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Maandelijks Kontaktorgaan van de

Limburgse Bond
van Tamboerkorpsen

Voorzitter:
Hub Jongen, Heerlen
Grasbroekerweg 141
Tel. 045-711347

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

Beschermheer: Mr. Dr. eH.

J. M.

A. VAN

ROor.

Commissaris der Koningin
in de prorincle I..Imburf

-Redaktte: W. Pilich, Irenestraat 74. Nieuwenhagen
tel. 04443 - 2415
W. Starmans, Wijenweg 197, Treebeek
tel. 045 - 212536
~e

~

iaa rgang no. 8

BONDSCONCOURSEN :

Penningm. -Administ.rateur:
C. Tf mm er-mans , Steyl-Tegelen
Parkstraat 7 - TeL 04706-2748

Postgiro: 1750143
Boerenleenbank, Tegelen
Bankgiro: 150502966

nieuws van de administratie
22 aug.
5 sep.
19 aep,

St. Job, Leuken-Weert (25 jarig bestaan)
St. Cathartna, Leunen- Venray
St. Jan, Heer-Maastricht

LANDSKAMPIOENSCHAPPEN : 12 september te Honselerdijk (Zuid-Holland)
SECRETARIAATSWIJZIGINGEN
Fluit- en Tamboerkorps "De Vriendenkring" Roermond.
Voorheen: G. Ltnde rs , Mauritsstraat 89 Roermond
Thans
: F. Lafleur, Limburgtastraat 15 Roermond

BEDANKT ALS LID VAN DE L.B.T.
Fluit- en Tamboerkorps St. Ma rtinus Kerkrade-West
NIEUWE LIDKORPSEN

!)rumband Fanfare "St. Paulus", Maria Hoop- Echt, inged. in district Roermond
Mevr. Beunen-van Heel, Diergaardestraat Zuid 4, Koningsbosch

~cr.:

Drumband Harmonie "Beatr ix'", Hom, inged. in district Roermond
Secr.: J. Theunissen, Rijksweg 6 Horn
Drumband Fanfare "St. Caectlta" Helden, inged. in district Venlo
Secr.: P.Hanssen, Deken Jasperstraat 1 Helden
Vrienden van harte welkom in onze organisatie.
RECTIFICATIE
In het juli nummer werd de adreswijziging van de heer Janasen foutief vermeld.

daarom plaatsen wij deze nogmaals:
A.M. Janssen (jury-lid), is verhuisd van Diezestraat 7 h.s , Amsterdam, naar
Fleerde 155 b.a., Bijlmermeer-Amsterdam.

<

K. BAKKER en ZN.
Slakkenstraat 67

Tel. 045 - 213757
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VOOR HET

HUREN VAN:

*FEESTTENTEN
* DANSV LOEREN
*PODIU MS

* GE LU IDSIN ST ALLA TIES
*VERLICHTING

r;1i':I'W~~

'''01'

WERKl;~

Tamh,,,,d{Orp~-"A~"""luéc

111" J.ll. JIl"aen _ "Solu Parade" "April ~I[lrs" ~,,"Sneeuw hlars" 11. van Kal,lei _ "Dcnssutte"
~brs" G. ncrvnee
pas" B. v. d. Pluljm _ "lI1Iljor",Uea Wal," A. Dosch/~l. SChncjder_ "!\ug'lel's ella-ella-eh,,". "8w\111:Ing
llulllers" en "MIll'ch on Ihe Bquare" K,Hmits
-scxcucrsreest-, "De 1:1azell "Ul.d", "De I'o~tiljon", "Mal'ianne" en "The ShQW lland" al\e van ,Lil. Jnflaen en
B. v. <:I. I'luijm _ "Pede de Fêle" Th.v.d. Kamp _ "Kolonel Chatlelin" en "fll'llul,l' mars" van Il. v, d. Pluijm
J. SenHlIclinll - "P.S.

""or [k'S

'10"'- Es

\'nol'

[~lal""e,kOrp8 "lIIet liC~fC
I\cz.,lti~

(,;H/De~

kOI'PS'

",J,""~

Chn_c1m_cha"vall K. Sm ne

van oJczc en 1'1'11' andcre werken van onze uitgave kunt IJ de komplete directies op zicht ontvangen. Ge",r wel op sa",enstclli'l!:' korps.
en <ie "JtIeling' waa";n men uitkomt
'''''oUWE

DHl'~IBASD

-

PLAAT

, IlAPPY ANlJ t'l.OnIOl'S n" Tamboel'_, Tl'ompetter_, en .jnchthoornkorps "Au""ndo" te Sn",,,k ",et 13 werken Wa;I'T3n er r-eeds
eniKe zijn ui~e~even, ander-e z ijn in voorheretdtng ,
Volled'~e documellt;,\le vind!, U op onze nieuwe lijst van OUUMBAND-PLATEK, daarop sUlln vermeld ~l\e werken ,nel komponiet el!
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-~ en mCt ~ platen VOOI' EB-korpsen.

Roosendaal

TIEROLFF-MUZIEKCENTRALE

Markt 92
Tel. 01650-34551

PLAATSING WEGENS MISDRUK

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, tocb
verplicht is, bij organiseren van Bondsconcoursen, Festivals en Feestavonden voor
af aan BUMA een vergunning dient aan te vragen en de onderstaande tarieven te
betalen.
Voor Bondsconcoursen , Festvals en Muziekfeesten dient U vooraf, tijdig een ver
gunning aan te vragen aan BUMA.
Achteraf dienen de korpsen van ieder feest een compleet programma aan BUMA te
met vermelding van namen der opgetreden korpsen, uitgevoerde werken
~n namen der componisten. Gelijktijdig met het opzenden van dit programma dient
U over te maken aan BUMA: f2,85 voor een Seniorenkorps en fI, 45 voor een jeugd
korps (beneden de leeftijd van 16 jaar). Het aldus verkregen totaalbedrag dient U
te verhogen met 14% B.T.W.
'~-7enden

Voor Feest- en Balavonden gelden de volgende tarieven:
Bedrag per uitvoering
Oppervlakte t/m 70 m 2 dan wel maximum plaatsen t/m 100 f12,
Oppervlakte t/m 100 m 2 dan wel maximum aantal plaatsen t/m 150 f24,
Oppervlakte t/m 200 m 2 dan wel maximum aantal plaatsen t/m 200 f36,
Voor ieder meerdere 100m2 of een gedeelte daarvan, dan wel 150 plaatsen of een
gedeelte daarvan een toeslag van fI2,-.
Ook bier dient U een verboging van 14% B. T.W. toe te passen.
KORTING 40%
Op bovengenoemde bedragen wordt een korting van 40% verleend, indien U de
auteursrechtelijke toestemming tijdig heeft aangevraagd en verworven.
Is Uw vereniging echter in gebreke gebleven voor aanvrage en betaling, zo zullen
de tarieven door BUMA verhoogd worden met 50%, met een minimum van f30,- .
.Door Uw lidmaatschap van de Bond gelden voor U deze voordelige tarieven. Wij
ecbter op Uw medewerking bij bet aanvragen en betaiing, zodat de
door U georganiseerde feesten geen nadelige gevolgen zullen ondervinden.

~rtrouwen

Het adres luidt:
Bureau voor Muziekauteursrecht BUMA, Marius Nauerstraat 30, Amsterdam-17.
Telefoon OZO-1568Z2 - Giro 8417,
KWARTAAL-AANGIFTE NAAR BUMA
Er is weer een kwartaal voorbij. Denkt U eraan bij BUMA, Marius Bauerstraat 30,
Amsterdam-17, opgave te doen van het Ze kwartaal door Uw korps uitgevoerde
werken. De componist, arrangeur etc., zullen U daarvoor dankbaar zijn, want
aan de hand van de door U ingezonden formulieren, krijgen zij hun deel aan auteurs
rechten. De aangifte dient te geschieden via de in Uw bezit zijnde aangifte-formu
lieren.
C. Timmermans, administrateur
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UNIFORMEN
kunt u overal kopen, maar
vindt u ook overal die prettige
èn voordelige mogelijkheden als:

•

zeer uitgebreide showroom

•

deskundige voorlichting
afl;praken en bezoek bij ons maar
ook bij u

•

a I les op uniformgebied en
a I les in eigen bedrijf gemaakt

•

ook gespecialiseerd voor drumbands
en majoretten-uniformen

•

Telefonisch bereikbaar 01600·3 17 SO
na 18.00 uur 4 03 74 - 3 17 53

.... P. MOL N.V. - BREDA
SHOWROOM SPEELHUISLAAN 151

Eduard Nazarskl
tel. 04749 - 1494
giro 807041

ROGGEL

Tramstraat 25

LEVERANCIER VAN TROMMEN
EN MUZIEKINSTRUMENTEN

Onze reparati<>-afdeling
staat met
SPECIAAL OPGELEID PERSONEEL
voor U klaar

Reparatieopdrachten worden binnen
8 dagen uitgevoerd.

legpenning voor wilhelmina kerkrade-holz
j.schreiber, medeoprichter, kreeg gouden federatie mSlgne
Fluit-en Tamboerkorps "Wilhelm lna' Kerkrade-Holz, Neerlandsoudste pijperkorps,
vierde op excellente wijze haar 50 jarig bestaanfeest. De feestelijkheden, die twee
weekends in beslag nam, werd 's vrijdags 2 juli ingezet met een zeer geslaagde
show van Fluit- en Tamboerkorps "Prinses Mar i jke" Heerlerbaan met hun ma jo
rette-g roep, Hierna volgde een ontvangst op het gemeentehuis. De openingsdag
werd besloten met een "knal" Beiersfeest.
Bij dit gouden feest, met vele hoogtepunten, was de receptie wel een uitschieter.
Gepland tot 8 uur duurde deze gelegenheid tot feliciteren tot ruim 9 uur. Het was
een komen en gaan van feliciterenden. Vó6r de receptie begroette de voorzitter
van het gouden korps twee "ere-gasten". De heren S. Senster, die als tamboer
maître hel korps 25 jaar leidde en Wilhelmina tot menig sukses voerde (Senate r
..l'.'pld in zijn tijd als een der beste T .M. van Limburg, red.) en de heer J. Schreibers
-'edeoprichter van Wilhelmina, die veertig jaar met sukses de voorzitters hamer
hanteerde. De heer Pfaffen , ere-voorzitter van het aktie-comité, kreeg de eer
om de receptie te openen. De ere-voorzitter sprak de hoop uit, dat deze receptie
een stimulans zou zijn VOOl' de toekomst. Een bijna compleet bestuur van de
Limburgse Bond van Tamboerkorpsen onder aanvoering van bondsvoor-z ltter- dhr.
Hub Jongen en een afvaardiging van het district, maakten hun opwachting.
Hub Jongen kon de jubilerende vereniging mededelen, dat Fluit- en Tamboerkorps
"Wtlhelmina" Kerkrade- Holz de'gouden': legpenning van de Katholieke Federatie
van Muziekbonden in Nederland verleend was. Deze legpenning wordt alleen verleend
voor bijzondere verdiensten. De bondsvoorzitter was van mening. dat deze eervolle
onderscheiding aan het oudste pijperkorps van Nedertand ten volle verdiend was.
Vervolgens wendde de bondsvoorzitter zich tot de heer J. Schreibers.
De bondsvoorzitter dankte de heer Schretbe rs voor het vele werk gedaan in het
verleden voor "z ijn" korps. Hub Jongen verraste de jubilaris met de mededeling.
dat hem het gouden federatie-insigne met "smaragd" was verleend.
De bondsvoorzitter betoonde, dat dit een bijzondere hoge onderscheiding was en
deze bij de tamboerkorpsen nog niet verleend was. De woordvoerder gaf de eer aan
de heer Fr. Essers, de praeses van Wtfhelmtna. om de heer Schreibers het
federatie-insigne op te spelden. Verder onderstreepte de bondsvooi-z ttter-, dat de
heer Schreibers een der oprichters was van de Limburgse Bond en bij de eerste
'yerkzaamheden van de oprichting een belangrijk aandeel had. Dit is aldus de
~dsvoorzitter, voor ons een eer om U het ere-lidmaatschap van de Limburgse
1!ónd van Tamboerkorpsen aan te bieden.
Het gouden korps kreeg deze avond nog vele verrassingen te verwerken. Namens
het Kerkraads Gemeentebestuur boden de heren W. Bremen. loco-burgemeester
en tevens Tweede Kamerlid, en wethouder H. Jongen hun gelukwensen aan.
Ook zij kwamen niet met lege handen. Zij boden een subsidie aan die bij bijzondere
feestelijkheden verleend wordt. Uit een spontane inzamelaktie bood dhr. Th. Vermeulen
een bedrag van liefst f2000, - aan. Ook het aktieve cames comtté van Wilhelmina
had een verrassing in petto. Zij boden h et korps het eerste nieuwe uniform aan.
De voorzitster van dit comité sprak de hoop uit, dat deze uniformen in de smaak
zullen vallen. Tevens gaf zij de verzekering,: 1IEr komen nog meer.!11
Voorzitter Essers dankte het damescomité bijzonder hartelijk en stelde laconiek
vast,. IlVijftig jaar heeft Wilhelmina in het groen gemarcheerd in de toekomst
zullen wij in het blauw marcheren".
_5_

Voor speciale noten op uw overhemdenzang, behoeft
u voortaan niet meer uit de toon te vallen ....
Ook veer u zijn er de orcginele Urbaniol-engelshemden.
Op modernste wllae vervaardigd uit de allerbeste grondstoffen.
VOOf heten ên

dames.

In de boord moten 32 tlm 46 lis hal50mtre~ in cm), in de mouw
lengten 2 tlm 7 (is 58 tlm 68 cm) en in zowel gewone, els eek
in meerdere uniformuitvoeringen.
VOOr uw vereniging, korps of club. af fabriek OCJlben recht
streeks leverbaar tegen inkoopsprijs

I.V. ELCO· URBA I I AL
GOLDKAMPSTRAAT 7·9 . DALFSEN· TEl. 05293 - 645 ol 646

r:E'QPfNO ELKf OAG VAN

HET ADRES IN LIMBURG VOOR:
d30 rOT '600 uus

* VAANTJES

* EMBLEMEN

* ERELINTEN

* VLAGGEN

* SJERPEN

* VAANDELS

* BEKERS

* INSIGNES

* MEDAILLES
* PLAQUETTES

* BEDRUKTE SHIRTS
ook voor Carneval

neer eigen ontwer~

met ol zonder reelome

SPORT. MODE· CAMPltlG

I
I
i

GROOTSTE SPORTVERZENDHUIS
VAN NEDERLAND
fel. 04706 -2154

Wij zenden U op aanvraag onze speciale
sportprijzencoralogus

Gro'eslr. 51 TEGELEN (Nede.!.)

af onze s:rtortikelen

10:J

-r.
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Het Fanfarechor Rott-Weiss Hassingen (Dld), een W.M.e. relatie en Fluit- en Tam
boerkorps Vaalserquartier brachten een muzikale hulde. Onder de vele die hun
gelukwensen aanboden zagen wij een afgevaardigde van de Stichting W .M.e. en de
Kerkraadse Federatie van Fluit- en Tamboerkorpsen. Nagenoeg alle plaatselijke
zusterverenigingen en vele korpsen uit district Kerkrade kwamen het "gouden
korps" fêteren, Onder de grote stroom van felicitanten waren ook veel particulieren,
een teken hoe populair Wilhelmina "oppert Hoots" wel is. Ook veel schriftelijke
felicitaties mocht het jubilerende korps ontvangen. Zo werd o. a. een schriftelijke
felicitatie van Inspecteur van Politie, 'I'ans , ontvangen.
De heer Essers, voorzitter van Wilhelrnina, dankte aan het slot van deze receptie
allen voor de overstelpende belangstelling, Een speciaal woord van dank richtte
hij aan het bondsbestuur van de L,B.T. voor de verleende onderscheidingen.

Gouden
"WILHELMINA"

Holz-Kerkrade

voorzitter Essers neemt de oor
konde, behorende bij de leg
penning in ontvangst

de heer J. Schreibers ontvangt
het insigne
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CLOereldbekende merken
':Drumband-'érommen:

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

daar
zit
muziek
•

In

,

\'

j

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

w. Schreeven

PLEIN 1944
TELEFOON 20066
NIJMEGEN

l,,

~-

enquete
A

•

W.ID.c.

Onder de bezoekers van het laatst gehouden Wereldmuziekconcours Kerkrade werd
een enquête gehouden. In totaal bezochten 136. 948 mensen de verschillende mani
festaties.
Hiervan bezochten 84.668 personen de mars- en showwedstrijden;
23.230 de concertwedBtrijden en 29.050 de galaconcerten.
Een bloemlezing uit de binnengekomen antwoorden (ca. 50% van de vaste bezoekers
stuurden het formulier in) ;
er blijken veel vaste WMC-bezoekers te zijn, getuige het feit dat 60% alle 6
WMC's heeft bezocht. Dit zijn dan houders van passe-partoutkaarten;
gevraagd naar Gala-concerten, die het meest bevielen:
Bamburger Symphoniker, Budapester Phtlhar-monte, Orchestre J. F. Paflla.rd.
Muziekkorps der Belgische Gidsen en Carabinieri di Roma :
ca. 59,0% voelde alles voor het handhaven van kamerconcerten in het WMC
programma;
Op de vraag welke programma's er niet, teveel of te weinig waren, antwoordde
men i.h.a, :
te weinig populaire programma's, méér blaasmuziek, minder klassieke
programma 's ;
er was een vraag welk orkest men graag terug zou wtllen zien, waarop de
de Bamburger Symphoniker v66r de Belgische Gidsen het hoogst scoorden:
de meeste bezoekers bleken de wedstrijden als een plezierige ontspanning te
ervaren, terwijl ook het element prestatievergelijking belangrijk was:
81% had de wedstrijden gedurende ruim drie weken geboeid gevolgd;
op de vraag of men vond dat de deelname van de symphonie-, accordeon- en
mandoline-orkesten meer variatie aan het WMC gaven, antwoordde 74.5%
met "ja";
de periode van Be WMC vond 79,5% gelukkig gekozen;
"hoewel men het programmaboekje goed vond (B4,6%), zijn er een aantal waarde
volle suggesties ter verbetering binnengekomen;
De belangstelling die de regionale pers in de publicaties over het WMC aan de
dag legde, werd goed geacht (65,5%); de landelijke pers schoot hierin volgens
de reacties tekort;

men vroeg om möër T.V.-en radiozendttjd, hoewel de waardering voor de
AVRO-T.V. groot was;
op de vraag naar de "WMC_sfeer),r in Kerkrade lagen de zaken fifty-fifty d.w.z ,
dat er naast grote waardering voor het programma, duidelijk gevraagd wordt
om meer evenementen verspreid in Kerkrade (concerten, marsen, shows),
tentoonstellingen (handel, kunst), en méér versieringen in de stad.
men acht hierin een wezenlijke taak weggelegd voor de Kerkraadse Midden
stand en Horecabedrijven.
Tenslotte blijkt de publieke waardering van het staand werk op de marswed
strijden niet groot.
voor vervolg bnl::z'.:..::l,:O,-'b,::e,::n",e::::d",e~n~

_

40 jaar bestaan juliana pey-echt
Fluit- en Tamboerkorps Juliana Pey-Echt, een der oudste tamboerkorpsen rond
het land van Echt, vierde feest.
Een veertig jarig bestaan van een korps,
uitreiking van de kampioenswimpel behaald tijdens de Limburgse Kampioenschappen,
huldiging van een lid die 25 jaar voor Juliana in de bres stond.
Redenen om met recht deze heuglijke feiten op een grondige wijze te vieren, zoals
men dat alleen in Pey kan. De inleiding van dit feestelijk gebeuren was het muzikaal
festival op zaterdag 26 juni. De hoofdschotel van dit feest was de zeer drukke re
ceptie. Het gemeentebestuur met aan het hoofd burgemeester Drs. W.F .A. Heemskerk,
vergezeld door de wethouders Peters en Verkooijen gaven acte de presence.
De geestelijke autoriteiten waren vertegenwoordigd door kapelaan Beeren. Alle plaat
selijke en zusterverenigingen uit de .orngevtng kwamen feliciteren. Namens het
hoofdbestuur van de L.B.T. waren aanwezig de heren Beckers, Hanssen en een
bijna voltallig districtsbestuur. De bonds-secretaris feliciteerde het bestuur en
leden met hun jubileum en behaalde suksessen tijden de Limburgse Kampioen
schappen. Hij verzocht burgemeester Heemskerk de wimpel te overhandigen.
Burgemeester Heemskerk reikte na enige hartelijke woorden de wimpel over aan
de beschermheer van Juliana de heer Ho rrnans , De diatrtcts-voorz itter huldigde
de zilveren jubilaris de heer J.H.M. Vergoossen. Spreker stelde dhr. Vergoossen
als voorbeeld aan de vele jeugdleden van Juliana en bood hem de zilveren federatie
insigne aan.

W

Het jubilerende
korps
PEY

-

uit

ECHT.

vervolg pag.9: enquete w , m ,

C.

Het spreekt vanzelf, dat dit slechts een algemene weergave is van de vele binnen
gekomen reacties. In elk geval is aan de reacties, vaak zeer uitvoerig, te merken,
dat het wel en wee van het WMC velen ter harte gaat. Het WMC-bestuur zal met de
gegevens uit het binnengekomen matertaal voor de programmering van 7e WMC
in 1974 veel kunnen doen.
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jubileum bondsconcours wilhelmina kerkrade-holz
Kerkrade, de klankatad. was weer eens vol muziek. Zondagmorgen 4 juli trok
Ftuit- en Tamboerkorps Wilhelmina Kerkrade-Holz, de nestor onder onze pijper
korpsen, ter kerke om een Plechtige Hoogmis ter dankzegging hij te wonen.
wrlhelmtna werd begeleid door de korpsen Rot-Weis s , Hattingen en Fluit- en Tam
boerkorps St. Hubertus, Haan rade. Deze kerkelijke viering werd muzikaal opge
luisterd door Fluit en Tamboerkorps St. Paulus Schaesberg. Het vocale gedeelte
werd verzorgd door de Rodazangers. Na deze plechtige eucharistieviering werd
een bezoek gebracht aan het kerkhof, waar St. Paulus een andante uitvoerde.
Begunstigd door stralend weer, vond 's middags het bondsconcours plaats, De in
schrijving voor dit concours liet aanvankeleijk te wensen over. Dankzij de
bemoeienis van het dtst.rfcts-bestuur lieten zich enkele korpsen overhalen ter elfder
ure aan het concours deel te nemen in de vrije sector. Totaal melden zich 12
korpsen present, zodat men nog van een redelijke deelname kan spreken. Het eerste
gedeelte, de marswedstrijden, verliep nogal vrij stroef. Ruim een half uur te laat
.èegonnen, kon men de draai niet vinden. Dit gedeelte was dan ook de enige dissonant
"an dit prachtig muz iekf estijn.
Tijdens de concertwedstrijd liep alles op
rolletjes, zodat men de prijzen toch nog
op het geplande tijdstip kon uitreiken. Naar
voorbeeld van district Venlo had het dis
tricts-bestuur een wisselbeker beschikbaar
gesteld. Deze werd de "Wilhelmina Cup''
genoemd, naar de jubilerende vereniging.
Voor deze beker kwamen twee korpsen in
aanmerking; Eendracht Eijgelshoven en
Ons Genoegen Kaalhetde. Zij behaalden
heide 136 punten. De beker voor het hoogst
aantal punten werd toegewezen aan Ons
Genoegen Kaalheide. Eendracht Eijgels
hoven kreeg de Wilhelmina Cup. Zij mogen
T. M. vanvoos Genoegen"
deze trofé één jaar in hun prijzenkast beontvangt de beker van het
waren. De pauze tussen mars-en concert
hoogste aantal punten,
wedstrijden werd opgevuld door een spec
taculaire show van Show- en Klaroenkorps
Molenberg Heerlen.
Dit optreden was wel een hoogtepunt van dit concours. De publieke belanstelling
.......oordeze show. evenals de wedstrijden was groot. Over het algemeen werden
goede prestaties geleverd getuige de uitslagen:
Jeugd
3e afd.
2e afd.
Ie afd.
Uttm.hetd

Sup.afd,

Blauw-Wit Kerkrade
(winnaar beker)
Amicitia Banholt
St. Jozef Vaals
St. Barbara Chevremont-Kerkrade
St. Martinus Kerkrade-West
Klaroenkorps Kon. Harmonie, Horst
Edelweiss Heksenberg
Eendracht Eijgelshoven
Ons Genoegen Kaalheide
St. Paulus Schaesberg
Wilhelmina Nieuwenhagen
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129

Ie pro

125
126t
116

Ie
Ie
2e
2e
Ie
2e
Ie
Ie
Ie
Ie

114
132
115t
136
136
133
133t

pro
pro
pr ,
pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro

promo

promo
promo

in memoriam

t

a.c. kastermans

Vrij onverwacht bereikte ons de droevige tijding, dat één van de
medeoprichters van de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen, "Opa"
Kastermans, op 26 juli j.1. In de leeftijd van 77 jaar was overleden.
De krasse pionier heeft in zijn leven vele verdiensten verworven,
Niet alleen voor onze bond, maar vooral voor fluit- en tamboerkorps
Juliana '27 Ve rs lltënbosch- Heerlen, waarvan hij bijna 45 jaar lid was.
Vele jaren hanteerde hij de voorzittershamer en zonodlg nam hij ook
nog andere bestuursfuncties waar. Toen de doorzetter en Idealist het
werk aan jongere krachten overliet, werd hij door Juliana 127 dan ook
geëerd, door hem ere-voorzitter van "z ijn" vereniging te benoemen.
Ook voor de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen heeft "Opa"
Kastermans vele verdiensten verricht. Hij behoorde bij de enkele
mensen, die tien jaar geleden inzagen, dat er in Limburg een goede
organtsatie moest komen om het tamboer-wezen op een hoger plan
te brengen. Bij gelegenheid van zijn 40-jarig lidmaatschap van
Juliana'27 ontving hij dan ook de gouden draagspeld van de Federatie
en was hij één der eersten, die als ere-lid van de L.B.T. werd
benoemd.
De heer Kastermans was niet alleen aktief voor Juliana '27 en de L.B.T.
maar zette zich ook volledig In voor de gemeenschap. Men deed nooit
vergeefs een beroep op hem en hij hielp steeds, waar hij maar kon.
Voor zijn grote gemeenschapszin werd de heer Kastermans op zijn 75e
verjaardag door H.M. de koningin onderscheiden met de zilveren medal
je, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau.
Dat "Opa" Kastermans zich in zijn leven vele vrienden heeft gemaakt
bleek duidelijk tijdens de uitvaartdienst en de begrafenis. Onder de
velen, die hem naar zijn laatste rustplaats begeleidden, bevond zich
o. a. een afvaardiging van het hoofdbestuur, diverse collega-ereleden
van de L.B.T. een een groot aantal bestuursafvaardigIngen van korpsen
uit geheel Limburg. Flutt- en Tamboerkorps Juliana '27 speelde
treurmuziek.
Aan de open groeve schetste hondsvoorzitter Hub, Jongen het pioniers
werk van vriend Kastermans en belichtte enkele van zijn vele ver
diensten. Ook de heer J. van Boxtel, voorzitter van Juliana '27, sprak
een afscheidswoord. Met een andante van Juliana ·27 werd de be
grafenisplechtigheid besloten.
We hebben afscheid genomen van een groot pionier en hard. werker.
We zullen hem niet meer tegenkomen op de diverse festiviteiten, waar
hij altijd aanwezig was. Hij heeft nu een rustplaats bij zijn echtgenote
en dochter, die hem reeds waren voorgegaan.
Wij sluiten ons dan ook aan bij de slotwoorden van de grafrede van onze
bondsvoorzitter:
"Dit beloven wij je, vriend Kastermans, Wij blijven U steeds dankbaar".
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Gebruikt Uw korps al de riteuwe tamboermethode van George J. Krijt
(lid van de kapel de Kon. Luchtmacht) - "Leren lezen-leren tellen"
(Methode voor mars- en concerttamboers)
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, rttmeet rucruren, versieringen, roffels, enz.
De prijs van deze reeds veel gebruikte methode is:
deel! en 2
j.3,-deel 3
j.3,50

MUZIEKUITGEVERIJ VAN TEESELING

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

TENTEN VOOR ALLE DOELEINDEN GESCHIKT:
In de maten van 30 tot 3000 m

2

grondoppervlakte.

Vloeren, verlichting, toiletwagens, verwarming, e n z ,

W.J. HEKKENS-REUVER

~:::::~~~171

ZEILMAKEAU • TENTENVEAHUUR • ALUMINIUM JALOEZIEEN

Firma van ROSMALEN
VELP (G ld.)
Rozend•• lsel•• n 18 - Telefoon 3457

Het Centrale adres
voor ALLE BINNEN- EN BUITENLANDSE muziekultg.yen voor

Harmonie, Fanfare en drumband

TOURINGCARBEDRIJF

4· V«J1I J-.I«1tf

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

•

geslaagd bondsconcours te pey-echt
Het Bondaeoncours voor district Roermond, dat gehouden werd op zondag 27 juni,
was een groot sukses. De organiserende vereniging, Fluit- en Tamboerkorps
Juliana Pey-Echt, was zo verstandig dezelfde accomandatie te gebruiken als bij
de Nedertandse Kampioenschappen. Een ruim voldoende aantal deelnemende
korpsen, een puike organisatie. Het weer werkte mee, zodat de wedstrijden volgens
plan konden verlopen. Alle ingrediënten waren aanwezig om dit concours te doen
slagen. Het was dan ook geen wonder dat de wedstrijden een vlot verloop hadden.
Ieder korps werkte hun marcherend en stilstaand werk achter elkaar af. Dit bleek
voor de korpsen prettiger te zijn. Het wachtten van de korpsen werd hiermede zo
veel mogelijk beperkt. Ook voor de jury bleek dit veel prettiger te werken. Het was
dan ook geen wonder, dat er zeer goede muziek geboden werd. Een uitschieter was
wel de Drumband van de P, T .T. Midden- Limburg. Z ij behaalden 146 punten, een
1e prijs met promotie. Dit bleek ook het hoogste aantal punten van het
concours te zijn. De behaalde suksessen tijdens het landelijk P.T.T. concours
,,'
jongstleden bleek geen eendags vlieg te zijn. Zij bevestigden hiermede hun uit~
stekend muzikaal peil. Door deze prestatie werden zij winnaar van de Lauwertak
die door het gemeentebestuur van Echt beschikbaar was gesteld. Wethouder Peters
reikte deze prijs persoonlijk uit. Verder was door instructeur J. Berghs een beker
beschikbaar gesteld, bestemd voor de lagere afdelingen tot en met de eerste
afdeling. Drumband St. Nicolaas Heythuysen eistte deze met 136 punten voor zich op.
Tijdens de pauze werd het groot aantal aanwezigen bezig gehouden door F\uit- en
Tamboerkorps St. Pancratius Munstergeleen. St. Pancr-atfus gaf voor een aandach
tig gehoor een keurig verzorgd concert. Juliana, Pey- Echt kan terug zien op een
goed geslaagd concours, welk een brok propaganda voor onze bond was.
De uitslagen van dit concours luidden:
Jeugd
3e afd.

2e afd.
Ie afd.
Uitm.heid

Ere afd.

P.T.T. Roerlllond
Eendracht Heerlen
St. Martinus Linne
Eensgezindheid Maasbracht
Eendracht Posterholt
Heide Swalmen
St. Antonius Slek- Echt
St. Roza Sibbe
Irene Kontrigabosch
St. Nicolaas Heythuysen
Drumband P.T.T. Midden-Limburg
Klaroenkorps St. Rochus Pey- Echt
Eendracht Eijgelshoven
Excelsior Montfort
Steyl '61 Steyl

T E

K0 0 P

129
135
122
134
128
130
131
128!

Ie
Ie
Ie
Ie
Ie
Ie
Ie
Ie

pro
pro
pro
pro
pro
pr.

pro
pro

119

2e pr ,

136
146
131!
130!
137
130!

Ie
Ie
Ie
Ie
Ie
Ie

pro
pro
pl'.
pro
pro
pro

promo
promo
promo
promo
promo
promo
pram.
pram.
promo

6 halve diep trommels
2 overslag trommen
)

Te bevragen:

D. Doelen, C. Huygensstraat 48. Brunssum Tt:l: 045-253646
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SPEKHOl2ERHEIDE

Akerstraat 96 - 98

uw

Tel

046-H:14;Jg

VERTROUWtNSADRES

l) Uit voorraad leverbaar het grootste aaaortirnent op het gebied van slagwerk,
klaroenen. fluiten en toebehoor.

CONCERTTROMMEN
MARSTROMMEN

ROYAL. PREMIER, LUDWIG, WILEY.

PARADE-

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

en

DIEPTETROMMEN

ROYAL. SUPTON, WILEY, KINGS.

Luxieuz e modellen met perloid bekleding in diverse kleuren.
Metalen profielbanden, dubbelspanbaar. plastic vellen met automatisch ot s emte
automatisch snaarmechantek.

OVERSLAGTROMMEN

ROYAL. KINGS, WILEY.

in diverse afmetingen, met houten of metalen profielbanden.

KLAROENEN

Sl'PTON, MAHILLON, VAN ENGELEN

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

PIJPERFLUITEN
"'LYRA'S

S';;"UNER (metaal), KLINGSON, PASTALIT

KIlER

In chromatische en diatonische uftvue t-lng ,

prachtige modellen.

In elke gewenste stemming leverbaal
Zware nylon staarten in elke g ewen sre kleur.

LEERWERK

en FOUDR~,Lf:"

Ons leerwerk I s u n i e k . Ih:( s o e p e t
zeer goedkoop.
In alle uitvueringen leverbaar

-mvet-s l

i jtoaa r

,

afwasbaar. en daarbij

TOEBEHOOR
Alle merken plastic vellen, \\ () Weather King, Buffalo, Star, Everplay, Kings.
Alle methodes voor slagwerk. klaroenen enz.

j

VAKKUNDIGE EIGEN REPARATIE -INRICHTING

de districten aan
het woord ......
District KERKRADE
huwelijk
Zaterdag 17 juli j.L, om 3 uur verzamelden zich het bestuur en leden van de Show- IJ.
band Barbara G.A. Kakert in hun clubhome. Dit maal was het voor een bijzondere
gelegenheid. Hun miss majorette, Mejuffrouw Marianne Kok en hun grote trom
bespeler, Theo Mrösz, zouden een verbintenis voor het leven aangaan. De plechtige in
zegening van het huwelijk vond plaats in de H. Antonius van Paduakerk te Beers
dal , Na de eucharistieviering vormde Barba ra een erehaag en werd het bruidspaar
en familie verrast met een pittige mars en een "lang zullen ze leven".
Tegen 6 uur verzamelden zich de leden van de Barbara om het bruidspaar tijdens
de receptie een klinkende serenade te brengen. Deze serenade werd een complete
show. Bruid en bruidegom konden het niet na laten om mee te doen. De bruid
voerde de majorettes aan en de bruidegom deed de grote trom om en speelde mee.
Aan gezien de charmante verschijning van Mej. Kok, sorry Mevr. Mrösz , regel
matig de omslag van ons blad siert, was het bondsbestuur, vertegenwoordigd
door H. v. Zf jl, en de redactie aanwezig om het bruidspaar te feliciteren.

Het gelukkige jonge paar.

Voorzitter van St. Antonius
Slek-Echt neemt de geluk
wensen van het bondsbestuur
in ontvangst.
-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 natenen
rusten kennen, kortom alles om Uw in
strument te leren bespelen.
Alle methodes voor HARMONIE en FAN
FARE. Voor Uw DRUMBAND: TROM,
KLAROEN, ES TROMPET en PIJPER
METHODES.
Alle methodes voor deprijs van f 3,20
Een uitgebreide methode van
M. Schneider voor de prijs van f 4, 50
..- En dan

Muziek in elke moeilijk
heidsgraad.
Heel trommelend Nederland spreekt er

Mensen
met smaak ..

kiezen

MOEDERSCHElM
voor uniformen

.. f.

over

~ ~

Vraagt folder of proefdirectie bij:

fa. N. Moederscheim en Zn

n.v. KONEFA
Muziekuitgaven

Heerlerweg 49,
Voerendaal (L.J
Telefoon 0.... 46·' 261. t-Oll 6 uur en ulerdeg en zondsg 1786

Jensiusstr. 54, Rotterdam. Tel. 010-241871

•

Zonder kosten uwerzijdl

LACONA

maken wij een ontwerp van

Vaandels
Vlaggen
Schellen
bomen

UNIFORMEN
reeds lange tijd toonaangevend door:

kwaliteit
pasvorm
exclusieve modellen

Vr.agt foto'. en prijzen
ter inzage.

gericht op de toekomst.
.

I,'

'

Pl\UL f!)Rl\ND
VOO~8U~C:

DR MAQIANNElMM 174

TEL 070 907527

Gebr. van Lange
KadeS-lO

OUDENBOSCH

Telefoon 01652 - 2313, na 6 uur 2604

LU

DISTRICT Roermond
receptie st antonius slek-echt
Op zaterdag 10 juli hield het Fluit- en Tamboerkorps St.Antonius Slek-Echt wegens
hun 25-jarig bestaansfeest een receptie.
Als prettige bijkomstigheid zij ook nog
vermeld wegens een Ie prijs met promotie naar de 2e afdeling.
St. Antonius, dat vele gelukwensen encadeaux in ontvangst kon nemen, gaf zich
zelf hiermede het mooiste cadeau door hun suksesvol optreden tijdens het bonds

concours te Pey-Echt. Vele zusterverenigingen uit de muziek- en schutterswereld
passeerden in lange rij het sukBesvolle en jubilerende korps. Uiteraard wegens
hun 25 jarige bestaan was het bonds en distrtcts-beatuur aanwezig. De bondsvoor
zitter, dhr. Hub Jongen, sprak woorden van waardering. De moeder van de jonge
maar suksesvolle instructeur, dhr. Benden, bood het korps een nieuw instrument
aan. De instructeur bood het korps een zelf gecomponeerd werkje aan.

t.

BOEK- en

Hoofdstraat 48

d ems

e ij

OFFSETORUKKERIJ

EYGELSHOVEN

in memoriam p.wolters

Telefoon 1533

t

Op zaterdag 31 juli overleed na een kortstondige ziekte in het zieken
huis te Roermond, in de leeftijd van 53 jaar de heer P. Wolters.

De overledene was een verenigingsman in hart en nieren. Na eerst lid
geweest te zijn van de plaatselijke fanfare, meldde hij zich als eerste
bij de oprichting van Fluit- en Tamboerkorps Excelsior Montfort.
Negen en dertig jaar was hij een werkend lid van dit korps. Als tamboer
martre wist hij het korps tot menig sukses te leiden. De laatste jaren
deed hij als bestuurslid zeer verdienstelijk werk voor "z ijn" korps.

Bij zijn zware beroep als mijnwerker wist hij zich steeds vrij te maken
voor Excelsior. Het zal dan ook niemand verbazen, dat de verslagenheid
in de gelederen van Excelsior zeer groot was. Op woensdag 4 augustus
werd de overledene onder grote belangstelling ten grave gedragen.
Onder de velen, die hem naar zijn laatste rustplaats begeleidde was
eendeltgatte van het districtsbestuur aanwezig. Fluit- en Tamboerkorps
Excelsior speelde treurmuziek. 'I'Ijdens.de uitvaartdienst stonden zes
leden als wacht bij de lijkbaar. Aan de groeve sprak de voorzitter van
Excelsior, dhr. J. Roumen een afscheidswoord en dankte hem voor de
laatste maal voor zijn vele werk gedaan voor Excelsior.
De voorzitter besloot zijn grafrede met,: "Wij zullen Uw hulp node missen,

,

wij zullen U nooit vergeten",
Wolters rust in vrede.
-18
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MAASTRICHT Antoon van Elenstraat 30-32
Tel. 04400-33834 - 33958

DISTRICT VEN RA Y

bondsconcours 5 september
Voor het eerst zal. het district Venray haar bondaeoncours organiseren. Als de
voortekens niet bedriegen zal dit qua organisatie en accomodatie een der beste
worden. Voor de organisatie La de drumband "St. Catharina" Leunen verantwoor
delijk. De organisatoren verzekerden ons, dat kosten noch moeite gespaard zulJen
worden. om dit bondsconcoura te doen slagen en de korpsen het verblijf in Leunen
zo prettig mogelijk te maken.
Het gebeuren vindt plaats in het sportpark te Leunen. Er zal voor een goed afgezet
marsparcours gezorgd worden. Tevens zal er een muziekkiosk aanwezig zijn, voor"
de korpsen die dit wensen, om hun stilstaand nummer uit te voeren .. De andere
korpsen kunnen na het marcherend nummer front maken voor de jurytent om het .~ \
stilstaand werk voor de jury uit te voeren. Het concours secretariaat wordt ge- ....
vestigd in de kantine van het sportpark waar zij rustig hun werk kunnen verrichten.
Ieder korps krijgt een lokaal aangewezen, waar gelenheid is om nog eens te repe
teren. Zij worden opgevangen door een commissaris, die voor de nodige begelei
ding zal zorg diragen. Na de gezamenlijke afmars vindt een defilé voor autoriteiten
en bondsbestuur plaats. Na dit defilé dienen de korpsen zich op te stellen op het
concours-terrein voor de opening. Hierna volgt het gezamenlijk spelen van de
"Model-s Ma ra" waarna direct met de wedstrijden begonnen word. Bij slechte weer
omstandigheden is voor een uitwijk-mogelijkheid gezorgd, er zal een grote tent
aanwezig zijn. Ofschoon de deelname uit district Venray redelijk te noemen is,
hoopt HSt. Cathaa-ina" Leunen nog op inschrijvingen buiten dit district.

SCHROËN MUZIEKUITGAVEN
de enige speciaaluitgeverij voor:

Drumbands,
Klaroenkorpsen,

IN 1971 NU REEDS MEER DAN 60 NIEUWE WERKEN.

Pijperkorpsen,
Es bezetting,

~Il

AI onR directie partituren worden veerzien von een
Lyrakorpsen.
plastic hoesje.
Voor de Limburgse Kampioenschappen 1971 werden 32 von onz:e nieuwe werken
verplicht geneld.
Vraagt anze nieuwe werken catalogus, of vraag enkele werken op zicht. Hierbij
s.v.p. opgeven, bezetting welke gewenst wordt en de moeilijkheidsgraad.

SCHROëN MUZIEKUITGAVEN
STATIONSSTRAAT 16

HEYTHUYSEN (LI
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TELEfOON 04749·1989
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Sopraan G/O m/staande vent.

~
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Sopraan GID mlliggend vent.
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32
Sopraan Es/Des
m/liggend vent.
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63

Bas G/D m/liggend vent.

Sopraan Es/Des

"SONORE"
SIGNAALINSTRU MENTEN
Niet alleen
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ook In

die van
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a/d Is de SONORE.collectle 'nlg en
toonaangevend I

Neem b.v. de lopnnlno.trompet nr. 30
in el met 1 ventiel voor des I
Steal juilt 1 octul hoger dan de nee
male el' trompetten.
Kortom; De volledige documenf.U. in

catalogus or. 70 geeft U volledig
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Orl.l'e
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