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UNIFORMPETIENFABRIEK

J. G. A. MARTEN5
Peerdestreet 43-SITTARD - 04490- 5618

PnnsensfroctSt- KATWIJK AAN lEE- 01718-1)818

FABRIEK VOOR UNIFORM-LIVREI-EN SPORTPETTE~

Maandelijks Kontaktorgaan van de

Limburgse Bond
van Tamboerkorpsen
Beschermheer: Mr. Dr. eH.

J. M. A. VAN

Voorzitter:
Hub Jongen, Heerlen
Gr-asb roeke r-weg 141
Tel. 045-711347

Secretar ts:
M. Beckers , Reuver
Karel Doormanlaan 24
Tel. 04704-1727

ROOr. Commissaris der Koningin

in de prOY;ncie limburg

Redaktie: W. Ptl ich, Irenestr-aut 74, Nieuweahagen
tel. 044.43 - 2415
W. Starmans , Wijenweg 197. Treebeek
tel. Ü4S - 212536
8e taargang no. 7

Penningm. -Admlnts t rateur:
C. Timmermans, Steyl-Tegelen
Parkstraat 7 - Tel. 04706-2748
Postgiro: 1750143
Boerenleenbank, Tegelen
Bankgiro 15 05 02 966

nieuws van de administratie

~

BONDSCONCOURSEN : 8 aug. Manuela, Nieuw-Einde, Heerlen,
22 aug. St. Job, Leuken-Weert,
5 sep • St. Catharina, l.eunen-Venrcy
19 sep. St. Jan, Heer.
Landskampioenschoppen, 12 september te Honselerdi ik (Zuld-Hol lcnd)
SECRETARIAATSWIJZIGINGEN
Drumbond St .Mortinus, Itteren-Maostricht.
Voorheen: R. Dolmons, Sterkenbergweg 12, Itteren-Moastricht,
Thons
: A. Horssels, Geneendestraot 120, Itteren-Moostricht.
Drumband Schutter i i St. Mortinus, Neer.
Voorheen: A. Winkelmolen, Bergstroot 27, Neer.
Thons
: W. Peulen, Berken loon 11, Neer.
Drumband Fotimo Weert.
Voorheen: H<>voMaaren, vanHalenstraat 41, Weert,

Thons

: J. Piepers, Wilhelminostroot 28, Weert.

De heer A.M. Janssen (jury-lid) is verhuisd van Dieze 7 hs, Amserdom nocr Sleerde 155
, ",Ol

Bijlmerneer-Amsterdam"

'DANKT ALS LID VAN DE

t..a.L

ct

Drumbond kon. Fanfare, Venlo
NIEUWE LI DKORPSEN
Drumband Eendrocht Geleen.
Secr 0: W. Veugel ers, Carmel ietenstroat 52, Geleen.
Vrienden van harte welkom in onze orqcnisot ie ,

TE KOOP; 40 KOLBAKKEN, in zeer goede staat, zwart met raad bovendeksel.
te bevragen: W.Starmans, Weijenweg 197, Treebeek, tel. 045- 212536.
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K. BAKKER en ZN.
Slakkenstraat 67

Tel. 045 - 213757
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TIEROLFF·MUZIEKCENTRALE

Roosendaal
Markt 92

Tel. 01650·34551
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buma tarieven 1971
BETREFFENDE BONDSCONCOURSEN,FESTIVALS EN FEESTAVONDEN
Wij willen onze korpsbesturen er nogmaals aan herinneren, dat men ondanks de vaste

BUMA-bijdragen, welke U jaarlijks met de administratie verrekent, toch verplicht is,
bii het organiseren van Bondsconcoursen, Festivals en Feestavonden vooraf aan BUMA
een vergunning dient aan te vragen en de onderstaande tarieven te betelen,
Voor Bondsconcoursen, Festivals en Muziekfeesten dient U vooraf, tijdig een vergunning

aan te vragen, aan BUMA.
Achteraf dienen de korpsen van ieder feest een compleet programma aan BUMA te zenden
met vermelding von namen der opgetreden korpsen, uitgevoerde werken en namen der

componisten. Gelijktijdig met het apzenden van dit programma dient U ever te maken
aan BUMA: f 2,85 voor een Seniorenkorps en fl,45 voor een ieugdkorps (beneden de leef
..: jd van 16 jaar). Het a Idus verkregen totoo ibedrag dient U te verhogen met 14% BoT, W.
'\toor -Feest- en Belavonden gelden de volgende tor ieveru
Bedrag per uitvaering
Oppervlakte tlm 70 m2 dan wel maximum aantal plaatsen tlm 100
Oppervlakte tlm 100m2 dan wel maximum aantal plaatsen tlm 150
Oppervlakte tlm 200m2 dan wel maximum aantal plaatsen tlm 200

f12,~

f24,
f36,

KORTING400!o
Op bovengenoemde bedragen wordt een korting van 40°,10 verleend, indien U de auteurs

rechtelijke taestemming tijdig heeft aangevraagd en verworven,
Is Uw vereniging echter in gebreke gebleven voor aanvrage en betaling, za zullen de
tarieven door BUMA verhoogd worden met 50°,/0, met een minimum van

f

30,-"

Daar Uw lidmaatschap van de Band gelden vaar U deze voordelige tarieven, 'Mj ver
trouwen echter op Uw medewerking bij het aanvragen en betaling, zodat de door U ge
organiseerde feesten geen nadel ige gevalgen zullen ondervinden.
Het adres luidt:
Bureau vaar Muziekauteursrecht BUMA, Morius Beuerstraat 30, Amsterdam-17.
Telefoan 020-156822 - Giro 8417,
C. Timmermans
administrateur

.....
v

BELANGRUK

BE1.ANGRUK

BELANGRlJK

BELANGRllK

BELANGRIJK ct

aan onze districts-korps bestuurders
Waarde vrienden,
Met het groeien van onze organisatie worden ook de taken en werkzaamheden veelvul-

diger.Juist bij de toename van het aantal lidkorpsen blijkt wel dat het instellen van de
zeven distr icten, met een apart bestuur, wocr in tevens een vertegenwoordiger van het
hoofdbestuur zitting heeft, een graat voordeel voor onze hele organisatie is geweest,
Het hoofdbestuur is van mening dat de districtsbesturen nog nauwer bij de totale
werkzaamheden en zeker bij de districts aangelegenheden betrakken dienen te worden.
Iedere maand vindt er een bestuursvergadering plaats van het gehele Bondsbestuur,
waarbij dus ook Uw districtsafgevaardigde aanwezig is en waarin alle lopende zaken
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Muziek-Drumband- Majoretten- Uniformen

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

DAT uniek is en alles heelt op UNIFORMGEBIED.
omdat alle artikelen in eigen bedrijf worden vervaardigd.

-*

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

...

DAT een zeer uitgebreide showroom heeft

hetgeen reeds vele korpsen hebben ondervonden
en deskundige voorlichting kan gever1

..

DAT door heel Nederland reist
dus voor nazorg geen angst.

.ol<

DAT telefonisch is te bereiken onder nr. (01 bOO) 31750 (3 rijnen)
ol na 18.00 uur lUS] - (01607) 3378 om een afspruk te maken
op een door U gewel'lStê dag en uur. (natuurlijk ook " avonds)

DAT graag naar U toe komt of U .....il ontvangen
in de sho..... room Speelhuis laan 151. Breda.

Eduard Nazarski
tel. 04749 - 1494

ROGGEL

Tramstraat 25

giro 807041

i

I
LEVERANCIER VAN TROMMEN
EN

MUZIEKINSTRITMENTEN

-1

Onze reparatie-afdeling

staat met
SPECIAAL OPGELEID PERSON EEL
VOO I'

U klaar

Reparatieopdrachten worden binnen
8 dagen uitgevoerd.

I
Ii
i

,.

zo volledig en democratisch mogelijk besproken en afgewerkt worden,
Gaarne willen wij enkele voor ieder [oer terugkerende punten opsommen:
organisatie van Bondsconcoursen en Festivals;
districts- ,~bonch-,en solistenconcoursen;
kamp loense oncours;
het stellen van verplichte werken;
voorbereiding van de te houden leerlingen-examens;
bezoek aan recept ies,
het aanwezig zijn bij festivals.
U zult we! begrijpen geachte lezer dat er weinig vrije weekends overblijven voor de
hoofdbestuurders •
De laatste twee punten, bezoek aan recepties en aanwezigheid bij festivals, zouden wij
voor een groot gedeelte aan het districtsbestuur over willen laten,
Zo heeft het hoofdbestuur besloten dot alle recepties welke door de korpsen gehouden
. worden, met uitzondering van het uitreiken von de wimpels behaald op het Landskarn
~piaenschap en bq het 25 en 50-iarig bestaan van de vereniging, door het betreffende
districtsbestuur bezocht worden.
Wij- verzoeken don ook om bij alle recepties welke buiten deze drie genoemde vallen,
de uitnodigingen aan. de districtssecretaris te zenden ~
Tot slot verzoeken wij aan alle korpsen welke Bonds-, Solistenconcoursen en Festivals
organiseren, om vooral ti jdig de hu lp in te roepen van Uw eigen distri c tsbestuur , bi i de
totale voorbereiding en organisatie, zodat wi ] steeds van een geslaagd feest mogen
spreken.
Voor Uw gewaardeerde medewerking zeggen wij U bii voorbaat dank,
Het Hoofdbestuur

Schroën Muziekuitgaven
STATIONSSTRAAT 16

..

,

HEYTHUYSEN (L.)

TEL 04749·1989

NIEUWE WERKEN!!
VOOR DRUMBAND: "Lavely Margy" van Lea Sitzen, "No jade"
alsmede "Neptunes'' van J.Vlijm, IILe Progres de Tumboer " van
M.JgBeurskens en "D~Y,T .rncrs" van J.H,W.Beurskens.
VOOR KLAROEN KORPS: "Princesse mars" van A.M,Janssen, "Joker
mars" van .Lv ,Els en "G ouden Schoke!s" van I, Vli[m.
VOOR PIJPERKORPS: "Play time" van G.Senden, "Ria Grande" en
"Pipers cnd Drums goes on rvtrn' 11 van P.H.Wolters.
L.

Vraag eens een werk op zie h t onder opgave van be zet tin 9 en
gewenste moe i I i ik he i dsg raa d
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Voor speciale noten op uw overhemdenzang, behoeft
u voortaan niet meer .Iit de toon te vallen . . . .
Ook voor u zijn er de originele Urbonial·engelshemden.
Op modernste wijze vervaardigd uil de allerbede grondstoffen.
Voor heren èn dames.

In de boordmeten 32 tlm 46 (is halsomtrek in cm), in de mouw
lengten 2 tlm 7 (is 58 tlm 68 cm) en in zowel gewone, als ook
În meerdere uniformuitvoeringen.

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

N.V. EL CO· URBA NIAL
GOLDKAMPSTRAAT 7 - 9 - DALFSEN - TEl. 05293 - 64S of 646

GEOPEND ELKE DAG VAN

HET ADRES IN LIMBURG VOOR:

5.30 TOT 18.00 UUR

* VAANTJES

* EMBLEMEN

• ERELINTEN

• VLAGGEN

• SJERPEN

• VAANDELS

• BEKERS

• INSIGNES

• MEDAILLES

• BEDRUKTE SHIRTS naar eigen ontwerp,'

• PLAQUETTES ook voor Carneval

met of zonder ree lome

SPORT. MODE· CAMPIN6
GROOTSTE SPORTVERZENDHUIS
VAN NEDERLAND
Tel. 04706 - 2154
Wij zenden U op aanvraag onze speciale

KUNTZELAERS
6.010.1•• 51 TE6ELEN (Nede.i.)

sportprijzencatalogus

of onze sportartikelen folder.

.
de '-'chiil1lverper'-' op
.
familie beurskens tegelen
Op vrijdag 11 juni j, I, vierden het echtpaar J, Beurskens-Nl Issen uit Tegelen hun
Zilveren Huwe Iijksfeest ,
Uit het grote aantal belangstellenden bleek duide lijk de sympathie waarin de familie
Beurskens zich mag verheugen.

Naast Drum- en Brassband Stella Duce en Klaroenkorps de Klaroen uit Venlo, welke
beide in volle uitrusting verschenen en zorgden voor een prachtige muzikale hulde, als
dank cm hun instructeur, waren er nog tientallen verenigingsbestuurders naar de
Harmoniezaal in Tegelen gekomen om hun felicitaties over te brençen ,

Verwonderlijk is dit geenszins als wij bedenken hoeveel korpsen er nu reeds onder leiding
staan van Vader Beurskens en zoon Hans ~
De naam Beurskens is in Noord- en Midden-Limburq een begrip geworden..
~ist om deze reden willen dan ook het licht der schijnwerpers in dit nummer richten
~

de Familie Beursk ens ,

De thans 55-jarige heer J~Beurskens is momenteel reeds 42 jaar actief in het muzikale

rnllieu ,
Vanaf 1929 tot voor kort was dit als mars- en concerttamboer bij Harmonie Voorwaarts
in Tegelen,alsook klaroenblazer in het Klaroenkorps der Hcrrnonie •
In de beginjaren zag men Beurskens Sr regelmatig in de militairen wandeltochten als
Q

tomboer en klaroenblozer. Op zeer jeugdige leeftijd gaf hij reeds instructies aan de
destijds nog ongeorganiseerde korpsens ,
Gestimuleerd door de heren jQJochems Sr en J,Ruskens kwam de Heer Beurskens in con
tact met de toen nog Limburgse federatie en volgde reeds in 1965 de cursus voor instruc
teur aan de muziekschool te Maastricht, waorvan hi j als een der eerste het diploma be
Q

haalde,
Aan deze periode, zo zegt de Heer Beurskens

denk ik met grote dankbaorheid en genoeg'

t

terug" Speciaal aan mi jn leraar de heer J"Semmeling die mij steeds met raad en dood

terzijde stond, Ook in deze periode behaalde Beurskens Sr , de 4e graad als paukenist,
De uitbreiding van het aantal korpsen, onder leiding van de Heer Beurskens was op zich
niet zo bezwaarlijk, omdat de toen 22-jarige Zoon Hans in 1969 eveneens te Maostricht

het diplomo behaolde (met lof) ols instructeur
Beqrijpe lijk , Zo vader, zo zoon"

0

Als tamboer-maitre is Hans verbonden aan de Harmonie Eendracht in Tegelen, De verlich
~)g voor Beurskens Sr. was echter niet von lange duur, omdat de vraag naar goede in

"!'fructeurs in Noord- en Midden-Limburg steeds groter werd, In de afgelopen joren
werden door de korpsen, welke onder leiding staan van de Heren Beurskans. steeds
mooiere successen behaa ld, zowel op Bonds- a lsook op Sol i stenconcoursen ,

De jeugd heeft steeds in de volle belangstelling gestoan van de Heer Beurskens Sr,
Hier ligt dan ook de verklaring in opgesloten, waarom hij aan zijn i:ongste zoon Hay

ol heel vroeg instructies gof.
Door zijn voder geinspireerd volgde Hay ols derde uit het gezin Beurskens de instruc
teurscursus te tvlaastricht en sloogde op 12 juni jol, (met onderscheiding), ols jongste
instructeur van heel Limburg ..
Met deze prestatie zorgde Hay voor een unicum in onze Bond, o .L:
drie instructeurs uit een gezin"
Als paukenist is Hay verbonden aan de Harmonie Voorwaarts Tegelen en Symfonie-Or

kest V.S,O te Venlo en tevens als reserve slagwerker bii Harmonie St ,Micha;;1 Thorn,
Thans volgt hij de lessen als algeheel slcqwerker aon het concervatorium te Maostricht,
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qoerelclbekertcle merkert
<;Drumbartcl-'Crommert :

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

7
De mogenlijkheid is niet uitgesloten dat de zeer muzikale dochter Marjan, wiens be
langstelling momenteel uitgaat naar zang en piano, dezelfde weg opgoot,
Op dit moment staan onder leiding von de instructeurs-familie Beurskens de volgende
korpsen:
Drumband Harmonie Eendracht Tegelen; Drumband Kon,Hormonie St.Caecilio Tegelen;
Drumband Kon, Fanfare Venlo; Drumbond Fanfare De Echo Hout-Blerick;
Drumbond en Brossband Stella Duce Venlo; Klaroenkorps De Klaroen Venlo; Drumband
Hormonie Fortissimo Venlu;Drum- en Klaroenkorps Voorwoarts Boorlo ,
Tevens worden nog lessen gegeven in: paukenisten-opleiding; olgeheel slagwerk; en
ma joretten-apleiding.
Wij wensen het echtpaar Beurskens nog vele gelukkige en mooie jaren en de drie
instructeurs uit het gezin zeggen wij nomens de Bond hartelijk dank voor de vele uren,
welke zij wekelijks opafferen, in het belang van onze Limburgse jeugd,
Moge het U en de onder Uw leiding staande korpsen goed goan. I

Foto links:
BEURSKENS Sr.
Foto rechts:
HANS BEURSKENS

instructeur-examen weerter muziekschool
Vri idog 25 [un ij. i . deed de heer Cor Verhoeven uit Weert examen voor instructeur aan
de Weerter. muziekschool alwoar hij ook zijn opleiding hadgenoten,
De examenkommissie bestond uit de heren W o Janssen welke de wegens ziekte afwezige
Directeur M. Geelen verving, L. Pustjens (tevens docent) E, Smeets en C. Roei ofsen , Namens
de Bond was aanwezig vice-voorzitter H.ven Hoef.
Aan dit examen werkte mee de drumband van de Stedelijke Harmonie "St..Antonius" waar
de heer Verhoeven Lid-Instructeur van iSQ

r:.M,=andidaat behaalde de volgende punten:
~oor onderdeel A

o

10

Eenvoudige ritmische gehooroefeningen, 2 Kennis der algemene
0

muziekleer, 3, Geschiedkundig overzicht der slaginstrumenten.

at

9: Voor onderdeel B.l. Het uitvoeren van ritmische figuren, verschillend accent ritmen,.
Toffels etc , met toepassing von dynamische schakeringen 2 Het voordragen van enige
etuden , 3. Het beheersen van een zo groot moge I i ik marsrepetoire 40 Prima vista speI.
0

0

8: Onderdeel C. 1, Kennis van repetoire en methodiek. 2. Het leiden van een repetitie,
3, Het geven van exercitie, 4. Het instuderen van het voor het korps onbekend stuk,

cd

Voorwaar een maoi resultaat waarmee hij na afloop werd gefeliciteerd door de heer

Janssen namens de school met de mededeling dat hij wos qeslaogd, en namens de Bond
door de heer van Hoef die he", tevens het Bondsdiploma overhandigde. Ook de heer
Pust jens werd ge"'liciteerd met dit succes.
Gaarne willen wi i de haop uitspreken dat er nog velen uit het Weerter land de heer Ver
hoefen mogen volgen, want in de toekomst zullen vele goede instructeurs nodig zijn.
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25 jaar f1.- en tamb, korps st. barbara reuver-offenbeek
18-19 en 20 juni
De feestelijkheden rond het zilveren jubileum van fluit- en tamboerkorps St,Borbara
werden reeds vrijdags ingezet. Liefst twee blaaskapellen werkten aan deze feestavond
mee, r .w , IIDe Grenslcnd-kcpel" uit Koningsbosch en de IIDe Notenkrckers" uit Reuver ,
Een der hoogtepunten van de gehele feestviering was de receptie. Deze werd 's zater
dags gehouden in de grote feesttent. Hoezeer de gemeenschap Reuver -Offenbeek met
hun superieure korps, onder leiding van dhr. van Dijk, is ingenomen bleek ook op deze
receptie weer duidelijk. Ofschoon diverse leden reeds langer dan 10 en 15 jaar hun
beste krachten hebben gegeven was er éen zilveren jub iloris n , l , dhr. Jee, Jonssen, hij
werdeden ook aan het begin der receptie op een zeer hartelijke wijze door voorzitter
A.Roelofs gehuldigd. Voor de totale organisatie was een feest-camitéin het leven
geroepen. Dit cornité toonde zich bi j monde van dhr. P. Passage uiterst dankbaar vaar
de manier waarop de gehele gemeenschap aan dit feestgebeuren hun medewerking had
betoond en sprak de hoop uit, vaar een nog versteviging van de vriendschapsbanden.l.
Namens het bondsbestuur en mede namens het bestuur van de Nederlandse Federatie feli r
citeerde dhr. Timmermons, in gezelschap van dhr. Beckers en de districtsbestuurders dhrn ,
Thijssen, Peters en Trines en bood namens het district ~e qebrulkellike enveloppe aan.
Namens de L.B.T. en de Federatie dankte dhr. Tlmmen.nns de jubilaris, dhr. Jonssen en
I iet graag de eer aan Mevrouw Janssen om haar echtgenoot het federatie insigne van

verdiensten op te spe lden , Burgemeester Hendrix en wethouder Peeters waren met hun
echtgenotes aanwezig om namens de gemeente hun gelukwensen over te brengen 0 De

burgemeester taande zich verheugd over de feestviering en over de bereikte resultaten.
Ook voor de toekomst spaarde hij tot een goede onderlinge samenwerking tussen be
stuur, directie en leden aan, hetwelk zeer zeker de handhaving van het muzikale peil
za I bevorderen. De Philharman ie uit Reuver en Flu it- en Tamboerkorps Breyll-Schaag
(Dld) brachten een klinkende serenade, welke uiteraard ten zeerste werd gewaardeerd.
Waartoe een dames-comité niet in staat kan zijn werd duidelijk gedemonstreerd. Deze
dames toverden een nieuwe lyra en voor alle fluitisten een nieuw instrument te voor

schijn. Diverse akties, daar deze dames gehouden, had de aanschaf mogelijk gemaakt,
plus nog de overschat van ruim flOC,- vaar de verenigingskas. Na deze aanbieding
De Qonsluiten,de receptie, gevormd door porticul ieren, plaatse Iijke veren igingen en
zusterveren igingen uit de omgev ing. Alvorens de feestavond, verzorgd door IIT-he Cornets

Show-band", kan beginnen dankte voorzitter Roelafs zichtbaar ander de indruk, allen
bi jzander harte Iijk voor deze massa Ie ge Iukwensen en spontane reacties.
...
In het kader van dit 25 jarig bestaan vond 's zondags het bandsconcours plaats. Het ~
bi izor-der jammer, dat bi i de toch al magere concoursbezetting, nog een viertal korpsen
te elfder ure afzegden. Voeg hierbij, dat men wegens slechte weersomstandigheden
moest uitwijken naar de (gelukkig grote) feesttent. Daar deze omstandigheden gehan
dicapt stonden de argon isotoren en het bondsbestuur machte loos. Burgemeester Hendrix,

die de opening verrichte, sprak de hoop uit, dat de korpsen de nodige inspiraties zouden
vinden om tot grotere prestaties te komen. Deze wens werd niet vervuld, Slechts twee
korpsen zouden tot onderscheiding "prornot ie " komen Dit waren dan fluit- en tamboer
0

korps Heide Swalmen en de drumband sectie van de shawband Antanius Treebeek.
Antanius behaalde in de superieure afdeling 138 punten, ru'im voldoende vaar het pre
dicatie "hoogst aantal punten" en de Steyl'61 Wisselbeker te behalen. De heren Con
[certs, Eijs-Wittem en Semmeling, Maastricht kregen daar het kleine aantal deelnemen
de korpsen ruimschoots tijd de korpsen van de nodige uitgebreide kritiek te voorzien.
Van deze gelegenheid maakten zij dan aak een dankbaar gebruik van. Enkele instruc
-10
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teurs kregen nog een mondelinge toelichting. De uitslog von dit eerste bondsconcours,
dot wat betreft de deelname wel een van de minste was, luidde ais valgt:
Afdeling

3e

2e
le
ere
sup

Naam korps
Fluit- en Tamb.korps Heide Swalmen
Drumb.Harm.Kunst na Arbeid
FIuit- en Tornb , korps Jul iana Pey-Echt
Fluit-en Tcmb ckorps St Hubertus Kessel
Klaroen- en Showband Antonius Treebeek
Showband AntoniusTreebeek
Shawband Barbara Kakert-Schaesberg
i

punten

132
12H

130~

125

126~

138
124

prijs
Ie pro promo
le
le
Ie

2e
1e pr , prom ,

2e

\
L

Jeugd en ervaring ontmoetten elkaar

te Reuver'.

DE TROM ALS SOLOrnSTRUMENT
:~vele plaatsen in ons land worden geregeld Solistenconcoursen gehouden, waaraan
'OlIJk Concert en Marstamboers als Solist(e)-duo-duet- of trio kunnen deelnemen.

Te weten dat hij bij verschillende verenigingen en ensembles een grote behoefte bestaat
aan goede bespelers van de kleine trom, bestaat nu een unieke gelegenheid zijn be
kwaamheid als tamboer te kunnen testen.
Momenteel is er een zeer uitgebreid Solo-repertoire in de 2e- le- Uitm. - Ere en
superieure afdeling door bekende componisten en prominente drum experts gecomponeerd
en in de uitgave verschenen.
Voor deelname aan genoemde concoursen, wende men zich tot de besturen van de
federaties, alwaar U een opgave van de verplicht gestelde Solowerkjes kunt verkrijgen.
HOE EENVOUDIG LIJKT HET BESPELEN VAN DE KLErnE TROM, DOCH HOE
WErnIGEN VERSTAAN HET ~~~~'c
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instructeurs-examen
De Stede I i jke Muziekschool te Maastricht leverde wederom een v ierto I instructeurs af ..
Het examen van deze kursus werd op zaterdag 12 jun i i I c afgenomen aan het Conser
ç

vatorium te Maastricht. Alle Kandidaten slaagden. Dit waren de heren: P.Feyt, Maastricht
H.Schell, Baarla - Ton Curvers, Stevensween - A.Reijnders, Sunde en H,Seurkens uit
Tegelen, De laatste slaagde zelfs met onderscheiding, Bij het laatste onderdeel instructie
geven con' korp~ toonde de direcreur van het Conservatorium, de heer Hijstek zijn belang
stelling. Voor dit belangrijke gedeelte gaven de volgende bands hun gewaardeerde mede
werking: de Drumband van de Fanfare Juliana Limmel-Maastricht en het Klaroenkorps
van de Harmonie St,Caecilio Meersen Het examen werd afgenomen door de heren Pust
jens, Grevenbi..:ht en J.Semmeling, Maastricht o Namens de bond Waren aar.wezig de.
heren H.v.Ziji en W.Pi/ich. De diplamas werden uitgereikt door dhr, van Zijl. Voor de
uitreiking dankte dhr, van Zi i' directeur dhr Hi [stek, docent dhr. Semmel ing, examinator
dhr. Pust jens en de beide bands voor hun spontane medewerking. Namens het bondsbesuor
fe!.iciteerde dhr. van Zijl de geslaagden en wees hen op de verantwoording die zij daar
het behalen van dit diploma op %fch genomen hadden, voorel tegenover de jeugd en we'
te de pas geslaagden in de toekomst veel sukses. Ook de directeur de heer Hijstek wenst~
de geslaagden veel geluk en zeide verbaasd te zijn over de dicipline van beide bands,
Hij voegde eraan toe:" En dan zegt men er is geen dicipline bij onze [onqeren ;"
Bij cri deze felicitaties sluit zich het bondsbestuur en de redactie gaarne ocn ,
0

nieuwe uniformen
Zoterdag 29 mei werden de nieuwe showuniformen, namens de molenbergse bevolking aan ..

geboden door de voorzitster van de bejaardensoos Molenberg. Tijdens deze aanbieding
was er grote belangstelling van het molenbergse verenigingleven, zakenleven en bewoners,
verder waren er verschillende verenigingen uit district Kerkrade vertegenwoordigd~Namens
het districtbestuur waren aanwezig voorzitter H. Logister en penningmeester Fr. Esser,de
voorzitter sprak namens het district enkele woorden van waardering over de nieuwe
uniformering. Na de aanbieding bedankte namens de vereniging de erevoorzitter

Drs. F. J. W. Gijzeis, burgemeester van Heerlen. In zijn dankwoord prees h ij de goede
verstandhouding tussen jong en oud op de Molenberg, verder gaf hij een uitleg over de
betekenis van het wapen van Hee rlen, welk de drumband op hoor nieuwe uniformen droogt.
Tevens waarschuwde hi i de vereniging om ondanks al Ie successen, niet van verwaandhe id
naast de schoenen te gaan lopen, want dit zou zeker tot de ondergang van de vereniging
kunnen le iden , Zondag 30 mei werden de uniformen tijdens een plechtige hoogmis in de

parochiekerk ingewijd. Zondagniddag werden de uniformen tijdens een show oon de bei
woners getoond. Aan deze show werkten mee drumband "St .Borboro " Chevermont en

~

fluit en tamboerkorps "St.Martinus Kerkrade. Maandag 31 mei toonde de drumband hoor
nieuwe uniformen voor het eerst in het buitenland, namelijk in Nomen Belgi~ waar zij een
show verzorgde, deze show werd een groot succes.ó en 6 juni 'NOren ze te gast in Pari is. Zaterdag
wcs voor nep ean vrije dag, welke gebruikt werd om ietsvan het centrum van Parijs te zien,
zo werd onder anderen de Eifeltoren bezichtigd en een rondgang gemaakt over Mont N\artrp.

Zondag 6 juni had de drumband weer groot succes tijdens de optocht en het concert. Ver
moeid van de twee zeer mooie maar ook zeer zware weekends, kwam de drumband maandag ..

morgen om half 3 u. op de Molenberg terug en kan gaan ;jenieten van een welverdiende
nochtrust•

NIEUW-EINDE. Drumband "Jong Oranje" kreeg eveneens nieuwe uniformen, Zondag
presenteerde zich Jong Oranje aan de bevolking tijdens een muzikale rondwandeling.
Zaterdag 19 en 20 juni werd met medewerking van disco Pedro een balavond georganiseerd.
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Gebruikt Uw korps al de nieuwe tamboermethode van t.eorue -1. Knil
(lid van de kapel de Kon. Luchtmacht) - "Leren lezen-leren Ir-He-n'
(Methode voor mars- en conce rttamboer-s)
De enige neder-landse methode in 3 delen, waar een beginnend en ook
reeds jaren spelend tamboer geleidelijk aan vertrouwd wordt gemaakt
met noten, maten, r-ttmeet ructuren, versieringen, roffels. e nz ,
De prijs van deze reeds veel gebruikte methode is:
deellen2
f.3,-deel 3
f.3,50

MUZIEKUITGEVERIJ VAN TEESELING

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

r

TENTEN VOOR ALLE DOELEINDEN GESCHIKT:
2
In de maten van 30 tot 3000 m
grondoppervlakte.
Vloeren, verlichting, t o i l e t w a g e n s , verwarming, enz.

W.J. HEKKENS-REUVER

~.~;::'::·:~~~771

ZEILMAKERIJ • TENTENVERHUUR • ALUMINIUM JALOEZIEËN

Firma van ROSMALEN
r

VELP (Gld.)
Rozendaalsetaan 18 . Telefoon 3457

Het Centrale adres
voor ALLE BINNEN- EN BUITENLANDSE muziekuilgaven voor

Harmonie, Fanfare en drumband

TOURINGCARBEDRIJF

Cf.

Vah J-tam

JUUANASINGEL 39

VENRAY
TELEFOON 04780-1725

Het adres voor Uw reizen naar: CONCOU RS,
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
districts-testivai
Voor district Kerkrade organiseerde Showbond Borbora G.A. Kokert-Schoesberg het fes
tival. De naam van goede organisatoren te zijn, deed Berbare alle eer oon , Tijdens de
Pinksterdagen was er volop feest in de Kakert. Het begon reeds met de festival-openinp
's vrijdags door wethouder W.MuldersoHet show orkest "de Picolino's" zorgden verder~,)r\
de juiste feestsfeer 's Zaterdags was het de beurt oen de korpsen. ElF korpsen nomen
oon dit feest deel welke begonnen werd met een korte optocht I waarna de korpsen concer
teerden in de Feestent Het orkest de Pic cl inos ronden deze dag af 's Zondagsmorgens
0

0

0

werd begonnen met het trodionele "FrUhschoppen"

0

De verdere dag was gereserveerd voor

buiten landse korpsen. De latere avond werd verzorgd door de bekende blaaskopel De Ka iser
J/jger. Zij zorgde op een voortreffelijke manier vaar de feeststemming. De 65+ werden bij
dit feest niet vergeten, hen werd maandag een gezel! ige middag aangeboden Een gratis
consumptie werd hierbij niet vergeten" Medewerking verleende de buuterredner Wolters
uit Koningbosch, de korpsen Edelweiss Heksenberg PrinsesMargriet Nieuw-lotbroek en
Prins Bernord Wouboch. Voor de slotavond van dit geslaagde festival zorgden wederom de
Kaiser Jöger ~
ç

DISTRICT

MAASTRICHT

.cctste oonosconcours te heer
Zoals wij reeds in ons opril-nummer mededeelden, zal het laatste bondsceneouts in 1971
te Heer worden gehouden Hierbij is echter een foutje geslopen. De mars
wedstriiden zullen n , I, worden gehouden op het terein van het complex Huize St, Jozef
aon de poter Kcsterweg , Bij slechte weessomstondiqheden vinden de mars- en concert"\....r
wedstrijden in de nieuwe sporthal ploots , Men heeft gezorgd voor een uitstekende ac
commodatie. Zo heeft het parcours een afmeting van 66- 55 meter en is voor de concert
wedstri [den een kiosk besch ikbaa r , Verder is er grote bergru imte voor de instrumenten,
kleedgelegenheid, restauratie en behoorlijke to iletten , Bovendien is er een ruime par
keergelegenheid en voor een korte wandel ing kan men naar het hertekornp.Z i i nog mede
gedeelq dat er voor elke afdeling een beker beschikbaar is gesteld mits dat korps
minimaal een eerste prijs behco ld , Ook is er voor iedere afdeling een tambour-maitre
prijs ter beschikking. Inlichtingen omtrent dit bondsconccurs in het district tv\aostricht
worden U goorne verleend door de heer J. Hounjet, Pelikaanstraot 12 te Heer of de heer
P. Heut~ Dorpsstraat 106, Heer, tel.: 04400- 21093. Korpsen die deel willen nemen aan
het defiléof voor hun optreden nog even wensen te repeteren "gelieve dit tijdig op
van bovengenoemde adressen bekend te maken.
0

éèn
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SPEKHOLZERHEIDE

Akerstraat 96 - 98

r '.it

Tel. 045-413438

UW VERTROUWENSADRES

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 snaarrnechantek.

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

PIJPERFLUITEN
'~RA' 5

SANDNER (metaal), KLINGSON, PASTALlT
KLIER

"~matische en diatonische uitvoering,

prachtige modellen.

In elke gewenste stemm ing 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 uitvoeringen leverbaar.

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

VAKKUNDIGE EIGEN REPARATIE-INRICHTING

pancratius munstergeleen op uitbundige wijze gè:huidigd
Fluit- en Tamboerkorps Pcmcro t lus
Munstergeleen is bij de bevolking van
deze forensen-gemeente zeer gel iefd ~

Dit bleek weer overduidelijk bij de vie
ring Van hun 40-jarig bestaansfeest • De
inleiding van dit groot feest was de aan
bieding van de nieuwe uniformen eDit

geschiedde door de voorzitter van het
aktie-comité dhr. J.v.d.Maaren, Na
de aanbieding presenteerde Pancratius

zich tijdens de optocht welke werd n~_
houden voor het begin van het muz"-.-.J\.

festijn. Na de optocht kregen de korpsen
gelegenheid hun kunnen te laten horen
in de grote feesttent. De eerste dag von
dit driedaags feest werd besloten met een
--~

Beierse avond, welke werd verzorgd
door de Alpen Jäger. Het hoogte punt
van dit feest was ongetwijfeld de hul

-

diging van de vier robijnen jubilarissen.
Dit waren de heren.H, Dols (directeurj
H.WiIJems, Gc Voots en P. Hoofs •.
voorzitter J.v.Rooi feliciteert

jubilaris directeur H.Dols,

De aansluitende receptie werd een
overweldigend sukses c Het was een
komen en gaan van Felic lterenden , Bur

gemeester A.L,E. Wagemans opende de receptie en zeide altijd zeer gecharmeerd te zijn
van Poncro r ius , Hij zegde het korps ook in de toekomst alle steun toe, zodat zij zich met
een gerust hart kunnen voorbereiden voor de Nederlandkampioenswedstrijden, welke op

.

-

12 september gehouden zullen worden. Namens de bond was een delegatie aanwezig, met
aan het hoofd dhr. Hub Jongen. De bondsvoorzitter feliciteerde de [ub ilcr issen en korps
met hun jubileum. Het speet hem dat de bondsinsignes te laat zijn aangevraagd en niet
~iidig klaar gekomen waren Maar, zo meende hij, dat is een goede rede nog eens t- 'g
te komen in Munstergeleen Verder wenste Pancratius veel sukses bij de voorbereid~
voor de aanstaande londel ijke kampioenswedstrijden. Naast de geesteliike en wereld
0

0

liike autoriteiten, vele particulieren, plaatselijke verenigingen gaven veel zusterver

enigingen ( en niet alleen uit het district) ac te de presence , 's Middags kon Pancratius
wederom tal van korpsen ontvangene Na de optocht concerteerden deze korpsen, Deze

dag werd afgesloten met een groot "[ub i leumbol ", De [euqd beeindigde het feest maandag
avond met een beatovond. Medewerking verleende de EP-band met de trompetist P, Knarre
HUMOR:

Piet zegt tegen een van z ijn vrienden: "Karel is veel kaler dan ik ";
"Hoe kom je daar nou bij ?H antwoord de vriend."Jij hebt geen haar
meer op ie hoofd. 11 11 Dat weet ik wel,maar Karel heeft een veel groter
hoofd ~ ~ ~ ~
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r-------.-----------~---------------.-Waarom nog Iangcr het s vsteem voljrcn
van VOOnU(n:[\;" en :-JADOEN .

:\It't onze methodes teert L' geleidelijk
NOT EI\; L E7 EN. de waarde van noten en

Mensen
met smaak

rusten kennen. ko rtom alles om lh\! in

strument tr- leren bespelen
Alle methodes voor 11/\ JC\l( ):,\IE en FAN
FARE. \'001· ltw DTI\·YlllAND· TIlO:YI.
KLAROEN, ES THO:VIPET ('11 PIJPER·
:YIETHODES.
All e III ethodes \'001' de P r ijs van ,1' ;1. 20
Een uitgebreide methode van
Mc Schnetde r voor de p rtjs vanj -1:,:>0
En dan . . . . . Muziek in elke moeilijk
heidsgraad.

eet t romme lend Ncde rland spreekt er
ove J' ~ "
Vraagt tolder of p roefd i reetie bij:

kiezen

MOEDERSCHElM
voor uniformen
fa. N. Moederscheim en Zn
Heenerweq 4'j

n.v. KONEFA
Muziekuitgaven

vosreooaa'

(L J

Jenarvsstr. 54, Hotte.uam Tel 010·2-1:1871

Zonder kosten uwerz.ijds.

LACONA

maten wil een ontwerp van

Vaandels
Vlaggen
Schellen
bomen

UNIFORMEN
reeds lange tijd toonaangevend door:

kwaliteit
pasvorm
exclusieve modellen

Vraagt lotO'i en rrijzen
ter inzage

gericht op de toekomst.

Gebr. van Lange
k ade H -

Iü

0\] DEt' BOSCH

Telefnon OI652 - 2313. na f uur 2604

DISTRICT Heerlen

korpsen te. gast in brunssum

Een driedaags feest had bazuinenkorps Jong Leven te Brunssum op touw gezet om het

districtsfestival en showwedstrijden te houden; en wel op 4,5 en 6 juni [L Het feest
programma werd vrijdagavond geopend met een balavond, waarbij het dans en showorkest
De Picollinos de muziek verzorgde en waarbij ook enkele carnavalsverenigineen uit de
qmgeving te gast waren. Zaterdagmorgen verwelkomde men een aantal verenigingen van

t•

de N.C.S. uit verschillende delen van Nederland en in de namiddag was er voor deze
gasten en Jong Leven zelf een instructiemiddag, In de grote feesttent was er zaterdag
avond het optreden von The Cats uit Vclendcm , Vele jongeren uit geheel Zuid Limburg
kwamen naar Brunssum om deze popgroep te zien en te horen •
Door het kermisvierend Brunssum trok zondagmiddag een kleurrijke optocht en was er voor
het gemeentehuis een defilé voor gemeentelijke autoriteiten en genodigden .. Deze genodi~

den- het hoofdbestuur von de L.B. T. en het bestuur van de N.C.S. -werden in de raads
zaal ontvangen door het gemeentebestuur, waarbij loco-burgemeester H.Borger veel waar
dering toonde voor het werk, dat Jong Leven verzet in het belong van de gemeenscho' -~
Bondsvoorzitter Hob , Jongen dankte het gemeente bestuur van Brunssum voor de ontv\~st

en wees er nogmaals op, dat het werk vooral in het belang van de jeugd word gedaan.
De showwedstriiden, die in de feesttent werden gehouden bleken toch niet z o'n succes,
ols men had ven....a cht Er waren wel een tiental deelnemers, maar deze korpsen en majoret
tengroepen waren de "Hollandse" verenigingen van de Nge.S o en een drietal jeugdkorpsen

uit Brunssum. Alle korpsen van de L.B.T. hadden het voor wat betreft de showwedstrijden
loten afweten, hetgeen een

dulde lljke aanwijzing zal zii'1 dat er in onze bond voor show

wedstrijden weinig of geen belangstelling is. Bovendien stond het gebodene niet op een
bijzonder hoog peil, hetgeen zeer zeker ook enigszins te wijten zal zijn geweest aan de
onvoldoende ruimte in de feesttent. Het was uiteindelijk Voorwaarts uit l Jrnu lden, die met

de hoogste eer ging strijken, zowel met het korps en de mojorettenqroep alsmede de beker
voor het gezamelijk optreden.
Tussen de showwedstrijden door concerteerden de verschillende verenigingen uit het dis
trict Heerlen .. Deze optredens werden besloten met een optreden van het organiserende
korps Jong Leven en een show van hun ma jorettes ~

Voor de optocht en het deFi lé waren er ook bekers beschikbaar gesteld. Deze werden
gewonnen door resp. f1uit- en tamboerkorps Juliana '27 Versilienbasch en showbond An
tonius Treebeek , Een speciale vermelding verdient het Duitse gastkorps uit Bonn , Alle
deelnemende verenigingen ontvingen een herr innerinqsvocntje,

DISTRICT Roermo~~
internationale deelname bij festival herkenbosch
Het districtsfestival in het district Roermond, dat op zondag 6 juni door St .Sebastianus te
Herkenbosch werd georganiseerd, mocht zich verheugen in de deelname van liefst 18
korpsen, waaronder een zestal duitse gastverenÎgÎngen. Aan de optocht werd tevens mede

werking verleend door fanfare Ons Genoegen uit Herkenbosch , Het werd een kleurrijk
schouwspel, mede doordat de zon zorude voor een aangename temperatuur. Aan het einde

van de optocht defileerden de korpsen langs de wereldli jke- en geestelijke autoriteiten.
De beschikbaar gestelde beker kwam in bezit van f1uit- en tamboerkorps Excelsior Mon
tfort. De deelnemende korpsen concerteerden achtereenvolgens in de feesttent. St .Sebes
ti anus kon op een geslaagd districtsfestival terugzien •

•
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District VENLO

reestee

Tien jaar lang heeft Steyl '61 bewezen op gebied van trommelen en fluiten hun mannetje
te staan. Na dit feest weet men, dat Steyl '61 öök in staat is een groots opgezet lustrum
feest perfect te kunnen.organiseren. Elk detail was goed voorbereid en •.•• men vergat
niet de grote trom te roeren. Wat heel voornaam is, elk korpslid leverde zijn persoonlijk
aandeel bij de werkzaamheden. Z6 wos een goede basis gelegd voor het slagen van dit
festival.
Dit bovenstaande is een citaat uit de IItegelse Courant" De organisatie van dit feest ter
gelegenheid van het 10 jarig bestaan van Fluil- en Tamboerkorps Steyl '61 wos don ook
uitstekend •
De inzet van dit lustrumfeest was een H.Mis tot donkzegging in de Sr .Rcchuskerk, waarbij
het korps als eeheel en de korpsleden individueel voor muzikole opluistring zorgden.
Aansluitend hieroon werd in de feesttent een feestvergadering gehouden. voor leden en
genodigden. Hierin werden een 8 tol leden, die voncf de oprichting lid zijn, gehuldigd
door de voorzitter. Dit waren: P.Tuithof, Tamboer-Maitre - J.Engelen- Th.Engelent"
G.Spruitenberg- Rob.Timmermons- L.Sitsen, muzikoal leider en de voorzitter C.TimMr
mans. De voorzitter betoonde tijdens de feestrede dat er voor de opleiding van jonge leden
bijzondere aandacht wordt besteed. Liefst 40 leerlingen volgen
momenteel primaire
muziekleer. De voorzitter herdacht voorts een vijftol lede" die in de voorbijgaande
jaren ontvielen: dhr. G. Gijzen (directeur) - de iniatiefnemer Bear Stoffels - W.Smits
(bestuursi id) - G, Thurl ings en M. Schouwenberg • Loco-burgemeester G. Jocobs bood
zijn geluky,ensen Don Onze gemeente, aldus dhr, Jacobs, is rijk oan verenigingen, Uw
korps heeft een eigen karakter. In onze gemeente vertegenwoordigt u het speels element.
Pastoor Billekens prees Steyl '61 voor hun inzet voor de jeugd. Hij dankte het bestuur
voor het vele werk in belang van de jeugd. De bondssecretaris dhr , Beekers bood namens
de L.B. T. gelukwensen aan. Aan het slat van deze feestvergadering dankte de muzikaol
D

D

leider, LQSitsen namens de leden, voorzitter Timmermans, die door zijn eigen enthousias
me, aldus LQSitsen, ieder lid weet te inspireren en worm te loten lopen voor de vereniging,

Tijdens de aansluitende receptie maakten praktisch alle plaatselijke verenigingen hun
opwachting, aak een groot aanta I zusterverenigingen maakte', van deze gelegenheid ge
bruik Steyl '61 te leliciteren. Verder boden vele particulieren gelukwensen aan,
Pinksterzondag werd het feest vervolgd. Steyl '61 macht liefst 23 korpsen verwelkomen.
Na de optocht en defilé, die overigens veel publieke belangstelling trokwerd door de
korpsen in de feesttent geconcerteerd, De korpsen die dit wensten kregen van dhrn ,
Cortjoerts en Semmeling een uitgebreid verslag en raadgevingen. De optocht evenals ~~
canserten hadden een vlot verloop, De prijsuitreiking, c.q. wimpels, werd verricht ~"
loco-burgemeester Jccobs , Loco-burgemeester zeide onder de indruk te zijn van het
gebadende en genoten te hebben van een,"bont charmant speI van kleur, ritme en muz iek"
's Maandags werd het feest voortgezet en eveneens zeer veel belangstelling trok. De
Drum- en Brossband Stella Duce Venlo gaf een sprankelende show, welke ruim 3 kwartier
duurde, Verderwerkteneen aantal korpse-n mee. Steyl '61 mag trots terug zien op een
geslaagd lustrumfeest.
HUMOR
"Ober, kunt U me iets geven waar ik weer enigszins nuchter van wordt?"

•

"Zeker, meneer ik zal U de rekening geven 0"
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