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Voorzitter:
Hub. Jongen, Heerlerheide

Maandelijks Kontaktorgaan van de

Tel. 045 - 2129H
Secretaris:

Limburgse Bond van
TAMBOERKORPSEN

M. Beckera. Reuver

Karel Doormanlu" 2"
Tel. 04704·1rn

8e jaargang no. 1

Pennin.m.·Adminiltnteur:
C. Timmerman•• Steyl.Te.ele..

8eschermheer: Mr. 0,. CH.}. M. A. VAN ROOr. Commissarls der Koningln
ln de proY;ncie Limburg

Parkatrut 7

~

T81. 04706-2718

Pottglro 1750143
Bo..fllnr••nbank, Tllllllle"
Slln"glro: 150502966

Redaktie: W. Pillch, Irenestraat 74, Nieuwenhagen
tel. 04443 - 2415
W. Starmans, Wijenweg 197, Treebeek
tel. 045 - 212536
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nreuws van de administratie
BONDSAGENDA
DISTRICTS-SOLISTENCONCOURS

24 iall.
Fensgezindheid-,--Maasbl'aeht
14 febr. St. Joseph Berg aid Maas

BONDSSOLISTENCONCOURS

4 april

St. Job, Leuken-Weert

BONDSCONCOURSEN :

20
27
4
8
22
5
19

St. Barbara, Reuver (25 jarig bestaan)
Juliana, Pey-Echt
Wilhelmina, Kerkrade-Holz (50 j. best)
Manuela, Nieuw Einde-Heerlen
St. Job, Leuken-Weert (25 j. bestaan)
St. Catharina, Leunen- Venray
St. Jan, Heer

,0./

DISTRICTSFESTIVALS

I'E61l.

juni
juni
juli
aug.
aug.
sept.
sept.

~e.'1dll.f1(;,t- mt:LcJ6-,J!.c.O~/'?()~51:"

Z 31 meF(Pinkstermaandag) St. Jan, Tungelroy

I 28/31 mei St. Barbara G. A., Kakert-Schaesberg
6 juni
6 juni
6 juni

/6- fwt'A
VRIJE FESTIVALS

St. Hubertus, Kessel
St. Sebastianus, Herkenbosch
Jong Leven, Brunssum
St. Hubertus, Gulpen
Kronenberg, Sevenum.

(I"P"'" t-- -
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2 30 mei Steyl '61, Steyl
I 22 mei Wilhelmina, Hiugen-Echt
11 juli Wilhelmina, Kerkrade-Hole
arvan de organisattedata nog ontbreken verzoeken deze zo

Mogen wlj de ko
r .e.
spoedig mogelij" .'_L·-'«tgll""'lWl.aIule--!!!!!!!!!!!~E!l~
CORRECTIE

In het decembernummer werd vermeld dat dhr. Kessels, bestuurslid en correspon

dent van district Weert, woonachtig was op Kennedystraat 46, Rogge!. Dit moet zijn:
Kennedystraat 24, Heel.
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K. BAKKER en ZN.
Tel. 045 - 213757

Siakkenstraat 67

HOENSBROEK
VOOR HET

HUREN

VAN:

*F EESTT ENT EN
*DANSVLOEREN
*PODIUMS
*G E L U IDSINSTA L LA TIES

»v ERLICHTING
Nieuwe we-ken veer Tomboerkorps:
young generation'

s.

Egberts

'Tri omf door Ritmiek 111'

'Drumfestival Brazil' _ 'The

'Drumfestijn' - 'Drumfestival Rio Gronde". Th. von Campen 'Dancing Jimmy' - 'I'Armee'

'DOllS der Majorettes'; veer Bel. Klaroenkorps: S. Egberts/Th. Smits 'New Beat'; voor Es Trompet.korps:
Smits 'Frome of mind'S. Egberfs/Th. Smits 'Hcrrnonieux":
veer
Es·trompet/jochlhoornkorps:
J. Commengo 'Janko Four' - Eugene Angouleme 'Up to dote' - S. Egberts/Th. Smits 'Early Bird' (met presto
eerste gedeelte en moderato-trio] - 'Ode can St. Hubertus' (Tempo foxtrot) - 'Sunrise' (Beguine) - 'Grand
March from Aida'i voor EsfDes Trompetten-korps (ook geschikt voor Es Trornpet/Jochthooro-korps}, K. Smits
'Mien op klumpkes' (Dutch melody) - 'Mon Gerard' - 'Maria rna chico'; voor Piiper~korps: Th. Smits 'Pax.'
- A. van Veluwen 'Mors de Piece-bela' - S. Egberts/Th. Smits: 'Scotland for ever' - 'Rondo voor pijpers' 
'The piping soldiers'
'Happy moments'; voor lyra-korps: S. Egberts/Th. Smits 'Folksongs in strict time'
[Selectie no 1l.
K.

Een ruime kollektie nieuwe werken sceciool ook in diverse moderne tempi. De komplete directies kunt u
op zjch! ontvongen.

NIEUWE DRUMBAND-PLAAT
"TllBANTIA l\-tAAKT VEEL TAM-TAM" met diverse interessante we i-ken. 0.02.. Arrtkaner-Bolero
Mil i taire /var-tan t/Avantaa rde /scbwmgtng Ho reee i' Eve rgreen /Porto Rico /Kadetten Defileermars
Prijs J 9.90
SLAGWEHK

Ifet beste op dit gebted "ROyAL"

vraagt onze nttgeb retde folder + prtjsltjet.

BLAASINSTRUMENTEN
De beste: "GEBR. DE PRINS", klaroenen, trompetten, a.lt-. en basinstrumenten. jaehthoorns enz . ook
met s taa nde of liggende ventiel, es zbes , ea/des , enz .

Roosendaal

TIEROLFF·MUZIEKCENTRALE

--.

Mark! 92

Tel. 01650·34551

Bij de nieuwe lidkorpsen is niet de Meisjesdrumband Rienray, die lid werd, maar
Meis jesdrumband Tfenray.
SECRETAlUAATSWIJZIGINGEN

De secretarts van de Drumband Harmonie St. Caecilia, Geulle is verhuisd van
Brommelen 6a, naar Brommelen 2l.
De secretaris van het Tamboerkorps Crescendo, Milsbeek is verhuisd van Zwarteweg
61 naar Zwarteweg 65.
Drumband St. Ansfried Thorn
Voorheen: M. H. Staetemans, Eind 36, Thorn
Thans
M. van Dooren, Hilsendusstraat 2. Thorn
NAAMSVERANDERING

,-..'" - De Drumband van Harmonie Kunst en Vriendschap te Brunssum heeft na de Iusie
-~ussen Kunst en Vriendschap en St. Vincentiua de nieuwe naam aangenomen van:
Drumband van het Harmonie Orkest, Brunssum.

Secretaris blijft dhr, A. Janssen, Clercstraat 11, Brunseum.
BEDANKT ALS LID
Door omschakeling van klaroenkorps naar fanfare heeft het Klaroenkorps Beegden
het lidmaatschap bij onze bond opgezegd.
NIEUWE LIDKORPSEN
Trommelkorps St. Margaretha, Ittervoort. Ingedeeld in district Weert.
Secretaris: A. Bamaekera, Neelstraat I, Ittervoort.
Fluit- en Tamboerkorps Eendracht, Posterholt. Ingedeeld in district Roermond.
Secretaris: G. Derix, Julianalaan 24, Posterholt.
Fluit- en Tamboerkorps St. Antonius Slek-Echt. Ingedeeld in district Roermond.
Secretarls: J. Vonk, Marktsingel1, Slek-Echt.

Van harte welkom in onze organteatte :
VERPLICHTE WERKEN

_ De verplichte concourswerken voor 1971 waren bij het ter perse gaan van het decem
~er nummer nog ntet bekend. Deze zijn echter nog voor de jaarwisseling aan aIle
korpsen verzonden en zullen derhalve niet meer in de T. M. gepubliceerd worden.
Mocht U over meerdere exemplaren willen beschikken, kunt U deze aanvragen bij de
administratie, tegen bijsluiting van een postzegel van 25 cent voor portokosten.
EEN VERZOEK AAN DE LIDKORPSEN IN DISTRICT WEERT
Er zijn nog enkele korpsen welke de f 5, - districtsbijdrage nog niet hebben voldaan.
Het distrlctsbestuur verzoekt alsnog zo spoedig mogelijk deze te voldoen door stor
ting op giro no. 2223090 t.n.v. de dtstrtctasecretarts. J.H. Schroen, Stationstr. 16,
Heythuysen. Natuurlijk vergeet U niet er bij te vermelden: districtsbijdrage en
naam van het korps.
-3

--•

Muziek-Drumband- Majoretten- Uniformen

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

*

OAT uniek is en alles heelt op UNIFORMGEBIED.
omdat aile artikelen in eigen bedrijf worden vervaardigd.

'"

OAT daarorn een vnjwel onbeperkte keus heeft

hetgeen reeds vele karpsen hebben ondervonden.

*

DATeen zeer uitgebreide showroom he eft
en deskundige' vQorlichting kan geven.

*

OAT deer heel Nederland reist
aus voor nazorg geen angst.

*

OAT telelonisch is Ie bereiken onder nr. (01600) 317 50 (3 lijnen)
of na 18.00 uur 31753· (01607) 3378 om. een afspraak te

maken

op een door U 'gewenste dag en uur. (natuurlijk oak " evends)

*

OAT gra3g naar 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 MUZIEKINSTRUMENTEN

Onze reparatie-afdeling
staat met
SPECIAAL OPGELEID PERSON EEL

Reparatieopdrachten worden binnen

voor U klaar

8 dagen uitgevoerd.

--~

L.B.T. vergaderde
Dit verslag over de najaarsvergadering moet men niet als notulen beschouwen, maar
meer als enkele kanttekeningen van de redactle, Een overigens slecht hezochte verga
dering. 49 Korpsen stuurden hun afgevaardigden, slechts 10 korpsen namen zich de
moeite om schriftelijk of telefonisch af te melden, Een troost voor het bondsbestuur,
de districtsvergadering werd door 83% der lidkorpsen bezocht. Hechten de korpsen
meer waarde aan beraadslagingen in engere kring?
FINANCIELE VERSLAG

De penningmeester kreeg decbarge verleend en een grote pluim van de kascontrole
commissie voor zijn exacte boekhouding. De begroting, reeds in de districtsvergade
ringen behandeld en goedgekeurd, werd nog even aangeroert door de afgevaardigde van
St. Jan Baexem, Hij was niet gerust over het tekort in de begroting. De penningmees
- ' ter kon hem evenwel verzekeren dat dit [aar ook tot een sluitend geheel zal komen.
.....Ii(yooral op porto- en telefoonkosten kan veel bespaard worden. Hiervoor Is echter de
. . .~edewerking
.
van de korpssecretarissen en -penningmeesters nodig. De jaarlijkse
bijdrage voor de korpsen zal in 1971 niet verhoogd worden.
CONTACTORGAAN "DE TAMBOERMAITRE"
De PTT heeft ons een onaangename "nieuwjaarssurprise" bezorgd door de portokosten
voor de verzending van de T. M. met ruim 90% te verhogen. Het bondsbestuur streeft
naar ratfonaltsatte om deze verhoging te ondervangen. Dit betekent niet aileen bespa
ring van de verzendingskosten maar oak werkbespanng. Hiervoor werd wederom de
medewerking van de korpssecretartssen gevraagd.

INSTRUCTIEMIDDAG VOOR INSTRUCTEUR

De instructeursbespreking zal in 1971 haar- beslag nemen, Het bestuur stelt voor om
een instructiemiddag te houden, waarbij b. v . een deskundige zal worden aangetrokken
om o. a. verschillende systemen te bespreken en te demonstreren. Het bondsbestuur
zal hierover zo spoedig mogelijk de muziekcommissie advies vragen.
DISTRICT EN
De samenvoeging van district 1 en 3 yond geen doorgang. Hiervoor is district 6 ge
splitst en is district Venray als 7e district bijgekomen. De aanduiding van deze dis
tricten zijn gewljzigd. De cijfers zijn vervallen, hiervoor zijn plaatsnamen gekozen.
Het is dan ook heel logisch dat men hiervoor de grootste plaate koos. Ze worden
,L.o,hans als voIgt aangeduid: Kerkrade (1), Maastricht (2), Heerlen (3), Roermond (4),
-.weert (5), Venlo (6) en Venray (7). Voor het laatste district is de Heer Van Toor
aangewezen om in het bondsbestuur zitting te nemen, De voorstellen van de districten
zijn voor het grootste gedeelte aangenomen, De voorstellen van district Kerkrade en
Hee rl en, resp, ~~n concours uitsluitend voor fluit- en tamboerkorpsen en om voor de
jeugdkorpsen de contributie te halveren kon jammer genoeg geen gevolg worden gege
Yen.
ORGANISATIE BONDSCONCOURSEN

Naar aanleiding van de Borns gerechtvaardigde kritiek over de organisatte van de
bondsconcoursen sal in de toekomst de volgende maatregelen worden genomen. Er
zal nauwlettend worden toegezien dat de richtlijnen nauwkeurig nageleefd worden.
Er zal speciaal gelet worden dat een behoorlijke geluidsinstallatie en een deugdelijke
kiosk aanwezig is. Verder dient men te zorgen voor een verantwoord marsparcours ,
Opalle concoursen dient een aparte jury-tent aanwezig te zijn.
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Voor speciale noten op uw overhemdenzang, behoeft
u voortaan niet meer uit de toon te vallen . . . .
Ook veer u ziin er de originels Urbanial-engelshemden.

Op modemste wijze vervaardigd uil de allerbeste grondstoffen.
Voor heren

en dames.

In de boordmaten 32 tim 46 [is halsomtrek in em). in de mouw
'engten 2 tim 7 (is 58 tim 68 c;;m) en in zowel gewene, als oak
in meerdere uniformui'voeringen.

Voer uw vereniging, korps of club, of fabriek Dalfsen recht
streaks r.verhoar tegen inkoapsprijs.

N.V. ELeO· URBAN I AL
GOLDKAMPSTRAAT 7·9 • DALFSEN • TEL. 05293·645 01 646

GEOPEND ELKE DAG VAN

HET ADRES IN LIMBURG VOOR:

8.30"T01 18.00 UUR

*

VAANTJES .

* EMBLEMEN.

* ERELINTEN

*
*
*
*

• SJERPEN

*

BEKERS

* MEDAILLES
* PLAQUETTES ook voor Carneval
SPORT· MODE. CAMPING

VLAGGEN
VAANDELS
INSIGNES
BEDRUKTE SHIRTS naar eigen onlWe 'I
met of zonder reclame

GROOTSTE SPORTVERZENDHUIS
VAN NEDERLAND
Tel. 04706 - 2154
Wij zenden U op aanvraag onze speciale

KU NTZIiLAERS

sportprijzencalologus

of onze sportartikelen folder.

Grotestr. 51 TEGELEN (Ned..!.)

•
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RONDVRAAG

De achrtfteltjke v ragen werden vlot en op een bevredigende manier beantwoord. Ver
der was er nogal kritiek op de karige punten, door de jury gegeven tijdens het kampt
oensconcours te Kerkrade. Men vraagt z ich tach weI af, wat wil men eigenlijk? Dat
de Limburgse Kampioenschappen een gooi- en smijtpartij van wimpels moet worden?
Dit betekent een "devaluatte" van de waarde van de wtmpel!
Z it de fout niet in een verkeerde concDursmentaliteit?
Tot slot is het een concours van "geselecteerde" korpsen. Het is dan oak heel normaal
dat een jury weI iets meer verwacht van de korpsen dan op een gewoon concours.
Woorden van lof aan het adres van het bestuur en hun medewerkers van district
Kerkrade voar de prachtige organisatie van dit concoure in een bij uitstek geschikte
accomodatie, waren beter op hun plaats geweest.

, mr. fro hafmans plotseling overleden
De Federatie van Schuttersbonden in Belgisch en Nederlande Limburg rouwt, Mr.
Frans Hafmans hun eminente voorzitter is niet meer.
Onder overweldigde belangstelling is notaris Mr. Frans Hafmans zaterdag 16 jan.
[l . te HeIden, ten grave gedragen. Geuniformeerde afgevaardigden van schutterijen
uit geheel. Limburg, Brabant en Belgie vormden nabij de kerk en het kerkhof een
erewacht. Als weinigen heeft Fr. Hafmans zich verdienstelijk gemaakt voor een
sociale herwaardering van het schutterswezen. Hij bracht St. Lambertus-gilde van
Helden-dorp tot een ongekend hoog peil. Op breder vlak zette hij dit werk voort in
de Midden- Limburgse Schuttersbond Juliana als voorzitter.
Vanaf de eerste dag dat Frans Hafmans met de Federatte in aanraking kwam, heeft
hij er gewezen dat wilden zij hun betekenis blijven behouden, zij tot grotere samen
werking moesten komen, In de 15 jarige periode, dat hij voorzitter heeft mogen
z ijn, heeft hij hieraan gewerkt. Hij heeft de reglementen gewijzigd zodat de schut
terijen rechtstreeks lid zijn van de Federatie. Vele geschillen zijn, door zijn
bekwaam en tactvol optreden opgelost. Onder zijn ieiding werd het oud- Limburgs
schuttersfeest ultaebouwd tot een van de mootste feesten voor de beide Limburgen.
De kerkelijke en wereldlijke autoriteiten wist hi] te benaderen en hun belangstelling
voor het schutterswezen op te wekken. Altijd was hij bereid om de schutterijen te
hulp te komen wanner zij atch in hun bestaan bedreigd voelden.
Ook de jeugd had zijn bijzondere belangstelling, wanneer hij deze voor de schutte
rijen kon winnen, dan was de toekomst voor' de schutterijen verzekerd. De weg
om deze te winnen waren de tamboerkorpsen, flu it en klaroenkorpsen. De belang
stelling voor deze korpsen was bijzonder groot en hij juichte de oprichting van de
Limburgse Bond van Tamboerkorpsen dan ook toe. Steeds spoorde hij de korpsen
van de schuttertjen aan om lid te worden van de Limburgse Bond van Tamboer
korpsen. Want juist daar konden de belangen van de korpsen beter behartigd wor
den. Want goede korpsen leiden weer tot goede schutterijen.
Veel had hij nog willen doen, julst door z i jn manier van optreden, had hij zich van
hoog tot Iaag vele vrienden gemaakt, want ook de gewone mens, zoals de meeste
schutters zijn, had zijn volle belangstelling.
.
Pastoor In de Kleef zeide bij zijn predicatie: "De overledene was iemand met veel
gevoel voor spel, muziek en fantasie. Waar Frans Hafmans kwam, daar was leven".
De Limburgse Bond van Tamboerkorpsen heeft een belangrijk supporter verloren.
van Hoef
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ClDerelclbekencle merken
c:Drumbancl-'Crommen:

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

daar
zit
muziek
•

In

,
j

Speciaalzaak voor drumbands
ook voor klaroenen, pijperfluiten,
lyra's, stokken enz.

w. Schreeven

PLEIN 1944
TELEFOON 20066
NIJMEGEN
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DE SCHIJNWERPERB OP .

j. bruystens
Volgende maand, om precies te zijn 24 februari, hoopt J. Bruystens , voor zijn vele
vrienden "Cuup", 60 jaar te worden. Het grootste gedeelte, ruim 40 jaar wijdde hij
aan de muziek en speciaal aan fluit- en tamboerkorpsen in het algemeen en in het
bijzonder Juliana '27, Verailienboach. In 1968 kreeg hij de gouden speld voor de vele
verdiensten voor "zijn" korps. Veertig jaar instructeur - tamboer maitre en nog vele
andere functies heeft hij vervuld. Zo was J. Bruystens voo rz itte r en secretaris.
13 Jaar oud stapte "Cuuptke)" naar de plaatselijke harmonie en meldde zich als lid.
Zijn hart was aan de muz tek verpand en hij speelde enkele jaren trombone en piston.
Bij de oprichting van een fluit- en tarnbourkorps in zijn eigen buurtgemeenschap bleef
hij niet buitenspel staan en sloot zich aan bij z ijn vrienden om iets mee te bouwen. Al
gauw werd hij instructeur - tamboer maitre en met zijn: korps behaalde hij reeds op het
_~~.1i_~erste concours waaraan zij deelnamen een eerste prijs. Dit succes vorrnde een be
--..rtin van een reeks, die ongekend was. De muzfkant in hart en nieren veerde Vet-s ilfen
bosch op ieder concours naar grate hoogte en men streed altijd mee om de hoogst te
vergeven eer. Oak behaalde men het kampioenschap van de vroegere Zuid-Limburgae
Bond en later een 1e prijs
op het WMC te Kerkrade. Nee, een muzikale tegenslag
kan "CUUp'l zich niet hermneren. De mooiste dag echter was toen Juliana op het bonds
concours te Nieuwenhagen, het eerste bondsconcours waaraan Juliana '27 deelnam, in
de Buperieure afdeling en meteen een Le prf js behaalde. Hij was inmiddels oak voo r
zitter geworden van zijn korps. Het is dan oak niet verwonderlijk, dat "Cuup" Bruystens
in Zuid-Limburg geen onbekende is, temeer daar hij in verleden ook vaker deel uit
maakte van de ju ry bij diverse concoursen.
Bij de opkomst van de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen toonde hij zich aanvanke
lijk niet een voorstander van onze organisatie. Gezien z i jn ervaringen in het verleden
met andere bonden is dit ook begrijpelijk. Nu bekijkt hij de zaak enigszins anders.
Door de L. B. T. werd vooral de muzikaliteit van de Limburgse korpsen opgevoerd, de
organiseerde concoursen z ijn voortreffelijk. WeI zou men streng de hand aan moeten
houden, OOt er niet meer aan "wilde" concoursen wordt deelgenomen en moeten geen
ongeorganiseerde korpsen toelaten op de bondsconcoursen.
1

Foto Links:
J. Bruystens in het begin van
zijn carriere als tamboer-maitre
Let op de karaktistieke houding
van linker hand.

Foto Rechts:
J. Bruystens bij zijn 40 jarig
lidmaatschap.
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Momenteel geniet 11CUUp" Bruijstens van een welverdiend pensioen en heeft hij de ak
tieve muziekbeoefening vaarwel gezegd, Er wordt nu niet meer intensief gearrengeerd
en gereperteerd, hoewel hij er nu volop tijd voor heeft, want vroeger moest dat ge
beuren in zijn vrije tijd, die hij overhield bij zijn werkzaamheden bij de Limburgse
mijnen (25 jaar ondergronds en 7 jaar bovengronds). Zijn grote hobby blijft echter de
muz iek. Bij vele Limburgse festiviteiten komt men "Cuup" nog regelmatig tegen.
De hobby van de pijperkorpsmuziek is in de familie Bruystens algemeen, want ook z ijn
beide broers Jan en Hein zijn geen onbekende in de Limburgse pijperwereld. Zij ant
vingen nog onlangs de zilveren speld voor hun 25 jarig Iidmaatschap van fluit- en
tamboerkorps Wilhelmina Nieuwenhagen. Zijn sehoonvader, Kastermans Sr., ere-lid
van onze bond, gouden speld en Jo Kastermans (zwager) eveneens een onderseheiding
van de Federatie voor langdurig ltdmaatschap en verdiensten van Juliana '27.
"Cuup" bi] voorbaat reeds gefelieiteerd met je 60 verjaardag, wij hopen je lang op de
diverse festiviteiten mogen ontmoeten.

de redactie ontving nieuwe werken
De eerste uitgegeven werken van "Schroen Muziekuitgaven" zijn van de pers , De uit
gaven zijn zeer duidel ljk en in een keurige plastiek hoesje verpakt, dUB geen gekreu
kelt patituur meer bij veelvuldig gebruik. Voor tamboerkorpsen zijn de volgende
werkjes: Beginnen - Irka - Pico, allen van G. W. Gerritsen. Van J. G. Schrol!n zijn de
volgende nummers: The Snare Drums - Urtain en Koneert voor Marstamboers. Tot
slot van C. Roelofsen 'het nummer I'Dnion.
Voor Klaroen in Bes zijn van de hand van J. Joehems Sr. versehenen: Jaenette Mars
(3 klaroen stemmen, basklaroen en slagwerk). Flipper Mars en Gemini 6 March. Deze
beide werken z ijn voor Ie en 2e klaroen partij en basklaroen.
Voor trompetten in Es, van A. J. Thissen: Paradeermars, (Ie en 2e partij, slagwerk)
Van W. J. Packbiers zijn de volgende werken: Parade Mars - Mil Hil Wals. Deze beide
werken zijn Le en 2e trompetpa rtt] en bastrompet, kan oak voor 3e trompetpartij ver
wendt worden. Ook de pijperkorpsen zijn niet vergeten. Voor deze seetie zijn 2 con
certwerkjes verschenen. Van J. Jochems Sr.: A Sunny Smile. Een werkje in 4 deeltjes
de eerste 3 delen in mars tempo 4e deel in foxtrot tempo. Le en 2e pijpers verder een
tegenmelodie, zeer gesehikt voor altfluit, kan ook voor extra pijperstem gebruikt
worden. Van W. J. Paekbiers verseheen: Polka Jubilata, voor Le en 2e pijperstemmen
en slagwe rk.
BELANGRIJK

I

BELANGRIJK

BELANGRIJK

"

gU:

De verzending van de T. M. zal gereorganiseerd worden, deze zal vanaf februari
sehieden aan de seeretarissen, of op een ander opgegeven adres van contactpersonen.
De verzending geschiedt per 5 exemplaren in Mn envelop. Korpsen die meer dan 5
exemplaren ontvangen dienen hun aantal af te ronden naar 10 - 15 - 20 enz. Natuurlijk
liefst afronden naar hoven. De seeretarissen worden dringend verzoeht de cireulaire
die hte rvoo'r verzonden is, v66r 1 februari te zenden aan de admtntstrateur de Heer
C. Timmermans, Parkstraat 7, Steyl.
Personen die abonnee zijn buiten een vereniging zullen het blad op normale wijze ont,
vang.);e:!!n~.

, Tamboer- en Pijperkorps "St. Antonius" zoekt voor zo spoedig mogelijk
,
EEN INSTRUCTEUR
Correspondentieadres: H. van Buggenum, Hoogstraat 66, Slek-Echt
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een terugblik op 1970

Het afgelopen jaar was voor de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen succesvol en
vol acttviteit, Het ledenaantal steeg geieidelijk. In begin 1970 telde onze bond 150
lidkorpsen, eind van dat jaar was het aantal 180, ondanks dat een viertal wegens
een of andere reden afgevoerd werd.
Onze bondsvoorzitter Hub. Jongen bereikte de leeftijd der- sterken en werd 70 jaar.
I
Vele gelukwensen moest onze voorzitter in ontvangst nemen. Hopelijk blijft hij nog
il-'
lang zo gezond en vitaal als nu,
De bondssecretaris M. Beckers en zijn echtgenote herdachten hun zilveren huwelijks
feest. Dtt feest werd een ware huldiging voor het echtpaar Beckers-Scheren. Niet
aHeen vanwege het bondsbestuur, maar ook vele korpeen toonden hun dankbaarheid
voor het vele werk gedaan voo r de korpsen door de zilveren bruidegom.
De Nederlandse tamboerkorpswereid en hiermede ook de Limburgse leed een groot
verlies. Jan Tesink, een der grootste pioniers van de na-oorlogse jaren, ging heen.
_::...--.-./-&.C
. . oncoursen: om te beginnen de solistenconcouraen. Goed geslaagde districten-solis
~enconcoursen. Een bondssolistenconeours dat elke kritiek kon doorstaan.
In Berg aid Maas traden rutm 80 solisten voor het forum van de jury. De 12-jarige
Peter Bouten uit Kessel was de beste.
Aan de bondsconcoursen werden door 124 korpsen deelgenomen. Hiervan 95 korpsen
in de sector A, met verpliehte werken, elf korpsen namen deel met vrije werken.
Achttien korpsen die aan een concours deelnamen waren nog geen lid van onze bond.
Hiervan sloten zieh de meeste van die korpsen aan bij onze organisatie. Een teken
dat onze concoursen weI op een hoog peil staan. Totaal promoveerden 60 korpsen
naar een hogere afdsling. Dat onze bond een goede faam geniet, bleek wei dat de
L. B. T. waardig werd gevonden het eerste landelijk kampioenschap voor tamboer
korpsen van de Federatie van Katholieke Muziekbonden te organtseren. Met zeer ge
waardeerde medewerking van Klaroenkorps St. Hochus Pey-Echt werd dit festijn een
groot succes, Vier Ltmburgae korpsen veroverden de wimpel.
Voor het eerst werdenleerlingenexamens gehouden. Verdeeld over 2 examens namen
totaal 157 leerlingen aan deze examens deel , hiervan slaagden 137 leerlingen.
In 1970 werden 13 bondstnstgnes uitgereikt en wei bij de korpsen: St. Hubertus, Kessel
~~n in goud; St. Sebastianus, Herkenbosch, vier in goud en vier in zilver; Juliana '27,
Ve rsflfenbosch, twee in zilve r
Wilhelmina, Nieuwenhagen, eveneens twee in zilver.
Tot besluit van 1970, een schitterend geslaagd Limburgs kampioenschap in de Roda-hal
te Kerkrade. Een buitengewoon gunstige accomodatie voor een dergelijk concours.
Voor een organisatie,die niet gauw geevenaa.rd zal worden, zorgde het districtsbestuur
i6"an district Kerkrade.
_~enslotte de T. M. : hier is het devies "ofte'r mal was Neues", De T. M. heeft een
nieuw jasje gekregen, wederom een verbetering. Het aantal abonnees steeg regelma
tig. De verzending zal dan ook in begin 1971 gereorganiseerd worden, zodat de se
cretarissen het aantal exemplaren toegezonden zal worden. Met behulp van de cor-res
pondenten uit de districten zullen wij proberen ons blad n6g actueier en n6g leesbaar
der te maken,

r.

Gevraagd:

Instructeur voor drumband met klaroenen, afdeling uitmuntendheid L. B.
Repetities szondags van half 11 tot 12 uur. Solicitaties te richten aan:
Drumband Schutterij St. Hubertus Ubachsberg, secretarts:
P. J. Janssen, Bostenstraat 11, Ubachsberg.

-11

-•

•

!

1
r]

huldiging landskampioen st. petrus roggel
Op de landelijke kampioenschappen voor tamboe rkorpeen van de Federatte van Katho

':', J

lieke Muziekbondcn te Pey- Echt op 13 december jl., behaalde de drumband "St. Petrus"
inde afdeling Uitmuntendheid met 131 punten het kampioenschap van Nederland. Naar
aanleiding van deze prestatie hield het korps op 6 december [l , een receptie in hun
verenigingslokaal Vullers. Op deze receptie, die door aUe plaatselijke verenigingen
werd bezocht, sprak na het openingswoord van de voorzttte r a ls eerate, burgemeester
Gubbels van Roggel.
Burgemeester Gubbels was
van mening, dat behaalde sukses niet aUeen te danken was aan de inzet van instructeur,
bestuur en leden, maar oak aan de goede geest die er in deze vereniging leeft, Hij
noemde het behaalde resultaat vooral een eer voor het korps, maar oak voor de hele
Roggelse gemeenschap en bood namens de gemeentebestuur een ffnanctel extraatje aan.
Van de z ijde van het hoofdbestuur en districtsbestuur waren velen aanwezig. De heer
H. van Hoef, vtce-voorattter van de L. B. T., reikte namens de Federatie van Katho-~·
lieke Muziekbonden de wimpel uit, Dhrivan Hoef memoreerde dat de Drumband "St. Pe
trus" veel moeilijkheden had moeten overwinnen om tot deze prestatie te kunnen komen,
Dat hun de wimpel niet geschonken was kon men wel zien aan hun naaste concur-renten
die met 1 en 3 punten achterstand geeindigd waren, Ook dankte hij instructeur Roelofsen
voor het vele werk, dat hij voor de .Midden Limburgse korpsen doet. Hierna spraken
nog velen bun bewondering uit voor de prestatie van bet korps. De plaatselijke kama
valsvereniging sloeg de prestatie zelfs zo boog aan dat deze de drumband het predicaat
"Prinselijk" verleende. In zijn slotwoord dankte de voorzitter allen veer- hun felicitaties
en zei dat de drumband niet op haar lauwerenzal gaan rusten, maar zal proberen na dit
sukses ook de hoogste afdeling te bereiken.

instructeursexamen muziekschool te roermond

II

Zaterdag 19 december jl. togen wij naar Roermond om aldaar getuige te zijn van een
instructeurs-examen, dat aan de muz iekschool zou plaats vinden. Voor de aancang
mochten wij een gesprek hebben met dhr. P. Schnitseler, directeur van de muziek
school, Directeur Schnitseler beklaagde zich erover dat het niet mogelijk was uniforme
examen-eisen te verkrijgen. Ook de toegezonden puntenlijsten kon zijn inziens vereen
voudigd worden. Hij zag het vooral als een taak van de bond om voor de toekomst, in
overleg met de docenten van de diverse muzlekscholen, te komen tot een unifo'rme
eisen en regeling. Van de twee opgegeven kandtdaten, was alleen G. Roncken uit pos.\j~
terholt aanwezig om examen te doen, De examencommissie bestond uit de heren,:

P. Schnitseler Di recteur , C. Smetser Docent, J. Semrneling Docent Maastricht en
J. Jochems, de laatste als gecommiteerde van de L.B. T. Namensdebondwasondertekende
aanwezig. De kandidaat G. Roncken werd, nadat htj.op zijn gemak was gesteld, danig
aan de tand gevoeldzoweltbeoretiscb als praktiscb. Maar het bleek al gauw, dat hij
over voldoende kennis en kwaliteit beschikte. Na afloop kon Directeur Schnitseler be
kend maken dat de kandidaat Roncken geslaagd was met lof, waarvoor hij door allen
werd gefeliciteerd. Ook gaan onze felicitaties uit naa r de Drumband St. Mathias uit
Posterbolt, waarvan geslaagde lid is.
H. van Hoef
-12
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Gebruikt UW korps al de nteuwe tamboermethode van George J. Krijt
(lid van de kapel de Kon. Luchtmacht) - "Leren lezen-Ieren tetlen!'
(Methode voo r mars- en concerttamboer-s)
De entge nederlandse methode in 3 delen, waar- BeD begfnnend en oak
reeds jaren spelend tamboer geletdeltjk aan vertrouwd wordt gemaakt
met noten, mateo, ritmestructuren, veraterfngen, roffels, enz ,
De prijs van deze reeds veel gebruikte methode is:
deell en 2
f.3,-dee13,f. 3,5Q

MUZIEKUITGEVERIJ VAN TEESELING

Bredestraat 138 - Nijmegen (tel.; 08800-70450 b. g. g. 23076\

TENT EN VOOR ALLE DOELEINDEN GESCHIKT:
2

In de maten van 30 tot 3000 m
grondoppervlakte.
Vloeren, verlichting, t o t l e t w a g e n s , v e r w a r m t n g , e n z •

W.J. HEKKENS-REUVER~.~:;:O~':~~~771
ZEILMAKERIJ • TENTENVEAHUUR • ALUMINIUM JALOEZIEEN

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

Het Centrale adres
voor ALLE BINNEN- EN BUITENLANDSE muzlekultqaven voor

,

I

Harmonie, Fanfare en drumband

TOURINGCARBEDRIJF

4. va" J-fam

Capaciteit: 17-26-34-36-37
40-41-42-45-49-50 en 54

persoonsautobuBsen

JULIANASINGEL 39
VENRAY
TELEFOON 04780-'725

Het adres voor Uw reizen naar: CONCOURS,
MARS- EN SHOWWEDSTRIJDEN
in binnen- ell buitenland
Tevens voor Uw uitstapjes, personeelsreis

en geregeld werkneroersvervoer ,

-.

-de districten aan

@

~:f)

het woord

.
District KERKRADE

receptie barbara g.a. kakert-schaesberg
Zondag 6 december jl . feestte Showband Barbara GlUck Auf Kakert-Schaesberg wegens
hun beide karopioenen, te weten in de ere-afdeling sectie pijperkorpsen en in de 2e af
deling voor de drumbandafdeling. Deze feestelijke dag werd begonnen met een Euch~
ristieviering in de Rectoraatskerk en werd volledig door het korps verzorgd, zowel
instrumentaal als vocaal , Tijdens de aansluitende koffietafel, die werd bijgewoond
door de beschermvrouwe Mevr. Prick, werden enkele leden gehuldigd voor hun lang
durig lidmaatschap en voo r hun verdiensten voor de vereniging. De heren O. Janssen
en J. v/d Wouw wegens 20 jaar trouw aan het ko rps. N. J!lgers, de nog vrij jonge maar
suksesvolle instructeur wegens zijn 15 jarig Iidmaatschap. Zij kregen de Barbara speld
met "2 safffe ren" aangeboden. Een 8 tal leden kregen dezelfde speid met 1 saifier voor
hun voo rbeeldige inzet voar de Barbara. AIle werkende leden kregen een specraal ver
vaardigd kampioens insigne. Deze onderscheidingen werden met enkele passende
woorden aangeboden door de voorzttter, Op zijn beurt kreeg vaarzitter Palmen de Bar
bara speld met 3 saffieren, de hoogste onderscheiding, voar zijn verdiensten aan het
korps , De leden ve rrasten . het bestuur door een compleet uniform aan te bieden. De
gelden hiervoor werden door diverse akties, zonder medeweten van het bestuur, bij
een gebracht. Het hoogtepunt van dit gebeuren was de receptie. De Barbaramensen
moesten een lawine van felicitaties over z tch heen laten gaan, Praktisch aIle korpsen
uit District Schaesberg (sorry Kerkrade) maakten hun opwachting. Van andere dtstric
ten stuurden de volgende korpsen hun afgevaardigden: Edelweiss Heksenberg, Antonius
Treebeek en Schalmeienkorps GlUck Auf Heederheide. Natuurlijk ontb raken de plaat
selijke verenigingen niet. Als speciale gasten waren aanwezig een delegatre van een
korps uit het Duitse Beerendorf. Vele particulieren boden hun gelukwensen aan, We
zagen o.a . Mevr. Mol (raadslid), dhr, Rutten (ex wethouder) met z ijn echtgenote.
Muziekhandel Jacobs kwam eveneens zijn opwachting maken, welke uiteraard zeer
gewaardeerdwerd. Acte de pr~sence gaf gaf din. Packbiers, oud instructeur en kom...~
ponist van het lichte werk, Burgemeester Prick vergezeld door wethouder Leunissen
boden namens het gemeentebestuur hun gelukwensen aan, Burgemeester Prick zei
verheugd te z ijn om te kunnen feliciteren met hun promoUes en kamptoenaehappen. Alles
lijkt zo simpel, aldus din. Prick, promoveren en kampioen worden. Maar hoeveel werk
en repetities zijn hier niet voaraf gegaan, Uiteraard toonden oak de Geestelijkheid hun
belangstelling. Het complete districts-bestuur maakten hun opwachttng, AlB woord
vaerder trad dhr. Esser op en zei trots te z ijn dat een korps uit hun district op een
dergelijke manter uit de bus kwam. Voorts dankte hij het bestuur voor de goede samen
werking tijdens de arganisatie van het kamioensconcours , Showband Barbara G. A. kan
terug zien op een zeer geslaagde receptie, Deze feestelijke dag werd besloten met een
gezellig samenzijn van de Barbarafamilie in hun eigen home II! t Berbke",

U.
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K VOOI BlAASlN.5TRUMtNTEN· REPARATIE_INRICHTlNG

Tel. 04445 - 2038

SPEKHOLZERHEIDE

Akerstraat 96 - 98

UW VERTROUWENSADRES
Uit voorraad leverbaar het grootste assortiment op het gebted 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 modell en met perloid bekleding in diverse kleuren.
Metalen profielbanden, dubbelspanbaar, plastic vellen met autcmatisch of semie
automatisch snaarmechaniek.

OVERSLAGTROMMEN

ROYAL, KINGS, WILEY.

in diverse afmetingen, met houten of metalen proftelbanden,

KLAROENEN
SUPTON, MAHILLON, VAN ENGELEN
In bee, of es-bea, altklaroen, jachthoorn, bazuin, basklaroen in fond, recht of
trombone-model. sousaphoon

PIJPERFLUITEN
. . LYRA'S

SANDNER (metaal), KLINGSON, PASTA LIT
KLIER

In chromatische 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
zaer goedkoop.
In aile uitvoerlngen leverbaar.

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

VAKKUNDIGE EIGEN REPARAT1HNRICHTING

-•

'wimpe]uitreiking prinses mcrtjke heerlerbaan
voor fluit- en tamboerkorps Prinses Marijke en hun sympbatieke instructeur W. Pack
biers was op zondag 13 december 1970 een gloriedag. Een Ie prijs met lof van de jUry
- tijdens een concours te Breda, tijdens het bondsconcours te Nieuwenhagen een Ie prijs
met promotte, W.l\l. C. Kerkrade een grandioos sukses door 209! punten, een Ie prijs
te benalen, Tot afsluiting het behal.en van de "blauwe wtmpel" tljdens de Limburgse
Kamploenschappen. Ziedaar het resultaat van Mn seizoen, Voeg hierbij nog de lnze
gening van de nieuwe unifonnen, wei een bijzondere reden .om te receptieren, Het was
dan oak geen wonder dat velen de weg von den naar het parochiehuis, waar de receptie
plaats vond, om het kranige korps te f~teren. Bijna alle korpsen uit district Kerkrade
gaven acte de presence. Praktfsch, aIle verenigingen van Heerlerbaan stuurd.en hun af
gevaardigden. Vele particulieren kwamen hun gelukwensen aan het korps en hun instruc
teur aanbreden, Bondsvoorzltter Hub. Jongen begeleid door een del egatie van het ho~
bestuur en disrrtcta-bestuur, hood de wtmpel aan met de woorden: "Mar'Ijke heeft di
.
setzoen veel suksessen geboekt maar wij komen hoofdzakelijk voor Uw laatste sukses
nl, het behalen van de blauwe wtmpel., het kamptoenachap in de le afdeling, sectie
pijperkorpsen". De bondsvoorzitter dankte vervolgens het bestuur en de instructeur
voor het vele werk gedaan voor dit korps met vele jeugdige Ieden (gemiddelde leeftijd
15 jaar, red.j. Hij wenste fluit- en tamboer-korps Prinses Marljke veel geluk in de
toekomst. Deze feestelijke dag werd besloten met een famtlfsavond in het parochtehu.la.

District MAASTRICHT
grootse huldiging van drum band harmonie amicitia

,'I

De aktieve drumband van de Harmonie "Amicitia" te Vilt hield op vrijdag 11 dec. een
receptie in het verenigingslokaal Caf~ "Din Ttlrk". Dit naar aanleiding van het groats
sukses, dat behaald werd op de Limburgse Kampioenschappen in de Roda--hal te Kerk
rade op zondag 29 november gehpuden werd. Het, "korps" behaalde 0.1. v , instructeur
Lodewicks het Limburgse kampioenschap in de eerste afdeling en werd op een uitbun
digewijze gehuldigd. Na een ontvangst van het ko rps door h et gemeentebestuur volgde
de receptte, Voorzitter Roebroeks, sprak zijn dank uit aan de instructeur en Ieden,
voor deze prestatie die geleverd werd in Kerkrade. De Harmonie 0.1. v, directeur J.
Conjaerts bracht een klinkende serenade. Daarna Bprak de instructeur een dankwoord
uit aan directeur en leden van de Harmonie voor- deze serenade. De volgende belang~~
stellende gaven hun acte de presence. De .edelachtbere heer Burgemeester en Wet-' ~ •
houders. Wij willen nog even de aandacht besteden aan de woorden van dank die de
Burgemeester tot de instructeur en leden richtte. Hij vervolgde met de woorden: "Heer
Lodewtcks gefeliciteerd met dit sukses"; en overhandigde uit blijk van waardering een
couvert met Inhoud. Er werden serenades gebracht nan de kampioenen door korpsen,
waarvan dhr-, Lodewicks de Inatructie heeft: de drumband Amiettia Banholt, St. Marti
nus Houthem, St. Rosa Sibbe en de drumband Fanfare Geulvallei Broekhem-Valkenburg.
Onder de aanwezige bemerkten wij bestuur Harmonie Concordia Berg en Terblijt; de
Jeugdkarnavalsvereniging D'n TUrk, bestuur muziekvereniging Walrams Genootschap
en vele muziekvrienden die hun feleicitaties kwamen overbrengen. Uiteraard was ook
de L. B. T. aanwezig, van het district Maastricht dhr, Feijten en P. Heuts , van het
hoofdbestuur dhr-, Logister. De heer Feijten sprak namens de Limburgse Bond van
Tamboerkorpsen woorden van waardering aan bet adrea.zan de instructeur en leden, ook
-16
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Waarom nog langer het systeem volgen
van VOORDOEN en NADOEN.
Met onze methodes lee rt U geleidelijk
NOT EN LEZEN, de waarde van noten en
rusten kennen, kortomalles om Uw in
strument te leren bespelen.
Aile methodes voorHARMONIE en FAN
FARE. Voor Uw DRUMBAND: TROM,
KLAROEN, ES TROMPET en PIJPER
METHODES.
Aile methodes voor deprijs van f 3.20
Een uitgebreide methode van
M. Schneider voor de prijs van f 4,50

Mensen
met smaak.

kiezen

MOEDERSCHEIM

En dan
Muziek in elke moeiiijk
'\
heidsgraad.
eel trommelendNederland spreekt er
over: ;
Vraagt folder of proefdirectie bij:

voor uniformen
Fa. N. MDederscheim en Zn
Heederweq 49.

n.v. KONEFA
Muziekuitgaven

voerenoaei (L.J
Telefooll 04446-1261. Na 6 vur en zetercleg ee zoncleg 1788

Jenstuaetr. 54, Rotterdam. Tel. 010-241871

LACONA

Zonder kesten uwer:r:ijds
maken wij een ontwerp van

UNIFORMEN

Vaandels
Vlaggen
Schellen
bomen

reeds lange tijd toonaangevend door:

kwaliteit
pasvorm
exclusieve modellen

Vreagt fOIO's en prijz.en
ter inuge.

gericht op de toekomst.
.

I

,',

Gebr. van Lange

I

PAUL BRAND

Kade8-10

PR MAPIANNElAAN 174

Telefoon 01652 - 2313, na 6 uur 2604

VOO~BUI)C

TEL. 070 987327
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OUDENBOSCH
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door deze spreker werd dhr. Lodewicks voor de schijnwerpers gebaald. Door zijn
kundigheid heeft maar gepresteerd om kampioen te worden en overhandigde symbolisch
de kampioenswimpel en de felicitaties namens de Limburgse Bond. Vrijwel aile plaatse
lijke verenigingen boden hun gelukwensen aan en opvallend was, dat vele particulieren
van deze gelegenbeid gebruik maakten om het korps te feliciteren. Omstreeks 22 uur
was de receptie ten einde, om zodoende het orkest de gelegenheid te geven voor alle
aanwez igen tot de nachtelijke gezellige uurtjes in het overvoUe verenigngslokaal te
amuseren,
P. Heuts

fl.- en tamb.korps st. job Ieuken-weert
kreeg wimpel aangeboden

I

1'1
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District WEERT

Op zondag 29 november behaalde Fluit-en Tamboerkorps St. Job Leuken-Weert in
Kerkrade tijdens de Limburgse Kampioenschappen in de afdeling Uitmuntendheid 128 ,
punten. Dit aantal was voldoende om de titel kampioen op te eisen. Op zondag 27 de~c
ber recipieerden in zaal Overmans te Leuken-Weert. Tijdens deze drukke receptie
reikte bondsvoorzitter Hub Jongen uit Heerlen de wimpel namens de Limburgse Bond
van Tamboerkorpsen uit, De bondsvoorziiter feliciteerde de vereniging met het behaal
de sukses namens het bondsbestuur dat in de heren Timmermans, Beckers, Star-mans
en Logister goed vertegenwoordigd was .
"Uw inspanning, Uw geestdriftige inzet, Uw jeugdig enthousiasme, hebben tot dit resul
taat geletd, Een resultaat dat een grote prestatie genoemd mag worden" ,aldus de
bondsvoorzitter. Hij wenste verder de vereniging voor de toekomst zeer veel sukses
toe en overhandigde aan de voorziiter de zo fel begeerde wimpel. Namens het districts
bestuur - district Weert- bood de heer Kessels de gelukwensen aanen overhandigde bij
deze gelegenbeid de districtswisselbeker voor het hoogste aantal punten op het onlangs
gehouden bondsconcours te Kelpen-Oler. Ook een gave onder enveloppe begeleidde de
wensen van het districts-bestuur. Vele aangesloteu korpsen bij het district Weert
kwamen de kampioenen feliciteren. Wij zagen o. a. afgevaardigden van St. Petrus,
Kelpen-Oler, St. Jan Tungelroy, St. Jacobus Hunsel, St. Oda Weert, St. Barbara
Tungel roy , St. Michael Torn, Show-en Klarcenkorps Heel, St. Antonius Alt-Weert,
St. Jozef Moesel, St. Lucie Nederweert, Jeugddrumband Fatima Weert en land,Kruis
boogvereniging Tos , voetbalvereniging DESM, NKV Leuken, DES '59 en vele anderen
in verenigingsverband zowel particulieren kwamen de kampioenen hun felicitaties aan
bieden, De karnavalsvereniging "Zweeliere" met hofkapel bracht de kampioenen een
daverende serenade. Voor een bijzonder leuke noot zorgde het "jonste" lid van de
Limburgse Bond. Op de arm van bondsvoorzitter Jongen feliciteerde het zoontje v~
dhr, Logister de kampioenen. Wethouder Litjens van Weert in zijn hoedanigheid als 
voorzitter van schutterij St. Oda, bracht hij aan bestuur en leden en in het bijzonder
ook aan de instructeur de heer J. Sastra die helaae niet bij de receptie aanwezig kon
zijn. In het dankwoord aan het slot van de receptie dankte voorzitter van Hoef bonds
voorziiter Jongen voor het aanhieden van de wimpel. Hij dankte verder aUe sprekers
voor de felicitaties en beste wensen. St. Job mag terugzien op een zeer geelaagde re
ceptie.

kontakten
Op de onlanga gehouden bestuursvergadering van district Weert werd besloten dat de

dtstrfcts-bestuurders elk een groep lidkorpsen kreeg aangewezen om de nodige kontak
ten te leggen en te onderhouden tussen het districtsbestuur en de verenigingen.
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De verdeling is als voigt: Dhr. van Hoef. Weert de vereniging in Altweert - Boshoven 
Laar - Leuken - Swartbroek - Fatima Weert en Keent/Weert.
Dhr. J. Schrolln, Heythuysen - Nederweert en Ospel.
Dhr. Kessels, Heel de verenigingen in Grathem - Heel - Thorn en Tungelroy.
Dhr. Peeters. Roggel de verenigingen in Ell- Hunsel-Kelpen - Oler en Stamproy.
De aangeslot.lU korpsen worden verzocht aan bovengenoemde bestuursleden op te geven
op welke avond zij hun wekelijkse repetities houden, Verder kunnen zich over zaken
met betrekking tot bondszaken wenden tot bovengenoemde bestuuraleden. Een lofwaar
dig inltlatief dat zeker navolging verdient.
M. Kessels

District Venlo

drumband e.r.o.s. kreeg instrumenten
Samenwerking in buurtschap Egchel heeft ertoe geleid, dat burgemeester HOeijmak.
van Heiden zaterdag 28 november aan drumband E. R. O. S. instrumenten kon aanbieden.
De eerste burger was hlerblj vergezeld van wethouder SchUlings en de raadsleden
Tielen en Dorssers. De burgemeeater had veel waardering voor het opbouwende werk
en hetgeen in 1 jaar tijd was verzet. De drumband kreeg 4 kleine trommen, 1 overslag
trom, 2 pauken, 15 paradetrommen en 'een tamboermaltre stok, De burgemeester had
veel waardering voor het initiatief dat was genomen en deelde mede, dat het gemeente
bestuur in de toekomst ook wei een en ander zal doen, temeer daar de drumband nog
niet over representieve uniformen beschtkt, Oud wethouder L. van Knippenberg was
ook aanwezig en hij kreeg de eer de vele gasten te verwelkomen. Ook hij drong erbij
het gemeentebestuur op aan in de toekomst zo veel mogelijk steun te verlenen, vooral
bij organisaties.
Tot slot speelde de drumband enkele werken op de nieuwe instrumenten en toonden
onder leiding van instructeur van Lierop, dat men in de korte tijd van het bestaan
reeds veel had geleerd. Drumband St. Nicolaas Meijel bracht het korps een serenade
en voorzitter L., Janssen feliciteerde de band met de nteuwe tnstrumenten. Voorzitter
H. Korsten eindigde zijn slotwoord met het vertrouwen, dat het korps een kerstsuprise
van de burgemeester kon verwachten, nu hij geen sinterklaas suprise had meegebracht.
TE KOOP: 2 prijzenkasten voor het uitstallen van bekers. In zeer goede staat,
Te bevragen bij 'I'rommel en Fluitkorps St. Joris, St. Joost~·-.li
CaM J. Kuipers, Hingerderstraat 33, St. Joost - Echt of bij
"'"
De secretaris: P. Vergoessen, Caulietenstraat ga, St. Joost - Maasbracht

drukkerij eijdems
Hoofdstraat 48 Tel 04444-1533 Eygelshoven
Beneluxstr. 30 Tel 04443-3543 Schaesberg
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"SONORE"
SIGNAALINSTRUMENTEN
Jachthoorns
In 8es (or. 43) en Es {nr, 41)
leve-baar in vier verschillende uitvoeringen

Sausaphoons
In Es {nr , 17) met 1 venue! veer Des
ook leverbaar in ,pedaal-model mel
3 ventieJen, alsmed e In Bes.
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Adres:

telefoon (05130) 2652 - 2390

Woonplaats

DER GLAS
Heerenveen
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