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Kontaktorgaan , van
de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen

Tegen fabrieksprijzen leveren wij U:

eomplefe

uniforl11 en
..
voor: HARM 0 N lEE N en FAN FAR ES,
DRUMBANDS en
MAJO RETTE N KO RPSE N.

verder aile lederwaren

zoals:

*KOPPELS in iedere breedte
met en zonder schouderrlern
gevoerd of ongevoerd.
*BANDELIERS - KRUISRIEMEN
*KNIELAPPEN - TROMSCHORTEN
*MUZIEKTASSEN - SOUS-PIEDS
*BEENKAPPEN - BASRIEMEN
*SAXOFOONRIEMEN

J.G.A. Martens
PlIDrdenstraat 43

S ITTA R D

Telafoon 0 4490·5618

Prlnsenstrllat 31 • KATWIJK AAN ZEE • Talmoon 0 1718-13878
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K. BAKKER en ZN.
Tel. 045- 213757

Siakkenstraat 67

HOENSBROEK
VOOR HET

HUREN

VAN:

*FEESTTENTEN
*DANSVLOEREN
*PODIUMS
• GEL UIDSINSTALLA TI ES
*VERLICHTING

NIEUWE WERKEN

In de komende maanden verschijnen weer ttentalten nieuwe werken van diverse kompometen, o.a.
van S. Egberts - A. van Veluwen -M: Schneider - Th. Smits - J. Cammenga " G. Brinkman _
J. Kaal - H. van Kapel - K. Smits - J. H. Jansen ~ B. v. d. Pluym.
Reeds verscnenen in de eerie kompositleopdrechten van de S.D.N.M.D.: "GRAND PRIX" van
Sandrie Egberts voor uitgebreide Es-bezetting.
DRUMBAND-PLAAT
Zo ivistveT5chenen von het TAMBOER-, TROMPETTER- en JACHTHOORNKORPS
"ADVENDO" uif Sneek een stereo/mono langspeelplaat onder de naam "Happy and
glorious". Deae plaat bevot 2 tamboerwerken, 2 pijperwerken en 16 werken voor grote
Es-bezetting, waaronder diverse bekende werken ulf onze uitgave, zools "Bandshow",
"Ellc Cho Cha", "Avtlndklanken", "Garden Party", DixielandmedJey I", "Holland Cho
Cho", "Vivezza", "De Erfprins", enz, enz. Prijs f 11,50.
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Vrtlagt oak onze speciale liist von Drvmbandplaten ~
SLAGWERK
Vraagt het beste ap dit gebied: "ROYAL". Vraagt onze vitgebreide katalQQus met
trommen in diverse ultvoeringen von dit superleure slagwerk.
BLAASINSTRUMENTEN
De beste . "Gebrs , de Prins" ', Klaroenen, trampetten, ook alt en basinstrumenten,
jachthOOl'ns, trompetten met staande of liggende ventiel.

ROOSENDAAL

MARKT 90-92

TELEFOON

01650-34551
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Voorzitt.r:

Maandelijks Kontaktorgaan van de

Tel. 045-212934
Seeretam:

Umburgse Bond van
TAMBOERKORPSEN

Hub. Jon.en. HeerJ...heid.

H. Beckers, ReuYer

7e jaargang no. 9

Beschermheer: Mr. Dr. CH, J. M. A. VAN ROOY, Comm;uori. der Koningln
in de "roY;ncie Limburg
Redalctie: W. Pilich, Irenestraat 74, Nieuwenhagen

teL 04443 - 2415
W. Stannans, Wijenweg 197, Treebeek
teL 045 - 212536

Karel Doormanl... 2'"
Tel. 04704·1n1
Penninlm.·Adminisullceur:
C. TimmllT'IMnI, Steyl·Telelon

Parltltnat 7 • Tel. 0.(706.27"
Po.lgl,o 17!50 143

&-•• "I....b." ... T.-ge'_"
Ben.glro: 150502966

NIEUWS VAN DE ADMINISTRATIE

BDNDSAGENDA
LEERLINGENEXAMENS
27 sept., zaal Withoot, Karel Doonnanstraat 70, Boennond, aanvang 2 uur
4 okt. .
Pancr-attuahula, Nobelstraat 33, Heerlen, aanvang 1 uur
LIMBURGSE KAMPIOENSCHAPPEN
28 en 29 november in de Rodahal te Kerkrade, organtsatte district 1
SECRETAIUAATSWIJZIGINGEN
Drumband Fanfare St. Martinus, Urmond
De secretaria, dhr, J. Mennen, is verhuisd van Burgemeester Strijkersstr. 4 naar 14
Fluit- en Tamboerkorps Wilhelmina, Nieuwenhagen
Voorheen: H. Doek, Parkstraat 18, Nieuwenhagen
Thans:
Jos Peelen, pia Bosheidestraat 72, Nieuwenhagen
.l....Jumband Harmonie St. Caecilia, Ohe en Laak

""!"'oorheen: C. Goossens, Dorpstraat 38, Dhe en Laak
Thans:
Mej. J. Smeets, Dorpsstraat 19, Ohe en Laak

Tamboerkorps St. Lambertus Heiden
Voorheen: V. Bouten, Veldstraat 21, HeIden
Thana: J. Gerris, Schepenstraat 10, HeIden
MEDEDELINGEN
Op grond van artikel 13 van het Huishoudelijk Reglement van de Limburgse Bond van

Tamboerkorpsen heeft het Bondsbestuur besloten, per 8 augustus 1970, het.lidrnaat
schap van bet klaroenkorps St. Jozef, gevestigd Heidesteegstraat 5 te Boermond, in te
trekken.

-3

;;:

ABONNEMENT OP ST. CAECILIA
Gaame zag Uw Bondsbestuur, dst teder korps mlnstens Mn
het maandblad St. Caecllia, het bendsorgaan van onze zeven
Nederland. De kosten bedr-agen f 7,50 per [aar-. CoUectieve
10 stuks, f 4,65 '. Opgaven Mooys Drukkerlj en Uitgeverij,

abonnement zou nemen op
Kath. Muziekbonden in
abonnementen bij mtnatens
Purmerend.

LEERLINGENEXAMENS
Zoals onze Bondsagenda vermeldt gaan wij dit jaar een begin maken met onze Leerlin
genexamens. Een voornaam voorwloetsel van daze examens is tevens, dat wij op daze
wijze komen tot een verantwoorde ultbetaling van de leerlingensubsidie. De examens in
Roermond zljn bedoeld voor de leerHngen uit de districten 4, 5 en 6 en het examen in
Heerlen, voor leerlingen uit de districten 1, 2 en 3. Aan de verenlgingen welke leer
lingen voor deze examens badden opgegeven, zijn de uitnodigingen 10 augustus verzon
den. Voor het uitbetalen van deze subsidie wordt de volgende sleutel gebruiki:
voor elke opgegeven leerling wordt Mn punt geteld, Voor elke leerling welke deel-'lI"
neemt aan het examen worden twee punten geteld.
~.
Voor elke geslaagde leerling worden drie punten geteld. AUe geslaagden ontvangen
van de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen een diploma. Zodra beide examens zijn
gehoudon, eal onze administrateur de geldwaarde per punt berekenen
aan de korpsen overgaan,

en tot uitbetaling

LIMBURGSE KAMPIOENSCHAPPEN

Deze worden georganiseerd door de korpsen uit district 1 en sullen op 28 en 29 novem
ber gehouden worden 10 de Rods-hal te Kerkrade. In afwijking van voorgaande jaren
zullen voor het eerst voor de drie hoogste afdelingen, t. w. Uitmuntendheid, Ere en
Superieure afdeling, 6~n verplicht werk worden vastgesteld. Deze korpeen kunnen ech
ter wat betreft het verplichte werk een keuze maken uit drie, nog door de muziekcom
missie vast te stellen werken. Daarnaast dienen de korpsen uit deze afdelingen nog 2
vrije werken op te geven, waarvan op de wedstrijdmiddag een door de jury wordt aan
gewezen voor uitvoering.
Op 21 September, daags na het laatste bondsconcoura te Massniel zullen aUe gepromo
veerden een inschrijfformulier met de lijst van de verplichte werken voor deze kampi
oenschappen ontvangen. Alle getnteresseerden zouden wij nu al vast wiUen adviseren,
om het Reglement voor deze kampioenswedstrijden In te zien, op pag. 24 en 25 van het
BLAUWE BOEKJE. Behalve de verandering van de hoogste korpsen, hierboven bespro
ken en in het blauwe boekje onderstreept, blijft alles ongewijzigd.
VERZOEK VAN DE REDACTIE
Het komt herhaaldelijk voor dat T. M. retour komen bij de redactie met de vermelding
verhulsd. In het gunstigste geval is de postbede zo vriendelijk om het juiste adres van
deze abonnee te vermelden. Is dit nlet het geval wordt deze T. M. aan de betreffende
secretaris gestuurd, die dan voor doorzending moet zorgen. De redactie verwacht dan
wei van de secretaris het jutste adrea van deze abonnee, meestal blijft dit uit :
U kunt de redactie veel werk en de bond veel onnodige portokosten besparen indien U
de adreswijzigingen van de abonnees zo spoedig mogelijk doorgeeft san de redactle.
I

Ie,'
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BELANGRIJK VOOR KORPSEN. DIE ZICH IN 1971 KANDIDAAT WILLEN STELLEN
VOOR DE ORGANISATIE VAN EEN BONDSCONCOURS
Op de Districtsvergaderingen die in de maand oktober gehouden zullen worden, worden
de bondsconcoureen voor- 1971 vastgesteld. Wij vragen nu reeds Uw bijzondere aandacht
van de eventuele gegadigden voo r de volgende artikelen:
Artikel 5 Voor het organiseren van een Bondsconcoura komen uitsluitend de korpsen in
aanmerking, die 3 jaar lid zijn van de bond en minstens Mnmaal aan een
bondsconcours in de sector A hebben deelgenomen. Zij dianen tevens v66r
~ oktober van het voorafgaande jaar een schrtfteltjk verzoek in t e dienen bij
de bondssecretaris.
Artikel 8 Een bondsconcours voor een jubileumfeest wordt alleen toegewezen aan een
korps welk 25-50-75 of 100 jarig bestaan viert, mits dit korps de voorafgaan
de 5 jaren aan 2 bondsconcoursen in de sector A heeft deelgenomen. Het korps
dat een dezer fees ten herdenkt, dient v66r 1 oktober- van het voorafgaande
'[aar een schriftelijk verzoek in te dienen bij de bondssecretaris.
Het jubileum dienen zij met deugdelijke stukken te bewijzen en heeft uitslui
tend betrekklng op het korps zelf en niet op de moedervereniging.

****************************
ZILVEREN HUWELIJKSFEEST VAN M. BECKERS-SCHEREN
Onze bondssecretaris M. Beckers en echtgenote her-dachten hun 25-jarige echtvereni

gtng, De receptie, welke plaats yond in zaal "De Haan" te Reuver, werd een grootse
huldiging voor T jeu en zijn vrouw, Practtsch het gehele bondsbestuur, onder aanvoering
van de Heer en Mevrouw Jongen was aanwez tg. De bondsvoorzrtter bood namens de
L.B. T. een passend cadeau aan, In zijn felicitatie en dankwoorden merkte onze voor
zitter terecht op, dat bij de L. B. T. in een woord de naam Beckers genoemd kan wor
den. Namens de gehele bond bracht dhr, Jongen grote dank aan de Heer en Mevrouw
Beckers. In zijn dankwoord verklaarde de Heer Beckers dat hij het anders zag en
dankte zijn medebestuursleden, maar vooral ook zijn vrouw, zonder welke steun hij
zljn hobby niet in deze mate had kunnen utwoaren. Vele korpsen uit de buurt kwamen
hun f elicitaties overbrengen,
Dat bij dit feest de stemming prima was, hoeft eigenlijk geen betoog, het feest duurde
tot in de kleine uurtjes.
Meneer en Mevrouw Beckers,onze hartelijke dank en nog vele jaren,

****************************
GEHOORD OP EEN J;lONDSCONCOVRS

~

Op het bondsconcours te Kelpen-Oler nam een korps deel uit een dorp gelegen aan de
Maas, onder de rook van de PLEM gelegen. Dit dorp wordt door insiders het mooiste
dorp van Limburg genoemd, (Hoeft niet perse Buggenum te zijn) Dlt dorp is een tam
boerkorps rijk me t vele jeugdige, maar aeer goede tamboers. Een ter zake met des
kundige vroeg aaneen der [ongste teigen van dit korps: "En [ochie, wat hebben jullie
gemaakt hter in Kelpen 1" Het antwoord luldde: "Ie pries met promotte en veer
konsumpttebonne" •
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MARS- EN SHOWWEDSTR1JDEN W. M. C. KERKRADE 1970
De zesde editie van het Wereldmuziekconcours te Kerkrade behoort alweer tot het ver
leden, Tijdens de 4 weekeinden van mars- en showwedstrijden hebben zich weer talrijke
toeschouwers verzameld op en om de tribunes van het Gemeentelijk Sportpark te Kaal
heide. Vooral de monsterbands urt Amerika waren trekpleisters, waarmee de organi
satte zeer moet zijn ingenomen, omdat zij "kasstukken" z ijn, Een.en ander geeft dan
weI de indruk, dat de mars- en showwedstrijden uitsluitend voor de commercie zijn
ingesteld, waardoordezeveel aan muzikale waarde dreigt te verliezen. Het instellen
van showwedstrijden was een groot succes, Juist door deze showwedstrijden dient men
er dan wei scherp op toe te zien dat er tijdens de marswedstrijden uitsluitend gewoon
wordt gemarcheerd en men de show tot later bewaard, Dit jaar voor het eerst dienden
de korpsen ook een "attlataand" werk nit te voeren, nadat men hiennee tijdene het
vorige W. M. C. op zaterdagen had gel!xperimenteerd. Vaak werden er ingewikkelde en
ook goed in het gehoor liggende werken uitgevoerd. Het programma werd hierdoor goed
gevuld, maar men kan zich dan weI afvragen, waarom de concertwedatrijden in de
Rodahal worden georganiseerd. Indien deze "stilstaande" werken zouden wegvallen,
ZQll men echter weI op een groter aantal deelnemers kunnen rekenen, Dit kan, ala
'
men de marawedstrijden attraktiever maakt voor de deelnemende korpsen, waardoor
vooral van Limburgse zijde meer belangstelling zou worden getoond. Noodzaak hier
voor is dan wei dat er enkele punten in het wedslrijdreglement gewijzigd worden.
De geleverde prestaties en het muzikale peil van de optredende korpsen waren tijdens
dit zesde W. M. C. bijzonder goed, Hoewel de Nederlandse bands het bijzonder goed
deden, ging de hoogste internationale onderscheiding zowel in de mars- al sook in de
showwedstrijd naar het buitenland, Glorieus winnaar van de marswedstrijden werd de
National Band of New Zealand met 231~ pnt, Drumband M. C. C. Laren beantwoordde
volledig aan de gestelde verwachtingen en bezette internationaal de tweede plaats met
220t pnt, Dit betekende levens, dat zij voor de tweede achtereenvolgende keer de hoog
ste nationale eer voor ztch opeiste. De Euroband nit Rotterdam behaalde 21St pnt, en
kwam internationaal op de derde en nationaal op de tweede plaats, Het Tamboer-,
trompetter- en jachthoornkorps Advendo Sneek had schijnbaar hog ere verwachtingen dan
de toegekende 21St pnt. Deze eerste prijs met lof was echter nog altijd goed voor de
derde plaats op de nattonale lijst. Bijzonder opvallend is wei dat de bovengenoemde
prestaties van Nederlandse korpsen werden geleverd tijdens het laatste wedstrijdweek
einde. Tijdens deze laatste 2 dagen namen ook weer enkele korpsen, die zijn aangeslo
ten bij de L. B. T., met succes deeL Voor een bijzondere prestatie zorgde de Drumband
van de harmonie van Gulpen, De toegekende eerste prijs met lof met 221t pnt, beteken
de het hoogste aantal van de Nederlandse korpsen. Zij konden echter jammer genoeg
niet in aanmerking komen voor de hoogste nationale onderscheiding, omdat dit resul~
werd geboekt in de tweede divis ie. Eerste prijzen waren er ook nog voor Fluit- en
tamboerkorps Wilhelmina Bleijerheide (202t pnt.) en Fluit- en tamboerkorps St. Sebas
tianus Herkenbosch (196t pnt; ),
.
De strijd om de beste klassertng bij de showwedstrijden werd een volledig buitenlandse
aangelegenheid. Tussen het geweld van de Amerikaanse bands wist zich alleen de
National Band of New Zealand te mengen. Zij behaalden 16S~ pnt, en moesten hun
meerdere erkennen in de Carlisle Senoir High School Band uit C:arlisle. Met de toege
kende 175t pnt, veroverden zij de hoogste internationale onderscheiding. Een grote
concurrent was echter de Band van East Rutherford nit Forest-City, de kampioen van
Amerika. Zij waren naar Kerkrade gekomen om alles te winnen wat er te winnen viel,
Hun show wat martiaal en uitstekend verzorgd. De perfectie in de afwerking was echter
minder goed dan die van de overwinnaars. Zij waren dan ook zeer teleurgesteld, dat de
165 pnt, "slechts" een derde plaats opleverden op de internationale eindranglijst.

ti.
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Akerstraat 96

~

SPEKHO lZERHEIDE

98

Tel. 04445 - 2038

UW VERTROUWENSADRES

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

ROYAL, PREMIER, LUDWIG, WILEY.

PARADE- en PIEPTETROMMEN

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

ROYAL, SUPTON, WILEY, KINGS.

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

OVERSLAGTROMMEi'j

ROYAL, KINGS, WILEY.

in diverse afmetingen, met houten of metalen profielbanden.
SUPTON, MAHILLON, VAN ENGELEN
KLAROENEN
In bes. of ee-bes, altklaroen, jachthoorn, bazuin, basklaroen in fond, recht of
trombone-model, sousaphoon

PUPtRFLU ITEN
LYRA'S

vIn

SANDNER (metaal), KLINGSON, PASTALIT
KLIER

chromstische en diatonische uitvoering, prachtige modellen.

In elke gewenste stemming leverbaar.

Zware nylon staarten in elke gewenste kleur.

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

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

VAKKUNDIGE EIGEN REPARAT1E-INRICHTING
- 7
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Het is het Tamboer-, trompetter- en jachthoornkorpe Advendo Sneek nlet gelukt om de
uitetekende preetatie van het Chr. Showkorpe Gorcum uit Gcrinchem te overtreffen.
Zij brachten overigene een prachtige show op de graemat en met 157 pat, hadden zlj
[uiat 2~ pnt, te weinig om in aanmerking te komen voor de hoagete natlonale onderechei
ding, die nu naar Gorinchem ging. De derde plaate werd opgelliet door Muziekvereni
ging IJmuider harmonie met 152 pnt. Aan de ehowwedetrijden werd door Llmburgee
korpeen niet deelgenomen.
De Jury tijdene de mare- en ehowwedstrijden werd gevormd door de heren J. Laro,
S. El(berts en W. J. Peters. Wij vinden het een winstpunt dat spectaltsten van onze tam
boerkorpewereld in deze JUry opgenomen zijn.
Ook nu weer willen wij ons bij het vermelden van de .;esultaten beperken tot de korpsen
die zijn aangesloten bij de Limburgae Bond van Tamboerkorpsen,
Eerste Divisie:
'
Fluit- en tamboerkorpe Wilhelmina Bleijerheide
202~ pnt, Ie prlis
Tweede Divtaie:
Drumband Harmonie van Gulpen
Fluit- en tamboerkorps St. Sebaetianus Herkenbosch

221t pnt. Ie prijs met loi
19611 pnt, Le prljs

Derde Divisie:
Klaroenkorps Schuttersgilde St. Lucie Nederweert
Klaroenkorps St. Gregorius en St. Sebastianus Beesel

182! pnt, 2e prijs
1 72~ pnt, 3e prijs

""

Gebruikt Uw korps al de nteuwe tamboermethode van George J. Krijt
(lid van de kapel de Kon. Luchtmacht) - "Leren lezen-leren tellen"
(Methode voor mars- en concerttamboers)
De enige nederlandse methode in 3 delen, waar een begginnend en ook
. reeds jaren spelend tamboer geleideltjk aan vertrouwd wordt gemaakt
met noten, maten, ritmestructuren, versieringen, roffele, enz ,
De prijs van deze reeds veel gebruikte methode is:
deel 1 en 2
f. 3,-- .
deel 3
f. 3,50
MUZIEKUITGEVERIJ VAN
TEESELING
Bredestraat 138 - Nijmegen (tel.; 08800-70450 b. g. g. 230761

TENTEN VOOR ALLE DOELEINDEN GESCHIKT:
2

In de maten van 30 tot 3000 m
grondoppervlakte.
Vloeren, verlichting, toiletwagens, verwarming, e n z ,

W.J. HEKKENS-REUVER

=---::'~~771

ZEILMAKEAIJ • TENTENVEAHUUR • ALUMINIUM JALOEZIEEN
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DE SCHIJNWERPERS OP
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KLAROEN- EN TAMBOERKORPS ST. JAN HEER
In 1955 werd op initiatief van de leidersstaf van het 10 jaar bestaande St. Jan-gflde,
onder de naam JONG LEVEN, een drumband opgerieht. Begonnen werd met 16 leden
en spoedig groeide deze band reeds flink uit, Na enkele jaren bloei was men in 1958
aan reorganisatie toe. Van tamboerkorps werd tot klaroenkorps overgesehakeld. AlB
instrueteur werd aangezoeht dhr, T. Welzen. Een nieuwe voorspoedige tijd brak aan.
Suksessen bleven niet uit. In Oost-Maarland, in dit zelfde jaar werd een Ie prijs be
haald in de jeugdafdeling. In 1959 werd deelgenomen aan het internationaal Jeugdfesti
val te Neerpelt Belgie, resuItaat was een Ie prijs met lof der jury. Tevens werd W.
Heuts tot beste tamboer-maitre gekozen en F. v . Luik tot beste overslagtrom-speler.
Zij mochten uit handen van Z. E. Hoppel gouverneur van Belgisch Limburg, resp. een
legpenning en een medaille in ontvangst nemen, Van dit festival werden door Radio
Hasselt opnamen gemaakt en daags daarna kon men over deze radioz ender de muzikale
'i.i>rriehtingen beluisteren. De smaak voor drumbandfestiviteiten had men nu goed te
""al<ken. Aan de Heerder bevolking werd een drumbandshow aangeboden. Na de UPS
kwamen de DOWNS. Niet voor lang echter, In januari 1962 werd een nieuwe bezetting
klaroenen gekoeht en werd een nieuw begin gemaakt. Er werd met frisse moed met 25
leden gestart. In 1963 kon weer deelgenomen worden aan een eoneours te Bonn (Duits
land) waar in de 2e afdeling een Le prtjs, tevens het hoogste aantal punten, werd be
haald, Een jaar later deed men het in dezelfde plaats nog beter, St. Jan behaalde een
Le prijs met lof, Het jaar 1965 zal men in Heer niet gauw vergeten en zeker niet de
drumband, Op 2 mei werd deelgenomen aan het 13e Jeugdmuziekfestival te Neerpelt (B)
waaraan deelnamen muziekensembles uit Belgie, Nederland, Duitsland, Oostenrijk,
Portugal enz. In dit internationaal gezelsehap wist de St. Janband de grootste onder
seheiding te behalen, Een week later werd deelgenomen aan een drumbandeoneours te
Banholt. Hier wisten de jongens van St. Jan in de mars- en eoneertwedstrijd een Le
prijs met lof te behalen. Tevens wisttam.-maltre Vdg. H. Houben de T.M.-prijs in
de waeht te slepen, Een 2e prijs werd behaald op het laatste concours te Limmel. In
december 1967 bedankte instructeur T. Welzen voor z ijn taak en dhr, J. Aarts werd
als nieuwe instructeur benoemd, De eerate taak die dhr , Aarts op zich nam was
muaieksolfege voor de drumband. Niettegenstaande deze instrueteurswisseling zou
St. Jan toeh deelnemen aan een concours, De band telde 25 leden, onder bezielende
leiding van de pionier P. Reuts, die van mening was, dat wanneer ieder z ich voor
100% zou inspannen, de suksessen niet zouden ultblijven, Deze woorden werden be
o waarheid en tijdens een eoneours te Eijsden werd in de jeugdafdeling een Le prijs be
;jjIald. In mei volgde aansluiting bij de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen. Bij de
groei van het suksesvolle korps was het noodzakelijk om tot nieuwe uniformering over
te gaan, In augustus 1968 werd dit verwezenl ijkt, dank zij gemeentelijke subsidie en
diverse akties van een in het leven geroepen werkgroep, In dezelfde maand werd aan
een concours deelgenomen in Heer, dat resulteerde in een le prtjs. In september
vond de jaarlijkse St. Jan Taptoe plaats, welk onderhand traditie is geworden en steeds
een groot evenement is in de Heerder gemeenschap, Na deze inspanning volgde een
kleine rustperiode. Niet voor lang eehter, want 1969 vroeg reeds de aandaeht. St. Jan
kreeg wederom een uituodiging om deel te nemen aan het Internationaal Jeugd Muziek
festival te Neerpelt (B). Ook nu weer werd met sukses deelgenomen, want er werd een
Ie pIijs behaald, Dit was sleehts de ouverture van een zeer suksesvol jaar. Er werd
voor het eerst aan een bondseoneours deelgenomen en o. L v , dhr, J. Aarts behaalde
St. Jan een Le prijs met promotie, tevens het hoogste aantal in de jeugdafdeling. Er
volgde een druk programma, o. a. de bloemencorso te Cheratte, Mimort enz , werden
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opgeluisterd. De uitnodiging om deel te nemen aan het Limburgse Kampioenschap be
schouwde St. Jan als een grote eer. st. Jan wilde zo goed mogelijk voor de dag komen
en het resultaat overtrof aUe verwachtingen : st. Jan werd kampioen met 112 punten.
Dit was de beloning voor vele inspanningen en opofferingen om de hoogste eer te behalen
in deze afdeling. Dit sukses had de vererende uitnodiging tot gevolg, te mogen deel 
nemen aan het jaarlijks bloemendeflle voor H. M. Koningin Juliana te Soestdijk op
30 april 1970.
De leidersstaf werd uitgebreid met een tweede instructeur, dhr, H. Aarts, die belast
werd met de opleiding van leerlingen. Hieraan werden speciale instructeurs voor show
en exercitie toegevoegd, t. w. de heren P. Jeurissen en W. Heuts , st. Jan heeft een
groot ledenverloop, omdat met 19 jaar voor ieder lid de tijd van scheiden gekomen is,
Hierbij komt nog het prohleem van de uniformen, die steeds door de groei, veelal ver
steUen en vemieuwingen vraagt, Dit grote probleem wordt opgelost dank zij de aktieve
werkgroep, die door diverse akties de benodigde gelden bijeen weet te verzamelen.
Momenteel is de st. Janband een krachtige en gezonde vereniging die 32 aktieve leden
en 18 leerlingen telt. Het dagelijks bestuur bestaat uit de heren: P. Heuts, voorzitier.l
P, van Loo, sekretaris, M. Koekkelkoren, penningmeester, G. Vrancken, commis- ~
saris, verder is een instructiegroep van 8 personen en een zeer aktieve werkgroep
toegevoegd, die borg staat voor de verdere bloei van de St. Janband.
St. Jan, het moge u steeds crescendo gaan ~ ~
~***************************

INSTRUCTEURSEXAMEN MUZIEKSCHOOL BRUNSSUM
Zaterdag 22 augustus werd voor het eerat instructeursexamen gehouden aan de muziek
school te Brunssum. DIl kandidaat, dhr, Ruyters, slaagde met ruime cijfers. De exa
mencommissie werd gevormd door de heren L. J. Oppen, directeur muziekschool
Brunssum, de pas benoemde paukenist van het Amsterdams Philharmonisch Orkest,
dhr, W. Otten uit Kerkrade en de heer J. Jochems Roermond, als gecommitteerde
van de L. B. T. Als vertegenwoordiger van onze bond nam dhr, Janssen, Roermond,
de honneurs waar. De diploma-uitreiking geschiedde door de directeur, dhr-. Oppen
Hi] feliciteerde dhr. Ruyters met zijn succes en hoopte dat er nog velen zullen volgen.
Bondsbestuur en redactie sluit zich gaarne bij deze wens aan en hopen dat nog vele
muziekscholen dit voorbeeld van Brunssurn zullen volgen en wensen dbr. Ruyters veel
geluk en een vruchtbaar arbeidsterrein toe.

Firma van ROSMALEN
VELP (Gld.)
Rozendaalselaan 18 - Telefoon 3457

Het Centrale adres
voor ALLE BINNEN- EN BUITENLANDSE muzlekuilgaven voor

Harmonie, Fanfare en drumband
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Muziek-Drumband- Majoretten- Uniformen

J.P. MOL n.v. BREDA
*

HEY BEDRIJF,
OAT uniek is en eltes heeft op UNIFORMGEBIED.
omdat aile erttkelen in eigen bedrijf worden ¥er¥aardigd.

*

OAT dearem een vrijwel onbeperkte keus heeft

*

OAT een zeer uitgebreide shewrecm heeft

helgeen reeds vel. kerpsen hebben ondervonden.
en deskundige voorlichting kan geven.

*

OAT door heel Nederl.and reist
dus veer nazorg geen angst

*

OAT telefonisc.h is Ie bereiken onder nr. (01600) 3 17 50 (3 lij"en)
of na

18.00 uur 40374 - 3 17 53 om een afspraak Ie maken

op een door U gewensle dag en uur. (natuurlijk oak " avonds)

*

OAT graeg nillar U toe komi of U wi!' ontvangen
in de showroom Speelhuislaan 151. Breda.

Eduard Nazarskl
tel. 04749 - 1494
giro 807041

,

ROGGEL

Tramstraat 25

LEVERANCIER VAN TROMMEN
EN MU ZIEKINSTRUMENTEN

I

Onze reparatie-afdeling
staat met
SPECIAAL OPGELEID PERSON EEL

voor U klaar

Reparatieopdrachten worden binnen
8 dagen uitgevoerd.
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BONDSCONCOURS BOUKOUL-SWALMEN
SHOWBAND BARBARA KAKERT-SCHAESBERG
WINNAAR VAN DE STEIJL '61 WISSELBEKER
Aile wegen leidden naar Boukoul; met deze variant op een bekend gezegde opende
burgemeester Mr. P. Pesch het feest. Reeds van verre werden de bezoekers en de
deelnemers door wijze van bordjes naar het concourster-rem geleid. De organisatoren,
de Drumband "Oranje" hadden voar een goede accomodatie gezorgd. Een mooi sport
terrein, een keurig met dwanghekken afgezet marsparcours, een mooie muziekkiosk,
goed geplaatst zodat de deelnemende korpsen hun mars en concertnummer achter el
kaar konden afwerken. Voor de korpsen is dit heel wat prettiger.
De regen dreigde roet in het eten (goede organisatie) te gooien, Maar in Boukoul schijnt ,
men het recept te hebben om Pluvius gunstig te stemmen. Na de opening werd en bleef
het de gehele verdere dag droog. De zon was zelfs zo vriendelijk om af en toe eens
nieuwsgierig door de wolken te gluren, De gedachte die bij veel korpsen nog heerst d~'
een optocht veel publiek trekt, hebben de organlsatoren van dit concours weerlegd, Z~J
stelden geen prijs op een optocht, Toch was de publieke belangstelling groot, circa
1000 entree-betalenden bezochten het concours , Om 2 uur, precies op tijd, kon de
voorzitter, dhr. P. Simons, het bondsbestuur, jury, deelnemende korpsen met hun
supporters en bezoekers van harte welkom heten en de burgemeester Mr. P. Pesch
uitnodigen de offtciele opening te verrichten, waarna de concouraleider, dhr , Van Zijl,
de eerste korpsen kon oproepen om voor de jury hun kunnen te laten horen. Door de
gunstige ligging van de muziekkiosk werd .. eerst het concertnummer gespeeld, waar
na zij hun marcherend werk dienden te spelen, Voor de jury, die het deze zondag niet
gemakkelijk had, was deze werkwijze beter om de 22 korpsen die deelnamen ieder
het verdiende te geven, Over het algemeen viel het pei! der korpsen tegen, vooral in
de lagere afdelingen. Tot de.eerste afdelingen kon van de 13 korpsen slechts vijf maal
met promotie bijgevoegd worden. Voor de andere acht was geen promotie, dus tweede
prijs: Dit komt bij vele korpsen hard aan, vooral bij de jeugdkorpsen. Zij allen moes
ten genoegen nemen met een tweede prijs. Eerlijkheidshalve moeten we vermelden dat
er korpsen bij waren, die zich niet voldoende hadden voorbereid op dit concours. Show
korps Barbara Kakert-Schaesberg stak met kop en schouders boven alles uit, zij be
haalden 147 punten, dit betekende een Le prijs met 101 en de promotie naar de superi
eure afdeling en tevens hoogste aantal punten van het concours,
Deze stap van ere naar superieure is niet gemakkelijk. GeMist wordt sen gemiddelde
van negen, Met deze prestaite schaarde Barbara zich bij de topkorpsen. Een tweetal
Brabantse korpsen namen deel aan dit bondsconcours. Het tamboerkorps van Harmoq{
"De Eendracht" uit Uden, dat uitkwam in de sup. afdeling, behaalde een Le prijs. Di& /
korps zal tevens ,aan de landskampioenschappen deelnemen. Ongetwijfeld zullen zij lermg
trekken uit het rapport van de jury. Onder de vele toeschouwers zagen we enkele pro
minente gasten, nl , dhr. Cammenga, die in Limburg op bezoek was en het niet kon laten
het concours van onze bond te bezoeken, Dhr. Cammenga meende zich heel onopvallend
tussen het publiek te kunnen scharen, maar werd spoedig door velen herkend en kwamen
hem begroeten, Verder zagen we Mr. Hafmans, voorzitter van de bond van schutterijen.
Tegen acht uur kon de concoursleider de prijzen bekend maken, De prijsuitreiking ge
schiedde door Pastoor Coenen.
De uitslagen luidden als voIgt:
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JEUGDAFDELING
Jengddrumband en Klaroenkorps de Vrolijke Tippelaars
Deume (N.Br.)
Drumband Juliana Pey-Echt
Fluit- en tamboerkorps Heide Swalmen

119!p. 2e pro
121
125

p. 2e pro
P. 2e pro

3e AFDELING
Drumband Harmonie I'Union Heythuysen
Drumband St. Michael Ool-Herten
Tamboerkorps Schuttersgilde St. Lambertus HeIden
Drumband St. Joseph Nederweert

126
126!
112
129!

p. 2e pro
p. 2e pro
P. 2e pro
p. Le pro met prom.

2e AFDELING
Drumband St. Jan Tungelroy
Drumband Fanfare Eensgezindheid Maasbracht-Beek
Drumband Manuela Heerlen
,i}rum- en Klaroenkorps Fanfare Concordia Wanssum
~ommel- en Klaroenkorps Voorwaarts Baa.rlo
Fluit- en tamboerkorps Juliana Pey- Echt

128
128
124!
130
121
129

P. Ie pro met prom.
p.
p.
p.
p.
p.

Le pro met prom.

2e pro
Le pro metprorn.

2e pro
Le pro met prom.

Le AFDELING
Drumb. Kerk. Harmonie Unltas et Fidelitas Gennep
Drumband Schutterlj St. Sebastianus Oost-Maarland
Eijsden
Klaroenkorps Jong Leven Brunssum
Fluit- en tamboerkorps St. Andreas Melick

126! p. 2e pro
135! p. Le pro met prom.

AFDELlNG UITMUNTENDHElD
Klaroenkorps St. Rochus Pey- Echt

130

133! p. Le pro met prom.
133 p. Le pro met prom.

p. Le pro met prom.

ERE-AFDELING
Fluit- en tamboerkorps St. Barbara G.A. Kakert
Schaesberg
147 P. Le pro met lof der jury en promotie naar de sup. afd,
(tevens het hoogste aantal punten van het gehele concours)
Fluit- en tamboerkorps Heide Swalmen
SUP.AFDELING
Tamboerkorps Harmonie De Eendracht Uden (N. Br.)
.Uit- en tamboerkorps Steyl '61

130

p. Ie pro

131
137

p. Ie pro
p. Le pro

BONDSCONCOURS KELPEN-OLER

t

!.f.9.9~.:'.!_::~~1J~~~!'_::~~E:~~;:~~'!l.9..r~~¥-.~~~~!!
Het prachtige nazomerweer hielp mee het vierde bondsconcours van de L. B. T. in
1970 te doen slagen, Het werd op zondag 30 augustus in district 5 georganiseerd door
de drumband van schutterij St. Petrus te Kelpen-Oler. Blijkbaar waren de deelnemende
korpsen door de gunstige weersomstandigheden bijzonder gemsptreerd, want de resul
taten waren uitstekend. Liefst 10 maal kon dhr, H. Logister, die concoursleider H. van
Zijl verving, bij het bekendmaken van de resultaten het predicaat "met promctle" aan
de eerste prijs toevoegen. Aan 5 korpsen werd een eerste prijs toegekend en 3 vareni
gingen behaa1den een tweede prtjs. Zowel dhr, A. Jansen, Amsterdam, alsook dhr,
J. Semmeling, Maastricht, - die de jury vormden - achtte het muzikale peil beduidend
hoger dan tijdens het concours van een ~eek tevoren in Boukoul. Vooral de deelnemers
-13
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in de lagere afdelingen verrichtten uitstekende prestatie. Wel dient hierbij opgemerkt
te worden clat de marswedstrijden werden gehouden op een straatweg, waarin slechts Mn
haakse bocht was opgenomen, De concertwedstrijden werden gehouden in de zaal van het
gemeenschapshuta, Het hoogst aantal punten werd behaald door fluit- en tamboerkorps
Excelsior Montfort. Zij hrachten in de ere-afdeling sector B de verplichte werken voor
het Iandskampioenschap in Pey-Echt, waar zij uitkomen in de afdeling uitmuntendhetd.
De jury gaf hen goede hoop op een uitstekende prestatie en waardeerde dit optreden met
141 punten. Veel waardering hadden de juryleden ook voor de uitvoering van bet klaroen
korps St. Nlcolaas Heijthuysen, het enigste korps clat het dit jaar aandurfde om met de
bijzonder zware verplichte werken in de derde afdeling (In tbe air, van A. van Veluwen
en Rdovre Polka, van S. Egbert) aan een bondsconcours deel te nemen, 129 Punten,
een eerste prijs met promotie, was het resultaat. Tussen het optreden van de korpsen
door werd de offtctele opening verricht door de burgemeester van Kelpen. Ook pastoor
T.J. Snackers heette allen welkom , Namens het bondsbestuur sp rak dhr, C. Timmer
mans. AUe sprekers werden op pasaende wijze beclankt door dhr, G. Jeurninck, voor
,Ler van St. Petrus Kelpen Oler-, Was de puhlieke belangstelling aanvankelijk gering,
~ de prtjsuitrefking was de zaal van het gemeensehapshuis overvol en geleek het [utst
een oven.
Uitalagen:
JEUGDAFDELING (sector A)
Jeugddrumband Heel
Drumband St. Jacobus Heel
Drumband St. Antonius Stramproy

128! p, Ie pt-, met prom.
125 p. 2e pro
128! P. Ie pro met prom.

JEUGDAFDELING (sector B)
Tamboerkorps St. Antonius Panheel

128

p. Le pr,

DERDE AFDELING (sector A)
Drumband Harmonie St. Jozef Moesel-Keent Weert
Drumband St. Antonius Altweert
Drumband Fanfare Concordia Meterik-Horst
Klaroenkorps St. N icolaas Heythuysen

128
126
130
129

p.
p.
p.
p.

TWEEDE AFDELING (sector A)
Drumband Fanfare Excelsior Buggenum
Drumband St. Sebaettanus Ell
Drumband St. Jan Baexem
,1.Bmband Kon, Harmonie Thorn
1!lIUmhand PTT Harmonie Midden Limburg Roermond

128
129t
132!
131t
139.,.

p.
p.
p.
p.
p.

AFDELING UITMUNTENDHEID (sector A)
Klaroenkorps St. Catharina Stramproy
F'lult- en tamboerkorps St. Job Leuken-Weert

131! p. Le pro
136 p. Le p r.: met prom.

ERE-AFDELING (sector A)
Fluit- en tamboerkorps St. Hubertus Kessel

130! p. Ie pr,

ERE-AFDELING (sector B)
Klaroenkorps St. Lucie Nederweert
Fluit- en tamboerkorps Excelsior Montfort

126! p. 2e pr,
141 p. Le pro
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Ie pr. met prom.
2e pr.
Le p r. met prom.
Le pr, met prom.

Ie pr, met prom.
Le pro met prom.

Le pr , met prom.
Le pro met prom.
Le pro met prom.

rr,.,.....,.......................~~ .........""""""''''''''''''''~-------------

de districten aan
het woord ......

DISTRICT 1
GLANSyOLLE 4e LUSTRUM-VIERING VAN SHOWBAND BARBARA GA.
KAKERT-SCHAESBERG
In de Kakert, een betrekkelijke kleine maar hechte buurtgemeenschap van Schaesberg,
weet men wat feest vieren is. Dit festival bij hun 20- jarig bestaan was zeer gedurfd op
gezet entenvollegeslaagd. Reeds vijdags werden de festiviteiten ingezet met het afhalen
van een speciale gast, de ere- voorzttte'r van Barbara, de bekende artiest Billy Mo.
De Fanfare St. Michael Eikske verleende hierbij muzlkale medewerking , Natuurlijk
werkte Billy Mo mee ann de openingsfeestavond in de tent. Goed ondersteund door de
boerenblaaskapel "De Jeetenberger Knapkapel" leidde Billy de stemming tot een hoog-,
tepunt, 's Zaterdags verzorgden diverse korpsen concerten, met als hoogtepunt het
feestconcert van de Kon. Fanfare Aloysiana en tot slot fluit- en tamboerkorps Wilhel
mina Nieuwenhagen, De clou van deze avond was het Radio en TV-orkest Willy Schobben,
bijgestaan door de zangeres Jeannette v. Zutphen. De trompet-virtuoos met zijn orkest
zorgde voor een geweldige showavond. Zondag vanaf 1 uur werden de korpsen ontvangen
die deelnamen aan dit Lustrumfestival van Barbara. Door deelname van een tweetal
Duitse korpsen kreeg dit feestelijk gebeuren een internationaal tintje. De korte optocht
door de straten van de Kakert werd besloten met een deWl! voor het ere-comite dat
plaats had genomen op een ere-podium. De meeste korpsen gaven voor deze ereplaats
een korte show weg. Het leek soma . een showwedstrijd in het klein. Het is opvallend,
maar steeds meer korpsen gaan over tot marjorettengroepen. Vooral de showgirls van
St. Jan Gebrook vielen bijzondsr in de smaak, zoals trouwens ook het korpa de noliili,: '
aandacht trok, Na een t1jd van mindel' actief te zijn komt er een opleving in dit kot'p~
schijnen zij hun moeilijke tijd boven te zijn. Door het ere-comtte werd St. Jan aange
wezen als beste korps in het deWl! en mochten zij de beker in ontvangst nemen, De
concerten in de tent trokken veel belangstelling. De zondag werd besloten met een
grate Beierse avond, voar de [uiste stemming zorgden de "Jeetenberger Xnapkapel",
De 65+ werden bij deze feestelijkheden niet vergeten, voor hun was de maandagmiddag
gereserveerd, reken maar dat er heel wet walsjes gemaakt werden. Ala pakkend sluit
stuk zorgden het Show- en Amusementsorkest "De Ptcolettots" • Het ere-comtts zorg
de nog voor een verrassing voor Barbara door een flink bedrag te schenken. Het
grootste en mooiste geschenk gaven de Barbar'a-metsjes en jongens zich zelf door te
promoveren naar de superteure afdeling. Showband Barbara G.A. kan terugzien op een
goed geslaagde viering van hun 20-jarig bestaan.
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DISTRICT 2
GROOTSE HULDIGING VAN DRUMBAND HARMONIE GULPEN

De drumband van de harmonie dat tijdenB het Iaatse muzikale weekend op het W. M. C.
een bijzondere preetatte leverde door in de 2e diviBie 221 t pnt, een Le prijB met lof
der jury te behalen, werd op een uitbundige wijze gehuldigd. Na de ontvangst van het
kranlge korps door het gemeentebestuur volgde een inteme huldiging door de besche rm
vrouwe Gravin R. de Marehant-d'Asembourg et de Loll en beschermheer dhr, P. Rutten
en de voltallige Harmonie-familie. De inst ructeur Fr. Jongen kreeg een metronoom en
een zilveren dfrigentenatokje aangeboden. De leden van de drumband kregen een gouden
medaille welke werd opgespeld door de damesleden van de harmonie. Een speciaal woord
van dank werd gericht san de oud-fnstructeur J. Conjaerls, die veel voordit korps
gedaan heeft, Hem werd eveneens een zilveren dfrIgentenstokje met mscrtptte aange
boden, De receptie was overweldigend. Er werden serenades gebracht door de zuster
verenlging harmonie· Crecendo, de drumband Fanfare van Partij en de drumband uit
1l,prbeek. De heer J. Semmeling, leraar van de Instruoteur Fr. Jongen en vele collegi
.tructeurB kwamen hun opwachting maken en hun felicitatieB aanbieden.
Namens bestuur L. B. T. en redactie alsnog onze gelukwensen san dit kranig korps ,
RECEPTIE MARGRATEN

De jeugddrumband van de Bchutterij St. Sebaatianus uit Margraten had alle reden om te
recipieren. Uitreiking van nieuwe uniformen en tijdens het W. M. C. in de 3e diviBie
179t pot. een 3e prtjs, Pr-acttsch alle plaataelijke verenigingen boden hun gelukwensen
aan, Opvallend vele particulieren maakten van deze gelegenheid gebruik om het jeugd
korps te fMeren. Na afloop bracht het korps de W. M. C. -nummers nogmaals ten gehore.
Bij al deze gelukwensen shiit z ich bestuur van de L. B. T. en redactie gaarne aan,

DISTRICT 3
SHOWBAND "ANTONIUS" TREEBEEK YIERDE DERPE LUSTRUM
Pluvius verkeerde in een krijghaftige gemoedetemming vlak voor het begin van de fees
telijkheden rond het 15-jarlg bestaan van showband Antonius Treebeek in het gemeen
schapscentrum Chalet. Hierdoor trad er weI enige verlraging op in het programma,
dat verder ovartgens op rolletjes verliep. Nadat ere-bestuur, bestuur, leden en genodig
den aan een welvoorziene koffietafel hadden aaugezeten kreeg een groot aantal parsonen
L,handen van beschermhear L. Schunck een herinnereingBvaantje aaugeboden i. v, m.
ft!lll jubileum of verdiensten voor showband Antonius Treebeek. Allereerst wa ren er 4
leden, die vanaf de oprichting lid zijn van de showband en daardoor werden bevorderd.
De hierbij beharende versierselen werden eveneens door beschermheer L. Schunck opge
speld bij de heren W. Starmans, J. Stevelmans, F. Kersten en W. Dtbbets . Jubilerend
waren oak de heren A. Schokkenbroek, H. Hamers, Th, Kersten, G. Ge:rritse, M.
Stollman, G. Griens en V. Dibbets. Eveneens werden de oprichter, de heer G. Jurjus,
en zijn naaste medewerker in de beginperiode, de heer Th. Kersten jr., danig in de
bloemetjes gezet, waarbij ook hun echtgenoteB betrokken werden. De instructeurs van
showband Antonius Treebeek, de heren G. Gerritse en H. StrUver, beiden met hun
dames, viel ook een huldiging ten deal. Tenslotte werd aan de aanwezige dames van de
ereleden, besuursleden en leden bloemen aangeboden.
Beschermbeer L. Schunck richtte tijdens de hierna volgende receptie als eerste het
woord tot "zijn" Antonius. Hij memoreerde de vele en uitzonderlijke successen, die de
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showband in de afgelopen 15 jaar behaalde en zei trots te zijn dat hij van een dergelijke
vereniging beschermheer was. Hij sprak de hoop uit, dat de goede verstandhoudlng en
samenwerking tussen bestuur en leden gehandbaafd kon worden, waardoor goode resul
taten niet konden uithlijven. Een speciale felicitatie richtte hij aan de jubilarissen en
de inBtrocteurs. Daarna was het een komen en gaan van vertegenwoordigers van vele
zusterverenigingen, vrijwel alle plaatselijke verenlglngen en een groot aantal pa rticu
Her-en. Wethouder W. Packbier feliciteerde namens de gemeente Amstenrade. Geluk
wensen werden ook aangeboden door wethouder K. Gort van Heerlen. De drumband van
harmonie De Nederlanden nit Amstenrade verscheen voitallig om een muzikale hulde
te brengen. U1t Duttsland kwamen de voorzitters van tamboer- en fanfarekorps "Grtln
Weiss'! Keulen-Rondorf, fluit- en tamboerkorps l'Rheingold" Efferen en carnavalsver
eniging Der Reiter nit Keulen. De heer R. Repgen, voorzitter van "Grun-Weiss" Keulen
Honderf toonde zieh bijzonder verheugd, dat het juist de Treebeekse showband was ge
lukt om twee maal aehtereen het hoogst aanta! punten te behalen van het internationaal
rnuziekconcours, dat door hen wordt georganiseerd. De echtgenotes en verloofdes van
de e releden, bestuursleden en muzikanten boden bij monde van Mevrouw M. KersteI\1. :
een bijzondere enveloppe met inhoud san. Dit deed ook het aktie-comiM, dat werd vl!ltJl'
tegenwoordigd door de her-en S. Bresa en W. Mestrtnt. Ruim een uur later dan voor
zien kwam aan daze receptie een etude, nadat voorzitter G. Griens aan aUe sprekers
een apart dankwoord had ger-tcbt. Met dansmuziek van het orkest "De Sevina's" werden
er nog eDkele gezellige uu rtjes in het overvolle gemeenschapscentrum Chalet doorge
bracht.
DISTRICT 6
UITBUNDIGE ONTVANGST VAN ST. BARBARA REUVER
Op zaterdag 1 augustus togen de muzikanten van Fluit- en Tamboerkorps St. Barbara

Reuver-Offenheek, begeletd door vele supporters naar Kerkrade. om deel te nemen
aan de marswedstrijden van het W. M. C., waa r zij uitkwamen in de eerste divisie.
Maandenlang was er intens gestudeerd en gerepeteerd onder bekwame en rustige leiding
van de sympathieke dlrigent dhr. Van Dijk. Na bekendmaking van de uitslagen bleek,
dat St. Barbara een Le prijs had behaald, 207 punten, dit betekende dat Reuver op deze
<lag van dit W. M. C. een eervolle eerste plaats rt'fficht innemen. Toen het succesvolle
korps in het clublokaal "De Paerssjtal" arriveerde, waren veel belangstellenden aan
wezig. Namens het Philharmonisch Gezelschap werd het wocrd gevoerd door dhr, F.
Cremara. waarna de hofkapel van de harmonie een klinkende serenade br-acht, Ook
burgemeester J. Hendrix en de wethouders Peeters en Vincent met echtgenoten, ala
mede de Geestelijkheid van Offenbeek gaven acte de presence. Namens het gemeent'"
bestuur feliciteerde burgemeester bestuur en leden en niet het minst de Instructeur
Van Dijk, die het korps steeds weer tot grote successen heeft gevoerd. Ais ik goed
geihformeerd ben, aldus de burgemeester, neemt uw korps aan het landskampioenschap
deal. Het is werkelijk geen kleinigheid om In de superieure afdeling san zulk coacours
te mogen deelnemen. Vandaag heef! dit korps superteure kwaliteiten laten zien. Bij
voorbaat wens ik u veel succes toe. Namens de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen
bracht de bondssecretaris, dhr, Beckers, de beste wensen over. Voorzitter Roelofs
dankte zichtbaar ontroerd voor de vele felicitaties en goede wensen,
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Het is moeilijk van iets te zeggen dat het onmogelijk is. Want de droom van
gisteren is de hoop van vandaag en de werkelljkheid van morgen.
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Mensen
met smaak.

Wij verzorgen Uw
PROGRAMMABOEKJES

voor
Jubileum, Concours of
FestivaL
kiezen

Vraagt vrijblijvende
prijsopgave bij:

MOEDERSCHEIM
voor uniformen

BOEK-en OFFSETDRUKKERIJ

.
'J
!1
emo
€

Fa. N. Moederscheim en Zn

uootdstra at 48
e y q els h o v e n
t

Heerlerweg 48,
Voerendaal CL)

elet o o n 533

'retetoon 04446-128\. Na E\ uur en zal<?-f,JJg en :-0rlC",1 i i!1-,

VOOR ONZE FIJNPROEVERS.

Zonder kosten uwerzijds
maken wij sen antwerp van

Harmonie en Fanfare in combinotie met Drumband
U kent ze reeds von Taptoe Delft, radio en TV
Swinging Horses

Vaandels
Vlaggen
Schellen
bomen
Vraagt feto's en prijzen
ter inzage.

Fanfare
v, Hev!'u.mors
DeB leermars

Neerlonds Zonen
Srcd Amersfoort

ollen von v, Veluwen

beide von W.F. Sprink
'IOn v, Reynhoudr

en nag cele onderen.
Drumbond

Vaor Drumband zullen wij maar geen tl tel s vannelden.
Tientolle nummers worden wekelijks door gehet'l Neder
land ge~peeld, seder wij sfechrs kunnen ccvisereo.
Vraag folder of proefnummers con bi i :

n.v. KONEFA
Muziekuitgaven
Jensiusstr. 54, Rotterdam. Tel. 010-241871
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qQerelcl.bekertcl.e merkert
':Drumbartcl.-CC::rommert :

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

daar

zit
muziek
•

In

,
j

Speciaalzaak voor drumbands

w. Schreeven

PLEIN 1944
TELEFOON 20068
NIJMEGEN

H

I Kuntzelaers sport n.v.

~U"T.'L.'''

Qroteslr6llt 51
.•.;;.;

,;,;,,;...

• Tegelen 04706-2154
_~

HET ADRES IN LIMBURG VOOR:

.'-t.

*

VAANTJES

*

ERELINTEN

*
*
*
*

SJERPEN

GEQPEND ELKE DAQ VAN

, "".L·
'u·
.
.;._......__ . . .

8.30 TOT 18.00 UUR

Reeds 48 jaar
speciaalzaak
in sportprijzen

BEKERS
MEDAILLES
PLAQUETTES ook voor CarneVCII

*

EMBLEMEN

*
*
*
*

VLAGGEN
VAANDELS
INSIGNES
BEDRUKTE SHIRTS naar eigen ontwerp,
met of zonder reclarne

Wij zenden U op aanvraag onze speciale sportprijzencatalogus
of onze sportartikelen folder•
~

......
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SPORT· MODE· CAMPING - - - - - . . . ; . . . - - - - - - - - - ,
GROOTSTE SPORTVERZENDHUIS
VAN NEDERLAND

Tel. 04706 - 2154

KU IIITZELAERS

Groteatr. 51 TE6ELEN (Nederl.) - - - - - - - - - 
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D.I Ie pae

een dieptrom I
Leverbaar in twee modellen met
die verech. enaar-mecnenteken.
In. diverse kleuten. Metaaldelan
zwaar verchroomd.
Wanneer u de bon opstuurl - of
per iJrietkaarl - dan ontvsngt u
grariQ de "aaie k!6L1r81lfofder.

Sllgill8lnlmenlenfllbriek

fk
Ook uw band 281 met re<:ht

t~8

kunnen aUn, w.n....,. aU I. Ultgeriist

met d'ze V.D.G.-Irommen. Zeerzeker
een l,konlrtldQke- ondel'8chelding" I

Zendt_rnU dokumentaU";
meterlsul over de
#KONINKLUIitE SERIE'V.D.G.-Irommen

.

VAN
DER6LAS
Heerenveen

r.l.(oon (05130) 2652 - 2390

Ad,os,
Woonplelts
Tel. no.

