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K. BAKKER en ZN.
Siakkenstraat 67

Tel. 04448-3757

HOENSBROEK
VOOR HET HUREN '{AN:
*FEESTTENTEN
*DANSVLOEREN
*PODIU MS
*G E L U IDSINSTA LLA TI ES
*V ERLICHTING

NIElJ'WE WERKEN
U kent ooze gTote 30rtering werken voor divene bandbezettingen en in verschillende
zwocrren. Oak op dit ogenbtik ziin weer diverse werken in voorbereiding.
Zichtzendingen \'CIn de complete directies is mogeliik no opgave von bandbezetting en
zwcerre . Oak zi.chr-z.ending van solo, duo of tric-werken is mogelijk.

DRUMBAND-PLAAT
Zo juistvenchenen van het TAMBOER-, TROMPETTER- en JACHTHOORNKORPS
"ADVENDO" ult Sneek een stereo/mono langspeelploClt onder de noam "Happy and
glorious", Deze picot bevat 2 tcrnboerwerken, 2 pijperwerken en 16 werken veer grote
ES-bez:etting, wooronder diverse bekende werken uif onze uitgave, zccis "8clrldshow",
"EIlCl Cho Cha", "Avondklonken", "Gorden Porty", Dixielondrnedley I", "Holland Che
Cha", "Vivezzo", "De Eriprins", enz. enz , Priis f 11,50.
Vraogt cek onze speciale liist vcn Drumbandplaten
I

U.
U.

.....

2

-

&II

to-

~

SLAGWERK
Vraogt het beste op dit gebied: "ROYAL". Vraagt onze uitgebreide katalogl,lS met
tramrnen in diverse uitvoeringen van dit superieure slogwerk.

BLAASINSTRUMENTEN
De besre: "Gebrs. de Prins" ',

Klaroenen, trcmpe tten, cck olt en basinstrumenten,
jochthoorns, trompetten met staande of Iiggende ventlel,

ROOSENDAAL

MARKT
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TAMBOERKORPSEN
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C. Timme"",an., Steyl.Te,elen
Parltstraac 7 .. Tel. 0.006·7148
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Redacteur: W. Plltch, Irenestraat 74. Nieuwenhagen Tel. 04443..2415

Senlrglro: 150502966

P. Lejeune, Papenweg 62, Maastricht Tel. 04400·19422

NIEUWS VAN DE ADMINISTRATIE
BONDSAGENDA
Ii( Wilhelmina, Nieuwenhagen
2e Bondsconcours
3e"
Oranje, Boukoul-Swalmen
4e"
St. Petrus, Kelpen-Oler,
5e"
Kunst en Vriendschap, Brunssum
6e"
St .. Urbanus, Maasniel
ECHT, landakampioenschappen voor tamboerkorpsen, onder auep,
van de Federatie van Katholieke Muziekhonden in Nederland.
St. Jozef, Roermond
28 juni
" Districts-festival
VRIJE FESTIVALS.

28
23
30
6
20
13

juni
aug.
aug.
sept.
sept. '
sept.

20 juni
5-10-11-12 jult
29 en 30 aug.

;{ Taptoe St. Jan Heer
Fluit- en Drumbandkorps ST. JAN GEBROOK, Hoensbroek, ter
gelegenbeid van hun 25 jarig bestaan,
Showband ST. BARBARA G.A. Kakert-Scbaesberg.

SECRETARIAATSWIJZINGEN
Fluit- en Tamboerkorpsen Eendracht Eygelshoven.

i '7oorheen: H. Penders, Gulikstraat 31, Eygelshoven.
__hans

: J. Zautzen, Eijdemsstraat 10, Eygelsboven.

Drumband St. Hubertus Gulpen, de secretaris dhr, C. de Bie Rijksweg 44, Margraten,
is verhuisdnaarHoenderstraat 18, Marg raten,
Jeugddrumband Heel, de secretaris dhr. A. Habes, Gouverneur Houbenstraat 16, Heel,
is verbulsd naar Kennedystraat 2, Heel.
Drumband Fanfare O. L. Vrouw in 't Zand Roermond, de searetaris dhr, P.A.J. Brum
mans, Karel Doormanplein 42, Roermond, is verhuisd naar Beethovenstraat 319,
Roermond.
Ret drstrtcts-beetuursltd, dhr, M. Kessels, district 5, is verhulsd van Horionstraat
14, Heel, naar Kennedystraat 25, Heel, Voor dit district zal dhr, Kessels in de toe
komst als correspondentie voor de T. M. gaan optreden.
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Bedankt als lid van de bond: Drumband Jongenspensionaat Bleyerheide, Kerkrade.
NIEUWE LID-KORPSEN
Drumband Fanfare St. Antonius, Heerlen, ingedeeld in district 3.
Correspondentie -adres: H. Berben, Mgr-, Feronatraat 20, Heerlen.
Drumband Fanfare De Peelklank, !Jsselstein, ingedeeld in district 6.
Secretaris: J. Geurts, Puttenweg 11, !Jsselstein.
Drumband Harmonie St. Pancratius Nulland-Kerkrade, ingedeeld in district 1,
Secretaris: P. Keulen, Kruisstraat 50, Kerkrade.
Drumband Fanfare De Eendracht, Neer, ingedeeld in district 6.
Secretaris: G. Theelen, Dorpstraat 23, Neer.

Vrienden van harte welkom in aDze organtsatte,

Firma van ROSMALEN
YELP (Gld.)
Rozend••lsel ••n 18 - Teleloon 3457

Het Centrale adres
voor ALLE BINNEN- EN BUITENLANDSE rnuzlekultqaven

YOor

Harmonie, Fanfare en drumband
Gebruikt UW korps al de meuwe tamboermethode van George J. Krijt
(lid van de kapel de Kon. Luchtmacht) - "Leren lezen-Ieren tellen"
(Methode voor mars- en concerttamboers)
De enige nederlandse methode in 3 delen, waar een beggtnnend en oak
reeds jaren spelend tamboer geleidelijk aan vertrouwd wordt gemaakt
met noten, maten, ritmestructuren, versieringen, roffels , enz ,
De prijs van deze reeds veel gebruikte methode is:
deell en 2
f. 3,-- .
deel3
f. 3,50
MUZIEKUITGEVERIJ VAN
TEESELING
Bredestraat 138  Nijmegen (tel.; 08800-70450 b. g. g. 23076)

TENTEN VOOR ALLE DOELEINDEN GESCHIKT:
2
In de maten van 30 tot 3000 m
grondoppervlakte.
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VERSLAG VOORJAARSVERGADERING, GEHOUDEN OP ZATERDAG 21 MAART IN
PEY-ECHT
1. OPENING
Om 10 over half drie opende
voorzitter Hub Jongen deze vergadering met woorden
van welkom aan aUe aanweztgen. Hij had een apart welkomswoord voor de aanwezige
ere-Ieden. De voorzitter noemde de opkomst van de vorige (niet boeteplichtige) verga
dering teleurstel1end, slechts 57 verenigingen bezochten de najaarsvergadering. Ook
de
op deze, boeteplichtige, voorjaarsvergadering was de opkomst nog niet eens
helft der aangesloten korpsen, niet meer dan 73 korpsen waren aanwezig. Het aantal af
meldingen bedroeg 27. de overfgen zullen moeten rekenen met boete !
De voorattter noemde deze opkomst voaral bedroevend amdat op districtsvergaderingen
de mogelijkheid tot meer inspraak en suggestie wordt gegeven en daar eigenlijk te wei
nig gebruik van wordt gemaakt.
\..10TULEN
Deze zijn gepubliceerd in de Tamboer-Maitre van februari. St. Jan Baexem vraagt
nadere uitleg over det in de notulen vermelde concoursorganisatie bij jubilea.
Voorzitter antwoordt dat dit aan de orde komt bij de voorgestelde reglementswijzigingen.
Stella Duce vraagt naar verzending van de T. M., deze ZQU Diet juist zijn. Namens de
voorzitter antwoordt dhr. 'I'Immer-mans , dat van de mutaties in Stella Duce nag totaal
niets is doorgegeven. Stella Duce zal dit nagaan. Hierna werden de notulen onder
dankzeggtng goedgekeurd.
3. MEDElJELINGEN

De voornaamste artikelen die in ons concoursreglement gewijzigd dienen te worden,
werden door dhr. Van Zijl, op verzoek van de voorzitter, neg eens duideltjk en nader
besproken. Hierna hernam de voorzitter het woord voor de verdere mededelingen.
Mijne heren in aansluiting hierop het volgende :
Alle korpsen die een bondsconcours arganiseren mogen zoveel reclame maken voor hun
concours als zij zelf nodig achten. Het bondsbestuur der L. B. T. besHst of er korpsen
mogen deelnemen die geen lid zijn van de bond. Er wordt Mn dag bondsconcours gehou
den. Feestelijkheden mag U rustig houden daags v66r, alsook daags na de concoursdag.
AIle inschrijfformulieren, aIleen die, welke worden uitgegeven door de bond. dienen
6 weken v66r sluitingsdatum in het bezit te zijn van de bondssecretaris.
H~ren dit in aansluiting op het rondschrijven van St. Hubertus Gulpen. Wij vinden het
~jammer, dat dit gebeurd is. Dit sticht verwarring. Over deze kwestie wasInrmd
d~ een brief binnengekomen van Wilhelmina Nieuwenhagen, die dit zeer terecht
hadden opgemerkt, maar ik dacht dat door deze uitleg de betreffende brief reeds be
antwoord is, aldus de voorzitter. De afgevaardigde van Wilhelmina Nieuwenhagen
merkte nag op, dat het hier niet gaat am St. Hubertus Gulpen speclaal, maar am ver
warring te voorkomen zoals de voorzitter reeds had uitgelegd.
BUMA BIJDRAGEN
Dit reeds op de districtsvergaderingen besproken punt werd door dbr. Timmermans
nogmaals toegelicht en afgesloten met de boodschap, dat in 1970 neg een extra-inning
op het programma staat. Dit op verzoek van de Kath. Fed. in Nederland, omdat onze
bond een jaar achter is. Daarom worden de verenigingen opnieuw verzocht alsnog hun
betalingen te voldoen. Liefst zo spoedig mogelijk.
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LEERLINGENEXAMEN
Er werd een voorstel gelanceerd om deze per district te doen plaatsvinden. Dit is rna
gelijk, maar dan moet er eerst een goed overzicht komen van het aantal leerlingen per
district. Dit om de kosten te drukken. Daarom is aan aile korpsen die leerlingen hebben
opgegeven een schrijven gericht met het verzoek opgave van het aantal examendeelne
mers te doen. Tot op heden (21 maart) is er nog bedroevend wotntg reactte geweest op
dit schrijven, slechts 12 korpsen retourneerden de opgave. Ook het antwoord op de
kostenopgave was gering. Toch zal voor 1970 nog worden getracht de examens doorgang
te laten vinden, De aanwezige verenigingen werden daarom dringend verzocht hun opga
va v66r Paean nog Ban de administratie te doen toekomen,
LANDELIJK KAMPIOENSCHAP 1970
Als datum is 13 september aangehouden; de pleats waar dit doorgang zal vinden is nog
niet bekend. Onze bond kan 8 deelnemers afvaardigen, dtt zijn:
Sup. afdeling
Kon. Oude Harmonie Eijsden - Kon. Harm. St. ClIcile
Eijsden - St. Barbara Reaver.
~..
Ere-afdeling
Steyl '61
Aid. Uitm. heid
Harm. De Nederlanden Amstenrade - St. Petrus Roggel 
Excelsior Montfort en Molenberg Heerlen.

De voorbereidtngen zijn gestart, er is een commissie benoemd bestaande uit de her-en:
'I'tmmermans - Van Zijl - Pilich - Bohmer en Janssen. Deze commissie zal zo spoedig
mogelijk de plaats voor het concours bepalen, waarna met de definitieve organisatie
kan worden begonnen, Onze voorzitter spoorde de deelnemers aan hun beste beentje
voor te zetten om het bestaanrecht van de L. B. T. te beklemtonen.
BONDSSOLlSTENCONCOURS
Dit zal 25 en 26 april worden georganiseerd in Berg aid Maas door de drumband van
de Kon, Harm. St. Joseph. De inschrijvingsformulieren zijn reeds aan aile korpsen
gestuurd. De bond komt door het - te late - houden der districts-solistenconcoursen
enigszins in tijdnood en verzoekt dan ook nu er rekening mee te houden dat de districts
soltstenconcoursen in 1971 beslist in de maanden januari en februari gehouden moetsn
worden. Op een vraag uit de vergadering : wie mocht deelnemen, kwam het antwoord :
Elke le-prijs-winnaar van de districtsconcoursen, met die restrictie: voor de jeugd
tim 2e afdeling met vrije nummers, voor de overige afdelingen uitsluitend met
verplichte nurnrners.

HERINDELING DER DlSTRICTEN 1- 2 - 3

~

De voorzitter merkte op, dat dit punt reeds met de districtsbesturen was besprolren.
Het ligt in de bedoeling uit drie districten twee nieuwe te vormen en zo te komen tot
vorming van districten van ongeveer gelijke sterktea. Heerlen - Kerkrade - Maastricht
- Roermond - Weert - Venlo. Wei zouden danurt deae twee districten drie vertegen
woordigers in het H. B. worden gekozen en het aantal van zes bondsconcoursen diende
gehandhaafd te blijven. Oit voorstel werd door dbr. Timmermans aan de hand van twee
kaarten van de provincie Limburg nauwkeurig toegelicht.
4. FINANCIEEL VERSLAG
De vergadering nam kennis van een zeer correct opgestelde verantwoording door de
administrateur. Er werd door de vergaderlng geen opmerkingen gemaakt t. a. v, dit
verslag.
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KASCONTROLECOMMISSIE

Bij monde van dhr. Dreessen uit Venio werd aan de vergadering verzocht de administra
teur dl!charge te verlenen. De commissie had alle beschetden in de best mogelijke orde
bevonden. Onder applaus werd de gevraagde d~charge verleend. De nieuwe commtsste
voor het volgend jaar zal bestaan uit dhrn. Dreessen, Venio - Keaael s , Heel - Vergoes
sen, Herten.

BESTUURSVERKIEZlNG

Aftredend was de voorz ltter , De heer Hub. Jongen verklaarde zich bereid herkiesbaar
te zijn, maar slechts voor ~6n jaar, daarna wilde hij verder zien, naar gelang zijn
gezondheid dit zal toelaten, De vergadering liet hem niet uitpraten, maar wilde OOt hij
zou "bltjven", De grote verdiensten van onze voorzitter werden op deze manier door
de gehele vergadering onderstreept. De voorzttter dankte voor dit vertrouwen en ver
wees dit met dankwoorden naar zijn medebestuursleden, die door hun werken zijn grote
steun zijn. Het werk der bestuursleden vergt grote inspanningen en nog meer idealisme
.,L ''thet pleit voor hen, dat ze dit weten op te brengen voor onze [eugd. "Door hun hulp
. . ik in staat geweest het bestaansrecht van onze bond te bewijzen", zo besloot dhr.
Jongen.
RONDVRAAG

'---------------

Dhr, Essers, Kerkrade, vroeg het woord om enige klaarheid te brengen in de reglemen
ten van het W. M. C. 1970. Ondanks de steun van de Kerkraadse fluit- en tamboerkorp
sen en ook de lidkorpsen van onze bond, bij de huisvesting van de buitenlandse gasten
tijdens de voorafgaande W. M. C. 's heeft het bestuur van het W. M. C. geen gebruik ge
maakt van 'de aangeboden diensten. Op aandringen van de Kerkraadse flult- en tambcer
korpsen heeft men alsnog het reglement voor de tamboerwedstrijden herzien.
Na gesprekken met leden van onze korpsen zal het W. M. C. een volgend concours con
tact zoeken met onze bond. Het W. M. C, heeft al toegezegd OOt bij het volgende con
cours de wedstrijden hoogstwaarschijnlijk voor een gedeelte in de Rodahal zullen plaats
vinden. Op g rond van deze toezegging verzocht dhr. Essers de korpsen hun medewer
king ook dit jaar te ver-lenen.
De voorzitter van Kunst en Vriendschap verzocht daarna het woord om een dankwoord
te richten tot de voorz itter en bestuur van de L. B. T. Naaet dit dankwoord sprak hij
zijn bewondering over de buitengewone geanimeerdheid waarin deze vergadering was
verlopen en hij beklemtoonde nog eens de waarde van onze bond voor het werk met de
jeugd en voor het bevorderen van het culturele leven in onze moore provincie.
,r~r. Jongen dankte beide sprekers voor hun opbouwende woorden llIn deze woorden ligt
,.or ons het beste bewijs van het goede OOt in nog geen 10 jaren al is bereikt" zo be
sloot hij.
Hij dankte aIle aanwezigen en wenste iedereen "WeI Thuis".
NAVERGADERlNG OVER HERlNDELlNG DER DISTRICT EN 1-2-3

Nadat dit punt al summier was besproken, is men in kl einer gezelschap nog eens hierop
terug gekomen. Duidelijke uitleg door dhr. Timmermans, waarbij de nadruk werd gelegd
op het verschil tussen verenigings- en organisatiebelang. De vergadering meende dat
het bes1issingsrecht in deze herindeling niet bij de vergadering lag, maar in de betref
fende districten diende te worden besproken, want over het algemeen was men huiverig
hier nu over te beslissen. Dhr. Essers meende dat de indelfng een zaak was van het
H. B. zoals ook in het verIeden is gebeurt, vooral ziet hij een verbetering in de moge
lijkheid van organisatie.
-7
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,.;;,~~~~;;;;;;;:::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;--------------Namens al de korpsen van district 1 verklaarde hij z ich dan oak accoord met de voor
gestelde herindeling.
Dhr. v , Boxteldte optrad ala woordvoerder van district 3, was niet tegen, maar hij
bepleitte het voorstel om deze kwestie op de districts-vergadering te bespreken, voor
al te r verantwoording tegenover de l1dk:orpsen. Zijnvoorstel om in het najaar een
verga de ring te beleggen van de twee diatrtcten samen, Yond wel weerklank bij het H. B.
De uiteindelijke beslissing over dtt voor Zuid-Limburg zo grote korpsenbelang zal dUB
in het najaar vallen, zodat 1971, niet alleen als jubileumjaar - 10 [aar L. B. T. - maar
oak ala jaar van hechtere samenwerking in zal gaan.
De voorzitter Hub. Jongen sloot deze - kleine en korte - vergadering met de wens dat
dit voorstel op de najaars dtstrtcts-vergadertng zal worden aangenomen,

Op de mei-vergadering van het Fluit- en Tamboerkorps del' Schutterij 'St. Hubertus
Kessel, ontving de Heer 'I'h. Reinders het Gouden Federatie Insigne van VerdiensU','
Van de zijde van het Bondsbestuur waren hierhij aanwez ig de Heren H. v, Hoef,
Vi
M. Beckers, C. Timmermans en J. Hanssen, alsook ons Ere-lid de Heer E. Wijnands
en de Heer J. Driessen als distrtcts-vertegenwoordiger.

Deze onderscheiding werd de Heer Reinders toegekend, niet aHeen voor zijn grote ver
dienste bij St. Hubertus - waar hij reeds 52 jaar lid van is en vele jaren de voorzitters
hamer deskundige hanteerde ,.. maar oak als grote stimulator en pionie r van onze
huidige Limburgse Bond van Tamboerkorpsen.
Deze verdienste werden door onze Vice-voorzitter de Heer van Hoef op sublieme wijze,
in zijn huldiging naar voren gebracht, Hij toonde z ich zeer verheugd over de vitallteit
waarover de .. 74- jarige Heer Reinders nog steeds beschikt en wenste hem, samen
met zijn echtgenote, nog vele jaren toe. Namens het Bondsbestuur dankte de Heer
van Hoef, de zichtbaar ontroerde Heer Reinders, voor het vele goeds, in het belang
van de geheie Limburgse jeugd verricht en stelde hem als voorbeeld voor onze hutdtge
verenigingsbestuurders. Hiema gaf hij Mevrouw Reinders de eer, om haar echtgenoot
met het Goud te onder-s chefden, Ook tot haar sprak de Heer van Hoef speciale dank
woorden en liet deze vergezeld gaan met prachtige bloemen.
Door Pastoor Rutten, die evenals Deken Rolkens bij dlt feest aanwezig was, werden de
kwaltterten van "ooze gooie Thet", zoals Pastoor hem noemde, nader toegelicht en tot
voorbeeld gesteld aan de verenigtng. Hi] dankte de Heer en MevrouwReinderszeer
hartelijk.
"

Het Fluit- en Tamboerkorps bracht onder leiding van Leo Sitsen vervolgens een mG;ale
hulde aan hun Gouden Nestor.

De Heer Reinders dankte, mede namens zijn echtgenote, aIle aanwezigen voor de zeer
gewaardeerde onderschetdtng en hulde hem vandaag gebracht, maar apectaal het
Bondsbestuur voor de prettige manier van samenwerking, ook in het verleden steeds
ondervonden.
Ook voorzitter J. Wulms toonde z ich dankbaar voor de komst van het Bondsbestuur en
rekende het tot een grote eer voor St. Hubertus, om een pet-soon als de Heer Reinders
als Ere-voorzitter in hun midden te hebben,
Hiema kwamen vele inwoners van Kessel en omgeving de Heer- Reinders feliciteren en
werd het feest, in clublokaal Peters, tot in de kleine uurtjes voorgezet.

Heer Reinders vanaf deze plaats nogmaals Proficiat en nog vele jaren, namens het ge
hele Bondsbestuur en Redactie.
_8
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BEKERS NAAR LEUKEN - WEERT EN HEYTHUYSEN
BIJNA 200 SOLISTEN OP CONCOURS TE TUNGELROY (district 5 Weert)
Tungelroy beleefde 5 april een ware invasie van tamboers, pijpers en klaroenblazers.
Het solisten-concoure, gezamenlijk georganiseerd door: District 5 van de L. B. T., de
Scbuttersbond E. M. M. en de Fanfare St. Jan te Tungelroy, trok een kleine 200 deel

nemers.
Het concours , gehouden in de (te kleine) Pius-zaal, werd om 13.00 uur geopend door de
vooxzitter van de Fanfare, dhr. Stevens, die reeds vele deelnemers, tevens het dis
trictbestuur en jurylid, dhr. J. Conjaerts, kon verwelkomen. Hi] wenste de deelnemers
veel succes en nodigde de drumband St. Jan uit het concours met een fikse mars te
openen, Dank zij de voor-tretfeltjke organisatte van St. Jan en het harde werken van de
heer Conjaerts kon worden bereikt dat om 10 uur de prijzen bekend gemaakt konden worden.
Het systeem om per korps af te werken en meteen de diploma's uit te reiken, bleek
zeer doeltreffend te werken. Hierdoor kon worden bereikt dat, in een te kleine zaal
deh zulk een groot aantal deelnemers verwerkt kon worden. Zeer jammer was het,
. . .t zoveel deelnemers werkelijk beneden peil waren. Vooral in de lagere afdelingen
vielen hierdoor veel 2e prijzen. Het blijkt dat vee I korpsen de betekenis van het woord
"solist" niet kennen. Er komen nog veel korpsen, die hun solisten laten optreden met
een mars uit hun gewone repertoire, die men dan soms 15 maal achter elkaar hoort.
Er zijn toch genoeg echte solo's die, doordat ze kort zijn, best ingestudeerd kunnen
worden. Dit is een taak van de instructeurs !
Ook ntet juist is het optreden van veel z , g. duo's, trio's en kwartetten. Als een ensem
ble optreedt, verwacht men dan ook 2 of 3 stemmen. Misscbien kan dit volgend jaar in
bet reglement opgenomen worden (wordt aari gewerkt, red.)
Na afloop dankte dhr, Stevens aile deelnemers en beloofde dat St. Jan altijd bereid was
tot een tegenbezoek. Hij dankte voo rts bet districfbestuur. Speciale woorden van dank
richttehij aan dhm. Beelen, die het leeuwendeel van deze organisatie voor hun rekening
genomen hadden. De districtsvoorzitter, dhr , v, Hoef, dankte aIle deelnemers voor hun
grote deelname en verder de Fanfare met drumband St. Jan, die bereid waren om dit
concoure te organiseren. Hoewel niet meer aanwezig, kreeg dhr. Conjaerts lof toegezwaaid voor de snelle en kundige beoordeling.
Het bestuur van St. Jan had, buiten de vele prijzen, nog een viertal wisselbekers voor
dit district beschikbaar gesteld. De p rrjswinnaars waren:
Jeugdafcl.
H. Kanders
Heythuysen
51 pnt W. B.
3e afd.
J. Gerris
Stramproy
52 pnt
2e afd,
J. v. d. Heuvel
Heyfbuysen
55 pnt W. B.
Il.:J afd.
S. Verstappen
Kelpen-Oler
50! pnt
~d. Uitm, beid
J. Stijnen
Leuken-Weert
51 pnt W. B.
Er&-afd.
P. Bukkems
Leuken-Weert
53 pnt
Sup.afd,
M. Bukkems
Lenken-Weert
52 pnt W.B.

I~

W. B. betekent wlnnaar van de wisselbeker.
J. G. Schroen

ADVERTENTIE
Te koop: WITTE KOLBAKKEN. te bevragen bij de materiaal bebeerder van de Show
band Barbara. G.A. p. a. Lindestraat 44, Schaesberg.

xx""'=:xx""'=:xx""'=xx;==xx;==""'=:xx""'<Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Muziek-Drumband-,Majoretten- Uniformen

J.P. MOL n.v, BREDA
HET BEDRUF,

*

DAT uniek is en aile! heeft op UNIFORMGEBIED,
omdat aile artikelen in eigen bedrijf ......orden vervaardigd.

*

OAT daarom een vrij......el onbeperkte keus heelt

*

OAT een xeer uitgebreide sho...... room he eft

*

OAT door heel Nederland reist

hetgeen reeds vele korpsen hebben ondervonden.
en deskundige voorlichting kan geven.

dus voor na%org geen angst.

*

OAT telefonisch is Ie bereiken onder nr. (01600) 317 "50 (3 lijnen)
of na 18.00 uur 40374 . 3 17 53 om een afspraak Ie maken

*

op een door U gewenste dag en uur. (natuurlijk oak's avonds)
DAT graag naar U toe komi of U ......a ontvangen

in de showroom Speelhuislaan 151. Breda.

Eduard Nazarskl
tel. 04749 - 1494
giro 807041

ROGGEL

Tramstraat 25

LEVERANCIER VAN TROMMEN
EN MUZIEKINSTRUMENTEN

Onze reparatie-afdeling
staat met
SPEClAAL OPGELEID PERSON EEL

voor U klaar

Reparatieopdrachten worden binnen
8 dagen uitgevoerd.
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BONDS-SOLISTENCONCOURS BERG a/d MAAS, 12 JAillGE PETER BOUTEN
BESTE SOLIST

J

J

Het bonds-soltsrenconcours 1970 is het conoours geweest van de districten 5 en 6.
Niet aileen dat zij wat betreft het aantal deelnemers boven andere districten utt
staken, maar ook in kwaliteit voerden zij de boventoon, St. Hubertus nit Kessel was
de grote overwtnnaar, Zij legden beslag op de wisselbeker en totaal werden 6 van hun
solisten bekroond. De jeugdige Peter Bouten van dit korps eiste de eer van de beste
solist voo'r z ich op. De jeugdige solistjes van Hollands Glorie nit Horn waren de ve r-:
rassing van dit concours. De beste 3 jeugdige tamboers trommelden 149! pnt, te
samen. Dit was ~ pnt meer dan
Heide Swalmen en St. Paulus Schaesberg.
Precies op tijd kon dhr. Lejeuno-namena de districts-voorzitter- het bondsbestuur
jury, en de aanwezige solisten met hun supporters verwelkomen en het concours
openen,

~ Spreker dsnkte het bestuur van de drumband van de Kon. Harmonie St. Joseph voor
de organisatie van dit concours.
Ruirn 80 soltsten kwamen nun kunnen tonen, Hiervan toonde z ich Marjon Stoffels van

I

J

Steyl '61 de beste jeugd-soliste, zij behaalde 54 pnt, Met! pnt, meerbehaalde de
12 jarige Peter Bouten niet aileen het hoogste aantal in de 3e afdeling, maar toonde
zich ook de bste solist van het gehele concours. Beide jeugdige pijpers (school Sit
sen) ontvingen van het bestuur 'van district 2 een aardige attentie, in de vorm van
een reproductte van de bekende schilder "Manet'", geschilderd in 1866~ voorstellen
de een 'jongen, spelende op een fluit.
Het trio van St. Paulus Schaesberg was ongetwijfeld het hoogte-punt van dit concours ,
HWl numme r "Trein-Ritmell , viel niet aUeen bij het publiek in de smaak, maar ook
bij de jury. Zij honoreerden dit goed op elkaar ingespeelde ensemble met 56 pnt,
Dit was tevens het hoogste van het gehele concours , Zij redden hiermede de eer van
de overige dtstrtcten, Vier maal kon de jury, bestaande uit dhrn. Conjaerts en
v. d. Lenden, een Le prijs toekennen, 7 maal moesten zij een 2e prijs geven.
De 28 medsilles werden gewonnen door de volgende korpsen:
Drumband Harmonie Lindenheuvel
1
Drumband en Klaroenkorps
1
Drumband Harmonie Maasoever Kessel
2
Drumband en Klaroenkorps St. Georgius en Sebastianus Beesel
3
Fluit- en Tamboerkorps St. Hubertus Kessel
6
"
"
!l
Steyl '61 Steyl
3
II
"
Il
St. Paulus Schaesberg
3
!I
II
II
Heide Swaimen
3
Klaroenkorps St. Petrus Kelpen-Oler
2
11
St. Nicolaas Heythuisen
3
Drumband Olympia Heerlen
1
16 korpsen namen met hun solisten deel:
District 1 met 1 korps
District 4 met 2 korpsen
11
2 " 3 korpsen
"
5 II 4
"
"
3 " 1 korps
"
6" 5
1I

'%6)

De bekers en schilderijen werden met goed gekozen woorden door de burgemeester
van Berg a!d Mans uitgereikt, Het bestuur van drumband Kon, Harmonie St. Joseph
kan terug z ien op een goed geslaagd concours ,

_11
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Sonmo is een overkoepeld orgaan, van de vier landelijke muz tekorgantsattes , met
als taak de samenwerking tussen de landelijke federaties te bevorderen. Het bestuur
is samengesteld utt afgevaardigden van minstens twee bestuursleden van elke
federatie, Meestal zijn het federatte-voorz itter's en secretaris en/of advtseur,
Voor onze federatie, tw, de federatie van Katholieke Muziekbonden in Nederland,
hebben zitting de federatie-voorzitter Dr. J. Sweens en de secretaris P. L. H. Cras
born.
Onderstaand het schema hoe de Sonmo samengesteld is:
STICHTING OVERKOEPELING NEDERLAND

'\

MUZIEK ORGANISATIES (SONMO)
1) KONINKLIJKE NEDERLANDSE FEDERATIE VAN HARMONIEEN EN FANFARE
GEZELSCHAPPEN(K.N.F.) .
is verenigingsvorm, bestaat utt provinciale afdelingen zonder zelfstandigheid. ~
2) FEDERATIE VAN KATHOLIEKE MUZIEKBONDEN IN NEDERLAND (F.K.M.)
is atichtingsvorrn, bestaat uit zeven aangesloten bonden, die geheel ze1fstandig
zijn, nl , Noordhollandse bond, Zuidhollandse bond, Aartsdiocesane bond, Bredase
bond, Bossche bond, Limburgse bond, Limburgse bond van Tamboerkorpsen.
3) NEDERLANDSE FEDERATIE VAN CHRISTELIJKE MUZIEKBONDEN- is stichtings
vorrn , bestaat uit een aantal bonden, die geheel zelfstandig zijn.
4) ALGEMENE NEDERLANDSE UNIE VAN MUZIEKVERENIGINGEN (A. N. U. M.), is
verenigingsvorm, bestaat uit provinciale afdelingen zonder zelfstandigheid.

WIST U DAT

.

de schroefspanning van later datum is, ongeveer 1850, nadat deze al op
de pauken van toepassing was? de uitvinde r daarvan Cornelis Ward is?
de trom pas in de 15e eeuw twee veilen heeft gekregen?
de trom ook in die tijd snaren heeft gekregen?
de trom bijna al tijd een houten klanklichaam had?

er trommen bekend zijn met aardewerken klanklichamen, die
tempeldlensten werden gebruikt?

vooralj;~

'l/V

de eerste militaire tamboers bekend zijn in 1220 en dat op het einde van
deze 13e eeuw aan de voetvolkregimenten enkele tamboers en pijpers
werden toegevoegd om met hun ritmische en vooral dynamische muziek de
strijdenden aan te moedigen?
niet aileen de aanmoediging nodig was, maar ook OOt de trom bijdroeg
tot vergroten van het uithoudingsvermogen bij de lange marsen die de
soldaten vroeger moesten lopen?
in die dagen elk land zijn eigen benaming had van de trom?

•

de trom, die vooral door de Zwitsers, als beroepssoldaten bekend werd,
in Frankrijk "tambourfn de Suisse" werd genoemd en in Schotland, tam
boers bij uitstek de "Swech" heette?
-12

DISTRICT 2.

NIEUWS UIT DE DISTRICTEN
TAPTOE HEER+

~

~1

Het klaroen- en Tamboerkorps St. Jan Heer, organiseert op zaterdag 20 [uni a. s.
een grote taptoe, Dit gebeuren vindt plaats op bet Raadbuisplein, om half acht.
Dit ter gelegenheid van het 25 jartg bestaan van de jongensgilde St. Jan en het 15
jarlg van de St. Jan Drumband, Een negental korpsen zullen aan deze onderhand
traditioneel geworden Taptoe deelnemen, t. w. :
Drumband "Marfenwaard' Limmel- Maastricht - Klaroen en Tamboerkorps van de
kon. Harmonie Sainte Cecile Eijsden - Tamboerkorps Kon. OUde Harmonie Eijsden 
Drumband Kon. Erkende Harmonie Heer Vooruit Heer - Drumband Kon. Harmonie
van Heer - Drumband Jan Bovy Maastricht (verkennerebandj - Scbutter-i] St. Sebas
tiaan Voerendaal - Drumband St. Hubertus Gulpen - KJaroen en Tamboerkorps
St. Jan Heer - Drumband Kachelpijpers Maastricht.
Elk korpe zal een show verzorgen van + 10 minuten. Na het optreden van elk korps
U, zal gezamelijk de Taptoe-finale gespeeld worden. Tot slot zullen de korpsen en alle
. . Heerder verenigingen deffle.ren voor- bet Gemeentebestuur en de genodigden. Het
feest wordt voortgezet in de Kon. Harmonie zaal , waar gelegenheid tot dansen is.
DISTRICT 3
FLUIT- EN DRUMBAND "PRINSES MARGRIET KREEG EIGEN
HOME
Sinds 1 mei jl. heeIt Fluit- en drumband "Prtnses Marg riet" een eigen lokaal te
Hoensbroek. Nadat de band twee jaar geleden nieuw leven was Ingeblazen moest
"Pr-lnaes Margrtetv door omstandigheden diverse malen uitkijken naar een nleuw
repetitielokaal. Dit heeeIt het bestuur doen beslulten om een eigen lokaal te bouwen.
Men heeft veel werk mocten verzetten om een prachtig gebouw te laten verrijzen
eigendom van "Prfnaes Margrtet".
De officiele opening vond vrijdag 1 mei plaats door burg emeeetcr- A. Kessen van
Hoensbroek. In een gloedvolle toespraak prees de eerste burger het vele en prachtige
werk dat door I!
Marg
was verzet in het belang van de
was het woord aan deken W. Meys, die door het kruls te zegenen het gebouw als
ingezegend beschouwde,
'I'Ijdens de receptie, die na het offtctele gedeelte volgde, was het een komen en gaan
van afgevaardigden van verenigingen en een groat aantal particulieren, die "Prinses
Marg'rtet" kwamen feliciteren met het mooie clublokaal ,
,tJVoor de officiiHe opening had de band, samen met het Limburgse majorettenpeleton
"The Rainbow", een korte rondgang gemaakt.
In verband met de ingebruikneming van het eigen clublokaal had "Prinses Marg rtet"
een groat intemationaal muziekfestival georgantseert.
Zondag 3 mel waren een 15-tal korpsen naar Hoensbroek gekomen. waaronder 2
duitse verenigingen, die reeds zaterdagmiddag als eregasten waren begroet.
AIle deelnemende korpsen kregen een herrinneringsvaantje uitgereikt door voor
zitter H. Gorissen van "Prinses Margriet".
P r t n s e s

r i e t "

[ e u g d .

D a a r n a

>.

''':
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Het trompetterkorps van de Schutterij St. Oda Boshoven-Weert, biedt te koop nan:
30 unttormjasssn, in zeer goede staat, 'l'egen elk aannemelijk bod te bevragen:
A. Veugelers, Beitestraat 7, Weert-Boshoven.

xx:xxxxxxxxxxxxx:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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GESLAAGD MUZIEKFESTIVAL TE AMSTENRADE

De drumband van harmonie De Nederlanden Amstenrade hield op hemelvaarstdag
(7mei) een muziekfestival. De overwinnaars van het kampioensconcours 1969 te
Treebeek konden een twaalftal korpsen verwelkomen, waaronder oak enigen, die
nog nlet bij de L. B. T. zijn aangesloten. Het is te hopen, dat deze drumbands zich
spoedig bij onze organisatie aansluiten, hetgeen een grate aanwinst zou z ijn.
De festiviteiten werden gehouden in een grate tent, die was geplaatst op de Markt
te Amstenrade. Door het warme weer was het voo r de korpsen vrij moeilijk om in
de tent te concerten, waar dhr. J. Conjaerts de prestatie van de korpsen beoordeelde.
Ondanks de moeilijkbeden werd er toch gemusiceerd. Ais speciale gas ten waren
showband Antonius Treebeek en het Limburgae Majorettenpeleton The Rainbow aan
wezlg. Zij oogsten veel bijval tijdens het defile en de show. Onder de talrijke toe
schouwers bevonden z ich oak Q. a. burgemeester Baron van Hovelltot Westervlier,
wethouders en raadsleden van Amstenrade.
KAMPIOENSWIMPEL UITGEREIKT AAN DRUMBAND HARMONIE ST.

DAVIDVO~

Het wasvoor de Voerendaalse gemeenschap en voor harmonie St. Davis in het bij
zonder zondag 19 april een grote feestdag. Na een eucharistieviering in de parochiekerk,
waarbij pastoor een feestpredicatie hield, trok harmonle en drumband naar het eigen
lokaal, waar een feestvergadering werd gehouden, waarbij van bondswege dhr. J.
van Boxtel en W. Starmans aanwezig waren, Eerst werden 5 zilveren jubilarissen van
de harmonie gehuldigd, waarna dhr. J. van Bcxtel de prestaties van de
jeugddrumband kon roemen. Hij noemde het korps een grote aanwinst voor de L. B. T.
vooral oak, omdat zij zo kart na hun aansluiting reeds het kampioenschap in de
jeugdafdeltng (gevo rderden) wisten te behalen, Spreker overhandigde de kampioens
wimpel aan de instructeur en grate animator van de jeugddrumband, dhr, J. Gorissen.
Bi ] de feestvergadering waren ook burgemeester, wethouders en gemeentesecretaris
van Voerendaal aanwez ig, Burgemeester J. Sieben sprak woorden van lof en dank,
namens de gehele gemeenschap Voe rendaal , Het kampioensconcours had kort na zijn
benoeming plaatsgevonden en hij hoopte nog vaker dergelijke successen mee te
mogen maken, Een muzikale hulde bracht de drumband van de Voerendaalse schut
terij. Nadat iedereen in de gelegenheid was gesteld (en OOt waren er velen j om
jubilarissen en kampioenen te feliciteren kon de vergadering normaal worden voort
gezet,
Nogmaals namens hoofdbestuur en redactie onze hartelijke gelukwensen.
W.S.
WIST U DAT

.
in de houten klanklichamen meestal gaatjes waren aangebracht (om kIank
verder te doen dragen- en OOt het soms mogelijk is aan de vorm waarin
de gaatjes zijn aangebracht-rozetvorm of lettervorm-en aan het aantal
gaatjes de ouderdom van de trom vast te stellen?
in de I6e eeuw Borns 6 tot 10 gaatjes, later dr-ie en pas bij het invoeren
van de metalen ketel Mn gaatje (onder de snaarspanschroef)?
de metalen ketel stamt uit de I Be eeuw?
_14

DISTRICT 4
BIJNA VOLMAAKT

"".
,

I

,

~j

De redaetie ontvangt regelmatig clubbladen van diverse verenigingen. Met aandacht
worden deze bladen door de redactie gelezen, er kon wei eens iets instaan wat bruik
baa r is voor de T. M. Bijzondere aandacht besteden wij aan "De Band" het verenlgings
blad van Klaroenkorps St; Urbanus uit Maasniel, (bet korps dat onslaatse bondscon
cours organtseert.) welk op een uitstekende wijze wordt geredigeerd. Ooedrvereorgd
en steeds actueel en soms zeer geestig geschreven. In het laatste nummer lazen wij
over een topprestatie bij het deelnemen aan een internationaal Muziekconcours te
Bracht (DId). Wij citeren graag de woordelijke tekst van de redacteur dhr; v, d. Hoeven:
Met veel voldoening zag Uw redacteur dat de Duitse Jury-leden, met van ontroering
tranende ogen hunbeoordeltngactjfer: gaven, Resultaat: van de 80 punten die maximaal
te behalen waren, kreeg ons korps er 79,4. Op 0,6 punten na dus volmaakt, dat wi!
zeggen dat St. Urbanus rijp is voor de Bundesliga. Nadat deze punten behaald waren
L\ concertwedstrijden, volgen in de mtddag de marswedstrijden. Oak hierover Jaten
•
graag dhr. v.d, Hoeven het woord:
Na de tientallen duitse korpsen, die in het tempo van 80 ;1 90 rondsloften, waren ritme
en show van ons korps een verademing. Vooral de afmars in holtempo bracht het
publiek in extase, waardoor de laatste triomfantelijke "OEH" ve'rloren, ging in het
daverende applaus, Punten waardering van een zeer kritische jury, 78,4 punten,
Het eindresultaat was dan ook dat de "Sieger-Bokal" mee naar Maasniel gtng,
Ook Tainboec-Martre H. Kuiltjes toonde zlch "MEISTER" door het maximale aantal
punten te behalen. Namens Bonds-bestuur en redactte, St. Urbanus en instrueteur
Jochems Jr. onze hartelijke gelukwensen en dank, voor het gehaalde succes en het
stukje "Oultuur" dat zij als vertegenwoordiger van onze bond in Duitsland wisten
te brengen,
DISTRICT 5
DISTRICTS- FESTIVAL TE HEEL

I

",
I

I

,",J

2e Pinksterdag, 18 met werd het festival van district 5 gehouden, welk werd geor
ganiseerd door de Jeugddrumband Heel. Door de deelname van een drietal duttseckorpsen
t. w, Schleiden - Gei!enkirchen en Mllnchengladbach had dit festival een internationaal
tintje. Bij stralend weer, trok om 2uur een kleurrijke optocht van 18 korpsen door
de straten van Heel en defileerden voor genodigden, waaronder de wereldlijke en
geestelijke autorteiten, afvaardiging van bonds- en districtbestuur.
C~ hetbijzondermooigelegen feestterrein heette de, voorzitter, dhr, Kessels, allen
~ harte welkom, waarna de districts-voorzitter dhr, van Hoef de diepere zin van het
festival toelichtte, Lovend sprak de districts-voorzitter, waarop de Jeugddrumband
Heel getracht heeft om naast het vriendtreffen tussen de korpsen uit een district, toch
dit festival aantrekkelijk te maken, zonder dat er sprake was van een concourselement.
Burgemeester Bongaerts van Heel, opende officiel het feest, Hij was bijzonder ver
hengd over het feit dat de jongste verenigiug uit Heel met zo'n succes en organtsa
torisch kuonen, de Pinksterfeesten in Heel heeft durven te organiseren. Hij hoopte
dat dit festival vriendschap banden zou leggen tot over de grenzen.
De heren Semmeling en Ruskus zorgden op een kuodige wijze voor kritisch versing
van verrichtingen van de korpsen. De organlsatoren hadden een "publiek prijs"
beschikbaar gesteld. Deze werd gewonnen door St. NicoJaas Heythuisen, die met een
prachtige en zeer goed verzorgde show de meeste stemmen van het publiek behaalde.
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DISTRICT 6
RECEPTIE BIJ VOORWAART BAARLO, 76 JARIGE INSTRUCTEUR STEEDS
AKTIEF
Na een Eucharistieviering in de parochiekerk, marcheerde het trommek- en kla
roenkorps VOORWAARTS Baarlo, in vol ornaat, met hun nieuwe kolbakken op
zaterdagavond 11 april, naar zaal Unitas, waar receptie werd gehouden ter gelegen
hetd van het 12! Jarig bestaan van dit korps, Dit feestelijk gebeuren werd geopend
door de jubilerende vereniging met een, vocr deze gelegenheid speciaal gecompo
neerde mars van instructeur Segers, waarin het korps naast hun instrumentale kun
nen ook hun vocale kwaliteiten ten gehore braeht. Het was een fraai gezicht de 40
spelende leden in hun uniformen te zien en horen rnusiceren. Ala eerate burger
van Baarlo kwarn burgemeester Defaische, vergezeld van de wethouders, zijn
opwachtmg maken, Bij zijn gelukwensen bood hij op symbolische wijze - in naam
van de bevolking de nieuwe kolbakken aan, De burgervader liet in zijn felicitatie
toespraak op zeer dutdeltjke wijze de grate waarde van het gezamelijk musiceren 1 .
naar voren komen, nl , : samenwerking, discipline en vrienschapbanden. Deze fae- ~
toren z ijn, aldus burgemeester Defaische, voor onze jeugd van onschatbare waarde.
Hi) dankte bestuur en instructeurs, voor de manier waarop zij deze eigenschappen
aan hun leden overbrachten, Spreker had het volste vertrouwen dat Voorwaarta
Baarlo z ieh in de toekomst op waardige wijze, voora! buiten de gemeente, zal
blijven presenteren, Hij wenste hen tot slot hierbij veel succes,
Na deze opwekkende woorden van de burgemeester braeht het korps, onder Ieidtng
van Tamboer-Maitre Schell enkelen mooie nummers ten gehore. Namens de Bond en
tevensnarnens het district, sprak dhr. Timmermans woorden van lof tot bestuur en
Ieden, Hij spoorde de leden aan, om de raadgevingen van hun aktief bestuur en
instructeurs te blijven volgen, want aan hun inzet is het te danken dat Voorwaarts
gestadig is opgeklornmen van de 4e naar de Le afdeling en Hgt het korps in z ljn
totaltteit ver boven het gemiddelde van de aangesloten korpsen en nu zeer zeker
met hun mooie kolbakken. Een speciaal lofwoord sprak hi] tot de 76 jarige heer
Sonnemans, die samen met dhr, Segers de leiding heeft. Spreker noemde dat be
slist een unicum in onze bond. Hij gaf dhr-. Sonnemans de raad om steeds onder de
jeugd te blijven vertceven, dan is het moeilijk om oud te worden. Tevens dankte hij
het bestuur voor hun inzet en samenwerking met het bonds-bestuur, Namens alle
aangesloten korpsen uit district 6, bood ht], vergezeld van deputaties van Steyl '61
en St. Barbara Reuver, de gebruikelijke enveloppen met inhoud aan,
Hierna kwamen deltgaties van praktisch alle plaatselijke verenigingen hun geluk
wensen aanbieden. Van deze gelegenheid maakten ook vele particulieren gebruik om /I.. .
de jubilerende vereniging te Mteren. Bijzonder sympathiek was het optreden van de '<\b
plaatselijke Fanfare Eendracht, die hun felicitaties vergezeld lieten gaan met een
muzikale hulde, De dames der bestunrsleden verraste het korps met een
"Mascottepop".
Tot slot dankte voorzitter Peters all aanwezige op hartelijke wijze voor de belang
stelling, getoond bij dtt feest en de symphatie in het verieden steeds onder-sonden.
Namens de bond spreken wt] de hoop nit dat de VOORWAARTS steeds "voorwaarts"
mag blijven gaan.
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It: VOOI BlAASINSTRUMENTEN • •

SPEKHOIZERHEIDE

Akerstraat 96 - 98

1i.A'Al1~.IN.1Ctt""O

Tel. 04445 - 2038

UW VERTROUWENSADRES

*-'

Uit voorraad leverbaar het grootste assortiment op het gebied van slagwerk,
klaroenen, fluiten en toebehoor.

CONCERTTROMMEN
MARSTROMMEN
PARADE- en DIEPTETROMMEN

ROYAL, PREMIER, LUDWIG. WILEY.
ROYAL, SUPTON, WILEY, KINGS.
ROYAL, WILEY, STAR. BEVERLEY. KINGS
AJAX. PREMIER.

Luxieuze modellen met perloid bekleding in diverse kleuren.
Metalen profielbanden, dubbelspanbaar , plastic vellen met automatisch of semie
automatisch snaarmechaniek.

OVERSLAGTROMMEN

ROYAL. KINGS, WILEY.

in diverse afmetingen, met houten of metalen profielbanden.

KLAROENEN

SUPTON, MAHILLON, VAN ENGELEN

In bes, of es-bes, altklaroen, jachthoorn, bazum, basklaroen in fond, recht of
trombone-model, sousaphoon
I

-.
I

PIJPtRFLUITEN
. LYRA'S

SANDNER (metaalj, KLINGSON, PASTALIT
KLIER

. . In chromatische en diatonische uitvoering,
In elke gewenste stemming leverbaar,

prachtige modellen.

Zware nylon staarten in elke gewenste kleur.

LEERWERK en FOUDRALEN
Ons leerwerk is uniek, zeer soepel, onverslijtbaar, afwasbaar, en daarbij
zeer goedkoop.
In aile uitvoeringen leverbaar.

TOEBEHOOR
Aile merken plastic vellen, w. o. Weather King, Buffalo, Star, Everplay, Kings.
AIle methodes voor slagwerk, kla.roenen enz ,

VAKKUNDIGE EIGEN REPARATIE-INRICHTING
-17

-------------------------

,..;-'

-'

WIMPELUITREIKING BIJ HET KLAROENKORPS VAN DE KON. HARMONIE TE HORST
Gastvrij en hartelijk werden dhrn. Beckers, Timmennans en Driessen door dhr,
Heyster, voorzitter van het Klaroenkorps, op dinsdagavond 21 april in zaal Juliana
ontvangen ter gelegenheid van de Wimpeluitreiking. Ofschoon dit op een repetitie
avond plaats vond - repetitie werd er overigens niet gehonden - was het een feestelijk
gebeur-en. Het Klaroenkorps der Kon, Harmonie behaalde deze wimpel in de 2e aid.
seetie Klaroenkorpsen. Nadat de Kon, Harmonie hun muzikale broeders een feeste
Hjke hulde hadden gebracht, richtte de voorz itter van de Harmonie dhr, Vullings, op
vlotte en spontane wijze het welkomswoord tot de bonds-bestuurders en feliciteerde
hij z ijn Klaroenkorps met het behaalde SUCCeS en deed de toezegging voor instrumen
tariumvernieuwing bij het klaroenkcrps, Speciale dankwoorden sprak hij tot de beide
instructeurs dhrn. Vekens en Nelissen. Hiema gaf dhr, Timmermans de gelegenheid
om de wimpel aan het vaandel te bevestigen. Alvorens dhr. Timmermans hiertoe
overgIng bt-acht hij eerst de gelukwenaen namens de Limburgse Bond van Tamboer
korpsen aan bestuur, instrueteurs en leden over. Hij prees de prestatie van dit korps,
temeer- omdat zij al in het eerate [aar- van hun lidmaatschap promoveerden en teve~
de wimpel behaalden. Hi] dacht dat dit korps in staatmoest zijn om in de toekomst
ook de kleuren, Rood-Wit-Blauw en zelfs Oranj e te behalen. Dit zou zeker bij een
vereniging met het predicaat Koninklijk mooi van toepass ing zijn.
Nadat de spreker, ook namens aHe korpsen uit district 6, de gelukwensen en de
gebruikelijke enveloppe met inhoud aan voorzitter Vullings had aangeboden, bevee
tigde hij de wimpel aan het veremgfngs-vaandel, Hierna werden nog enkele gezellige
uurtjes, samen met dit gastvrije gezelschap, doorgebracht. Het bondsbestuur wenst
ook voor de toekomst veel sucees en dankt speeiaal instructeur Vekens voor zijn
pionierswerk in deze contreten, bijzonder zijn aktiviteit bij de ledenwerving vcor
ooze bond. Door zijn aktiviteit sloten zieh 6 korpsen aan,
C. Timmermnns
;

!

SONMO CONCOURS 1970, DRUMBANpS, TE HELMOND
Het eerste Sonmo-concours in 1970, welk gehouden werd op 7-9 en 10 mei, is een
groot succes geworden. Totaal namen 31 korpsen, verdeeld over 3 dagen, dee1 aan
dit grootscheeps opgezet drumbandfestijn. Er waren deelnemers uit verschillende
provincies: Zuid Holland - Gelderland - utrecht '- Zeeland - Groningen en natuurlijk
Noord Brabant. Twee korpsen verdedlgden de Limburgse kleuren, t, w. St. Jozef
uit Weert en_St. Jozef uit Helden-Berfnge, De beide tamboerkorpsen kwamen uit
in de eerate afdeling. Het laatste korps o, L v. P. v, Lierop, deed het bijzonder ~ .
goed, zij toonden zich een waardige representant van onze organisatie.
W;,
Z ij behaalden 198 pnt., ruim voldoende om te promoveren naar de afdeling uitmuntend
heid. De jury, bestaande uit de heren: J. Cammenga - S. Egberts en p. Bakker ken
den totaal11 promottea, (eerste prijzen) 16 tweede en 4 derde prijzen toe. Vooral
in de lagere afdelingen viel het pei! tegen, De organisatie, in handen van de Kon. Btads-,
harmonie Fhileutonia wegens hun 120 jarig bestaan, was uitstekend verzorgd.
De ontvangst in Helmond was bijzonder prettig.
Het ooncours werd besloten met een schitterende show: "Die Tambourijnen van die
Stadt Eindhoven". 0.1. v, Instructeur A. Walravens. Een aanbeveling voor eventuele
grote feetfvttetten, Tamboerkorps St. Jozef is hiermede de eerste Limburgse
korps dat in het nieuwe seizoen promoveerd. Proficiat ! !
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Mensen
met smaak

Wij verzorgen Uw

0

PROGRAMMABOEKJES

voor
Jubileum, Concours of
Festival.
Vraagt vrijblijvende
prijsopgave bij:

kiezen

MOEDERSCHEIM
voor unifonnen

BOEK-en OFFSETDRUKKERIJ
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d

iJ etA"
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hoofds'?raat 48

Fa. N. Moederscheim en Zn

e y q els h o v e
t sla t o o n 533

Heerlerweg 49,
Voerendaal CL )
retetccn 04446-1281. Na 6 uur en zalerdag en zondag 1788

VOOR ONZE FIJNPRQEVERS,
Zender kcsten uwerzijds
maken wij een ontwerp .... an

.... ,....-

Vaandels
Vlaggen
Schellen
bomen
Vraagt [oto' 5 en prijzen

Harmonie en Fanfare in combinatie met Drumband
U kent ze reeds '.'On Tcptoe Delft, radio en TV
Swinging Horses
Fanfare
v, Heutszrncrs

allen van v, Veluwen

Def leermars
Nee-lends Zonen

beide van W. F. Sprink

Stad Arnersfoort

van v. Reynhoudt

en nog vele cnderen.
Drumband
Voor Drumband zullen wij maar geen Htels ....ermelden.
Tientalle nummers worden wekelijks door geheel Neder
land gespeeJd, zodat wij slechts kunnen adviseren:
Vroag folder of proefnummers con bij :

n.v. KONEFA
Muziekuitgaven
Jenstusstr. 54, Rotterdam. Tel. 010-241871

_0

q,Qereldbekel1de merkel1
':Drumbal1d -'Lrommel1 :

Ajax - Wiley
Royal - V.D.G.
Premier - Ludwig

daar
zit
muziek
•

In

,,
Speciaalzaak voor drumbands

w. Schreeven

PLEIN 1944
TELEFOON 20068
NIJMEGEN

N

...
------------------_.~
. Kuntzelaers sport n.v.
Orotestraat 51 - Tege1en .04706.2154

aU-MyZ.L . . . . .

HET ADRES IN LIMBURG YOOR:
i

* YAANTJES

!

t

GEOPEND ELKE DAG VAN
8.30- TOT 1800 U.L.IfI

Reeds 48 jaar
speciaalzaak
in sportprijzen

* ERELINTEN
* SJERPEN
* BEKERS

I

J

* MEDAILLES
* PLAQUETTES oak voor Carneval
* EMBLEMEN

* YLAGGEN
* YAANDELS
* INSIGNES
* BEDRUKTE SHIRTS naar eigen ontwerp,
met of zonder reclame
Wij zenden U op aanvraag onze speciale sportprijzencatalogus
r~?

~

.,

of onze sportartikelen folder.

SPORT. MODE· CAMPING

~

GROOTSTE SPORTYERZENDHUIS
YAN NEDERLAND

J
f

Tel. 04706 - 2154

KUNTZELAEH.
Groleslr. 51 TEGELEN (Nederl.) - - - - - - - - - - - -_ _---1

DAT IS PAS
EEN DIEPTROM!
Leverbaar in twee modellen met
drte verech. eneer-mechemeken.
!n diverse kleuren. Meteetdeten

~

~
.

fk
Ook uw band zal met recht

~

kunne_" 1[ij,n. wanneer zij is uiigerust

met deae V.D.G.·trommen. Zeer zeker
een "koninklijke onderscheiding I
lt

zwaar verchroomd.

--------;~
Wanneet u de bon OpSluurt • 01
per briefkaart
dan ontvengt u
gratis de ''''aaia kleurenfolder.
p

Zenot mU dckementatle
matertaal over de

;~ONJNKlIJKE SERIPV.D.G.•tromm~n

Naam:

Siaginslrumenlenfabriek

Adres:

VANDER GLAS

Woonplaats

telefoon (05130) 2652·2390

Tet no.

Heerenvee~

