde aan het a10t VaD de viering :HET GEBED.
Tijdens de koffietafal vard het voord g'90erd door Dra.V.KliJberg de beecherm
heer. Directeur W.Packbier. eprak lijn aannen aok toe. De vGorJitter V.Hollendert
belaAg
bedankte in ~iJn feestrede d. oud-btstuureledtn voor hun inaet in het
VaD de jeugd. Bestond onze verenicins vroeger uit ouder•••neen.aldus de voor
sitter,thaos zijn onee leden all.aaal je~dige aen.en.D. taak van het bestuur
is Diet meer loa.er de vor_iog van aUlikaottn,_aar vel da vcr.ing tot volvaar
dige burger. in d. tegenwoordige aaatschapplj.ln dit oplicht bracht hij een
erual\l\lt aan d. baar V.P&Ckbiera.4ie al 20 jaren lang de leiding van het
korpe heeft en onaiekenbaar .iJn lt•• pal op bet korpa heeft gedrukt.
Voort. dankte voor.ittar Hol18od.ra de daae•• dia eteede klaar 8taan voor bet
korps.
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De aansluitende receptie werd een groot succes. Nagenoeg het gehele Heerlerbaanse
verenigingsleven,vele particulieren en bevriende korpsen kVameD het feestende
korps gelukveDlen.
De inzet van de viering van

be~

12: jarig be3taansfee8t van

Flu1t~

en Tamboerkorps

PRINSES MARGRIET uit Nieuw Lotbroek_Hoenebroek.vas lerl feesteliJke receptie,lIIelke

werd gehouden in de grote feesttent.
Bijzonder spontaan werden b~ltuur en leden gefeliciteerd door velen,vaaronder ook
Burgemeester Klssen.Namens het Gemeentebestuur van Hoensbroek bood Wethouder van
het Hooft een reproductie van h~t.. kaeteel Hoensbroek aan. Velder verd het korps bl\î
verrait met een nieuw vaandel.
Aan het muziekfeltival namen 20 korpsen deel.
District IV

Het bestuur van Dietrict. !Vis. gewijzigd. Het is nu ale volgt samengesteld;
35
Pey_Echt
Kleefetraat
Voorzitter
F,Janseen
Gelderetraat
2
Hoermond
Secretaris
H,Hullen
Ka pl. HUlIlkOlns s tr-ee,t
Montfort
3
Heide eteegstraat
Th.Putt
Roer.ond
5
H.Leyendekkers Tergouven
14
Maasbracht
H.Hendrh:
HeeIerveg
61
Horn
Nieuvstraat
}4
H.Snijkers
Beegdsn
Al. afgevaardigde voor het Bondsbestuur is voorgedrQgen hr.J.Hanssen Pey-Echt.
J. Hanssen

District Y
Door het bestuur van Je~ddrumband fATIMA te Weert is in Qverleg met het districts
bestuur besloten het Festival met de daaraan verbonden Show-wedetrijd te hiuden op
zondag 31 augustus 8S.
De festiviteiten z~llen worden gehouden op de terreinen van de patersv.d.H.Geest te
'lieert.
Het Districtsbestuur verzoekt met deae datum te villen rekenen en spoort de korpsen
uit District V aan Qm alleo zoveel mogelijk deel te nemen aan dit festival en/of de

Shov-~ed8trijd,

Het secretariaat van FATIMA is: H.Doed

Nie .......straat

56 WEERT.

District VI
De volijverige Adminiatrategr die ook al als redakteur voor dit District optreedt,
zond ons een prachtig verslag van het feest bij STELLA DUCE uit Venlo.Dit verslag
vind U elders in dit nummer van "De Tamboer-Naitre~
Al. U dit nieuvs uit al de dietricten hebt gelezan,Jult ij het met ona esns zijn,dat
dit de juiste manier is o. ieta VaD elkaar te weten. Daarom zult U het de redaktie
leJsr niet kwalijk nemen,als we al onze lezers ,ragen aee te werken om de Districts
secretarissen aktief te houden.

~
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GOUDEV

BONDSINSIG~

VOOR GERARD JURJUS

Tijdens een feestavond van het Show- en Klaroenkorps ST.AMTONIUS
Treeteek,werd aan G.Jurjus het gouden bondsinsigne aangeboden
voor zijn verdiensten voor de

Li~burgse

Bond van

T~boerkorpsen

en als oprichter van St.Antonius.
Nadat het feestvierende korps,geflankeerd door 't
Limburgse Majorettenpeleton de zaal was binnenge
.rar-chee rd ,kon hr.Griens ,voorzi tter van Antonius,
Det Districtsbestuur en de vertegenwoordigers van
het Hoofdbestuur verwelkomen. Een bijzonder woord
van welkom richtte hij aan de heren Bresa en

Schiradia,die hij installaeerde als Ere-leden van
de band.
Vervolgens !:loest hr. Gerard Jurjus een hulde over
zich heen laten Gaan.De ~oordvoerder dankte Jurjus
voor het vele werk dat hij voor de band had gedaan
VOOr ZIJN band,zoals hij hem altijd noemt.
Voorzitter betrok in zijn dankwoord ook MevrQuw
Jurjus onder aanbieden van bloemen.
De woorden van de voorzitter werden beklemtoond door het spelen
van een mars.De ~amboer-Maitre G.Gerritse kreeg gelegenheid om de
beginjaren te schetsen en memoreerde de opkoas t van ST.AIlTOIHUS
met enkele humoristische gebeurte~issen.
Geheel onder de indruk,dankte hr.Jurujus zijn band en bestuur
voor de woorden van lof aan hem gericht.Hij verzocht de band een
verzoek in te willigen en voor hem te spelen:SWINGING HORSES.
Ongetwijfeld zal hr.Jurjus in gedachten terug gegaan zijn naar 't
begin,dat moeilijk was ,maar nu weet hij zijn korps een der beste,
een korps dat veel in binnen- en buitenland wordt gevraagd.
Vervolgens kreeg hr. Van Zijl het woord om het Bondsinsigne aan
te bieden. De Bondspenningmeester deelde mede dat de Bondsvoorzitter
Hub.J ongen graag deze plechtigheid had willen veriohten ,maar tydens
een bestuursvergadering van onze bond was de voorzitter onwel gewo~
den en ter obs..rvatie opgenomen in het ziekenhuis. Gelukkig is er
al een verbetering merkbaar.
Van Zijl stelde vast dat Jurjus dit insigne heeft verdiend als
oud-bestuurslid en werker Van het eerste uur voor onze bond. Maar
vooral als oprichter van het korps ST.ANTONIUS.I4 had mij voorge
nomen-aldus hr.v.Zijl-om oprichting en groei van dit korps even te
memoreren,maar hr.Gerritse heeft me het gras voor de voeten wegge
maaid,zodat er voor miJ niet veel meer overblijft.

Maar toch wil ik er nog even de aandacht op vestigen dat
in 1954 ST.ANTONIUS is opgericht als "b Li kken-d runband" ,spe
lend op zuurkool- en andere blikken werd de jeugd,vooral in
vakantietijd bezig gehouden onder de toepasselijke naam van
"SLA DROP".Men kan deze naam,aldus Va11 Zijl,opvatten:als er
lIlaar lawaai is,of,SLA DROP,hou vast ,streef naar beter.Dat't
het laatste is geworden,dat ziet U aan het resultaat dat nu
hier bij ons staat,een korps,dat tot de beste van Limburg,
gerekend kan worden,een graag geziene gast op onze Bondsfees
ten. En dat alles is gegroeid uit bet werk van Jurjus.
Hr.v.Zijl verzocht Mevr.Jurjus haar echtgenoot het Gouden
Bondsinsigne op te spelden.
Na de gelegenheid tOe feliciteren,maakte het Limburgse
Majorettenpeleton,omer leiding van de beer en mevrouw van
de Weyde,zijn opwachting en showden hun nieuwe uniformen aan
de Antonius-familie.
Het Limburgse Majoretten Peleton
een zelfstandige showgroep,werkt veel
met ST.AlllTONIUS samen. Een pittige en
correct werkende groep.Ze gaven een
mooie uitvoering met muzikale

medewe~

king van St.ANTONIUS.
Flui t- en Tamboerkorps "JULIANA '27"
Versilienbosch bracht een klinkende
serenade.

De verdere avond werd in gezellige
sfeer doorgebracht.
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voor
uniformen
en
ultrnon steringen
UNIFORMKLEERMAKERIJ
Beerlerweg 49
Bongerd
5

tel.04446-1281
teL04446- 1788
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GASTEN OP RECEPTIE IN VENLO •
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U .ul\ ttreob\,waardt l •••r,tYln ?r•••• opkijken bij bet l •••n "aD
W. latln U echter uie\ l~.r in oD•• k,rheit.
a.t ~.tr.t\ bier d. rtctp\lt,g.hou'tn bij 4.

,

f
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't.t aanbell

s,l'Stnheid TG )u\ 20 jU'ia but.aan Tu.. I.
J oq.r.ac....D.cb.p S'fILLJ. DUCI t. 'tDlo.
In 1~~ 0Pltrbb\ al• •1Iti.n....olllb 1.

·S!ILLJ. DUCI- ult.&tcrot14 \0\ ••n .trtD1liac
.tt SOO ledlD..In 4••• g••••D.Chap .tjA 'iT.rl'
&tdtliqfn ond.rg'bracbt. in 4. groot..t. T.r.oblldlnbtll:Mu'ltt-balltt-hobb,,.port..
11k .aD 4••• &tdelinctA b•• tt. lijD eielD bl't.uur.
In •.••••• D Tan 4••• af4ellnctD i. de-uit •• er taD 100 l.dln b•• ta.ade-DRUM,SHOV tn

l'

BRASSBAlID ·S'I1.1... nUCI-ond.1r tir.oUt 'fa de bereD Ju. BlarlklD.l p. Vb

a.t r"lt ••rd

)laM.

iaa•••t op WOtDld..
april ••t "D ••4aGbt.ai.Yi.rinc ~oor h.n
dil "DI dl'1 Uit.aatt.D ~ .. ·StILL! DUCEw,daarD. "D groot. Opge'lttl Sport.bo••
Doa4erd.. 17 .pril ..... Ir .en 1.1aburs" koffietafel UIIIerloht l'Oor &1h I.Un.
ID llid.t.r. aet hua lobtg.aot•• of 1'.r100f4••• I"I.' dl l'id.r. ID 1.td.t.r•••rd
biJ aGDd. 1'.0 d•••cr.tart. V.Bruaaan. aan •• opriobt.r 00 ~oor.ttt'r O.L..... &1i
dank ••• pol.borlo•• &anI.bo4.n.to.n 4. tal.l ••• ops.ru1ad w.rd.n di.'. Ol'.r b.t
StlLL1 DUCI ~ao nu g.proj.ot••r4.
De 4a& d&8J'll&,Op 'I1'1J4..,1'ODd lIa r.unh plaat. 1'&11..' 01l4-1I4Io,00k au werd ••er
.on .eht. Lt-burl" r ••• t.~oDd.
Maar h.t R hoogt.punt W . . . ons.tviJf.ld b.t SJot.
A.~oD.4t...t lu UI\ lnlo .. Coac.rt.g'boll" "DI Prill' Vu. Or_jen op satuda&poDd.
D. Pria. wa. tot in d. ui\.r.t. ho.k'D b•••t to.n 1'oor.itt.r O~'....a d. t&1rijk.
1••od1ld•• -.-aro.d.r B••ob.rah••r-Burg•••••t.r d. Oon .n 'ebtg.not. , ••thoud.r.
d. b.r.a 1'aD So•• ~en.b.k.n,Bill.k.nl .n G'1'.a,l.d••,I'id.r••n 1.ld.t.r••n ~.l.
f ..i11.l.d'D,bart.liJk welko. b••tt ••
Drl. 1'011. ur.n b.bb.. •• aanv'.il'. kID••a I.ni.t.. 1'ao ••• • ••r g'Tltl••r4 prO
gr...a,dat door L01li. '.rb'Ud.n uit.t.t.nd aan .lkaar w.rd I.praat.
M.t 1'•• 1 .noo•• trad.n-1'oor 4. pau.e-op 4. Dr~ Show- .n Br...blDd,4aarna a.J.
1ub.\ld•••It ..n llukl nordracbt In dl ball.tgrolpln 1'_ Ju10n. In lIDior'.
on4.r 1.id18& 1'&11. •• j.Vil! thij•••n.
la d. pau•• opaod. 4. 10a.Z~.r.'IILOIA bit progr ......t acbt.r.enTol....:

'OU, PUISSAI' ••• DIEP RIlIR••••OBOOl KfOVS ••••• HIT aOLDA'IILIID.
Ilk 11.d werd ••t lIa da1"r.04 applan. bdoo04.
DI topp.r l'en •• &1'OD.-VILLT CAROI-.oDS a••rd.r. op.ra .n .p.r.tt.rr....ot••• 1r
w.r. o. ta'l1ft.n g•.,...4.d1. dao oot l'olldlD,0 ••4I.oh haoj Taan Liaburc.
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H.t 8rOO\lt••noo•• hld .w.nv.l d. Band o~d.r d. b"i'land. 1.id1nc wan Vi. M~.
M.t oDd.r •••r:Li11 Marl••njLand ot Hop. and GlorJ .n d. Li.burg•• J~.r••ar. " I
b.t ••n lalt Yoor oor .n 001 d'I' band t •• i.n .n t. hor'A.
D. rIlJLI v.rd y.rlorgd door:iIlLOIA-VlLLT CAROI .n d. BRASSBAMD.Ond.r l.idinc
yan Via M.... v.rd uUglYo.rd :50 nl ua I M.t 'ID bartelijk ID laragd.uig applau.
b.loODd'A d. ,,-w"ia.n d. uityo.r.ndea.
B.t t ••• i w.rd b••lot.n op 10DdaI 20 april.
M.i .an Pontitical. lacàari.ti.wi.rina.h.l.id door ~.B ••l 'n •• i ... i.t.ntl. yan
d. paroobi.l. I ••• i.lijk.n v.rd d. dal b.gonn.n.
IA "HIT TRErCIiTROM"v'rd Da d. H.Mi•••n r.c.pti. g.houd.n.
Door d. wijt ,.nlo.' an Blarick•• Dr~ .n Fluit.rkorp••n vard ••n I.r.nad. g.bracbt
Dit verd in op.nluobi g.boud.n .n .r ho.ti ni.i t. vord.n w.~.ld,dat d'I' ••r.nad.
I •• r op prij. w.rd g••t.14.
lIa b.t hlln wan d.U all.... al fI,g.acbt. lt..r,h.t. g.tal 1000 nili ••ar ..-r...d lijn.
't Var'A .r .i••cbi.n DO« v.l •••r dan duil.nd.,di. ond..r aaDwo.riDg wan Burg•••••ter
D. Goa,d. g.h.l. JOAger.Ag••••n.cbap "STEEL! DOCE" kwaa.n t.licit.r.n.H.t no•••n wan
naa.n d.r BADw'lig.n il ni.t i. d.o'D.V.1 w.rd.n d. Diltriotlb"iuud.ra wan Di.tr.6
atV'lia.Z. war.n ..lap d. r •••tayoQd g,v"lt &aar kond..n oi.t op d. r.e.pti. lijD .•
oadat I' aanv'lil .0••i'D .ijn op b.t Bondllolilt.neoncourl in B••••l.
E'A g.lukkig to.yal v.. ,dat d.aaI' Da d. r.c.pti. d. Di.tricily.rgad.rina in h.t
.ig.n ba•• wan STELL! DOCI v.rd g.boud.n.
Tijd..n. d'I' w.rgad.riAg v.rd door Di.trictiwoor.iii.r Jan Vul•• '.n hart.lijk voord.
wan ~.lukv.ol g••prok.n 'n d.. g.bruik.lijk••nw.lopp•••t inhoud. naa'OI all. korp••n
wan h.t Diairiei aang.bodlD.
'anat d••• plaail &aD d. g.b.l. ·STILL! DUCE"
g••••n.ehap d. bari.lijk. g.lukw.n••n wan d.
Li.burgl. Bond wan Taabo.rkorp••n,vaarbij d.
r.dakii. wan dii blad. lieh gaarn. aan.luii.
10 b.t. kad'r wan dit 20 jarig b•• iaan,wordt
door STILL! DUCI op 14 ••pi ••b.r in d. '.nlo ••
,.tli~aliln h.t BODdlconcour. g.boud'D.
Al. woorb.r.idiDg op dit concourl .al 17 aDI.
door ORJIJE BonlOUL b.t Di.trictlt'ltiyal
vordan g.org&Dil••rd.
Bij dH r"UYal lal hd..rl nr.nipDi tlO
dUkwulig Uwi.. wan d. b.er J.S .... liDi

\~~~~~§~~~~~~ ontyaac.n . onr

2 naar eig.n ktu .. uit ie wotr.n
v.rk.n.
Wij,all Di.irict.b••iuar,bop'A .an .....al. 4••1
naa',lov.1 in BOUIOUL al. in 'IILO,wan on••
Di.irietlkorp••o.
Cor n"'RaDl

I
f/"~,i

I~

europees muziekfestival voor de jeugd
net minder dan honderd en twintig muziekverenigingen van vele
verschillende samenstellingen en met een totaal Van bijna 4500
jeugdige muzikanten en muzikantjes hebben het Belgise stadje
Meerpelt in de eerste vier dagen van de meimand oVerstroomd en
er veel muziek gebracht.
Dat deze muziek niet altijd even goed werd gebracht,deed aan
het enthousiasme waarmee werd gemusiseerd niets af.De jeugd
maakte muziek omdat Ze dat "fijn" vindt.
Trouwens dat is het dOel van het Festival,deelnemen i8 hier
belangrijker dan het winnen van prij zen ,vanzelfsprekend zal
een gewonnen prijs stimuleren.
Uiteraard waren voor ons vooral de marswedstrijden intressant,
vooral omdat niet minder dan zes van onze Bondskorpsen gunstig
hadden gereageerd op ons pleidooi voor dit Festival.
~ wilt U natuurlijk zO snel mogelijk de resultaten van
onze
korp sen weten?
Jeugdband Mollaruis Glorie uit Horn tweede prijs.
St.Pstrus Klaroenkorps Uit Kelpen-Oler eerste prijs
St.Jansband uit Heer bij Maastricht
eerste prijs
Marienwaard uit Limmel bij Maastricht
eerste prijs
Jeugdband St.Josef uit Vaals Bijzondere prijs met felicitaties
van de Jury.
Fluit en Tamboerkorps Barbara G.A. Kakert-Schaesberg Bijzondere
prijs met felicitaties van de Jury.
WB mogen wel stellen dat deze resultaten-gezien de geweldig grote
concurrentie-prachtig zijn,we hebben Limburg op een waardige ma
niet vertegenwoordigd.
Maar••• wat vooral bij Onze Limburgse korpsen opviel was de Show.
Of dit nu het resultaat is van ons pleidooi voor de Show,weten
we natuurlijk niet ,maar een feit was,dat elk showend korps iets
uit de door ons gepubliceerde SHOW-IMSTRUCTIE bracht. Voor ons is
dit het zuiverste bewijs dat ons blad in deze in iets nodigs kan
voorzien en daarom zullen we dan ook doorgaan met dit onderdeel.
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Maar nu Weer eVen terug naar Vearpelt.
De jury beiltaande uit de herenlArthur ffeldenberg Kapitein
Kapelmeester van de Belgische Luchtmachtkapel en de beide
bekende componisten De lloeck en Peeters waren vol lof over
h~t gebodene,ook zij waren zeer tevreden met de show-pre
sentatie,zozeer zelfs dat van een korps een partituur met
bijgeschreven showoefeningen werd gevraagd omdat men deze
wilde als voorbeeld stellen.
Bij de o~ficieële ontvangst in het St.ffubertuscollege,waar
Uw redakteur de L.B.T.mocht vertegenwoordigen sprak eerst
de Burgemeester van Neerpelt.Hij dankt de deelnemers en de
16 juryleden maar vooral de organisatoren,die wel moe zijn
zo zei de burgemeester,maar meteen al gestart zijn met de
plannen voor een volgend Festival.De vlaggen worden weggei;.ê'<_o
haald,de stemming zal niet meer zo vreugdig zijn,maar naar
mate het volgende Festival naderbij komt steigt de stemming
weer.De Burgemeester besloot zijn rede met de woorden:Het
is jammer dat het nu is gaan regenen,maar ge moet het zo
zien,dat ge nu samen met de verdiende prijs ook nog iets van
de Neerpeltse zegen mee krijgt.
ne Belgische Televisie WaS er ook en was echt niet zuinig met
haar opnamenvaan de andere kantbrachten ze met hun kamera's
veel jeugdige muzikanten in verlegenheid,ze wisten niet meer
wat 't belangrijkst was&Mun gezichtje op de TV of de met zO
veel moeite ingestudeerde muziek.

We zullen weer tot 1971 moeten wachten voordat we opnieuw
naar lieerpelt zullen gaan,want dat we gaan dat staat nu al
vast.Samen met al die Europese jongeren.Belgen-Duitsers
Tsjechen-Polen-Luxemburgers-Oostenrijkers-enz.zijn we de
organisatoren in ~eerpelt dankbaar voor de mogelijkheid die
Bij ons elke twee jaar een keer scheppen.
Te zijner tijd komen we hier nog wel op terug.
VEERPELT& tot ziens en hartelijk bedanktl
pl.
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B. T. V.

aanleiding van op DietrictlvergadtringeD geetelde Tr~eD 10 botverre "0
mUliekkorps •• t B.T.W. te .aken heefi,lijD-na intor.attt-inkele DOg D1tt op
geloete probl••en Daar Toor glko.en.Het i. op het ogenblik DOg niet bekend ot
MUI1ekkorp••n al. "ondernemer"lullen vorden b••chouvd of dat de muziekkorpsen
onder de Ign."vrij.tel11D8lrege11ng" lullen vallen.
Hieruit kan ••n dUB opmaken dat over de detaJle nog niete bekend 11.
Maar rekening houdend aet de mogelijkheid dat •• n korps later toch door Filcus
al."onderneaer"vordt beschouvd,aoetln .1 onl. vereoig1ng.ade1nietrat1e 10 gaan
N~

inrichten dat:

1.de ad.luietratie 10 1_ 1ncericht dat de door ij betaalde'B.T.W.in eeD apatte
kolom staat,lodat ij later in "n oagoplla, kunt,wat U betaald heeft en eT.
teTeel betaald heeft.
2.Vanzelt moet U lorgen dat de te betalen B.T.V. apart op de rekeniD8 Tlrlleld
staat.
3.Inkoop TaD .uliekinetrullenten e.d.in de jaren 1969-1970-1971 1I0et door U
de.nooda apart vorden gebiekt,lIet Terwijling naar Uv kasboek,vant ale .en bij
de fiscue gaat be.lissen dat IDuliekkorp.en "ondernellers"lijn,daa lIag men in
1969 JO'.' TaD de B.T.W.af'trekken.Dit percentage 18 dan Toor 1970 6o'J, en 1971

9&:'.
Nu moet U vel erop letten dat bet niet geporloofd is om in '69 ~ af' te trekk.n
en dan Toor het.eltd. instrument in '70 nog .ena 6~.Men aag Toor "be4riJfs
middelen"el.chts ffnmaal aftrekk.n.
Reeumerend kan vorden geeteld dat nu nog geen definitief antwoord kan
vorden gegeTen op de Traag in velke richting zich deze !ijlonder !reurigs ~et
.al ontwikkelen Toor on•• korpeen.
Hopelijk vorden op korte termijn richtlijnen Ter.trekt.die Toor onle
korp.en gunstig lullen nitTallen.lodat elke korp.leider (ot -lijder 7) veet
vaar hij aan toe il.
J.Bergh! (Roeraond)

MUZIEK voor:

*
*
*
*

accordeon-orkesten
mandoline-orkesten
accordeon-sOH
pijperkorpsen

*

slagwerk-soli
"
-duetten
11

-rrto's

"

-kwartetten

vindt U bij de speciaal - uitgeverij
"KRlPS - MUZIEK"
Thorbeckelaan 71, Den Haag. Tel. 070-689655
Catalogus op aanvraag

I'~'-~--------------------------~

~===~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!BlI!!

~

zo juist verschenen:
"ETUnS-VüC'RDHACHTsruKKEN-SOLOS"'oor EI(1ll1 b) Trompet. en Baetrca.pet
Co~rdina\ie:Sandrie Egberta.

10 dit dubbele album lijn de exeeenef een opgenoaen voor de diploma' s 1 i/lli ti ean dl!

Diverse Federaties.Bruikbaar

ve~T

de we in iR en

'II'~or

de goed

geo~fende

blazersl

Eerder verschenen eocr tge l:I. jlce al bll.ms voor; TPJl?CERS iP1';PERFLU:I':':"'i; BlSY.U_);;Or.,1j jiN BESil:..s.
Neg Jal binnenkort veT~~h1~neD een albll.1D voor :JAGH'!'HGD?N~.

NB!!.'!;

Wr.RKE~:

Van de bekende Umbllrgse lnstructeur w,:'a.::Jor:oien a i JD juist. gereed
gekomcn:een aaDt.al werken 'll'onr rluit- l!~ Tamboerkor~se~ en werken vvcr
Tamboerkorps met Besklaroe~dn
'Ir; De Maat."
"Met MU2hk"
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"Fris En Blij"
"Trouwe 'lri.@r;den"
Twee werken van G~Bri:k~an v~or 'aaboerkorf9 en grote Es-Belp.ttiog:
lIDavis Rytm"'(Rumblo.) en "Marchh,g w'i\h. Per-eer üooaaens''
SICHTZENDINGEN: Graag 'lijn wij IJ van dienBt. me\ cd tge br-ei de ai;;h.tur.dingen e-n tlru-r.bmd
ser-ken.ü ontvangt dan de complete direct.hsl .·el meet U duidelijr opgeven voer wrIke
!amenshlling en voor welk~ ardelins [l belHr:gst.dling he ef' t!
Katalogus:

j

'''lict.crialt

"Berg En !:lal"

Vraagt onze uitgebreide katalogus

m~t ~urrlemer.t~

GramofQonplaten;.We hebben drie j-Int.en 1'~ bekende b,,:'!1s:D'! ':'rcmC\lluren ~<'..n Hces end..l e
Trom;ethrskQrp.9 "ê cr e ue'' lIIet Mtr ...edeklanken en "!",u,nS\ ",,11 ~~l:lc~gen" ."i.t :'dc!O;', llieI.
Rrrr,Rrrr.Boelll.
St..AGWERK:Vra~t

het. be:lh op dit gE'bied : "

n 0 Y .A L " en

logus Dlet tromJllell ln de vele fantastische uitvoerü.ger.

VaD

vra.~~, 0:;:0\

ii::tgetreide lHi.t1:l.·

dit suj er t e ur e

s)aeio'~tk!

BLAASINSTRUMENTEN; De beste bt eaatns t runenven " G E 5 El. D K ? F< ; !\ S 11
Klaroenen-Trompetten in ~lt-en ba81nstr~menten-Jachthnorns-Trompet~~r.~nt staand~ en
liggende ventiel,o~k voor alt- ~~ b1:l.sinalr~men~en.
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VOOR ALLeS CP (lRUMB,lJI.{)~E~IEO:

ThL:01550-34551

m~t

TI EnCLFF
RUOSi=:NDAAL

MrnED!UNG VOOR ONZE JONGEIlS DI. IN MILITAIRE OltNST Me'TEN ca,;
Deer de Inspecteur der Militai.re MU:Eiek wordt alles 1n het verl( g!t5teld ;.)~ d'.ens~i.1li:hUg~r.
die een mUliekin8trum~Dt bespelen,zodanig te doen ind~leD dat %l gp.dure~de h~D diensttijd
WQPdin opg.no.en in 8'D der fanfar~_ of taDbo~rkorF~en.Deze kor~8en ~erken op basi5 van
vr~etijd9be8teding.Teneinde over de voor de~e indelin& nQddz~elijke gegp,ve&s te cesêhikk~fJ
diP.nt de toek<lllstige dienstplichtige,wanneer hij ter ke\iring 'oor de IndeUn,gsraad 'll'Ers;,hiJIlt
zUn veneen hiertoe kenbaar te malten~D1t kan deer het in.uller. van spec i aï e cucr-t c e testp,lllde
for.u11eren.di~ bij de !ndelingsraden aanwe:E1g ~i~n.31l9turen van muziekv~renigiu€en en tam
beerkor-peen wvrden dan ook dringend verzocht Jedeuj dt e ir. mi litaire di eus t moeten tijdig,en
in hun eigen belang op de hoogt"" te stellen en t.e r-adençr o oodig,ol:o net ir.vullen var, d:.t
forlulier t. verJoeken.
luitenant-kolonel R.v.!fEREN
I~sp.Mil.MuJiek
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K.BAKKERen ZN

I

DANSVLOEREN

i

I

04448-3757

PODIUMS

!,

,!>.

GELUIDSINST.

SLAKKENSTRAAT 67
HOENSBROEK
Zonder

kosten

VERLICHTING
uwerzijds

maken wij een ontwerp van

U zoekt iets voor een beginnend

Vaandels

DRUMBANDKDRPB?

•
•
•

Vlaggen
Schellen

U zoekt iets om uit te kernen in de
ere-afdeling' met Uw

DRUMBANDKDRPB?

bomen
Vraagt folo', en prijzen ter
inzage.

U' acek t; een eo Lo , duo of trio voor Uw

beste drummer(s)in Uw

DRUMBANDKDRPB?

,

vraag folder aan biJ de

DRUMBANDBPECIALIBT
N.V. Konefa Muziekuitgaven
Jensiusstr:54 Rotterdam.Tel 010-241871

TENTEN voor ALLE DOELEINDEN GESCHIKT.
In de maten van 30 tot 3000 m2 g r ondoppe r vlakre .

Vloeren,

verlichting, toiletwagens, verwarming, enz.

W.J. HEKKENS - REUVER
ZEILMAKERIJ • TENTENVERHUUR • ALUMINIUM JALOEZIEËN
I"dultrleltraat 1B
Teleloon 04704·1771

-

Muziekcent r ale
Akerstraat 98

.)

..J...J. HANSSEN

Spekholzerheide (L. )

Tel 04445 - 2038

UW VERTROUWENSADRES
Grote sortering kalfsvellen en pastic vellen;
Weater Ki ng , Everplay. Levering van alle
binnen- en buitenlandse muziek.
VAKKUNDIGE REPARATIE"INRICHTING
voor alle rrmz i e ki n s tz-urrienten .

.,

GONGER TTROMMEN .
Royal, Ludwig, Premier, Supton , Wiley
MARS TROMMEN
Roya.l , Supton , Wiley. Leverbaar in 36 cm,
33 cm en 30 cm
PARADE-, DIEPTE- en OVERSLAGTROMMEN
ROYAL:
Diverse modellen zowel enkel, als dubbel
spanbaar verende schroefbus sen. ev e nt .
automatisch snarenmechaniek Perloid uit
voering in diverse kleuren
l

WILEY:
Luxe parade trommen 8 x dubbelspanbaar,
profielbanden, nylon vellen, demper, auto
matisch snarenmechaniek, perloid uitvoé
ring in div kleuren Luxe overslagtrom
dubbelspanbaar met dempers
SUPTON:
Prachtige modellen in alle kleuren, gelakt
of pe r Iojd voorzien van gleufplaatjes en
voetjes Leverbaar met schroef- of touw
spanning
KLAROENEN
Supton , Mahillon, Van Engelen. In bes of
es of gecombineerd met ventiel of baril.
Bastrompetten, Jachthoorns, Bazuinen,
Bashelicons .

·t
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