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nieuws van de administratie

ll.ONI?S~_ENDA

.

BONDSCONCOURSEN :

20 Juni
27 Juni
4 juli
8 aug.
22 aug.
5 sep.

19 sep,

St. Ba rba.ra, Reuver (2G-jarig bestaam
Juliana, Pey-echt
Wilhelmina, Kerkrade-Holz (30- ja iig best:"-illl}
Manuela, Nieuw-Einde, Heerlen.
St. Job, Leuken-Weert (25-jarig bestaam
St. CatharIna, Leunen-Venray
St. Jan, Heer

DISTR1CTS- FESTIVALS:

23 mei
Kronenberg , Sevenum
28/31 mei St. Barbara G. A. Kakert- Schaesberg
31 mei
(Pinkstermaandag) St. Jan, Tungel roy ,
6 juni
St. Hube rtus , .t<essel
6 juni
Jong leven, Brunssum.
(en tevens Show-concours, met '(j·'i--:.el1i1) i
van bondsbestu« r.)
6 juni
St. Scbas tlanus Herkenuosch.
J 3 juni
St. Hube rtus , Gulpen.

VRIJE FESTIVALS:

22 mei
30 mei

Wilhelmina, Hingen.. Echt
(Ie Pinksterdag) Steyl '61. Stevl

([(~jali"

bestarn. \

St. Panc ratius , Munstergeleen.
(éü-jar-ig bestaan. )
(In district Maastricht 2 festivals op dez el Ide daru,

13 juni

vijfde mars- en showwedstrijden der lage landen
onder auspie lën van FEDEKAM LIMBURG
TE HAMONT (BELGIE) Ptnks ter-dai.eo 30 en '~l

"

INLICHTINGEN: L. Van Werde, Ke rkst raat, B3590
Tel. On/45225.
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HA~ONT

(BEIAiH'}

K. BAKKER en ZN.
'fol . 1\·13 - 213737

Slakkenstraat 67

HOENSBROEK
VOOR HET HUREN VAN:
*FEESTTENTEN
*DANSVLOEREN
*PODIUMS
'GE LUIDSINSTA LLATIES
-v ERLICHTING
NICUW() wClken voor Tamboerkorps: S. Egberts
'Triomf door Ritmiek 111'
'Drumfeshvnl Brozil' • 'The
vourc (:J('11UDflon'
'Dr umlcstijn' - 'Drumfestivol Rio Grande'. Th. vo n Co mpe n 'Dancing Jimmy'
'I'Armée'

MOlorcltes'; voor Bes Kloroenkorps: S. Egberls/Th. Smils 'New Bent", voor Es Trompet-korps:
Frame of mind'
S. EqbertsyIh. Smiis 'Hormonieux". voor Es-trompet/îochthoornkorps:
j COlllmenga 'Jen ka Four'
Eugène Angoulème 'Up to dote' - S. Eqbe rls/Th. Smits 'Eorlv Bird' (met prestol·('r.~tc gedeelte elI moderoto. trio)
'Ode Don St Hubertos' (Tempo {oxlrof]
'Sunrise' (Beguine)
'Grond
Moren Irom Aldo'; voor blOes Trompetten-korps (ook geschikl voor Es Trompet/Joc hthoorn-kor ps}. K. Smits
'Micn op klul11pkes' (Duleh melodv]
'Man Gèrord'
'Maria ma (him'; voor Pijper-korps: Th, Smits 'Pax'
A VOIl Vr-Iuwe n 'Mars de Picco.bels'
S. Eqberts /Th. Smits: 'Scolland Ier ever'
'Rondo voor pijper a' _
'T',I(, pi ping sotdier s' 'Happy moments'; voor Lyra-korps: S. Eqberts/Ih. Srnits 'Folksongs in strict time'
(Sclpcl,p 110 1I.
'Dons

K

d('1

SI1111s

Een lu,me kollektie nieuwe werken speciaal ook in diverse moderne tempi
op licht ontvooçen
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Roosendaal

TIEROLFF·MUZIEKCENTRALE

Markt 92

Tel. 01650·34551

SECRETARIAATSWLJZIGIN GEN:
Drumband Fanfare St. Catha rtna , Leunen-Venray.
voorheen: H. v, Vegehel, Brienshoek 5, Leunen-Venray.
thans
: J. v, Meyel , Deurneseweg 10. Heide- Ven ray .

Klaroenkorps St. Petrus, Kelpen-Oler.
voorheen: J.Naus, Oranjestraat 9, Üler-Grathem.
thans
: G. .Ieurn inck, Europastraat 25, Kelpen post Eli.
Klaroenkorps St. Lucie , Nederweert.
voorheen: G. Knapen, Burg. v. Udenstraat 9, Nederweert.
thans
: L. van den Heurik, Kastanjestraat 25, Nederweert.
Drumband Muziek is Leven, Heerlen.
De secretaresse Mevr. J. Pelzer, is verhuisd van Limburgiastraat 62, Heerlen,
naar Zutphenstraat 4, Heerlen, Tel. 045-713314.
.

'umband Fanfare Les Montagnards, Bergen (L)
L. Rijniers, Oude Kerkstraat 4, Bergen is verhuisd naar
Groenekruissingel i, Bergen (L) Tel. 08854-201.

~ secretaris

NIEUWE LIDKORPSEN:
Drumband St. Mtohaëlsgtlde, Venlo. Ingedeeld in district Venlo
seor , : J. de Koning, Jan Vermeerstraat 33, Venlo.
Drumband Kon. Harmonie Unie, Sevenum. Ingedeeld in district Venray.
secr.: P. Geelen, Peterstraat 56, Sevenum.
Vrienden van harte welkom in onze organisatie.

MAAK HET VOOR UZELF EN VOOR ONS EENVOUDIGER.
Ondanks herhaaldelijke mededelingen op vergaderingen en in de T. M., hoe te handelen
bij een secretariaatswijziging ontvangen onze bondssecretarts , redactie en administratie
nog geregeld alle drie van bepaalde korpsen een adreswijziging.
Om er toch zeker van te zijn dat er geen fouten gemaakt worden gaan deze drie mensen
dan onderling corresponderen of telefoneren. Hetgeen niet alleen werk maar tevens
. . . -ld kost voor de bond en dus voor onze korpsen .
..... kan veel eenvoudiger.
Zend bij een secretariaatswijziging alleen bericht aan de administrateur de Heel'
C. Timmermans, Parkstraat 7, Steyl-Tegelen.
Wij zorgen voor doorzending naar:
a) Bondssecretaris de Heer Beckers.
b) Uw eigen districtssecretaris.
c) de Heer Pllich, voor plaatsing in de T. M.
Y~~!_Y_~~~_':.,,-,,-1..!;~~::~,,-12i~~.':.:.

Bij een eventuele wijziging in het aantal T. M. 's of wijziging in het toez.cndtngeadres
van de T. M., gelieve U hiervan bericht te zenden aan de Heer W. Pilich, Irenestraat
no. 74, Nieuwenhagen. De administratie hiervan wordt door de Heer Pilich zelf bi 1
gehouden. Voor Uw medewerking in deze zijn wij U zeer erkentelijk.
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Muziek-Drumband- Majoretten- Uniformen

J.P. MOL

n.v.

BREDA

HET BEDRIJF,

*

DAT uniek is en alles heeft op UNIFORMGEBIED.
omdat all. artikelen in eigen bedrijf worden vervaardigd.

:+:

DAT daarom een vrijwel onbeperkt. keus heeft
hetgeen reeds vele kOlp,.n hebben ondervonden.

*'

DAT

een zeer

uitgebreide showroom heeft

en deskundige ·voorlichting kan geven.

*

DAT door heel Nederland reist
dus voor n.llzorg geen angst.

*

DAT telefonisch is te bereiken onder nr. (01600) 317 50 (3 lijnen)
of na 18.00 uur 31753 - (01607) )378

om. een afspraak te maken

op een door U 'gewensle dag en uur. (natuurlijk ook " evond.)

*

DAT gl8119 naar U toe komt ol U wit ontvangen
in d. showroom Speelhuisl..n 151. Breda.

Eduard Nazarskl
tel. 04749 - 1494
giro 807041

ROGGEL

Tramstraat 25

LEVERANCIER VAN TROMMEN
EN MUZIEKINSTRUMENTEN

Onze reparat-e--nfdeltng
staat met
SPECIAAL elPGELElD PERSONEEL

voor U klaar

Reparatieopdrachten worden binnen
8 dagen uitgevoerd.

CORRECTIE.
In de toelichting bij de lijst van verplichte concourswerken (bl dz 16) staat vermeld

"Geen t.rompetpar-tf aanwezig". De opmerkelijke lezer zal wel begrepen hebben. dat
er moest staan "Geen trompartij aanwezig",
Vé:RPLICHT WERK AFDELING SUPERIEURE, SECTIE

T~.MBOERKO~I'SEN.

Het verplicht werk DUTCH PERCUSSION, (superieure afdeling sectie tamboe rkorpscn ,
is in de directie een belangrijk foutje geslopen.
In A. is het roffelfiguurtje (4 twee en dertigste noten) het verbindtngs-boogje niet ver
genoeg door getrokken. Deze moet doorlopen tot eer-stvolgende zestiende noot.
ERE WIE ERE TOEKOMT.

Bij de lijst der uitslagen van het solistenconcours te Maasbracht-Beek is Ben ve rglaa ing
gemaakt. In de afdeling uitmuntendheid stond vermeld: H. Deneer , Excelsior Montfor-t
~alde 35 punten. H. Deneer was geen lid van Excelsior Montfort maar van St. Joris
~ssem.

Bij de uits lagen van het solistenconcours te Heythuysen waren 2 prijswinnaars vermeld,
resp. met 34t en 34 punten. Bij dit tweetal moest nog vermeld worden H. Deneer lid
van St. Joris weasem , hij behaalde 34 punten.
Sorry.

SCHROËN MUZIEKUITGAVEN
DE SPECIAALZAAK VOOR DRUMBANDS, KLAROENKORPSEN,
TROMPETTERKORPSEN EN PIJPERKORPSEN

NIEUWE WERKEN!!
Voor Drumband;

"

14 nieuwe welken o.c. Drukenmars von W. Crins, Stok.
kenmars van A. J. Thissen. Jumping Circus van J. G.
Schroën, Beginnen van G. W. Gerritse.
10 nieuwe werken o.o Flippermars en The Flmtstones van

Voor Klaroenkorps;

J. Jochems. Ons vaandel en Semplice van A .I. Thissen,
Klaroenen in 6/8 van J. G. Schraën.
Voor Trompetterkorps;

Paradeermars en Drumband Polka van A. J. Thissen, Pc
rademars en Polka Animato van W. J. Pokbiers. Rumba
Marianne van J. G. Schrcën.
Verder nog verschillende werken in voorbereiding.

Voor Pijperkorp!lo;

van J. Jochems 'A Sunny Srnile'. Van W. J. Pokbiets 'Polka
Jubilotc' en van H. J. Bruystens o.c. Steeds trouw, Mors
de Concours en Wilhelmina mars.

STATIONSTRAAT

'-

16

HEYTHUYSEN (Ll

tel. 04749·1989

.-l

~
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Voor speciale noten op uw overhemdenzang, behoeft
u voortaan niet meer uit de toon te vallen . . • •
Ook voor u zijn er de originel. Urbonial-engelshemden.
Op modernste wii:r.e vervaardigd

ui~

d. allerbeste grondstoffen.

Voor heren èn dames.

In de boordmaten 32 tlm 46 (is halsomtrek in cm), in de mouw
lengten 2 tlm 7 (is SS tlm 68 cm) en in zowel gewone, als ook
in me.rdere uniformuitvaeringen.
Voar uw vereniging, korps of club, af fabriek Dalfsen recht
streeks leverbaar legen inkoopsprijs.

N.V. ELCO· URBA NIAL
GOLDKAMPSTRAAT 7·9 • DALFSEN· TEL. OS293· 645 of 646

GEOPEND ELKE DAG VAN

HET ADRES IN LIMBURG VOOR:

B,xnOT 18.00 UUR

• VAANTJES

• EMBLEMEN

• ERELINTEN

• VLAGGEN

• SJERPEN

• VAANDELS

• BEKERS

• INSIGNES

• MEDAILLES

• BEDRUKTE SHIRTS naar eigen ontwerpt .

• PLAQUETTES ook voor Carnevol

met of zonder ree Ieme

SPORT. MODE. CAMPlN6
GROOTSTE SPORTVERZENDHUIS
VAN NEDERLAND
Tel. 04706 - 2154
Wij zenden U op aanvraag onze speciale

KUNTZELAERS
G.olosl•• 51 TEGELEN (Nod.r1.)

sportpriizencatalogus

of onze sportartikelen folder.

,

áe ~chi;l1lDerper~ op....

fI.- en tamb.korps st. job leuken-weert
Weert, de poort van Limburg. Het was dit maal een reis van de redactie om het oudste
pijperkorps uit het land van Weert te bezoeken. Ons doel was Leuken, waar fluit- en
tamboerkorps St. Job gevestigd is. In de woning van de voorzitter, Ber van Hoef, werden
wij gastvrij ontvangen. Bèr van Hoef, nog niet helemaal herstelt van een flinke griep
en secretaris J.Bukkems stonden ons te woord. Het "z ilveren" korps is een onderdeel
van de Schutterij welke sinds 1886 bestaat, die werd opgericht - zoals de offtciële op
richtingsdatum vermeldt - op 2 junl 1946. De Intttatiqf-nemer was de toenmalige voor
zitter, de Heer wielme-, thans ere-voorzitter. Eerst had men de bedoeling een
klaroen, of "hoornkorps" t zoals men toen deze instrumenten noemden, op te richten,
met als doel de parochmie gebeurtenissen op te luisteren en het muzikaal begeleiden
~n de schutterij in de diverse optochten. Tijdens een schuttersfeest hoorden men echter
ns een duits "Trommier und Pheifferchor". Deze muziek sloeg dermate in, dat men
het er anoniem over eens was, kost wat kost: het moest een fluiterkorps worden. Voor
het zover was, moesten nog vele problemen opgelost worden. Het eerste probleem was
natuurlijk de ftnanctën voor de benodigde instrumenten. Geen nood, want de animo was
zeer groot, niet alleen bij het bestuur maar ook bij de leden.
Ieder droeg naar vermogen een steentje bij. Zo kwam het eerste bedrag voor de aanschaf
van deze nodige attributen op tafel. De eerste instrumenten, 30 metalen fluitjes en
6 trommen, werden betrokken bij de firma Kessels uit Tilburg. De trommen waren nog
niet helemaal klaar, de vellen waren nog nat. Het bestuur was evenwel van mening, dat
<Èze ook wel in Leuken konden drogen, zij wilden geen risico lopen, hebben is hebben
en namen de instrumenten maar mee. Na het eerste enthousiasme kwamen weldra de
grotere moeilijkheden, o. a. het materiaal bleek ondeugelijk te zijn en vooral het
gebrek aan kennis bleek een grote handicap. In de persoon van de heer van -Door'en
dirigent van een harmonie en later de heer van der Heuvel werden de eerste wankele
schreden gezet op het moeilijke muzikale pad. Gestart werd met ongeveer 40 leden,
en was men na een jaartje toch zover dat men zich op een concours waagde. In 1948,
tijdens een concours te Nieuwstad. maakte men kennis met de heer Sastra.
Het bestuur wist de heer Sastra te bewegen de leiding over te nemen. Hiermede deed
het bestuur en goede greep. Het eerste werk van de heer Sastra was om de ondeugelijke
fluiten te vervangen. Er kwamen spoedig houten fluiten, die betrokken werden van een
fabrikant uit Amsterdam. Deze fluiten werden speciaal vervaardigd op aanwijzing van

St. Job in de beginperiode
St. Job heden
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qQereldbekende merken
':Drumband-'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 20068
NIJMEGEN

,

instructeur Sas tra , Deze bleken beter aan de eisen te voldoen. Onder leiding vuu ril /:('
Sastra steeg het muzikale peil met het jaar. Suksessen konden niet uitblijven.
Vooral op het Oud Limburgse Schuttersfeest was St. Job een geduchte tegensta-idc r
Zeker 10 maal klasseerde St. Job zich als beste fluit- en tamhoerkorps . Men voel de
zich sterk genoeg om buiten de Schuttersbond aan grote toernooien deel te nemen,
Als eerste van de lange lijst van suksessen staat zeer hoog genoteerd. het drumband
concours te Geulle. 1:1 de Ie afdeling behaalde men het: hoogste aantal punten in de n.a r-x
en concertwedstrijd, ~}ij de oprichting van de Limburgse Bond van 't'ambcerkorpsw
meldde zich St. Job als een der eerste korpsen. Hie rmede begon de victorie eerst edil
goed van St. Job. Een indrukwekkende lijst is hiervan getuige.
1962 Eerste bondaeoncour-s te Reuver, een Ie prijs met lof in de afdeling uttruuntendhetd ..
Dit betekende tevens promotie naar de ere-afdeling.
Het Limburgs Kampioenschap wist men met de hoogste eer in de afdeling uit
muntendheid te behalen en de wimpel mee naar Leukcri te nemen.
1963 Bondsconcours te Geleen: Ere-afdeling een Ie prijs met lof en promotie naa r dE'
Q
Superieure afdeling.
•
Marswedstrijden der lage landen te Hamont België een ie prijs n.et lof.
Tevens hoog-ste aantal punten del' Neder-lunds e korpsen.
1064 Bondsconcours te Kessel in de superieure afdeling een Le prijs m et lof.
1965 Marswedstrijd der lage landen te Hamont België een t e p r i js met lof.
Internationaal Concours te Bracht (Dld) 3x ere prijs.
Verder nam St. Job met sukses deel aan het W. M. C. te Kerkrade en wet in 196~~ er
1966. Na deze glansperiode kwam de kentering. Door omschakeling naar Sandne r
fluiten en het in gebruik nemen van discant - sopraan en altfluiten bleek niet datgene w
zijn, wat men er zich van voorgesteld had. De discant fluiten bleken onb rutkbaa r-.
Mede door deze moeilijkheid en andere diverse redenen had een groot vcrloop van 1eden
plaats. Op een gegeven moment telde St. Job nog 4 fluitisten. Maar vasthoudener. zoals
7.8 in Leuken zijn, zette men door. Er werd jeugd aangetrokken. In deze zeer- moei
lijke periode zag St. Job zich genoodzaakt om de plaats die zij zich moeizaam ver
worven had, prijs te geven. Deze moeilijke stap toonde, dat het de Wce rter.aren flLC1
aan moed ontbrak. Na langdurig beraad besloot men enkele plaatsen terug re gaan,
Dat dit besluit juist was, bewees wel het recente sukses van het afgelopen seisoen
Promotie naar de Ere-afdeling en het Limburgs Kampioenschap in de afdeling uit
muntendheid te. Kerkrade. Dit resultaat noemt Bèr van Hoef het sprekenste sukses
van het 25 jarig bestaan van St. Job. Temeer daar dit bereikt werd met hoofdz ake! ijk
jeugdleden. Zoals alle verenigingen, heeft ook St. Job zijn animators. Dit is onge-.
twijfelJ Bè r van Hoef. In een adem moeten wij dan ook de Heer Sastra noemen die
--i.naf 1948 het korps leidt en een onwisbare stempel op dit korps heeft gedrukt.
~ korps heeft geen zelfstandig bestuur, want een aparte commissie beha rttgt de bló_~
langen van de 35 muzikanten. Onder deze zijn enkelen. die sinds de oprichting lid zijn
en hun korps door dik en dun trouw zijn gebleven. Dit zijn Jan Bukkem s , tamboer en
tevens de huidige secretaris. De tv.... eede persoon van dit trouw trio is Leo Slaatn,
die buiten een zeer kundig tluitist ook nog een trefzekere schutter 1~. Slauts p r es teer-ru
het om drie jaren achtereen koning te worden, zodat hij zich met de "keizer"-titel
mag tooien. Deze prestatie telt nog meer, daar di c de eerste maal in de geschiedenis
van de schutterîj is. Derde man. maar zeker niet de minste. is de voorzitter van de
schutterij, de tamboer-maitre, voorzitter van de Schuttersbond E. M. M., de v·ic€'
voorzitter van onze bond, de he er van Hoef. Bèr, zoals zijn vele vrienden hem noemen
was 14 jaar toen hij zich meldde voor het korps, waar hij werd opgeleid voor fluitist.
Na twee jaar werd hij voor tamboer-maitre aangezocht. Tussen de bedrijven door
leerde hij nog de trom bespelen. Tijdens zijn dienstjaren heeft hij, zoals Bè r zelf zq"l,
-9

hiervan kunnen profiteren doordat hij in een militaire drumband mocht spelen.
Het 25 jarig bestaan zal natuurlijk niet ongemerkt voorbij gaan. De plannen voor deze
feestelijkheden zijn reeds in een vergevorderd stadium. De hoofdschotel zal het
Bondsconcours worden. Kosten noch moeite zullen gespaard worden om dit feest te
doen slagen. Op onze vraag, wat de toekomstplannen waren, antwoordde de heren
Bukkems en van Hoef als uit één mond: "Onze oude plaats in de superieure afdeling
weer in te nemen" .
Fluit- en Tamboerkorps St. Job: veel sukses in Uw voornemen en met Uw 25 jarig
bestaanfeest.

t
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memoriam heinz böhmer

Donderdagavond 18 maart [.L omstreeks 8 uur is vrij plotael ing» aan een
hartaanval - overleden de heer Heinz Böhmer, Hij werd 55 jaar.
De heer Böhmer was in onze Bond een algemeen bekend persoon. Sinds
1962 was hij 2e voorzitter van de Drumband, Show- en Klaroenkorps "Molen
berg" Heerlen. In samenwerking' met bestuur en leden kon hij de vereniging
tot een zeer hoog pijl brengen. Om de drumband.ttn 1962 uit een dieptepunt
te halen, werd een jeugdkorps opgericht, ook hiervan werd de heer Böhme r
voorzitter, bovendien gaf hij aan de jeugdleden zelf muzieklessen. De heer
Böhmer verheugde zich in februari j. L, samen met het bestuur en-.leden
een showreis te mogen meemaken naar Cannes/Frankrijk. Deze reis zag hij
als waardering voor het vele werk dat in de loop der jaren door de vereniging
werd verzet. In 1969 werd de heer Böhmer door distrikt f (Kerkrade) gekozen
als distriktsekretaris. In deze laatste funktie kon hiJverschillendewerkzáam
heden voor onze bond verrichten, o , a. had hij zitting in het .kommttë voor
het eerste Nederlandse Kampioenschap te Pey-Echt. Een van zijn laatste
werkzaamheden voor de Bond was het organiseren van het Limburgs
Kampioensconcours in de Rodahal te Kerkrade. De heer Böhmer was buiten
deze laalstgenoemde funkties ook jarenlang lid van het Kerkraads Symfonie
orkest, bovendien speelde hij - samen met twee broers - in een amusement
orkest, hetgeen velen in Zuid- Limburg wel bekend zal zijn. Dat velen
waardering hadden voor het werk en de persoon van de Heer Böhmer-, was
duidelijk te merken tijdens zijn begrafenis op dinsdag 23 maart te Heerlen.
Drumband "Molenberg" begeleidde hem naar zijn laatste rustplaats met
Ere-voorzitter Drs. F. J. W. Gijzeis , burgemeester van Heerlen, het
hoofd- en distriktbestuur van onze Bond en de afgevaardigden van diverse
verenigingen uit distrikt Kerkrade. Heinz, voor het vele goede werk
dat je voor ons hebt kunnen doen, blijven wij jou in dankhare herinnering
bewaren.
J. J. Kockelkorn

-10

(I

goed georganiseerde districts-solistenconcours te melderslo
Door de drumband van de Fanfare Eendracht te Melderslo werd op zondag 14 februari
in zaal VOlle ten een goed georganiseerd districts-solisten concours gehouden.
Dertien korpsen uit onze Noordelijke Districten zorgden voor 88 solisten en kleine
ensembles. Het waren overwegend jeugdige deelnemers.
Om 14.00 uur werden de deelnemers, jury en bondsvertegenwoordigers door voorzitter
Claessen van Concordia hartelijk welkom geheten en verklaarde vervolgens het concours
voor geopend.
Hierna verrichtte ons jury-lid de Heer J. Conjaerts tot ruim 20.00 uur, met volle over
gave, intensief werk om alle deelnemers van een kritisch oordeel te voorzien.
Onder leiding van voorzitter Claessen had het concours een vlot verloop.
Overwegend werden door de solisten Ie en 2e prijzen behaald.
De twaalf door de organiserende vereniging beschikbaar gestelde bekers (in enkele
afdelingen moest vanwegen het gelijk aantal punten het lot beslissen) werden gewonnen
door de onderstaande solisten.
"gd-afdeling:
î\farjon Stoffels, SteylB l., 35 pnt.; Annie Kessels, Steyl'6l, 33 pnt.;
Sybilla Ottenheym, St. Hubertus Kessel, 33 pnt.
3e afdeling:
Trio, J. Roosenboom, H. Roosenboom en M. Derks, Unitas et Fidelitas Gennep, 34! pnt.
2e afdeling:
Marjan Janssen 33! pnt, en Bart Hebben 32! pnt, beiden van St. Hubertus, Kessel.
Ie afdeling:
Trio, H. v . Heugten, H. Verstappen en H. Beckers, St. Ntcolaas Meijel, 34 pnt.
Afdeling Uitmuntendheid:
Peter Bouten, St. Hubertus Kessel, 33! pnt. j
Ere-Afdeling:
Jozef Hebben, st. Hubertus Kessel, 32! pnt,
Afdeling Superieurs:
Geert Hanssen, St. Rochus Pey-Echt, 35 pnt.
De bekers voor de hoogst geplaatste solisten voor fluit en trom werden respect. behaald
door Marjon Stoffels, Steyl'6l en Geert Hanssen, St. Rochus Pey-Echt met beiden 35 pnt .
Voordat voorzitter Claessen overging tot de prijsuitreiking dankte de Heer Timmermans,
namens de L. B. T. I de Heer Conjaerts voor het werk met zoveel overgave verricht,
de organiserende vereniging voor de perfecte organisatie, ons ere-lid de Heer Reinders
uit Kessel voor de interesse welke hij nog steeds toont voor deze vrijetijdsbesteding en
verder alle korpsen welke voor de deelnemers zorgden .

.Agekomen uitslagen

solistenconcours distrikt kerkrade

Bij de fluitisten behaalde J. Roede, Wilhelmina Kerkrade-Holz, het hoogste aantal
punten. J. Janssen St. Paulus Schaesberg, was dit bij de tamboers, beiden behaalde],
zij 36 punten. De verdere uitslagen waren:
36 pnt.
Jeugd J. Roode
Wilhelmina Kerkrade-Holz
3e afd. L. Prevoo
Olympia Heerlen
33i pnt.
2e afd. J. Janssen
St. Paulus Schaesberg
36 pnt.
34 pnt,
Ie afd. J. Kloek
Eendracht Eygelshoven
34 pnt.
Uttm, h, Fr. Rademakers
St. Paulus Scbaesberg
Ere afd. F. Daemen
St. Barbara Kakert
34i pnt.
Sup. afd. B. steijns
Eysden
30 pnt.
Het duo A. v . Deursen en J. Kloek, Eendracht Eygelshoven, klasseerden zich als beste
ensemble zij behaalden 33! punten.
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hoe een werk instuderen
lloc f'en we rkrjei met een tamboerkorps instuderen? Over dit onderwerp schreef
.Hu-. .locherns in het oktober nummer jaargang 1967. Aangezien dit onderwerp nog

aktueel is, was voor ons een reden om dit nog eens te plaatsen.
Wunncer' een instructeur van. b v. een pijperkorps een partituur met 5 partijen
outvangt, geeft hij (heel vaak voorkomend) de Ie pijper spelers de Ie partij, de 2e
pijpers de 2e partij, plus de tegenmelodie. Doch daar is men niet mee klaar. Om een
jui atc klankkleur te verkrijgen, gaat men als volgt te werk. Beschikt men over b. v.

l!. pijpers, dan geeft men 4 pijpers de tegenmelodie, beschikt men over altfluiten
,Ij,.-· hiervoor gebruiken of erbij indelen, dan 5 eersten en 3 tweede pijpers.
vu gaat men het partituurtje bestuderen. Wanneer het een mars is met Ie en 2e partij
ul us tegenmelodie en slagwerk, dan kan men meestal de inzet en de Ie reprise zo
spcl cn volgens de partijen, de 2e reprise is in de meeste gevallen een baspassage,
.t.tn moot men dez e pijpers versterken, (tegenmelodie) deze passage is dan de hoofd
-u.tk men kan er B man van maken. El' blijven dan 2 eersten en 2 tweede pijpers vuo;,
;'ugplc'Hling en slagwerk. Het trio kan vaak ingedeeld worden als le reprise, doch het~
I"\'.-.I.;l vaak V.)OI', dat men een melodie met een omspeling of een variatie. dan is weer
;'I~, u.olodie hoofdzaak, dus 8 man en 4 man voor de omspeling of 2 man voor de variatie
~'llï ...Ik en.
'~1 dr-.c e ueest moet men ook met een ander muziekwerkje te werk gaan. Dan nauwkeur-ig
-tc- -iuances en dynamiek tot zijn recht laten komen. Kijk hoe de muzikale zinnen op
'{,'!Jouwel I' ijn, in verband dat men niet op de verkeerde plaatsen ademhaalt (frasering).
l- on onderdeel waar vaak geen of weinig aandacht aan besteed wordt.
q('t xnn uodia zijn dat men voor de verdeting een paar blaadjes muziekpapier neemt
,'!l de- partijen daar volgens de sterkte opschrijft. DE' tamboers moeten heel fijntjes
\ i Lmî sch 0 n der st e u n e n. De overslagtrom en paukentr-ommen de vellen nauwelijks
ru-roer-en, alleen waar hier en daar nodig, even naar voren komen, doch dan direet
tc i-ug . De instructeur moet de leden duidelijk uiteenzetten wat hun te doen staat en wat
cr van hen verlangd wordt. Groepswijze instuderen is zeer nuttig en raadzaam.
lIr-t is eigenlijk onnodig te vermelden dat thuis studeren n 0 0 d zak e I ijk is.
Indien er in een mars of ander muziekstuk een klokmotief voorkomt. zoals in mijn
mat-s "Hallo hier New- Yo rk" moet men die paar maten het in drieën of vieren verdelen,
nna r gelang de accoorden zijn opgebouwd, dan krijgt men gelijke sterkte.
Deze raadgevingen gelden ook voor klaroen en andere korpsen. Rest mij nog te ver
melden, dat men vooral rekenschap moet houden met de aard van het werk.
'Wanneer men deze raad opvolgt, kan het niet anders of dit moet tot een prachtig geheel
leiden, waar de leden plezier in krijgen en tot suksessen zullen leiden.
J. Jochems.
I YRA

PARTIJ.

Voor het werk HOLIDAYS, verplicht in de sectie Pijperkorpsen, heeft de
compontst S. Egberts een lyra partij beschikbaar,
Het adres van de heer S. Egberts is
Obrechtlaan 110. Assen.

Te koop zo goed als nieuwe alt-sax, lage stemming. Merk "Slgnatone'".
Nieuw prijs f 800,--, te koop voor f 400,--.
Te bevragen: W. Pilich, Irenestraat 74, Nieuwenhagen tel. 04443-2415.
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Gebruikt Uw korps al de nieuwe tamboer-methode van Geo rge ,I. Kri it
(lid van de kapel de Kon. Luchtmacht) - "Leren lezen-leren tell en"
(Methode voor mars- en conce rttamboer-s)
De enige nedet-landee methode in 3 delen. waa r een beginnend en ook
reeds jaren spelend tamboer geleidelijk aan vertrouwd wordt gemaakt
met noten, maten, rttmest.ructuren , versieringen, roffels, enz.
De prijs van deze reeds veel gebruikte methode is:
deellen2
[:»,»:
deel 3
f.3,50

MUZIEKUITGEVERIJ VAN TEESELING

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

\

TENTEN VOOR ALLE DOELEINDEN GESCHIKT:
2
In de maten van 30 tot 3000 m
grondoppervlakte.
Vloeren verlichting, toiletwagens , verwarming, enz.
9

W.J. HEKKENS-REUVER

lndu.trle.,...., 18
relefoon 04704.1771

ZEILMAKERIJ • TENTENVERHUUR • ALUMINIUM JALOEZIEËN

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

Het Centrale adres
voor ALLE BINNEN- EN BUITENLANDSE muziekuitgaven voor

Harmonie, Fanfare en drumband

TOURINGCARBEDRIJF

Cf.

~ah J.1awt

JULlANAS1NGEl 39

VENRAY
TELEFOON 04780-1725

Het adres voor Uw reizen naar: CONCOURS,
MARS- EN SHOWWEDSTRIJDEN
in binnen- en buitenland
Capaciteit: 17-26-34- 36-3 7
40-41-42-45-49-50 en 54
persoonsautobussen

Tevens voor Uw uitstapjes, personeels reis
en geregeld werknemersvervoer

jong leven brunssum organiseert showwedstrijden
Het Bazuinenkorps Jong Leven organiseert op 4, 5 en 6 juni a. s , 'het districtsfestival
in het district Heerlen. De eigenlijke muzikale dag is zondag 6 juni en op deze dag
zullen dan ook showwedstrijden gehouden worden, waaraan de Limburgse Bond van
Tamboerkorpsen haar goedkeuring heeft verleend. Men heeft van deze showwedstrijden
grote verwachtingen en men hoopt op een grote deelname. De showwedstrijden zullen
worden gehouden op een betegeld terrein te Brunssum, en de wedstrijden staan open
voor korpsen met en zonder majorettengroep. Inschrijvingen gelieve men zo spoedig
mogelijk te richten aan de sekretaris van Jong Leven, de heer D. Doelen, Const.
Huygensstraat 48, Brunssum.

verlies voor 1.b.r,
De heer Jochems heeft, wegens persoonlijke reden bedankt voor verdere aktiviteiten
voor onze bond. Van af de oprichting van onze bond was de heer Jochems al~
jurylid op onze bonds- en solisten concoursen een zeer gewaardeerde kracht.
~
De korpsen onderwierpen zich gaarne aan zijn oordeel hoe hard dit ook wel eens klonk
Zijnkritische verslagen waren steeds leerzaam.
Ook als lid van de muziekcommissie deed dhr. Jochems veel goed werk.
De technische raadgevingen werden door het bondsbestuur zeer gewaardeerd.
Mijnheer Jocbems, .vanaf deze plaats hartelijk dank voor het vele werk voor onze bond
en voor onze korpsen.

geen hot pants
De Koninklijke Fanfare St. Ceacüta uit dabeek heeft een dames drumband.
Tijdens de jaarvergadering kwam een voorstel om de dames van de drumband
"hipper" te kleden, en wel in de veel besproken "hot-pants".
Het oog moet tenslotte ook wat hebben, ntetwaa.r:
Het voorstel werd echter door het bestuur afgewimpeld. Dus voor de dames geen
hot-pants. Jammer voor de muzikanten ~'~

de redactie ontving
De laatste nieuwe uitgaven van. Schroën-Muz lekuttgaven is "Jumping Circus" van
J.G.Schro~n. Een werkje voor tamboerkorpsen (scherpe en doffe trom).
Door het gebruik van verschillende effecten zoals pistoolschot - gefluit op vingers - I~
autohoorn - rimshot - beatring - is dit een leuk werkje. Interessant wordt het door de
verschillende tempt's (120 en 132.138).
Goede overgangen door het gebruik van accelerando' s en rallentando. Een werkje dat
graag ingestudeerd en gespeeld zal worden.


Nieuwe werken van de firma van Rosmalen zijn "Buitelingen Fantasie'! van Theo van
Campen, voor tamboerkorpsen (scherpe en doffe trom). Tempo aanduiding Allegro,
in 6/8 maat. Een vraag en antwoordspelletje waar ieder Boort trom aan het woord
komt. Ook geschikt voor kwartet. Moeilijksgraad ze en ie afdeling.
Van dezelfde firma is "Goed Luck" (mars). De beaetttng voor dit werk is 1e, 2e trompet
en Bastrompet in ES. Geschreven in 2/4 maat, Slagwerk is interesant geschreven.
-14
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SPEKHOLZERHEIDE

Akerstraat 96 - 98

Tel. 04445 - 2038

UW VERTROUWENSADRES

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

CONCERTTROMMEN
MARSTROMMEN

ROYAL, PREMIER, LUDWIG, WILEY.

PARADE- en DIEPTETROMMEN

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.

OVERSLAGTROMMEN

ftOYAL, KINGS, WILEY.

in diverse afmetingen, mei houten of metalen profielbanden.

KLAROENEN

STJPTON, MAHILLON, VAN ENGELEN

In bes. of es-bes, altklaroen, jachthoorn, bazuin, basklaroen in fond, recht of
trombone-model, sousapboon

PIJPERFLUITEN
.vYRA'S

SANDNER (metaal), KLINCSON, PASTALIT
KLIER

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

prachtige modellen.

Zware nylon staarten in elke gewenste kleur.

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

TOEBEHOOR
Alle merken plastic vellen, w. a. Weather King, Buifalo, Star, Everplay, Kingó"
Alle methodes voor slagwerk, klaroenen enz.

VAKKUNDIGE EIGEN REPARATIE-INRICHTING

de districten aan
het woord

.

DISTRICT Maastricht
patroonsfeest
Fluit- en Tamboerkorps St. Jozef Vaals vierden hW1 patroonsfeest op zondag 21 maart
[l. Deze tradtonele feestdag voor de Vaalsenaren werd begonnen met een eucharistie-I~
viering in de St. Jozefkerk. De H. Mis werd opgedragen voor de levenden en overleden
leden, ere-leden en donateurs en werd opgeluisterd door het St. Jozefkoor, die de
xttsea in C van A. Bruckner uitvoerden. Aansluitend hierna volgde een kort. maar
uezelttg "Ir'ühschoppen" in I1De Lindenhof' , waar s'avonds het familiefeest gevierd werd.

st. hubertus gulpen uitgebreid
De drumband van de Schutterij St. Hubertus Gulpen zal in de toekomst geheel zelfstandig
optreden, dit naar aanleiding van een besluit van het bestuur van deze schutterij.
De drumband zal verder worden uitgebreid, waardoor het muzikale peil zal verbeteren
Ook zal het band vaker op concours gaan. Naast jongens zullen ook meisjes in de
leeftijd van 12 tot 15 jaar opgenomen worden. Onder kundige leiding van instructeur
F. Jongen hoopt men de plannen te kunnen verwezenlijken.

beste jeugdkorps ontving kampioenswimpel
Het gemeenschapshuis te Margraten was vrijdagavond 29 januari geheel bezet,
toen bondsvoorzitter Hh. Jongen aan de jeugddrumband St. Sebastianus de kam
pioenswirnpel overhandigde. Het jeugdige korps had deze wimpel verworven
tijdens de limburgsche kampioenschappen in de Rodahal te Kerkrade op zater
dag 28 november.
Ook waren de prestaties van dit jeugdkorps gehonoreerd met een prachtige be
ker, die zij behaalden in verband met het hoogst aantal punten van de jeugd
korpsen : 64-i punt.
Op deze feestavond voor de leden en leerlingen van het korps met hun ouders,
werd het bonds- en districtsbestuur verder vertegenwoordigd door de heren:
W. Sta.rmans , Chr.Odekerken en P. Heuts ,
Na een welkomstwoord door voorzitter Essers van St. Sebastianus en het nut
tigen van uitstekend verzorgde koude gerechten, was het grote ogenblik aange
broken en kon bondsvoorzitter Huh. Jongen het kranige korps feliciteren en
in het bijzonder de instructeur en naamgenoot - de Heer H. Jongen. De bonds
voorzitter ging dieper in op de betekenis van jeugdwerk in deze tijd en had bij
zonder veel waardering voor hetgeen er in Margraten werd gepresteerd. Na
een dankwoord van voorzitter Esser-a van St. Sebastianus werd er nog enkele
uurtjes gezellig gefeest.
-16
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Waarom nog langer het systeem volgen
van VOORDOEN en NADOEN.
Met onze methodes leert U geleidelijk
NOTEN LEZEN, de waarde van noten en
rusten kennen, kortom alles om Uw in
strument te leren bespelen.
Alle methodes voorHAHMONIE en FAN
FARE. Voor Uw DRUMBAND: TROM,
KLAROEN, ES TROMPET en PIJPER
METHODES.
Alle methodes voor de prijs van f 3,20
Een uitgebreide methode van
M. Schneider voor de prijs van f 4,50
En dan
Muziek in elke moeilijk
"
heldsgraad.
Heel trommelendNederland spreekt er
over ~ !
Vraagt folder of proefdirectie bij:

n.v. KONEFA
Muziekuitgaven

Mensen
met smaak.

kiezen

MDEDERSCHEIM
voor uniformen
fa. N. Moederscheim en Zn
Heerlerweg 49

Voerendaal lU
Telefoon 04446-1261. Na 6 uur en l~"Hdag en n:.nda9 I 788

.Jenetueetr. 54, Rotterdam. Tel. 010-241871

•

Zonder kosten uwerzijds

LACONA

maken wij een ontwerp van

Vaandel.
Vlaggen
Schellen
bomen

UNIFORMEN
reeds lange tijd toonaangevend door:

kwaliteit
pasvorm
exclusieve modellen

Vraagl foto'J en prijzen

ter inzage.

gericht op de toekomst.
.

I

,I,

~

PAUL BRAND
VOOQ6UQC

PQ MAQIANntlAAN 174

TEL. 070 957327

Gebr. van Lange
KadeS-10

OUDENBOSCH

Telefoon 01652 - 2313. na 6 uur 2604

•
.leugdd rumband St. Sebastianus bestaat uit 15 leden, jongens en meisjes. Men
nam in 1966 voor het eerst aan een concours deel en het werd meteen een eerste
prijs.

Het eerste jaar behaalde men op de diverse wilde concoursen liefst 7 eerste
p r-ljzen. In 1970 kregen de leden nieuwe uniformen aangeboden en in februari
vnn dataelfde jaar zocht men ook aansluiting bij de L. B. T. successen bleven
'.1;1o ook verleden jaar nîet uit met de bekroning: het Limburgs Kampioenschap.
Voorwaar een grote aanwinst voor onze bond. Met het aktieve bestuur, bestaande
uit de heren H. Essers, L. Voncken, P. Steijns, F. Gaida, J. v. Laar, J. Vroomen,
H. Meertens, H. Essers en leider JeEtn Sluijsmans en met medewerking van de
kundige jeugdige instructeur, de heer H. Jongen, kan jeugddrumband St. Sebastianus
nou tot grote hoogte groeien

st. jan heer organiseert bondsconcours
i le-t laatste van de zeven bondsconcoursen in 1971 zal in het district Maastricht
worden georganiseerd door het aktieveklaroen- en tamboerkorps St. Jan Heer.
op zondag 19 september. Het ligt in de bedoeling deze wedstrijden te houden in het
complex van "Hutze St. Joeeî", De marswedstrijden zullen dan worden gehouden
op de Pater Kusterweg en de concertwedstrijden vinden plaats in de nieuwe sport
hal waa r een uitstekende air condition is. Parkeerplaatsen zijn er in ruime mate
annwez ig en verenigingen die voor de wedstrijden nog even willen repeteren
worden hiervoor in de gelegenheid gesteld. Men gelieve dit dan wel even van te
voren op te geven aan de heer P. Heuts, Dorpstraat lOB. Heer-Maastricht.
tel.: 04400-21 093~ waar men zich ook voor verdere inlichtingen betreffende
oen en ander van dit bondsconcours kan wenden.

~

DISTRICT Heerlen
limbo korpsen steunen aktion sorgenkind
Diverse Limburgse korpsen uit de omgeving van Heerlen gaan aktief meewerken om de
aktie voor het gehandicapte kind, die al langere tijd in Duitsland wordt gevoerd door het
tweede programma van de duitse televisie, daadwerkelijke steun te verlenen. Daartoe
gaat men op zaterdag 15 mei a. s , naar de wijk Merzenich van de stad Duren, waar de
v i-ijwil l ige brandweer een grote feesttent heeft geplaatst om de te verwachte grote
publieke belangstelling plaats te kunnen bieden. Het wordt een volledige Nederlandse,
aang-eleg-enheid. Na een korte optocht treden de Limburgse korpsen op, te weten:
~
jachthoorukorpa !! Edelwetss" Heksenberg; bazuinenkorps !! Jong Leven" Brunssum;
schalmeien "GIUck Auf" Nieuw Einde; fluit- en tamboerkorps "Juliana '27" Versilil:!nbosch
en showband en klaroenkorps "Antonius" Treebeek. In de feesttent is er dan gezellig
heid tot in de kleine uurtjes, waarbij de dans- en stemmingsmuziek verzorgd zal worden
doo r de blaaskapel "De Ke rnbuben" uit Nieuw Einde. Een prachtig initiatief van deze
korpsen uit het district Heerlen, dat zeker navolging verdient.
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MAASTRICHT

Antoon van Elenstraat 30-32

Tel. 04400-33834 - 33958

runuacuur kermis te bezichtigen in treebeek
IJtJ!l(lcl'dag 20 mei (Hemelvaartsdag) vrijdag 21 mei, zaterdag 22 thei en zondag 23 mei
i~ el' in het gemeenschapscentrum Chalet te T'reebeek een grote mfntatuurkerrnts te
ln-ztchtigcu , Deze kermis - uniek voor Europa - heeft al tn ttental lenplaatsen in Limburg
on Noord Brabant haar standplaats gehad en men stond steeds versteld van de natuur
g et.rouw nagebootste kermisattracties. Men moet het gezien hebben om het te kunnen
bewonderen. Bewondering was er verleden jaar o. a. ook van de N. T, S. televisie, die
vnn dl' miniatuurkermis opnamen maakte, die in het programma Th Verrekijker
v.e rden uitgezonden. Voor de organisatie - in dit geval showband Antonius Treebeek 
ls een en ander zeer aantrekkelijk gemaakt door de bouwer van deze kermis, de heer
-l . Nel is uit Treebeek, want er wordt tevens een grote francy fair gehouden, alles onder
de naam "Wor'lds mini-fair". De duizenden brandende lampjes en de draaiende kermis
n ttr-icbuten alsmede de drukte bij de Fancy fair vormen een groots beeld.
De heer NeUs wil gaarne in alle plaatsen in Limhurg zijn kunstwerken komen tonen.
OBI reeds een inzicht in het geheel te krijgen kan op bovengenoemde data reeds in
àilr. ..
T l'eebeek terecht.


DISTRICT Roermond

Instructeursexomen te roermond
Opnieuw was er in Roermond een kandidaat voor het examen instructeur. Dit maal werd
H. Kuiltjes uit Maasniel aan de tand gevoel door de examencommissie, waarin zitting

hadden: direkteur P. Schnitseler van de muziekschool Roe rmond, docent J. Schobben
en de heer W. Ptl ltch als gecommtteerde van de L. B. T. Namens de bond was de heer
W. Starmans aanwezig. De candidaat kwam vrij goed door het examen en kon na afloop
hel diploma instructeur-klaroen in ontvangst nemen.
Di r-ekteu r Schnitzeler en ook docent Schobben wezen er in een gesprek nogmaals op,
dal het zeer voornaam is in de nabije toekomst toch vooral uniforme examen-eisen
aan de dtve ree muziekscholen op te stellen.
Sa men met de geslaagde kan zich ook het klaroenkorps St, Urbanus Maasniel in het
succes van haar tamboer-maître verheugen.

zilveren jubilaris bij exelsior montfort
Zondag 14 maart was er weer feest bij fluit- en tamboerkorps Exelsior Montfort,
men een »Uveren jubilaris gaan huldigen tijdens een sobere bijeenkomst
.r, Hawinkels had zich 25 jaar geleden als lid aangemeld en dit feit werd. nu gevierd.
liet korps had zich in haar clublokaal opgesteld en de korte huldiging werd geopend
»iet het Limburgs Volkslied. Bondsvoorzitter Hub. Jongen had veel waardering voor
de opoffer'Ing sz in van de jubilaris en tot besluit van zijn toespraak overhandigde hij
de »tlveren federatiespeld aan de echtgenote van de jubilaris en verzocht mevrouw
Huwlukets dit ereteken bij haar echtgenoot op te spelden. Exelsior bleef niet achter
~.n bij monde van voorzitter J. Roumen bood hij namens bestuur en leden een prachtige
~;pjegel aan.
Een hl jna voltallig hoofdbestuur van de L.B. T. was bij deze huldiging aanwezig.
nondsvoo i-zl tte r Hub, Jongen werd "en passe': tot erelid van Exelsior gepromoveerd.
Tot besluit was er nog een gezellig samenzijn, nadat de zilveren jubilaris op
oroo tioncl e wijze een dankwoord had gesproken,
Nu kon
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