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SECRETARIAATSWIJZINGEN
Drumband Jong Oranje

Voorheen: F. v/d Berg, Duivenstraat 6 Vers tltënbosch-Heerlen.
Thans
: J. Claus, Asterstraat 5, Nieuw-Einde - Heerlen.

Drumband Harmonie Gulpen
Voorheen; F. Jongen, Looierstraat 6, Gulpen.
Thans
: Fr. Fouarage, Rijksweg 29, Gulpen. Tel. 04450-1469
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Showband St. Barbara GIUek Auf, Kakert-Sehaesberg
Voorheen
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Thans
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Drumband Harmonie St. Laurentius, Bemelen, inged. in districÏ"Maastricht.
Secr. : A. Pirnay, Reutjestraat 2, Bemelen.

Drumband Fanfare De Maasgalm Elsloo, inged. in district Maastricht.
-.secr. : M. Peters, fr. Poelsstraat 14. Elsloo.
Tamboerkorps St. Larnbe rtus , Neeritter, inged. in district Weert.
Secr. : F.Greijn, Driessenstraat 42, Neeritter.
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Hoofdbestuurder en voorzitter van district Maastricht.
Dhr. Chr. Odekerken. Seringenlaan 111, Geleen. Tel. 04494-5783
Districtsbestuurder en correspondent van district Weert.
Dhr. Kessels, Kennedystraat 24, Heel. Tel. 04747-469
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Slakkenstraat 67

Tel. 045  213757
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TIEROLFF·MUZIEKCENTRALE

Roosendaal
Markt 92

Tel. 0'650·3455'

voorstellen betreffende nieuwe subsidieregeling
In november 1968 wendde de SONMü (Stichting Overkoepeling Nederlandse Muziek

organisaties). waarin de vier landelijke o rgantsattes van harmonie, fanfare. brass
band en tamboerkorpsen samenwerken. aan de gemeenten een schrijven met een
aanbeveling inzake de gemeentelijke subsidie-verlening aan de plaatselijke
muz tekverentg ingen.
Veel gemeentebesturen hebben zich bij het bepalen van de jaarlijkse subsidie van
korpsen laten leiden door de normen, genoemd in deze aanbeveling. De hieronder
volgende nieuwe aanbevelingsnormen voor het toekennen van de gemeentelijke
subsidie zijn enigszins anders opgebouwd dan voorheen. Niettemin blijven het
minimum normen. Deze normen hebben mede ten doel de muzikale zelfwerkzaam
heid van de muziekverenigingen te bevorderen. De SONMO brengt de gemeente
besturen onder de aandacht. dat naast de zinvolle vrij tijdsbesteding onze
-nuz iekve rentgfngen tevens een sociaal clement in de gemeenschap vormen .
....itvoeringen in het belang van de kunstzinnige kunstvorming van de gemeenschap.
het deelnemen aan het sociale leven in de gemeenschap. zoals het organiseren van
muziekfeesten, deelnemen aan optochten. het brengen van serenades. muzikale
bezoeken aan bejaardencentra, muzikaal opluisteren van openbare kinderfeesten,
kortom de muzikale feestelijke opluistering van alle gebeurtenissen in de gemeenschap.
zijn factoren, die bij de subsidieverlening in het oog gehouden mogen worden.
Bij het overwegen van de oude aanbeveltngsno rrnen , is de SONMO tot de conclusie
gekomen, dat de exploitatierekeningen van de muziekverenigingen in de hogere
afdelingen niet veel verschillen van die in de lagere afdelingen. De vaste kosten.
zoals zaalhuur, kosten dirigent, kosten onderhoud instrumenten, muziek en uni
formen, zijn vrijwel gelijk. Dat er toch nog een verdeling in twee categorieën wordt
gemaakt, dient men te beschouwen als een stimulans om het muzikaal peil constant
omhoog te stuwen.
Aan deze regeling is verder een groepering toegevoegd, n.I. de zelfstandige
tamboer- en pijperkorpsen met klaroenen en eventuele andere groeperingen, ook
wel drumfanfares of showbands genoemd. In het hierboven geschetste kader doen
deze bands niet in belangrijkheid onder voor de harmonieën. fanfares en brassbands.
Ook de kosten die deze korpsen hebben aan uniformen, instrumenten, dirigent
(instructeur) en muziek, liggen vrijwel gel i j k aan die voor harmonie- en fanfare
korpsen. En juist in deze korpsen werkt de jeugd aan zinvolle vrijetijdsbesteding.
Dan zijn er tamboerkorpsen, die werken als onderdeel van een harmonie, fanfare
of brassband, maar in wezen een apart muziekkorps vormen, Ook voor deze aan
~rige tamboerkorpsen, zowel jeugdige als andere groeperingen, zou de SONMO
voor subsidie, zoals in de volgende normen neergelegd willen aanbevelen.
Subsidie aanbeveling
DE
A.
B.
C.
D.

SUBSIDIE IS JAARLIJKS SAMENGESTELD UIT:
een basissubsidie ;
een bedrag per bespeeld instrument;
een bijdrage in de kosten van de dirigent (instructeur);
een bijdrage ip. de kosten van deelneming aan concoursen onder ausp ic lén
van een der bovengenoemde organisaties.
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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
afspraken 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 1750
na 18.00 uur 40374·31753

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

Eduard Nazarskl
tel. 04749 - 1494
giro 807041

ROGGEL

Tramstraat 25

LEVERANCIER VAN TROMMEN
EN MUZIEKINSTRUMENTEN

Onze reparatie-afdeling
staat met
SPECIAAL OPGELEID PERSONEEL

voor U klaar

Reparatieopdrachten worden binnen
8 dagen uitgevoerd.

VOOR TAMBOERKORPSEN (verzamelnaam voor fluit- en tamboerkorpsen, trompet
te rkorpsen, hoornblaz erskorpsen, .drumbandfanfares , showbands kortom alle
muziekkorpsen met bezetting van blaas- en slaginstrumenten. (geen harmonie,
fanfare of brassband zijnde) wordt geadviseerd:
46 of meer
8 tlm 15
16 tlm 25
26 tlm 35
36 tlm 45
werkende werkende
werkende
werkende
werkende
leden:
leden:
leden:
leden:
leden:
A. 1) jeugd. f 300, ~
f 400, =
f500, =
f 600,=
f 700,~
afdeling
3een2ediv.
per jaar
2) Le en 2e f 600,=
f 800, ~
f 900, ~
f 700,=
f 1000,=
divisie
per jaar
B. Voor alle afdelingen f 15,::: per bespeeld instrument per jaar;
C. Jaarlijks 25% van de kosten van dirigent of instructeur;
D. Voor alle afdelingen: bijdrage in de kosten voor deelneming aan concoursen,
zoals reiskosten, extra kosten dirigent of instructeur, kosten muziekwerken;
bedragen varierend van f 250, = tot f 750, = per jaar.

de redactie ontving
"WIJ W1LLEN WET EN11 , methodische leidraad en vraagbaak voor de tamboer-,
trompetter- en ptjpe rwer-eld.
Dit boek is een aanvulling van de examenalbums voor tamboer - klaroen in bes/bas
klaroen in bes - trompet in ea/bastrompet in es - jachthoorn in es en pijperfluit.
Naast de praktische opgaven in de bovengenoemde examenalbums, voorziet "Wij
willen weten" in het theoretische gedeelte. Het is een onmisbare handleiding voor
het diploma A t!m D op te leiden. Ook voor z elfatudi.e kan dit een goede leidraad
zijn. Het boekwerk is in 5 delen ingedeeld. In deel 1 wordt het theoretische
behandeld, o.a. samenvoeging van maatdelen, antimetrische figuren, herhalings
tekens en termen, tempokarakter aanduidingen, het takteren en teloefeningen.
In deel 2 worden de diverse trommen met onderdelen behandeld. Deel 3 is voor de
bespelers van verschillende signaalinstrumenten. Behandeld wordt o.a. de "omvang"
van diverse stgnaaltnstrumenten, de benamingen van de verschillende octaven en
. het transponeren. Deel 4 is voor de pijpers. In dit deel wordt uitvoeriger op het
..., transponeren ingegaan. Verder de opbouw van de grote en klei ne tertstoonladders
en worden de intervallen behandeld. Ook wordt de nodige aandacht besteed aan de
schrijfwijze en uitvoeringen van diverse versieringen en trillers.
Het boekwerk wordt besloten met een lijst van muziektermen en vreemde woorden.
In de introductie schreven de samenstellers, de heren S. Egberts en Th. Smits:
"Wij hopen met dit boek niet a lleentn een leemte te voorzien, maar deden ook ons
best hiervan een begeleiding te maken voor de gehele tamboer- trompetter en
pijperwereld. I!
De samenstellers hebben niet alleen een leemte voorzien, maar dit was een schot
midden in de roos. "Wij willen weten" is niet alleen voor de bespelers van boven
genoemde instrumenten van waarde, maar hierin zullen ook nog wel instructeurs
wat van kunnen opsteken.
Het boekwerk is een uitgave van Tierolff-Muziekcentrale, Roosendaal. De prijs
bedraagt f12, 50.
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Voor speciale noten op uw overhemdenzang, behoeft
u voortaan niet Ineer uit de toon te vallell . • • •
Ook voor u ziÎn er de originele Urbonial-engellhemden.
Op modemste wijze vervoordigd uit de allerbeste grondstoffen.
Voor h.ren èn domes.
In de boordmoten 32 tlm 46 (is holsomtrek in cm), in de mouw
lengten 2 tlm 7 (is 58 tlm 68 cm) en in zowel gewone, als aole.
in meerder.· uniformuitvoeringen.
Voor uw vereniging, korps of club, af 'abri.k Dalfsen ;echt
streeks leverboar tegen inkoopsprijL

I.V. ELCO· URBA I I AL
GOLDKAMPSTRAAT 7 - 9 • DALFSEN. TEL 05293·645 of 646

GEOPEND ELKE DAG VAN

HET ADRES IN LIMBURG VOOR:
8.30 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 reclame

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

Grotellr. 51 TEGELEN (Nld..I.)

of onze sportartikelen folder.

,

leerlingen-examen
Voor 1971 zijn de leer-lingen-examena gedeeld in 2 delen en wel voor diploma A en
B. Voor diploma A; zij die in 1970 nog niet aan leerlingen-examens deelnamen, of die
in 1970 afgewezen werden. Voor diploma B; zij die in 1970 slaagden voor het
leerlingen-examen en de gevorderde leerlingen, die menen aan de theoretische en
praktische eisen te kunnen voldoen.
Bij voldoende deelname; streeft het bondsbestuur er naar. de examens districtge
wijs te laten plaats vinden. Het beschikbare bedrag zal worden verdeeld naar de
volgende sleutel. Bij deelname: 2, bij slagen 3 punten per leerling.

EXAMEN-EISEN DIPLOMA A. THEORIE
1)
2)
3)
4)

Kennis van de waarden van de noten en rusten.
Enige kennis van de meest voorkomende maatsoorten, 2/4 - 4/4 - 6/8
Enige kennis van de herhalingstekens en dynamische tekens.
Enigzins op de hoogte zijn van het onderhoud en behandeling van het instrument
waarop examen wordt gedaan .
.." Voor trom: Enige kennis van de trom en haar onderdelen.
Signaalinstroment: Kennis van de "bruikbare" tonen van het instrument, als
mede de juiste benaming en notatie.
Voor piiperfluit: Op de hoogte zijn van de-omvang" van de pijperfluit. alsmede
de juiste benaming en notatie.

PRAKTIJK TROM
1) Het opoeuwen van de "roffel". Te beginnen met de rechterhand in een tempo van
120 kwartnoten per minuut. Vervolgens te versnellen tot een gave roffel ontwik
.keld is. De roffel moet minstens bestaan uit 8 slagen per kwart in een tempo
van 120 per minuut.
2) Het kunnen uitvoeren van enkele roffelfiguren.
3) Het kunnen uitvoeren van enkele ritmische figuren in 2/4 maat, prima vista,
max. 8 maten.
4) Het kunnen uitvoeren van een zeer eenvoudige etude of voordrachtwerkje,
eigen keuze.
5) Het kunnen uitvoeren van een examen-opgave uit 3 eigen opgegeven werkjes
te kiezen door de examinatoren.

PRAKTIJK SIGNAALINSTRUMENTEN
1) Het kunnen spelen van de praktische "br-uikbar-e" tonen op het instrument waar
',- L op examen wordt gedaan. (Vereist wordt het spelen hele, halve en kwartnoten)
...) Het kunnen uitvoeren van een zeer eenvoudige etude of voordrachtwerkje.
naar eigen keuze.
3) Het kunnen uitvoeren van een zeer eenvoudige etude, prima vista (max. 8 maten)
4) Het kunnen uitvoeren van één examenopgave uit 3 eigen opgegeven werkjes te
kiezen door de examinator.

PRAKTIJK PIJPERFLUIT
1) Het kunnen spelen van een toonladder in C. op en neergaand in halve noten,
tempo 120.
2) Het kunnen spelen van een toonladder in G over één octaaf op en neergaand in
halve tonen aan te vangen met
tempo 120
3) Het kunnen uitvoeren van een zeer eenvoudige etude, prima vista, max. 8 maten.
4) Het kunnen uitvoeren van één examenopgave uit 3 eigen opgegeven werkjes.

G:

-7

examen voor diploma b
THEORIE

1) Volledige kennis van de waarden van de noten en rusten.
2) Kennis van de voornaamste maatsoorten en hun onderveedeltng ,
3) Enige kennis van de meest voorkomende muziektermen - tekens tem po
aanduidingen en afkortingen.
-1) Volledige kermis van de herhalingstekens en dynamische tekens.
5) Op de hoogte zijn met het onderhoud en de behandeling van het instrument waar
c

c

op men examen doet.

6) Voor trom: Kennis van de kleine trom en haar onderdelen.
Voor signaal instr.: Op de hoogte zijn met de "omvang" (brutkba re tonen) van
het instrument waarop examen gedaan wordt. alsmede de juiste benaming en
notatie.
Voor pijpertluit : Op de hoogte zijn van de "omvang" van de pijperfluit, a18med~.'
juiste benaming en notatie.
y
Het kunnen opzeggen van de grote terts-toonladder van C. G. D. F.
PRAKTIJK TROM
1) Het opbouwen van de'troffel'". Te beginnen met de rechterhand in een tempo van
120 kwartnoten per minuut. Vervolgens te versnellen tot een gave roffel ont
wikkeld is. De roffel moet minstens bestaan uit 8 slagen in een tempo van
120 per minuut.
2)

Het kunnen uitvoeren van diverse roffelfiguren.

Prima vista spel van een etude of voordracht stuk. (Moeilijksgraad di ent hoger
te liggen dan examen A).
4) Het uitvoeren van 2 etudes of voordrachtwerkjes van verschillend karakter.
5) Het kunnen uitvoeren van één examenopgave uit 3 eigen opgegeven werkjes, te
kiezen door examinator.

a)

PRAKTIJK SIGNAALIKSTRUMENTEN
1) Het kunnen spelen van de praktisch bruikbare tonen op het instrument waarop

examen wordt gedaan. Vereist het spelen van hele-halve-kwarten en achste
noten.
2) Prima vista spel van een eenvoudige etude of voordrachtstuk.
3) Het kunnen uitvoeren van ~ etudes of voordrachtwerkjes van verschillend
karakter.
4) Het kunnen uitvoeren van ëën examenopgave uit 3 eigen opgegeven werkjes.
PIJPERFLUIT
1) Het kunnen spelen van de grote terst-toonladder van G en D, over é~n octaaf
in kwart noten; tempo 120. aan te vangen met resp. G' - D'.
2) Prima vista spel van een eenvoudige etude of voordrachtstuk. Moeilijkheids

graad dient hoger te ztjn dan A.
lIet kunnen uitvoeren van 2 etudes of voordrachtwerkjes in verschillend karak
ter.
4) Het kunnen uivoeren van één examenopgave uit 3 eigen opgegeven werkjes, te
kiezen dool." de examinator

3)

_R_

voorbeeldig bondsconcours manuela nieuw-einde
Jeugddrumband Manuela had beslist beter verdiend dan de zes deelnemende korpsen
van de L.B.T. aan het bondsconcours te Nieuw-Einde - Heerlen op zondag 8 aug.
Een unieke accomodatie in het sportcomplex "De Varenbeuk'' , ideaal gelegen, wars
van alle auto- en motorengeluiden, stond borg voor een perfecte organisatie.
Men had de beschtkktng over een groot, half verhard, terrein waarop het mars
parcours op een keurige wijze was afgebakend. Door het fraaie zomerweer hadden
veel toeschouwers een plaatsje gevonden op de speciaal voor deze gelegenheid opge
bouwde zittribune of langs het marsparcours .
Jeugddrumband Manuela had werkelijk kosten nog moeite gespaard om het de muzi
kanten en bezoekers zo aangenaam mogelijk te maken en ondanks de geringe deel
name werd het toch een fleurig feest.
Reeds •s morgens had men een drietal duitse gastverenigingen verwelkomd. Zij
waren mede getuige van de overdracht van de nieuwe uniformen voor Manuela.
~ze aanbieding vond plaats in de grote tent op het concoursterretn. De drumband
"van de rood-wit kleur afgestapt en voert nu groen als bovenkleur . De groene jas
is gecombineerd met een licht-beige broek en wordt gecompleteerd door een groene
pet. De feestelijke overdracht van de uniformen werd muzikaal opgeluisterd door
de drie duitse gastverenigingen en blaaskapel De Kernbuben, die ook tijdens het
"FrUhschoppen" voor pittige stemmingsmuziek zorgdroeg. De heer J. van Vltmmeren.
voorzitter van Manuela, sprak vele dankwoorden aan het adres van het aktieve
damescomité, dat de uniformen heeft aangeboden. In zijn dankwoord betrok hij ook
op nadrukkelijke wijze de bevolking van de Heerlense wijk Nieuw-Einde. Namens
het district Heerlen feliciteerde voorzitter J. van Boxtel. Het offtctële gedeelte
werd besloten met een optreden van jeugddrumband Manuela, waarbij de drie mee
spelende lyra's een aanwinst bleken.
Het concours werd precies op tijd geopend met een welkomswoord van bondsvoor
zitter Hub, Jongen. De bondsvoorzitter verzocht enige tijd stilte in acht te nemen
ter nagedachtenis aan de Heer A. Kastermans, het onlangs overl ~den erelid van de
L.B.T., die in Nieuw-Einde woonachtig was en de heer G. Herrnes , echtgenoot van
devoorzitstervan het dames comité, die kort voor het concours was overleden.
V66r de wedstrijden begonnen kon men genieten van een goede show door het fluit
en tamboerkorps Prinses Marijke Heerlerbaan met hun majorettes. Door de geringe
deelname konden de juryleden - de heren J. Semmeling en J. Conjearts - de punten
lijsten van uitvoerige kritieken voorzien. Onmiddellijk na het marcherende gedeelte
volgde het stilstaand werk op de goed opgestelde kiosk. In de pauze kon men kijken
....:~r een goed verzorgde show doorde majorettes en muzikanten van showband
WIlrbara G.A. Kakert-Schaesberg, terwijl tot besluit fluit- en tamboerkorps St. Jan
Gebrook Hoensbroek met hun majorettes een show verzorgden.
Onder de vele bezoekers bevond zich ook de Heer Janssen uit Amsterdam, die ver
leden jaar deel uitmaakte van de jury. De prijzen werden na afloop uitgereikt door
bondsvoorzitter Hub, Jongen, terwijl wethouder P. Masthoff van Heerlen de door
het gemeentebestuur van Heerlen beschikbaar gestelde beker voor het hoogst aantal
punten van het concours persoonlijk. overhandigde aan de tamboer-maitre van fluit
en tamboerkorps Prinses Marijke Heerlerbaan, dat deze eer met 130~ pnt, voor
zich opeiste.
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qoereldbekende merken
<J>rumband- <t:::rommen:

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

daar

zit
muziek
•

In

,,

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

w. Schreeven

PLEIN 1944
TELEFOON 20068
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DE UITSLAGEN:

Afd.

Naam korps

pimten

prijs

jeugd

Jong Oranje Nieuw-Einde

120!

1 ste

Ie

Marijke Hoensbroek
Edelweiss Heksenberg-Heerlen

122~

120

2 de
2 de

u itm ,

sup.

Jong Leven Brunssum
Prinses Marijke Heerlerbaan- Heerlen

126t
130~

2 de
1 ste

Juliana '27 VersiHitlnbosch-Heerlen

129

1 ste

Ook de drie duitse gastverenigingen streden onderling voor de hoogste eer in een
z..g, "Sonderklasse". Winnaar werd de "Spielveretntgtng Merzenich" vóór
"Funkenarttlle rte Blau-Weiss", Wesseling en "Marine-Corps" Bonn.
_In het kader van het bondsconcours hield jeugddrumband Manuela zaterdags een
...6Iestival, waaraan een vijftal korpsen uit het district Heerlen alsmede enkele
niet aangesloten verenigingen deelnamen. Voorzitter J. Van Vltmmeren van Manuela
spoorde deze verenigingen aan zich spoedig als lid van de L.B.T. aan te melden.
Voor het festival begon maakte schalmeiencorps "GIUck Auf" Heerlerheide een
muzikale rondwandeling door Nieuw-Einde. IS Avonds was er in de grote feesttent
een dansavond met medewerking van het orkest De Ptcolino'e , Zondagavond werden
de festiviteiten in de feesttent besloten met een bonte avond, waarbij blaaskapel
De Kernbuben de muziek verzorgde.

-"

,"

~"--- ~...t

"-Aanuela presenteert zich in hun nieuw tenue
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grootse huldiging zilveren st. job leuken-weert
Het 25-jarig bestaansfeest van fluit- en tamboerkorps St. Job Leuken-Weert is een
aaneenschakeling geworden van vele hoogtepunten in een rijk gevarieerd programma.
Zaterdag 21 augustus ging men eerst ter kerke om er een plechtige Eucharistie
viering bij te wonen, waarna het feestende gezelschap en de genodigden onder bege
leiding van showband Barbara G.A. Kakert-Schaesberg naar de feesttent trok.
Deze feesttent was het middelpunt van de verdere programmaonderdelen
van de groots opgezette jubtleumfeesten. Tijdens de veraader ing ,
naderhand overlopend in de receptie, memoreerde voorzitter H. van Hoef de ge
schiedenis van fluit- en tamboerkorps St. Job, waarin hij de "ups" endowne-' van
het korps belichtte. Hij dankte ook de leden, die hun vereniging trouw waren ge
bleven en richtte een speciaal dankwoord aan instructeur Sastra uit Sittard, die nu
reeds 23 jaar het instructiewerk te Leuken-Weert op kundige wijze verricht.
De voorzitter huldigde de zilveren jubilarissen: secretaris Bukkems en fluitist
.. '.
Slaats, die evenals de heer van Hoef zelf, 25 jaar lid zijn van St. Job. Hij stelde \4.
de jubilarissen als voorbeeld aan de jeugd en had goede hoop voor de toekomst,
daar St. Job momenteel een groot aantal jeugdleden rijk is. Vice-voorzitter
Triepels viel de eer te beurt om de jubi
larissen namens de vereniging officieel
te huldigen. Hij deed dit in bloemrijke
bewoordingen en bood de heren van Hoef,
Bukkems en Slaats een passend geschenk
aan. In zijn dankwoord aan de drie jubi
larissen werden ook de respectievelijke
echtgenotes niet vergeten. Voorzitter
van Hoef verwelkomde vervolgens de vele
belangstellenden, die reeds aanwezig waren
voor de receptie en het was wethouder
L. de Borgie van Weert, die de lange rij
van receptiegangers opende. Namens
het gemeentebestuur sprak hij vele lo
vende woorden .en dankte St. Job bij
zonder voor de grote bijdrage in het
culturele leven in Weert. Het fluit- en
tamboerkorps is een onderdeel van schut
terij St. Job en uit hoofde hiervan over
handigde hij aan de voorzitter van Hoef
de gouden - en aan de heren Bukkems en
slaats - de zilveren speld van de federa
tie van Limburgse schuttersbonden. Dit
was evenwel niet de enigste huldiging,
die de jubilarissen moesten ondergaan.
Een bijna voltallig hoofdbestuur van de
De drie zilveren jubilarissen
Limburgse Bond van Tamboerkorpsen en
van
het bestuur van het district Weert waren
IJSt. Job
Leuken Weert.
aanwezig om de zilveren vereniging en
jubilarissen te fettlren.
11
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Bondsvoorzitter Hub. Jongen overhandigde aan de 3 jubilarissen het zilveren insigne
van verdiensten van de Federatie van Katholieke Muziekhonden in Nederland, dat
hen door hun respectievelijke echtgenotes werd opgespeld. In zijn felîcitatiespeech
prees de heer Jongen fl , - en tamb. korps St. Job omdat zij het op zo'n uitstekende
wijze hadden aangevoeld de jeugd op te vangen en de vereniging in heel Limburg
voor het culturele leven veel had te betekenen
De bondsvoorzitter memoreerde
de bijzondere banden met St. Job, daar hun voorzitter, de heer H.van Hoef. vice
voorzitter is van de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen en tevens vertegenwoor
diger in de Culturele Raad Limburg. De heer Jongen wenste tot slot het zilveren
korps voor de toekomst veel sukses. Namens alle parochies uit het dekenaat Weert
bood deken van Bommel gelukwensen aan. Hij dankte St. Job voor het opluisteren
van vele kerkelijke feesten en wenste de vereniging, die met zoveel jeugdige leden
een goede toekomst tegenmoet gaat, nog veel sukses en een groot feest toe.
Instructeur Sast ra bood - op de zijn bekende wijze - gelukwensen aan, waarbij hij
henadrukte, dat hij bij St. Job een fijne tijd had doorgebracht. Hij prees zich gelukkig.
' " .mogen werken voor een korps, waar zowel de ouderen als de jeugd zich inzetten
voor hetzelfde doel: een goed korps te zijn, die de waarborg biedt voor een ver
antwoorde en gezonde ontspanning. Voorzitter Kessels sprak lovende woorden aan
het adres van de jubilerende vereniging namens het show-klaroenkorps Heel, een
van de jongste verenigingen uit het district Weert.
Aan de lange rij feliciterenden, waaronder vertegenwoordigers van vele plaatselijke
en zusterverenigingen alsmede een groot aantal particulieren, scheen geen einde
te komen. Tot besluit van het offtciële gedeelte kon showband Ba rba ra G.A. Kakert
Schaesberg om ca, half negen toch hun uitstekende show presenteren, waarna het
trio De Rog in de feesttent alle registers opentrok om tijdens de feestavond de
dans- en stemmingsmuziek op deskundige wijze te verzorgen. Speciale gast bij
deze feestavond was de wereldbekende accordionnist John Woodhouse, die met zijn
techniek en presentatie de handen van de vele bezoekers in de overvolle feesttent
menigmaal op elkaar bracht.
De zilveren jubileumfeesten werden zondag 22 augustus besloten met een bonds
concours, waarvan elders in dit contactorgaan een uitgebreid verslag.

District VENLO
sukses voor stella duce
Aan het muziekfestival georganiseerd door Muziekvereniging Jaenne d'Arc te
or de rwi jk op 1 augustus jJ., ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan, werd
. oor Drum- Showen Brassband Stella Duce uit Venlo deelgenomen. Aan dit festival
was tevens een Show-wedstrijd verbonden en werd gejureerd volgens het SONMO
show-reglement. "Stella Duce" behaalde met lOB pnt. (max. te behalen 120 punten)
een Ie prijs met lof der jury, dit betekende tevens het hoogste aantal punten van
de gehele wedstrijd.
Wij wensen de gehele "Stella Duce-familie" van ganser harte proficiat met dit
prachtig sukses, maar in het bijzonder dirigent Roefs, instructeur Beurskens,
tamboer-maitre en de leidster der majorettes: Annemarie van Bavel.

t
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30 korpsen op bondsconcours te leuken-weert
In het kader van haar zilveren jubfleumfees ten organiseerde fluit- en tamboerkorps
St. Job op zondag 22 augustus het vijfde uondaconcours in 1971. Het korps uit
Leuken-Weert geniet allerwege grote sympathie, getuige o.a. de deelname van niet
minder dan 30 verenigingen aan dit bondsconcours , waardoor de jury - ook nu weer
gevormd door de heren J. Conjaerts en J. Semmeling - geen gemakkelijke opgave
had.
Onder een stralende zon konden om 1.00 uur zondagmiddag de wedstrijden een aan
vang nemen. Met de komst van de voorzitter van het ere-comité, burgemeester
F .A.A.H. Breekpot, kwam er ook een kentering In het weerbeeld, waarvoor wij
overigensde eerste burger van Weert geenszins verantwoordelijk willen stellen.
Tussen de optredens van de korpsen door verrichte burgemeester Breekpot, die
was vergezeld van wethouder M.M.L. de Borgie, de offtctële opening. De burger
vader sprak woorden van waardering aan het adres van St. Job. "Een vereniging,
die uit onze gemeenschap niet meer is weg te denken, want waar dan ook, nooit
doet men vergeefs een beroep op St. Job". aldus de burgemeester, die vervolgens
ook nog de raad gaf op de ingeslagen weg te blijven voortgaan. De heer B. van Hoef,
voorzitter van St. Job, dankte de burgemeester voor de medewerking, die men steeds
had gekregen enheetteook op zijn beurt de talrijke toeschouwers hartelijk welkom.
Door de vrijwel aanhoudende regen kwam er nu wel enige stagnatie in de afwerking
van het verdere programma, maar doordat men de volgende korpsen het marcherend
werk op de kiosk stilstaand liet uitvoeren was het oponthoud maar beperkt. Tijdens
de pauze verzorgde fluit- en tamboerkorps St. Paulus Schaesberg in de overvolle
feesttent een optreden, waarna de wedstrijden toch weer een vriendelijk aanzien
kregen, doordat het was opgehouden te regenen en later zelfs de zon weer doorbrak.
De korpsen in de hogere afdelingen voerden hun werk weer marcherend uit op het
mars parcours • dat door de vele oneffenheden in het grasveld niet z6 ideaal was
als het oppervlakkig leek. De algehele accomodatie was overigens goed en de pres
taties van de optredende korpsen waren navanant, waarbij vooral de resultaten in
de lagere afdelingen - zoals ook al bij de vorige bondsconcoursen van dit jaar
bijzonder hoopgevend zijn. Voor een uitschieter zorgde wel de drumband van de
harmonie van Gulpen. Uitkomend in de superieure afdeling behaalde het korps
liefst 148 punten, een eerste prijs met lof der jury (de eerste van dit jaar in Limburg)
en het hoogste aantal punten van het gehele concours.
De beker werd uitgereikt door de schenkster van deze bokaal: Mevr. M.Timmermans
.Iansaen uit Nederweert. De overige prijzen en diploma's werden overhandigd
door bondsvoorzitter Huh, Jongen en voorzitter B. van Hoef van St. Job.
.:

J_

foto rechts:
de jury intensief
aan het werk.
foto links:
trouwe bezoekers
zijn,ondanks de
regen, ook de aan

houden.
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Gebruikt Uw korps al de nieuwe tamboermethode van George J. Kr-ijt
(lid van de kapel de Kon, Luchtmacht) - "Leren lezen-leren tellen"
(Methode voor mars- en concerttamboer-s)
De enige nederlandse methode in 3 delen, waar een beginnend en ook
reeds jaren spelend tamboer geleidelijk aan vertrouwd wordt gemaakt
met noten, maten, rttmestructuren, versieringen, roffels, enz.
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\

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

W.J. HEKKENS-REUVER ~:=':-:~~~771
ZEILMAKERIJ • TENTENVERHUUR • ALUMINIUM JALOEZIEEN

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

Het Centrale adres
voor ALLE BINNEN- EN BUITENLANDSE muziekuitgaven voor

Harmonie, Fanfare en drumband

TOURINGCARBEDRIJF

4. ~aJ!l J-Iam

JULIANASINGEL 39

VENRAY
TELEFOON 04780-1726

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 werknemers vervoer

.r----------------------
V,66r de prijsuitreiking plaatsvond bracht het tamboer-, trompetter- en majoret
tenkorps K.A.J. Geldrop spontaan een showen daarna werd het concours besloten
met een daverende show van drumband, show- en klaroenkorps Molenberg Heerlen.
Mede door de uitstekende organisatie van St. Job en ondanks de slechte weersom
standigheden hadden de wedstrijden - in goede banen geleid door concoursleider
H. van Zijl - een vrij vlot verloop en konden zondagavond om 8.15 uur de volgende
resultaten bekend worden gemaakt.

DE UITSLAGEN:
Sector

Naam korps

Punten

Priis

A
Eendracht Neer
Beatrix Hom.
A
A
St. Antemus Panheel
Hollands Glorie Hom
A
BEKER: Drumband van de harmonie Beatrix Horn.

121 1
123t
122 l
120î

1 ste
1 ste
1 ste
1 ete

derde

A
Fatima Weert
A
St. Jozef Someren-Eind
A
Fortissimo Venlo
A
St. Ansfried Thom
A
L'Union Heythuysen
A
St. Lambertus Neeritter
A
Heel te Heel
A
St.Antonius Aitweert
A
St.Antonius Nederweert
BEKER: Show- en klaroenkorps Heel te Heel.

121 1
121 1

1 ste
\
1 ste
1 ste m. promo
1 ste
1 ste
1 ste m. promo
1 ste m. promo
2de
2 de

A
St. Jozef Moesel-Keent-Weert
A
St. Arnoldus Boxtel
Ellona EU
A
A
St.Nicolaas Heythuysen
BEKER: Drumband van de fanfare Ellona Eli

122
124

A
St. Joseph Weert
A
St. Willibrordus Neerkant
A
St. Joris St. Joost-Maasbracht
BEKER: Tamboerkorps Kerkelijke fanfare St. wüttbrordua

118

2de

136~

1 ste m.pr om,

Afd.
jeugd

tweede

eerste

uitm,

A
St. Comelius Swartbroek
A
Wilhe1mira Hingen-Echt
BEKER: Fluit- en tamboerkorps Wilhelmina Hingen-Echt.
St. Petrus Roggel
St. Petrus Kelpen-Oler
B
K.A.J. Geldrop
A
Excelsior 'Montfort
BEKER: Drumband St. Petrus Roggel.

ere

sup.

A
A

B
A
A
B

Pheuleutonia Eindhoven
Gulpen te Gulpen
St. Sebastianus Herkenbosch
Steljl '61 Steljl-Tegelen

128~

122
121
129
129~

1131
118

12S!

119

129
Neerkant.
128
132

1ste
1ste
'i ste
2de

1 ste
1 ste
Late

~~.

130
129
116 1

1ste

130!

lste
lete m. lof

130~

148
137
137

La te

2de
1ste

1 ste m , promo

1ste

BEKER: Drumband van de harmonie Gulpen te Gulpen. Tevens de beker voor
het hoogst aantal punten van het gehele concours.
-16
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J. jochems, roerrnond
Een markante figuur, in de Nederlandse
muziekwereld en, vooral de laatste jaren
in ons Limburgse land, is de heer
J. Jochems . Deze muzikant in hart en
nieren, kreeg bij ons vooral bekendheid
als onderkapelmeester van de Limburgse
Jagers) het muziekkorps, dat helaas in
1968 noodgedwongen de laatste noten blies.
Samen met de opheffing van dit korps,
nam ook dhr. Joeherris afscheid van het

militaire muziekleven en kon hij van een
verdiend pensioen gaan genieten.
Dhr. Jocherna heeft in zijn muzikale loop
baan meerdere goede leermeesters gehad.
Hoewel hij er zijn beroep van maakte.
was muziek zijn grootste hobby. Dit kon
eigenlijk niet anders. want hij maakte
deel uit een zeer muz ikaal gez in.
Zijn nuders , drie broers en zus, bespeel
den ieder tenminste één instrument.
Op 9 jarige leeftijd zette de heer Jochems
de eerste schreden op het muzikaal pad
en was van meerdere goede verenigingen
lid. Door zich steeds verder te bekwamen
had hij zich op zijn 25ste levensjaar reeds
opgewerkt tot dirigent van verschillende
dhr. Jochems ontvangt één van
korpsen. In de mobilisatieti id legde hij
zijn vele onderscheidingen
met goed gevolg examen at als beroeps
muzikant.
Na de oorlog deed hij veel ervaring op en werkte o. a. bij het muziekkorps van de
B .S. en de Territoriale Troepen alsmede als Contra-bassist bij het Scala Theater.
opera's en operettes, dansorkesten, enz. Zijn leraar voor contra-bas in die tijd
was de heer v.d. Klauw, de bassist van het Residentie orkest. Via een examen, dat
. ~e heer Jochems aflegde bij de Koninklijke Militaire Kapel, kreeg bij als muziek
'~nstructeur (sergeant) een functie in Arnhem, om vervolgens weer als bassist het
Muziekkorps van de Stoottroepen te Vught te gaan versterken. Naderhand is uit
dit Muziekkorps de Luchtmacht Kapel ontstaan.
In 1950 werd het muziekkorps van de Limburgse Jagers opgericht. en de heer Jochems
werd naar Venlo gedatacheerd als muzikaal instructeur. Inmiddels zette hij zijn
theoretische opleiding voort te~ Arnhem, waar de huidige direkteur van de muziek
school, de heer Versteeg, zijn leermeester was. Veel kennis deed hij ook op bij
de onderkapelmeester van de K.M.K.• de heer S. Botter (een bassist van vermaard
heid), die de heer Jochems als één van zijn.beste leerlingen beschouwde. Ook bij
de vele andere leermeesters verrijkte de heer Jochems zijn kennis danig en na de
gedane examens bij de Luchtmacht Kapel slaagde hij eerst voor sergeant 1 en een
jaar later als sergeant-majoor muzikant (onderkapelmeester).
-17
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Het hoofd-instrument, dat de heer Jochems bespeelde was de bas Bib, maar verder
ook nog bariton. tenorboorn, trombone en contra-bas, terwijl hij momenteel uit
zuivere liefhebberij de sopraan-sax bespeeld.
Vele prettige herinneringen heeft de heer Jochems aan het muziekkorps van de
Limburgse Jagers, alhoewel hij vaak de gehele leiding op zich moest nemen door
absentie of ziekte van de kapelmeester. Dhr. Jochems, die een groot gedeelte van
zijn leven in Den Haag en Arnhem w oonde, kon met de leden van het Muziekkorps
van de Limburgse Jagers, dat grotendeels uit Limburgse jongens bestond, goed
overweg. Zij hadden veel waardering voor hun instructeur. Deze waardering had
hij ook graag gezien van zijn hoogste chefs, maar daar de ambtelijke molens lang
zaam draaien, was het toch een domper op het feest bij zijn penstoenering,
dat hij zijn gestelde doel niet geheel had kunnen bereiken. Over deze problemen
piekert hij na zijn pensioenering echter niet meer, daar nu voor hem dit geen effeet
meer heeft.
Ve el invloed heeft dhr. Jochems de laatste 10 .jaren wel gehad in onze organisatie:
de L.B.T. Hij was één der eersten die door ons bondsbestuur op onze concoursen '
werd verzocht om als jurylid te fungeren. Men deed nooit vergeefs een beroep op
hem. Het was dan ook de normaalste zaak ter wereld, dat dhr. Jochems bij het
benoemen van de muz iekcommias le, hiervan deel uit maakte. Tot voor kort werkte
hij in deze commissie vol enthousiasme, maar helaas moest hij om persoonlijke
redenen voor dit commissie-lidmaatschap bedanken. Het hoofdbestuur heeft gemeend
om zijn vele verdiensten te waarderen en hem te benoemen als ere-lid van de L.B.T.
De heer Jochems heeft de opbouw van onze bond vrijwel vanaf het begin meegemaakt,
hij is er van overtuigd, dat vooral het peil van deLimburgse korpsen en dan op de
eerste plaats de jeugdkorpsen met grote sprongen vooruit is gegaan. Hij toetste
deze bewering aan zijn eigen ervaring. Zo was hij o.a, 15 jaar geleden lid van de
jury op een concours te Schaesberg. Zes pijperkorpsen hadden ingeschreven in de
hoogste afdeling, waarin toen bij wijze van experiment een werk verplicht was ge
steld: De Limburgse Jagermars van de hand van de heer Jochems , Het was opmer
kelijk, dat van de zes ingeschreven korpsen het vijf lieten afweten, daar het werk
zogenaamd niet voor een pijperkorps uit te voeren zou zijn. Terwijl momenteel
vrijwel ieder pijperkorps in onze provincie deze mars op haar repertoire heeft
staan. Dit voorbeeld van muzikale vooruitgang ziet dhr. Jochems ook in de bestuur
lijke organisatie van onze bond. Waarbij hij vooral de indeling in districten een
pluspunt vindt. Enige kritiek is er wel op de organisatie van sommige bondscon
coursen. Het wedstrijdterrein laat vaak veelal te wensen over. Dhr. Jochems is er
een voorstander van, dat het marcherend en stilstaand werk achter elkaar uitge
voerd moet worden, zodat de wachttijden van de korpsen korter zal zijn. Voor de '
jury is dit ook prettiger werken. De deelnemende korpsen hebben over het algemee~
veel te hoge verwachtingen. Ze kunnen n iet allen "promotie" halen of, zoals bij
onze oosterburen. allen een grote beker mee naar huis nemen. Ook de dtcipltne
ontbreekt
nog wel eens bij veel korpsen, waarbij het ordelijk gericht
marcheren tijdens de optochten en defile's niet uit het oog moet worden verloren.
Dit alles probeert dhr. Jochems te bereiken hij de enigste vereniging waar hij
momenteel nog de leiding heeft: Harmonie "Fortissimo" uit Venlo. Ook deze vere
niging heeft haar ups en downs en dhr. Jochems legt niet de nadruk op de muzikale
prestaties met zware concourswerken. maar houdt het vooral op populaire muziek
nummers, dat gecompliteerd kan worden met een leuke show, waaraan de drumband
en majorettes deelnemen.
-18
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I VOOI BLAASINSrRUMENTEN

SPEKHOLZERHEIDE

Akerstraat 96 - 98

~

REPARATIE_INliCHTING

Tel. 045-413438

UW VERTROUWENSADRES

Jl..Jit voorraad leverbaar het grootste assortiment op het gebied van slagwerk,
--rrlaroenen, fluiten en toebehoor.
CONCERTTROMMEN
MARSTROMMEN
PARADE- en DIEPTETROMMEN

ROYAL, PREMIER, LUDWIG, WILEY.
ROYAL, SUPTON, WILEY, KINGS.
ROYAL, WILEY, STAR, BEVERLEY, KiNGS
AJAX, PREMIER.

Luxieuze modellen met perloid bekleding In diverse kleuren.
Metalen profielbanden, dubbelspanbaar, plastic vellen met automatisch of aemie
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

PIJPERFLUITEN
LYRA'S

~

SANDNER (metaal), KLiNGSON, PASTALIT
KLIER

chromatische en diatoniscbe uitvoering, prachtige modellen.
In elke gewenste stemming leverbaar.
Zware nylon staarten In elke gewenste kleur.

LEERWERK en FOUDRALEN
OnB leerwerk is uniek, zeer soepel, onverslijtbaar

I

afwasbaar, en daarbij

zeer goedkoop.
In alle uitvoeringen leverbaar.

TOEBEHOOR
Alle merken plastic vellen, w. o. Weather KIn~. Buffalo, Star, Everplay, Klngs.
Alle methodes voor slagwerk, klaroenen enz.

VAKKUNDIGE EIGEN REPARATIE-INRICHTING

~aast

het spelen van diverse instrumenten heeft dhr. Jochems veel muziekwerken
geschreven en gearrangeerd. Vooral het laatste noemt hij zijn gr66tste hobby.
Bij veracnülende uitgevers zijn ± 30 werkjes voor tamboerkorpsen in diverse
samenstellingen van zijn hand uitgegeven, terwijl hij bij de Buma een 50 tal muziek
werkjes heeft ingeschreven.
Dhr. Jochems heeft vele mooie herinneringen aan zijn muzikale carrière. De talrijke
bekers en medailles, die in de huiskamers zijn opgesteld getuigen hiervan. Aan elke
beker of medaille heeft de heer Jochems herinneringen, die hij niet zo snel zal
vergeten. De mooiste onderscheiding was wel de Ere-medaille in zilver met zwaarder
die hem in 1965 door H.M. de Koningin, voor zijn vele verdiensten in het muziek
leven, werd verleend. Tevens is hij drager van het militaire Erekoord en heeft
hij de plaquette van het Mobiele KrulB alsmede nog veel andere onderscheidingen,
Hoewel dhr. Jochems ogenwaarsch1jnlijk ni-et meer zo aktief is in de muz.iekwer-eld,
volgt hij toch alles op de voet en met grote interesse. Hij geeft ons de overtuiging,
dat hij in onze muziekwereld veel heeft gepresteerd en wij van zijn ervaring alttt-'
zullen kunnen profiteren.
Het zij dhr. Jochems gegeven, dat hij nog vele jaren ere-lid van de L.B.T. en ad
viseur voor de instructeurs moge zijn.

l.

SCHROëN MUZIEKUITGAVEN

DE SPECIAALUI'IGEVERU VOOR: DRUMBANDS, KLAROENKORPSEN,
TROMPETl'ERKDftP8EN. PIJPERKORPSEN
TOPPERS UIT ONZE
SERIE NIEUWE WERKEN

lt>iding bestaande uit een tamboerparlij en
een tamboerpsrttj met uitsluitend stok op

DRUMBAND .De Mercuur" van M. J, Beurs
keus. Een snowmsrs voor tamboers, Tenor

trom. Grote-trom en Bekkens. Voor de tarn
boers zfjn enkele, met de stokken uit W voe
ren, showbewegingen eengegeven. Solistische
'r'cnorperoj. Een werk voor de lagere afde
lingen.
,,Jumping Circus" van J. G, Scnroën. Even
eens een showwerk maar dan meer voor zaal
optreden or concerten Oe stemmen zijn
kleine-trom, doffe-trrirn, tenor-trom. grote
trom, pistool en autohoorn. Kleine trom is
eenvoudig gehouden, doûe trom meer sotts.
tisch. Een werk voor de middenafdeJingen
waarmee u cmgetwijfcld de show steelt.
KLAROENKORPS. "Foxtrot Belle." van J.
Vlijm. Concertwerk voor Klaroenen, Baskla
roon, 2 partijen voor de tamboers en groot
slagwerk _ F,en werk voor de mtcïnenardenn
gen met een leuk ritme en eenvoudige bege

stok.

GROTE ES BEZETTING. "Lange wapper"
van F. H. ocons. Lange wapper is een Ant
werpse saeennguur, een plaaggeest die door
zijn trateen overal. hilariteit verwerkt. Het
werk: is door zijn vartette van ritme meer als
showmuziek dan aïs mars bedoeld. Het speel
se in het voorntuk is de uitbeelding van het
vroHjke karakter van de Antwerpenaar, De
muziek in delen C en D zijn als het ware
alarrnklanxen als Lange waoper de pret
komt verstoren. In E, dat traag en breed.
wordt uttgevoerd. wordt het btnnentreëen
van Lange Wapper uitgebeeld, met trage"pas.
sen, met tussenin door de solist, de steeds
overal opklinkende alarrnbonen Maar Lange
Wapper is geen boeman. hij is steehts op i
trateen belust en hij neemt dan. met de her .....~
neming van A en B, ook deei aan de volks
pret. Een werk voor de middena.fdelingen
van de Belgische wondichter F. H. Geees.

Schroën Muziekuitgaven
STATIONSSTRAAT 16

HEYTHUYSEN (L.)
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TEL. 04149-1989

.-----------------
Waarom nog langer het systeem volgen
van VOORDOEN en NADOEN.
Met onze methodes leert U geleidelijk
NOTEN LEZ EN, de waarde van noten en

Mensen
mei smaak.

rusten kennen, kortom alles om Uw in
strument te leren bespelen.
Alle methodes voor HARMONIE en F AN
FARE. Voor Uw DRUMBAND: TROM,
KLAROEN, ES TROMPET en PIJPER
METHODES.
Alle methodes voor de prijs van f 3,20
Een uitgebreide methode van
M.Schneider voor de prijs van f 4,50
En dan

Muziek in elke moeilijk
heidsgraad.
Heel trommelend Nederland spreekt er

kiezen

MOEDERSCHElM
voor uniformen

over ~ :

Vraagt folder of proefdirectie bij:

fa. N. Moederscheim en Zn

n.v. KONEFA
Muziekuifgaven

Heerlerweg 49,

Voerendaal

(l.)

Telefoon 04446-1281. Na 6 uur Itn zal .. ,da~ en Iondag 17BB

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

Vraagt foto', en prijzen

exclusieve modellen

ter Înzage.

gericht op de toekomst.

,

I...

~

Gebr. van Lange

PAUL BRAND

KadeS-10

PR MARIAMMElAhN 174

Telefoon 01652 - 2313, na 6 uur 2604

VOO~BU~C

TEL. 070 987527

OUDENBOSCH

..,..,""':-----------------------

,

de districten aan
het woord ......
District KERKRADE
festival wilhelrnina kerkrade-holz
Begunstigd door een schitterend zomerweer, besloot Fluit- en Tamboerkorps
"
Wilhelmina Kerkrade-Holz op zaterdag 10 en zondag 11 juli de feestelijkheden van
haar 50 jarig bestaan. Zaterdags concerteerden Harmonie St. Mar-tmus Vijlen en
de Kon. Harmonie St. Caecilia Kerkrade. Na deze concerten was het de beurt
aan het "deeteber'g Trio", die tijdens de vc rde re avond voor de juiste feeststemming
zorgden. Zondags werd gestart met een "F'rühs choppen". De "Ariselbach Muz ikanten"
zorgden hierbij voor de ju late sfe e r. Aan het festival werkten een 12 tal korpsen
mee. Buiten de Duitse gastkorpsen waren present: .Iuliana Ver-s i liënbos ch , St. Bar
ba ra Kakert, Drumband Fatima Weert. Bazuinenkorps Jong Leven Brunssum,
St. Hubertus Haanrade en St. Panc r-at.ius Munat er-gel.een , Na een korte optocht en
een defilé begon de conce rten reeks , Hoogtepunten waren het optreden van het
Fluit- en Tamboerkorps St. Huber-tue Haanrade en St. Panc ratius vlunate rgeleen.
Tot slot zorgden de "Anselbach Muzikanten" voor een klinkend "coda" van dit 2
weekends durende muz iekfes ti]n, waar duizenden hebben genoten van show
en muziek.
Fluit- en Tamboerkorps Wilhelmina Ker-krade-Holz kan terug zien op een sch.itterend
g"eslaagde viering van hun 50 jarig bestaan.

nieuw instrument voor wilhelmina nieuwenhagen
Fluit- en Tamboerkorps Wilhelmina verzorgde
tijdens een feestavond van de Vfnkenve r,
"Slag op Slag" Nteuwenhagen , een concert.
Het bestuur van de Vinkenvereniging verraste
de Wilhelmina mensen met een concertfluit.
Dhr. Kohlen, voor zitter van deze vereniging,
bood het instrument aan en hoopte, dat de
samenwerking tussen beide verenigingen, die
steeds goed was, nog beter mocht worden. De
preases van Wjlhelrntna, dhr. Doek dankte het
bestuur en leden voor de welkome aanvulling
van het instrumentarium.
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MAASTRICHT

Anloon van Elenslraal 30-32

Tel. 04400-33834 - 33958

I
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lO-jarig bestaan ons genoegen
Fluit- en Tamboerkorps "Onë Genoegen" Kaalheide vierde zondag 8 augustus haar
3 e lustrumfeest. Als prettige bijkomstigheid zij nog vermeld, ook wegens het be
haalde sukses tijdens het bondaeoncours te Kerkrade. Hier behaalden zij een 1 e
prijs met promotie naar de ere-afdeling. De inzet van deze intieme herdenking
was een feestvergadering. Zondag 'smorgens toog Ons Genoegen ter kerke. bege
leid door Fluit- en Tamboerkorps Haanrade, om een plechtige eucharistieviering
bij te wonen, aansluitend hieraan werd een receptie gehouden. Ons Genoegen mocht
vele gelukwensen in ontvangst nemen. Vrijwel alle Kaalheidse verenigingen waren
aanwezig om hun gelukwensen aan te bieden. Vele zusterverenigingen uit de om
geving kwamen hun opwachting maken. Dhr. Vliex ere-dirlgent, prees het korps
met hun prachtig resultaat en gaf hen de raad, op de ingeslagen weg verder te
gaan en te streven naar de hoogste afdeling.

District Heerlen

edelweiss in engeland

\.

Het jachthoornkorps Edelweiss Heksenberg bracht op uinodiging een uitwisselings
bezoek aan Lascelle-achool-band te Harrow, een plaatsje ongeveer 20 km. noord
west van London, Er werden verschillende Bchooiconcerten gegeven; o.a. te
Lascelle, Stanmore en Blackwell. Een der hoogtepunten was de entvangat ten
stadhutze, Bij die gelegenheid werd aan de vrouwelijke burgemeester, namens de
gemeente Heerlen een langspeelplaat van het mannenkoor St. Pancratius aange
boden. Edelweiss kreeg een boekwerk, de gids van Harrow, bestemd voor burge
meester Gijzeis van Heerlen, aangeboden.
De mascotte van Edelweiss, prijkt thans in het stadhuis van Harrew. Een bezoek
aan Windsor Castle, de reis naar London, in de "underground", met zijn vele
bezienswaardigheden, o.a. Buckingham Palace. Tower Bridge, een excursie naar
de Kodak fabriek waren enkele punten uit het drukke programma. De reis, met
zijn prachtige overvaart Oostende - Dover v.v. was een belevenis voor de Edelweiss
familie. Zij mogen terugzien op mooie en interessante dagen.

DISTRICT Roermond

receptie eendracht posterholt
Zaterdag 10 juli receptiêrde Flui1 en Tamboerkorps Eendracht Poete rholt, wegens
het behalen van een eerste prijs met promotie naar de tweede afdeling, tijdens het
bondaeoncours te Pey-Echt, Een afvaardiging van het dtatrtcta-bestuur, onder ,l1.J
aanvoering van de districts-voorzitter J. Hanssen, gaf acte de presënce,
.
De districts-voorzltter sprak woorden van waardering voor de "benjamins" van
district Roermond. Dhr. Hanssen noemde het een goede prestatie, om voor de eerste
maal aan een bondsconcours deel te nemen en een eerste prijs met promotie te
behalen. Hij prees de suksesvolle instructeur J. Roncken. Vele zusterverenigingen.
zowel uit Posterho1t maar ook uitde verre omgeving kwamen het kranig korps
Ietë.ren, Opvallend veel particulieren maakten van deze gelegenheid gebruik om
Eendracht geluk te wensen met hun sukses.
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SONORE

~
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"SONORE"
SIGNAALINSTRU MENTEN
Jachthoorns
In BeJ (nr. 43) en Es (nr. 41)
leverbaar in ...i er verschillende uitvoedngen

Sausaphoons
In Es (nr. 17) met 1 ventiel voor Del
ook leverbaar In speciaal. model met
3 ventielen. alsmede In Bel.

-----~
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