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UNIFORMPETIENFABRIEK

J. G. A. MARTENS
Paardestraat 43- SITTARD- 04490·5619

Prinsenslrool31-KATWIJK AAN ZE:- 01718-13878

FABRIEK VOOR UNIFORM-LIVREI-EN SPORTPETTEN

Maandelijks Kontaktorgaan van de

Voorzitter:
Hub Jongen, Heerlen
Grasbroekerweg 141

Limburgse Bond
van Tamboerkorpsen

Secretaris:

Beschermheer: Mr. Ot. eH. J. M. A. VAN

Tel. 045-711347

M. Beekers , Reuver
Karel Doormanlaan 24
Tel. 04704-1727

socr. Commiuoris

der Koningin

in de pror;ncif: Limburg

Redaktie: W. Pilich, Irenestraat 74, Nieuweahagen
te) • 04443 - 2415
W. Starmans , wtjenweg 197, Treebeek
tel. 045 - 212536

Be taa rgang no. 6

Penningm. -Adminis t rateur:
C. Tfmmet-mans , Steyl- Tegelen
Parkstraat 7 - Tel. 04706-2748
Pos tgi ra: 17 50 143
Boerenleenbank, Tegelen
Bankgiro: 150502966

nieuws van de administratie
BONDSCONCOURSEN:

27
4
8
22

juni
juli
aug.
aug.

Juliana, Pev-echt
Wilhelmina, Kerkrade-Holz (50-jarig bestaan)
Manuela, Nieuw- Einde, Heerlen
St. Job, Leuken-Weert (25-jarig bestaan)

5 sep, St. Cathartna , Leunen- Venray
19 s ep. St. Jan, Heer
FESTIVAL

11 juli Wilhelmina, Kerkrade-Holz

SECRETARIAATSWIJZIGING EN

Trommelkorps St. Margaretha, Ittervoort.
Voorheen: A. Ramaekers, Neelstraat 1, tttervoort.
Thans
: J. Lamerigts, Raevenstraat 16, Ittervoort.
Fluit- en Tamboerkorps St. Jozef Vaals.
De secretaris dhr. W. Eijkemboom is verhuisd van Akenerstraat 8 naar Heuvel 25 te
Vaals.
Drumband- en Bazuinenkorps Jong Oranje Heerlen.
Voorheen: A. Peters, Trompstraat 13, Heerlen.
Thans
: F. v/d Berg, Duivenstraat 6, Ver's il iênboach Heerlen.
BEDANKT ALS LID VAN DE L. B. T •

..., Drumband Fanfare Aurura, Baexem en Drumband Fanfare Vriendenkring Swolgen.
NIEUWE LIDKORPSEN

Drumband Schutterij St.Antonius Panheel, mged. in district Weert.
Sec r, : C. Mans, Pasweg I, Panheel.
Drumbandfanfare St. Martinus, Itteren-Maastricht, inged. in district Maastricht.
Secr. : R. Dolmans, Sterkenbergweg 12, Itteren-Maastricht.
Vrienden van harte welkom in onze organisatie
=========~================================================

TE KOOP; 40 KOLBAKKEN, in zeer goede staat, zwart met rood bovendeksel.
te bevragen: W. Starmans , Weijenweg 197, T'reebeek, tel. 045 - 212536.

==========================================================
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K. BAKKER en ZN.
Tel. 045 - 213757

Slakkenstraat 67

HOENSBROEK
VOOR HET HUREN VAN:
*FEESTTENTEN
*DANSVLOEREN
*PODIUMS
• GELUIDSINSTA LLATIES
*VERLICHTING
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TIEROLFF-MUZIEKCENTRALE

Markt 92

Tel. 01650-34551

landelijke kampioenschappen 1971
De Nederlandse kampioenschappen voor tamboerkorpsen van de Federatie van
Katholieke Muziekhonden in Nederland zullen gehouden worden op 12 september a. s.
te Honselersdijk (Zuid-Holland). De organisatie is in handen van de Zuid-Hollandse
bond. Als verplichte werken voor deze kampioenschappen gelden de verplichtgestelde
werken voor de bondsconcoursen 1971. Er dient een marcherend en een stilstaand
werk gespeeld te worden. Totaal zullen 22 korpsen aan dit concours deelnemen enwel
uit,de afdeling Uitmuntendheid, Ere-afdeling en Superieure afdeling.

bondsconcours kerkrade

p zon dag 4 juli
De voorbereidingen voor de festiviteiten rond het 50- jarig bestaansfeest van fluit en
mboerkorps Wilhelmina Kerkr-ade-Holz zij in volle gang. Daar het korps met vele
~renigingen vriendschapsbanden onderhoudt, verwacht men een grote opkomst van
deze verenigingen tijdens het bondsconcours op zondag 4 juli en het festival op zondag
11 juli. De belangstelltng van de diverse korpsen, vooral uit het eigen district. is tot
heden evenwel nog maar matig en men verwacht dan ook vooralsnog een groot aantal
inschrijvingen.
Inlichtingenomtrent een en ander worden U gaarne gegeven, indien U even een berichtje
stuurt naar Postbus 170 te Kerkrade.
Voor het gouden jubileum heeft "Wtlhe'lmtna I! een groot feestprogamma samengesteld.
Het zal het symphatieke korps uit Kerkrade-Holz zeer zeker niet aan helangstelling
ontbreken, t.emeer daar het reeds 10 jaren geleden is, dat Wilhelmina dergel ijke fes
tiviteiten heeft gehouden.
0

ingezonden
Geachte redactie
In verband met familie relaties ben ik een geregelde bezoeker in Huize St. Anna te Heel.

een tehuis voor minder validen Bij mijn laatste bezoek was ik getuige van een.
bijzondere gebeurtenis.
Ter gelegenheid van Koninginnedag, bracht de harmonie van Heel met hun Klaroenkorps
een bezoek aan dit gesticht, of laten wij het zo noemen, Huize St. Anna. Ze gavan daar
~"':n concert van een uur en brachten de jeugd van dit huis een aangename verpozing.
.,.heb genoten, niet alleen van de goede muziek, maar meer nog van de vreugde van de
Jeugd van Huize St. Anna. Na afloop werd de directeur van dit gezelschap door de jeugd
bestormd, allen wilden hun dankbaarheid betuigen. Deze jeugd is spontaan. De directeur
was zichtbaar geroerd.
Wat ik met dit verslag bedoel: Laat dit voor onze verenigingen een voorbeeld zijn en
laat ons proberen om een zonnetje te brengen in het leven van de velen, die volgens
"de maatschappij" minderwaardig zijn. maar die het waard zijn om er voor te werken.
Laat ons dankbaar zijn, dat wij gezond zijn en mogen werken als bestuur of als lid
mogen musiceren.
Wij kunnen dit nogl ; Velen kunnen dit niet meer.
Breng eens met Uw vereniging een bezoek aan een dergelijk gesticht of een bejaarden
tehuis, zij zullen U dankbaar zijn.
W. Meeuwlssen, Echt.
-3

Muziek-Drumband- Majoretten- Uniformen

J.P. MOL n.v. BREDA
HET BEDRIJF;
DAT uniek ;$ en alles heelt op UNIFORMGEBIED,
omdat alle artikelen in eigen bedrijf worden vervaardigd.

*

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

1

neigeen reeds vele korpsen nebben ondervonden

DAT een zeer uitgebreide showroom heelt
en deskundige voorlichting kan geven,

*

i

DAT door heet Nederland reist
dus voor nazorg geen angst.

DAT telefonisch is te bereiken onder nr (01600) 317 50 (3 lij,.uln)
of na 18.00 uur 3175] - (01607) 3378

om een

op een door U gewenste dag en uur.

OAT

graag naar

U

toe- kOmt 0'

U wil

afspraak Ie

(n8~uurlijk

maken

ook ',avonds)

i

ontvangen

in de showroom Speelhuislaèln 151, Breda.

f

Eduard Nazarski
tel. 04749 - 1494
giro

ROGGEL

Tramstraat 25

807041

i

....

LEVERANCIER VAN TROMMEN
EN

:VIIJZIEKINSTRI1MENTEN

I
Onze reparatie-afdeling
sraat met
SPECIAAL OPGELEID PERSONEEL

voor U klaar

Reparatieopdrachten worden binnen
8 dagen uitgevoerd.

lijst verplichte werken limburgse kampioenschappen 1971
Verplichte werken voor tamboerkorpsen voor de Limburgse Kampioenschappen 1971.
De jeugdafdeling töt en met Ie afdeling spelen één verplicht werk te kiezen uit de drie
verplichte werken. De afdeling uitmuntendheid tot en met superieure afdeling één ver
plicht werk en zij dienen twee vrije nummers op te geven, hiervan kiest de jury één
nummer.
TAMBOERKORPSEN
Jeugd afd.

3e afdeling

Beginnen (mars)
G. W. Gerritse
Jeugdrnars No. 3
Egberts
Tamboerwals voor Jeugddrumb. Egberts
1 L Union
-Excercitie-marsen
Trommars No. 9

Schro~n

Konefa

Tierolff
Schro~n

Roelofsen
van Veluwe
Schneider

Tierolff

Pico
Irka
Stokken- mars

Gerritse
Gerritse
Thissen

Schrol!h

Urtain
Jumping Circus
Fantasie der Tamboers

Schro~n

Schro~n

Schro~n

Schro~n

Jochems

Rosmalen

Uitmuntendheid Fryske Middey
Onze Federatie Mars
Ex Tempore

Egberts
Geri:'1tse
Thissen

Schro~n

Ere afd.

'I'he Flying Drumstiks
De Kampioenen
Drumbands en Avant

van Campen
Stalmeier
Stalmeier

Tfeeolff
Molenaar
Molenaar

Sup. afd.

Circus Galop
Koncert voor Marstamboers
Happy Drums

Tesink

Tierolff

W~
Ie afdeling

Konefa
Schro~n

Schroën

Konefa
Schro~n

Schro~n

Schro~n

Schro~n

Schroën

Levensvreugde
Evergreen mars
My Little Ann

v, Veluwe-Sprink

Egbe rts- Sm its
Senden

Konefa
Tierolff
Schroën

3e afdeling

The Blue Jackets mars
Vrolijke Pijpers
Mazurka

Egberts-Smits
Sprink-Schneider
Sprink-Schneider

Tierolff
Konefa
Konefa

2e afdeling

Polygonum
Berg en Dal
Scotland for Ever

Egberts-Smits
Pakbiers
Egberts-Smits

Tierolff
Tierolff
Tierolff

Ie afdeling

Polka JubiIata
Vrolijkheid Walsje
Le Debut

Pakbiers
Peetoom
Kl-ein-Sauren

Konefa
Tierolff

PIJPERKORPSEN
Jeugd afd.
'.
.iWt

Uitmuntendheid Wilhelmina Mars
Vigilat ut Quiescant
Swing Festijn

Bruystens
de Jong-Egberts
Pakbiers
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Schro~n

Schro~n

Tierolff
Schro~n

~r speciale no~en op uw overhemdenzang, behoeft
u voortaan niet meer uit de toon te vallen ....
Ook voor u zijn er de odginele Urboniol-engelshemden.
Op modernste wijze vervaardigd uit de allerbeste grondstoffen.

Voor heren èn dames.
\n de boordmoten 32 tlm 46 (is holsomtrek in cm), in de mouw
lengten 2 tlm 7 (is 58 tJm 68 cm) en in zowel gewone, als ook
in meerdere uniformuitvoeringen.

Voor uw vereniging, korps of club, of fabriek Dalfsen recht
streeks leverbaar tegen inkoopsprijs.

N.V. ELCO, URBA NIAL
GOLDKAMPSTRAAT 7 - 9 - DALFSEN - TEL. 05293 - 64S af 646

GEOPEND ELKE DAG VAN

HET ADRES IN LIMBURG VOOR:

8.3(1 TOT HlOO UUR

* VAANTJES

* EMBLEMEN

* ERELINTEN

• VLAGGEN

• SJERPEN

• VAANDELS

* BEKERS

* INSIGNES

* MEDAILLES

* BEDRUKTE SHIRTS naar eigen ontwerp,

• PLAQUETTES ook voor Ccme vcl

met af zonder reclame

SPORT. MODE. CAMPING
GROOTSTE SPORTVERZENDHUIS
VAN NEDERLAND
Tel. 04706 - 21S4
Wij zenden U op aanvraag onze speciale

KUNTZELAERS
Gro•••Ir. 51 TEGElEN (N.d.rl.)

sportprijzencatalogus

of onze sportartikelen folder.

,

Ere-afd.

Sup-afd,

Mars de Concours
Horse Race
A Sunny Smile

Bruystens
Rijsmus
Jochems

Schr-oën
Schroën

Vivat Roermond
Jacqueline
Paradewals No. 1

Jocherns
Jochems
Jochems

Tierolff
Tierolff
Tierolff

Brinkman
Egberts

Konefa

Schro~n

KLAROENEN IN BES
Jeugd afd.

Head Up mars

De Jeugd Vooraan
Jong Nederland

3e afd.

~.

2e afd.

Ie afd.

Brinkman

Konefa
Tierolff

De Kleine Garde
Ons Vaandel
Mars de Klaroen

v, Veluwe
Thissen

Flipper mars
Gemini 6 mars
Simplice mars

Jochems
Jochems
Thissen

Schro~n

Intendance Defilêermars
Drumband Show
Ick Dien

Sprink
Brinkman

Konefa

Rus kus

Cammenga

Konefa

Schroén
Tierolff
Schroën
Schro~n

Tierolff
Tierolff

Uitmuntendheid Dummerboy
Kat ja Poika
The Flintstones

Ruskus

Egberts-Smits
Jochems

Tierolff
Tierolff
Schroën

Ere-afd.

Kiaroenen in 6/8
Petro-Beguine
Monte Carlo

SchroM
Smits
Jochems

Sch.roën
Tierolff
Tieroiff

Sup-ufd,

Piuk de Dag
Sound of Jazz
4 Moderne Dansen No.!

Egberts-Smits
Smits

Tierolff
Tierolff
Tierolff

Dés ire de Pauw

TROMPETTEN IN ES
Jeugdafd.

....

3e afd.

2e afd.

Ie afdeling

Zwevende Jeugd

Sprink-Schneider

Konefa

Vrolijke Jeugd mars
De jonge Garde mars

Sprink-Schneider
Sprink-Schneider

Konefa

Irene Wals
Kleine Quadrille
Trompet Festijn Poika

Brinkman
v. Veluwe
Jansen-Smits

Konefa

Paradeermars
Kar-in
Kaveleriemars

Thissen
Reijnhoudt
v. Veluwe

Molenaar
Molenaar

Mill-Hill Wals
Drumband Polka
Steeds Vooruit

Pakhier-a
Thissen
Thissen

Schroién
Schroién
Sch.roën

Schroién
Pakbiers
Thissen

Schroién
Schroién
Schroën

Uitmuntendheid Rumba Marianne
Parade Mars
Moon Shine Mars
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Konefa

Konefa
Konefa
Schro~n

ClOereldbekel1de merkel1

':Drumbal1d- 'Crommel1 :

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

daar
zit
muziek
•

In

,

~

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

w. Schreeven

PLEIN 1944
TELEFOON 20068
NIJMEGEN

,

Ere-afd.

Sup. afd.

Polka Animato
Joh.WillemFriso' s Band Mars
The Swinging Band

Pakbiers
Egberts
Bosch-Schneider

Schro~n

Trouwe Vrienden
Trumpets Holyday
Zauberklang Mars

Pakbier-s
Jansen-Smits
Egberts-Smits

Tierolff
Tierolff
Tierolff

Molenaar
Molenaar

JACHTHOORNS c. q. in combinatie met ES TROMPETTEN

Jeugd afd.

Juntorenmars No. 6
De vrolijke Jeugd
Op Mars

.ransen-Schnetder Konefa
Sprtnk-Schneider Konefa
Egberts-Smits
Tierolff

3e afd.

Vrijheidsmars
Parade in ES
Les Jeunes

Verheven
Egberts-Weistra
Egberts-Smits

2e afd.

The Two Stars
Limburgia Mars
Met Wapperende Vanen

Egberts-Smits
Tierolff
Verheyen-SchneiderKonefa
Egberts-Smits
Tierolff

Le afd.

Woud Klanken
Twist Boys
Prima Ver a

Egberts-Smits
Tierolff
Egberts-Smits
Tierolff
Verheyen-SchneiderKonefa

IDitmuntendheid Inter Anna Caritas
Le Petit Chasseurs
Popularis

Verheyen-SchneiderTierolff
Egberts.-Smtts
Tierolff
Egberts-Smits
Tierolff

Ere-afd.

Our Patriek
Artistico
Varianta

Verheyen-SchneiderTierolff
Jochems
Tierolff
Egberts-Smits
Tierolff

Sup. afd

g'tëata Rumba
Sinte Ba.rbara
Ellen Cha-cha

Egberts-Smits
Egberts-Srilits
Jansen-Smits

..

..

Tierolff
Konefa
Tierolff

Tierolff
Tierolff
Tierolff

SCHROEN MUZIEKUITGAVEN
STATION STRAAT

16

HEYTHUYSEN (L)

ll:.

tel. 04749·1989

de speciaaluitgeverij voor Drumbands,
Klaraen- en Trampetterkorpsen, Pijperkorpsen.

NIEUWE WERKEN!!
Voor Drumband;

"ACCENTENSPEL" van W. J. Pokbiets. ,;K.M.S, mors" van C. Roe
lofsen en "DUBBELSPEL" van A fv\. Jenscon.

Voor Klaroenkorps; ..fOXTROT

BELLA"' van J. Vlilm,

Voor uitgebreide Es-bezetting;

,.LANGE WAPPER"·

••DE LANSIER"' en

",PAT

MARSSJ". Deze 3 werken van de Vloornse componist F. H. Ceenc.

Voor Pijperkorps;

"SWING FESTIJN" van W. J. Pakbiers en "LA BAiON" van P. H.
Welters.
Vraag eens een werk op zicht onder opgave van bezetting en gewenste moeilijkheidsgraad
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de <'lchiil1lverper<'l op

.

jeugddrumband manuela nieuw-einde
De jeugd neemt in onze maatschappij een zeer voorname plaats in. Steeds vaker moeten
de handhavers van de openbare orde ingrijpen bij manifestaties en excessen, Ongetwijfeld
de tol, die men moet betalen voor de "welvaar-t'", zoals die.in ons land bestaat.
"Het word steeds moeilijker de jeugd op te vangen" is een vaak gebezigde zins snede door
jeugdleiders en besturen van verenigingen, die met de jeugd temaken hebben. Het is
daarom des te opvallender, dat wij bij de jeugddrumbande. die aangesloten zijn bij
de Limburgse Bond van tamboerkorpsen, een opgaande lijn kunnen waarnemen. En niet
alleen bij deze jeugddrumbands, ook de "grote'tkorpsen tellen veelal tal van jeugdige
leden. Het is de basis, waarop de ve ren lg lngen kunnen doorborduren, Dit is ook een
punt, waaraan beschermheer Mr. Dr. eh. van Rooy en het noofdbestuur van de L. B. T.
grote waarde hechten. Het is vooral de jeugd, die in de Limburgse tamboerkorpsen
wereld de nodige aandacht verdient.
In deze rubriek hebben wij tot nu toe alleen aandacht geschonken aan personen en
verenigingen, die door hun prestaties c, q. verdiensten in de belangstelling stonden.
Aangezien jeugddrumbands hierdoor veelal niet op de voorgrond zouden kunnen treden,
willen wij hierbij jeugddrumband Manuela uit Nieuw Einde Heerlen als voorbeeld stellen.
In de Heerlense wijk Nieuw Einde was er volop gelegenheid muziek te beoefenen,
Zo was en is er een fanfare, fluit- en tamboerkorps en een schalmeterkorps. Er heerste
echter de overtuiging, dat er voor de jeugd-en vooral de kleinere-jeugd- teweinig
mogenlijkheden waren en zo namen i~ 1959 de heren J. v.d. Veen, J.Kastermans,
J. Schoonderwoord en J. Theeuwen het initiatief om een jeugddrumband op te richten.
Dit werd direct al een groot succes, want hiBben niet al te lange tijd stonden er meer
dan honder-d leden in de leeftijd van 6 tot 14 jaar ingeschreven. Om deze kinderen echter
voortdurend op een verantwoorde wijze op te kunnen vangen, moeten er grote flnanctële
mtdddelen voorhanden zijn. Bovendien is het dan ook zeer moeilijk deze jongens en
meisjes op de juiste wijze te kunnen begeleiden, mede doordat het de bestuursleden op
dit punt vaak aan de nodige ervaring ontbreekt. Het is voor het hoofdbestuur van de
L. B. T. misschien een punt van discussie te onderzoeken, in hoeverre er mogelijkheden
zijn jeugdleiderscursussen te gaan houden, hetgeen vele voordelen met zich mee zal
brengen bij de begeleiding vandc jeugdleden. Jeugddrumband Manuela heeft inmiddels
een andere koers gekozen. Men gaat nu de zaak geleidelijker aanpakken en dan
langszamerhanè uitbouwen. Er waren te veel te jonge leden bij het korps. Men heeft
het geprobeerd met een junioren en een s enio renko rps , maar de moeilijkheden bleken
onoverkomelijk, ook al omdat men te weinig medewerking kreeg van de ouders van
deze kinderen. Nu heeft men het korps gereduceerd tot een 45-tal leden en verschijnt
men op vele festiviteiten in onze provincie. Ook reist men enkele keren naar Duitsland~
en Belg-ië om daar het kunnen te tonen. Muzikaal is er overigens ook een en ander bij
Manucla gebeurd. Na de heren Franssen, lloosten en Kastermans is de muzikale
leiding nu in handen van de heer J. .ransen. Deze jeugdige instructeur wil de kinderen
op een verantwoorde wijze de muziek bijbrengen en hij is dan ook begonnen met de
kinderen noten te leren. Men heeft dan ook van de Jeugddrumband grote verwachtingen.
Het korps komt nu uit in de tweede aîdeltng. Men wil het evenwel ook niet te hoog gaan
zoeken, want men kamt hier met het probleem, dat de jongens en meisjes, die de
leeftijd van 14-15 jaar bereiken. zich te oud voelen en veelal de vereniging verlaten.
De ondergrond is er momenteel wel en dat geeft goede hoop voor de toekomst van
Manuela, waar een zeer aktief bestuur de touwtjes in handen heeft Grote verwachtingen
heeft men ook van de uitbreiding, die onlangs plaatsgevonden heeft. Men heeft een
drretal Iyras aangeschaft en zo mogelijk zal dit aantal in de toekomst uitgebreid wor
den, zodat men een groot lyra korps krijgt, hetgeen een unieke onderneming zou zijn.
-10
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Een goede onderlinge samenwerking kweken zal echter het voornaamste doel blijven.
Samenhorigheidsgevoel is er in ieder geval reeds duidelijk te bespeuren bij de voor
bereidingen voor het bondsconcour-s, dat jeugddrumband Manuela op zondag 8 augustus

a. s. gaat organiseren. Op het sportparkcomplex De Varenbeuk zal een grote feest
tent worden geplaatst. De marswedstrijden worden gehouden op een van de halfver-,
harde bijvelden en voor stilstaande werken heeft men de beschikking gekregen over de
kiosk van de gemeente Heerlen. Verder kan men ook gebruik maken van de unieke
accomodatie van het sportpark. Het programma vermeld voor zaterdag 7 augustus o. a.
een muziek festival en feestavond. Zondag 8 augustus worden reeds' smorgens enkele
duitse korpsen begroet en zal men tijdens het frUschoppen de vriendschapsbanden ver
stevigen. Ook zondagavond is er dan weer een feestavond, nadat het programma van
het bondsconcours is afgewerkt. Jeugddrumband Manuela zal kosten nog moeite sparen
om alles op rolletjes te laten verlopen. Gezien de goede organisatie en de uitstekende
-:: ~~comodatie verwacht men dan ook een grote deelname, zowel aan het bondaeoncours
'4p zondag alsook aan het muziekfestival op zaterdag.

Jeugddrumband Manuela
in haar huidig-e

samenstelling.

nieuwe uniformen
KAKERT-SCHAESBERG. Showband Ba rbar-a G.A. kreeg nieuwe uniformen. De officië
le uitreiking, die vooraf ging aan de uitreiking van de kamp ioenswlmpels , werd ver
richt door de secretaris Fr. Palmen. Hij deed dit met de woorden: II De meeste mensen
denken bij het horen van het woord "uniform", niet verder dan een mooi gala-pak en
ver-l lez en deeigelijke betekenis uit het oog. Uniform betekent niet alleen een zelfde
, :'~dij, maar ook enigheid. Enigheid naar het streven naar een gezamelijk doel. Laten
-~ij, aldus de spreker, ons waardig tonen dit uniform te dragen, als teken van algehele
enigheid. Vervolgens reikte hij aan de voorzitter de uniformpet uit. Waarmee door dit
symbolische gebaar de uitreiking een feit werd.
SCHAESBERG. Koninklijke Fanfare Aloyatana Schaesberg werd in het nieuw gestoken
en hiermee uiteraard de drumband. Voor deze nieuwe kleding zorgden het aktive
dames comité, onder leiding van de voorzitster Mevrouw Witjes-SchrouL De uitreiking
geschiedde tijdens een plechtige bijeenkomst in het "Strepe rkr'uis".
KERKRADE. Klaroen- en Jeugddrumband St. Barbara Kerkrade-Chevermont kregen
eveneens nieuwe uniformen. De aanschaf werd mogelijk gemaakt door een comité onder
leiding van de oud-voorzitter p, H. Maassen en het damescormté. Dit buitengewone
aktieve comité zorgde, door diverse akties, liefst voor + f'l . 7000 VOor het uniform
fonds. Zondag 9 mei werd voor het eerst de uniformen in gebruik genomen, tijdens
een festival te Raamsdonkveer in Noord-Brabant.
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instructeurs waren bijeen
De opkomst van de zijde van de instrukteurs viel ietwat tegen. Zij, die zich evenwel
de moeite getroost hadden om naar Echt te komen, hadden een zeer interesante en
leerrijke middag. Daarom mogen wij rustig vaststellen, dat deze eerste instruktiemid
dag geslaagd is en zeker waard is herhaald te worden. Het bondsbestuur had de heer
Janssen uit Amsterdam aangezocht om deze middag te verzorgen. Hiermee deed het
bestuur een goede keus, temeer daar dhr. Janssen twee jaar als jury-lid voor de
L. B. T. gefungeerd heeft en de aard van het slagwerk van de Limburgse korpsen kende.
Deze bijeenkomst had een gemoedelijk karakter, dit kwam wel door de smeuïge wijze
waarop; de l:zing gebracht werd.
De heer van Zijl leidde dhr. Janssen in en besloot
zijn inleiding met de' woorden: "Het bondsbestuur
wil de instucteurs geen enkel systeem opdringen,
maar is van mening dat het goed is, dat de instruc
teurs hierover een inzicht krijgen.!! Dit zelfde onder
streepte dhr. Janasen nogeens uitdrukkelijk. Hij be~
zijn lezing, hoe het oude systeem ontstaan is en hoe ~
dit systeem zich verder ontwikkeld heeft. Vervolgens
ging de spreker verder over de eerste beginselen van
het bespelen van de trom. voo ralover de opbouw
\if8:~f.SI
roffels ging woordvoerder nogal diep op in. In zijn
dhr.Janssen aan het
verder betoog, met de nodige voorbeelden doorspekt,
wo 0 r d .
kwam het er steeds op neer: "meer aandacht aan de
roffels. 11 Dit is de grondslag van de goede tamboer in elk systeem. De instructeurs
volgden met interesse het betoog van de spreker. Dit-bleek wel uit de vele vragen die
kwamen over verschillende onderwerpen. De geplande pauze moest verschoven worden
omdat steeds meer vragen gesteld werden. Dhr. Janssen wist op alle vragen een be
vredigend a:atwoord te geven en met de nodige voorbeelden te verduidelijken.
Na de pauze werden de voornaamste punten uit het SONMO concours regelement behan
deld. Over de duur van het optreden werd nogal druk gediscuteerd. D3r Jansen gaf uit
leg en zijn visie over dit punt. De discussies over verschillende punten uit dit riteuwe
reglement, welk zeer waarschijnlijk in 1972 gehanteerd zal worden, werd door de
heer van Zijl geleid.
Na deze geantmtneerde discussies behandelde dhr. Janssen diverse voorslagen. Dhr.
Janssen besloot zijn lezing met de instructeurs nogmaals op het hart te drukken: denk
om de roffels.
Uit alles bleek wel, dat Dhr Jansaen een voorliefde heeft voor het marine systeem.
Hij stak dat ook niet onder stoelen of banken. Gezien zijn marine opleiding is dat ook;
niet verwonderlijk. Hij moest evenwel toegeven dat men vooral in de nieuwe werken ~
met zijn ingewikkelde figuren, naar het nieuwe systeem moet grijpen.
De bondsvoorzitter toonde zijn belangstelling en was een uurtje aanwezig om in de
pauze de instructeurs te danken voor hun opkomst en belangstelling. Hij deed een beroep
op de aanwez lgen om bepaalde suggesties voor de volgende instructies middagen.

HART ELIJK DANK
Aan de Heer J. Janasen te Amsterdam voor de instructies. zo voortreffelijk door hem
gegeven, op onze instructeursmiddag te Pey-Echt, op 24 april j.l.
Tevens ons Bondsbestuur voor het genomen initiatief.
Hopenlijk zullen spoedig meer van deze instuctiemiddagen volgen.
J. H. Berghs, mstr. Roermond
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Gebruikt Uw korps al de nieuwe tamboermethode \':10 Ceo r'ge .I. Knil
(lid van de kapel de Kon. Luchtmacht) - "Leren lezen-leren tellen"
(Methode voor mars- en concerttamboers)
De enige nede rlandee methode in 3 delen. waar een beginnend en ook
reeds jaren spelend tamboer geleidelijk aan vertrouwd wordt gemaakt
met noten, maten, ritmestructuren, versieringen, roffels. enz.
De prijs van deze reeds veel gebruikte methode is:
deel 1 en 2
i . 3,-deel 3
1. 3,50

MUZIEKUITGEVERIJ VAN TEESELING

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

TENTEN VOOR ALLE DOELEINDEN GESCHIKT:
2

In de ma ten van 30 tot 3000 m
grondoppe rvi akte.
Vloeren, verlichting, toiletwagens, verwarming, enz.

W.J. HEKKENS-REUVER

~:';;::'::;~~~771

ZEILMAKERIJ • TENTENYERHUUR • ALUMINIUM JALOEZIEËN

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

Het Centrale adres
voor ALLE BINNEN- EN BUITENLANDSE muziekuitgaven voor

Harmonie, Fanfare en drumband

TOURINGCARBEDRIJF

C;.

van

J-fawt

JULIANASINGEL 39

VENRAY
TELEFOON 04780-1725

Het adres voor Uw reizen naar: CONCOURS,
MARS- EN SHOWWEDSTRIJDEN
in binnen- en buitenland
Capaciteit: 17-26-34-36-37
40-41-42-45-49-50 en 54

persoonsautobussen

Tevens voor Uw uitstapjes, personeelsreis
en geregeld werknemersvervoer

de districten aan
het woord

.
District KERKRADE

wimpeluitreiking voor kakert
De laatste wimpels van de Limburgse .xamptoenschappen werden uitgereikt te
Schaesberg bij Showband Barbara G. A. Kakert. Koninginnedsg, vrijdag 30 april had
z tchde Barbara-familie verzameld in hun home "rt Berbke"; om de wimpels, behaaloe.;
tijdens de Limburgse Kampioenschappen in ontvangst te nemen. Voor deze plechtig
heid waren aanwezig bondsvoorzitter Hub. Jongen, H. Logister als districts-voorzitter
en W. Pilich. Hub Jongen zeide verheugd te zijn om voor deze gebeurtenis naar de
Kakert te kunnen komen. Het was nog niet voorgekomen, dat hij twee wimpels aan één
korps kon uitreiken I nl. voor de drumband sectie in de Le afdeling en voor de pijper
korps sectie. Deze laatste in de ere-afdeling. Vooral voor de pijpersectie was hij van
mening, dat het al een buitengewone prestatie was om aan het kampioenschap deel te
kunnen nemen, want om dit te bereiken was liefst een Ie prijs met lof der jury nodig.
Dit komt neer op een gemiddelde van 9 per rubriek. Voorzitter Jongen zei trots te zijn
op zo'n korps bij de Li B, T. aangesloten is. Hij prees bestuur, instructeur en leden
voor hun inzet en dankte het bestuur voor het goede werk, gedaan om de jeugd van de
Kakert een nuttlge vrije tijdsbesteding te bieden. Hul> Jongen bood de wimpel aan de
trotse voorzitter van het korps aan en wenste hen in de toekomst veel sukses.
Voor deze plechtigheid werden enkele prijzen uitgereikt, welke behaald werden tijdens
het bonds-solistenconcours te Leuken-Weert. Dit waren voor de solisten die zich
bijzonder onderscheiden hadden en in hun afdeling het hoogste aatal punten behaald
hadden. De prijzen waren voor: Truus de Haas, Tinie Daemen en Willi Beer. Voorzit
ter Palmen reikte deze prijzen uit en feliciteerde de solisten en stelde hen als voor
beeld van de vereniging.

De bondsvoorzitter overhandigt
de kampioenswimpel aan de
trotse voorzitter van BarbaraG.A.

kon. goedkeuring der statuten
Het bestuur van R. K.. Fluit- en Tamboerkorps Tl Eendracht" Eijgelshoven ontvingen de
heugelijke mededeling dat de statuten van hun korps Koninklijke goedgekeurd waren,
zodat dit korps thans de "rechtspersoonlijkheid" bezit..
Bestuur en leden proficiat.
-14
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Akerstraat 96 - 98
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SPEKHOLZERHEIDE

Tel. 04;;-41.343R

UW VERTROUWENSADRES

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

CONCERTTROMMEN

ROYAL, PREMIER, LUDWIG, WILEY.

MARSTROMMEN

ROYAL, SUPTON, WILEY, KINGS.

PARADE- en DIEPTETROMMEN

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

Luxieuz e modellen met perloid bekleding in diverse kleuren.
Metalen profielbanden, dubbelspanbaar t plastic vellen met automatisch of semie
automatisch snaarmechaniek.
OVERSLAGTROMMEN

ROYAL, KINGS, WILEY.

in diverse afmetingen, met houten of metalen profielbanden.
KLAROENEN

SUPTON, MAHILLON, VAN ENGELEN

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

PUPERFLUITEN

SANDNER (metaal), KLINGSON, PASTALlT

~'~~A' 5

KLIER

"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
zeer goedkoop.
In alle uitvoer-ingen leverbaar.
TOEBEHOOR

Alle merken plastic vellen, w. o. Weather King, Buffalo. Star. Everplay, Kings.
Alle methodes voor slagwerk, klaroenen enz.
VAKKUNDIGE EIGEN REPARATIE-INRICHTING

1,0.-------------------
sukses voor wilhelmina kerkrade-holz
Fluit- en Tamboerkorps Wilhelmina Kerkrade-Holz bracht op 15-16 mei een bezoek
aan Hattingen (Dld) , Zij waren gasten van de Hattinger Fanfarezug, dat hun 15 jarig
bestaan vierden. Wilhelmina gaf zaterdags, na een korte muzikale wandeling door
Hattingen, in het stadsdeel HAlt Hattingen" onder leiding van tamboer-maitre H. Klein

een "platzconcert". Zondags gaf men tijdens de pauze van het concours een goed ge
slaagd concert, Dit onder leiding van directeur L. Vl tex. Wilhelmina oogste veel ap
plaus, een bewijs dat het repo rtorre zeer goed in de smaak viel bij het duizend koppige
publiek. Met veel prettige herinneringen en met enige weemoed werd de thuisreis

begonnen.
Nu zal Wllhelmina zich volop gaan wijden aan hun 50- jarig bestaansfeest.

nieuwe majorettegroep
Koninginnedag 1971 was voor Fluit- en ':l'amboerkorps "Prinses Marijke" Heerlerbaan
niet alleen een drukke maar ook een bijzondere dag. Marijke presenteerde voor het
eerst haar nieuwe majorettegroep. De groep, welke uit 16 meisjes bestaat is zeer ~
smaakvol gekleed. Dank zij het aktieve damescomit dat de laatste maanden druk in de
-'ll.',eer is geweest om de uniformen tijdig klaar te krijgen. Het geheel is een ontwerp
van Mevrouw Aalders .
De eerste presentatie vond plaats tijdens de kinderoptocht te Heerlerbaan, die stmo rgena
plaats vond. Hierin werd voor het eerst de gloed nieuwe show gebracht, die ruim een
half uur duurde. s'Middags om 3uur, op het Grunsplein te Heerlen, trad Prinses
Marijke met majorettes op. Met de showen uiteraard met hun "girls", hadden de
Marijke mensen veel sukses. Op uitnodiging van het Oranjecomité van Nieuwenhagen
werd deze show savonde herhaald op de markt te Nteuwenhagen. Bijzonder jammer
was het dat de publieke belangstelling in Nieuwenhagen tegen viel. De Heerlerbaan
ders hadden echt beter verdiend. Hun optreden was van een zeer goed gehalte. Zij
nog vermeld, dat de otttctële overdracht van de uniformen van de showgirls tot nader
datum uitgesteld moest worden; omreden dat de voorzitter van cRRinses Marijke,
dhr. Baade, op dit tijdatip in het ziekenhuis verbleef.
é

'\
Major-ettea

van
Mar-ijke in

aktie.

limburgse korpsen te gast in duitsland

DISTRICT

HEERLEN

Een groot aantal verenigingen uit de omgeving van Heerlen hebben zaterdag 15 mei
geheel belangeloos meegewerkt om in de wijk -Merz.entch van de duttee stad DUren de
"Aktion Scr-genktnd" van het tweede duitse televisieprogramma Z. D. F. te steunen. De
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bussen werden aan de rand van de stad door brandweerwagens opgewacht en met loei
ende sirenes trok men Merzenich binnen. Tijdens de korte rondtocht bleek al duldel ijk
dat er voor de gasten uit Nederland grote belangstelling bestond. Op de grasmat van
het sportpark traden op: jeugddrumband Manuela Nieuw Einde; jeugddrumband Jong
Oranje Nieuw Einde; schalmeienkorps GIUck Auf Heerlerheide; fluit- en tamboer
korps Juliana l 2 7 vers iltenboecn: jachthoorn- en trompetterkorps Edelweiss Heksen
berg; drum- en bazuinenkorps Jong Leven Brunssum; showband Antonius T'reebeek
en het limburgs majorrettenpeleton The Ratnbow. Het was alleen jàmmer, dat kort
na het begin van de optredens der korpsen een onweersbui de toeschouwers de grote
feesttent deed invluchten. De organisator van het geheel, de vrijwillige brandweer van
Merzenlch, kan echter op een geslaagd feest terugzien, want van de 500 liter erwten
soep en de1500 braatworsten bleef niet veel over.

feest bij drumband harmonie-orkest brunssum
De drumband van het Hannonie-orkest Brunssum -kortweg genoemd H. O. E. - vierde
op9 mei haar 20-jarig bestaan. De vereniging ontstaan door een fusie tussen de
Brunssumse muziekvereniging Kunst en-Vriendschap en St. Vincentius. Het was op
die dag tevens het eerste optreden na buiten, sinds de fusie op 1 j lari j. I. een feit
~
werd en de drumband vierde en passant tevens haar vierde lustrum. TIjdens de receptie
in hotel Kerkeveld huldigde de voorzitter J. de Bruin de heer Jo Hendrikx, die bijna
20 jaar de leiding over de drumband heeft gehad. Ook zijn echtgenote werd in de hulde
betokken. Het hoofd- en districtbestuur werd hierbij vertegenwoordigd door de heren
W. Starmans en J.van Krevel. Tijdens het concert van het harmonie-orkest s 'avonds
in de Brunnahal bracht ook de drumband o. I. v. instructeur F. Cobben enkele werken
ten gehore

majoretten-groep
les amis réunis
te ransdaal
Wegens grote hoeveelheid kopy
kon deze foto bij artikel in ons
vorig nummer niet geplaatst
worden.

juliana pey-echt bestaat 45 jaar

DISTRICT Roermond"

Op 27 juni is het precies 45 jaar geleden, dat fluit- en tamboerkorps Juliana Peij-Echt
werd opgericht. Het is ook juist op deze datum, dat het korps een bondsconcours or
ganiseert. Dan zal duidelijk blijken, dat het korps zich in de afgelopen jaren een grote
sympathie heeft verworven.
De heer J. van Neer nam miatief om het korps op te richten. Aanvankelijk was er geen
bestuur en werd alles door de leden onderling besproken op de repetities, die drie
maal per week werden gehouden. Er was indertijd in midden Limburg niet veel gelegen
hei om aan concoursen of festivals mee te doen en daarom zocht men het heil meer in
Duitsland en in Zuid-Limburg, waar meerdere korpsen waren ontstaan. Na een tiental
jaren kwam hierin enigszins een wijziging, want de Midden Limburgse Bond werd op
gericht en hierbij waren 10 korpsen aangesloten. Reeds toen was er een gezonde con
-18
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MAASTRICHT

Antoon van Elenstraat 30-32

Tel. 04400-33834 - 33956
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curentie tussen .de korpsen uit Maalbr-oek, Montfort en Pel]. Na het .oortogsgeweld kwam
een en ander weer moeilijk van de grond omdat er weinig materiaal voorhanden was.
Nadat ook deze moeilijkheden uit de weg waren geruimd, ging men onverdroten voort
het korps weer op het oude peil terug te brengen. Hierin slaagde men wonderwel,
getuige het kampioenschap. dat men behaalde 0.1. v. de heer H. van Neer. Deze
instructeur bracht het korps in acht jaar tijd op een hoog peil, maar moest toen om
gezondheidsredenen stoppen. Naast de hoogtepunten kende Jul iana ook enkele downs
en eenmaal was het zelfs bijna zover, dat het korps moest worden opgeheven. Dit ge
beurde evenwel niet en momenteel kent het korps weer een tijd van grote bloei. 5 jaar
is Juliana nu lid van de L. B. T. en 0.1. v. de heer J.Berghs behaalde liefst 3 maal het
Limburgs kampioenschap, t. W.: in Heljthutjaen, 'I'r-eebeek en Kerkrade. Ook dit jaar
weer werkt men er voor om de promotie te bewerkstelligen en eventueel weer mee te
dingen naar het kampioenschap. .Iul tana, bruisend van aktiviteit, één van de korpsen
in onze bond, die het voorbeeld geven. Nu op naar het gouden jubileum.

zilveren feest te hingen-echt
Fluit- en tamboerkorps Wilhelmina Hingen- Echt vierde op 20, 21~n 22 mei jI. haar
25- jarig bestaansfeest. Daartoe was er eerst op Hemelvaartsdag koningsvogelschieten,
hetgeen deze keer niet een koning maar zelfs een keizer opleverde. Later op de dag
waren de ogan.vooralgartcht op tambour-maitre T. Beunen, die vanaf de oprichting
lid is van Wilhelmina en daarvoor een huldiging moest ondergaan, Hij ontving uit han
den van de voorzitter een prachtig wandbord, terwijl mevrouw Jansen een bandelier
aanbood.
Bij gelegenheid ven het zilveren jubileum organiseerde het korps ook een festival.
Hoewel de weergoden niet wilde meewerken werd het toch een geslaagd feest. De te be
luisteren muziek tijdens de concerten werd kritisch beoordeeld door de heer J. Jochens
jr. en hij voorzag de raporten met de gebruikelijke kritiek voor de korpsen. Alle deel
nemende verenigingen ontvingen een herrinneringsmedalje.
Verschillende korpsen brachten in de avonduren nog een klinkende muzikale hulden aan
het jubilerende fluit- en tamboerkorps Wilhelmina, dat in- de maand mei 1946 voor de
bevrijdingsfeesten werd opgericht door initiatiefnemer H. Rutten.

groot sukses voor p.t.t. midden-limburg
De P. T. T. harmonie en drumband "Midden Limburg" zorgden op 9 mei in Tilburg
voor een uniek succes. Tijdens het tweejaarlijkse concours voor P. T. T. harmonieën,
fanfares en drumbands in de Tilburgse schouwburg eistte zowel de harmonie alsook
de drumband met ruime voorsprong de hoogste eer voor zich .op. Dit succes is de~
opmerkelijker, daar de vereniging pas 5 jaar bestaat. Reeds twee jaar geleden
promoveerde de drumband te Delft al naar de tweede afdeling en nu was de jury, be
staande uit de heren S. Egberts, Th. Smits en H. van Kapel, het er unaniem over eens,
dat het korps naar de eerste (de hoogste) afdeling kon promoveren. Tambour-maitre
F. v, d. Kop kon de kristallen wisselbeker voor het hoogst aantal punten van het gehele
concours in ontvangst nemen. Ook de harmonie kreeg de kristallen wts.aelbeker- voor
het hoogst aantal punten. De wedstijden te Tilburg werden ook bijgewoond door de
beachermheei- vande P. T. T. harmonie, de plaatsvervangend hoofddirekteur van de
Posterijen, de heer J. Wiers, direkteur van het postdistrict Maastricht, de heer Ver
braak en de direkteur van het Roermondse postkantoor. erevoorzitter Th. Berend
schot. Reeds bij de terugkeer in Roermond werden de succesvolle muzikanten uitbun
dig gehuldigd. Deze grote successen zullen vooral mede zijn te danken aan de heer
M. Scheffer, dirigent van de P. T. T. -harmonie en de heer J.Berghs, instructeur van de
de drumband.
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bussen werden aan de rand van de stad door brandweerwagens opgewacht en met loei
ende sirenes trok men Merzenich binnen. Tijdens de korte rondtocht bleek al duldel ijk
dat er voor de gasten uit Nederland grote belangstelling bestond. Op de grasmat van
het sportpark traden op: jeugddrumband Manuela Nieuw Einde; jeugddrumband Jong
Oranje Nieuw Einde; schalmeienkorps GIUck Auf Heerlerheide; fluit- en tamboer
korps Juliana l 2 7 vers iltenboecn: jachthoorn- en trompetterkorps Edelweiss Heksen
berg; drum- en bazuinenkorps Jong Leven Brunssum; showband Antonius T'reebeek
en het limburgs majorrettenpeleton The Ratnbow. Het was alleen jàmmer, dat kort
na het begin van de optredens der korpsen een onweersbui de toeschouwers de grote
feesttent deed invluchten. De organisator van het geheel, de vrijwillige brandweer van
Merzenlch, kan echter op een geslaagd feest terugzien, want van de 500 liter erwten
soep en de1500 braatworsten bleef niet veel over.

feest bij drumband harmonie-orkest brunssum
De drumband van het Hannonie-orkest Brunssum -kortweg genoemd H. O. E. - vierde
op9 mei haar 20-jarig bestaan. De vereniging ontstaan door een fusie tussen de
Brunssumse muziekvereniging Kunst en-Vriendschap en St. Vincentius. Het was op
die dag tevens het eerste optreden na buiten, sinds de fusie op 1 j lari j. I. een feit
~
werd en de drumband vierde en passant tevens haar vierde lustrum. TIjdens de receptie
in hotel Kerkeveld huldigde de voorzitter J. de Bruin de heer Jo Hendrikx, die bijna
20 jaar de leiding over de drumband heeft gehad. Ook zijn echtgenote werd in de hulde
betokken. Het hoofd- en districtbestuur werd hierbij vertegenwoordigd door de heren
W. Starmans en J.van Krevel. Tijdens het concert van het harmonie-orkest s 'avonds
in de Brunnahal bracht ook de drumband o. I. v. instructeur F. Cobben enkele werken
ten gehore

majoretten-groep
les amis réunis
te ransdaal
Wegens grote hoeveelheid kopy
kon deze foto bij artikel in ons
vorig nummer niet geplaatst
worden.

juliana pey-echt bestaat 45 jaar

DISTRICT Roermond"

Op 27 juni is het precies 45 jaar geleden, dat fluit- en tamboerkorps Juliana Peij-Echt
werd opgericht. Het is ook juist op deze datum, dat het korps een bondsconcours or
ganiseert. Dan zal duidelijk blijken, dat het korps zich in de afgelopen jaren een grote
sympathie heeft verworven.
De heer J. van Neer nam miatief om het korps op te richten. Aanvankelijk was er geen
bestuur en werd alles door de leden onderling besproken op de repetities, die drie
maal per week werden gehouden. Er was indertijd in midden Limburg niet veel gelegen
hei om aan concoursen of festivals mee te doen en daarom zocht men het heil meer in
Duitsland en in Zuid-Limburg, waar meerdere korpsen waren ontstaan. Na een tiental
jaren kwam hierin enigszins een wijziging, want de Midden Limburgse Bond werd op
gericht en hierbij waren 10 korpsen aangesloten. Reeds toen was er een gezonde con
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