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steel de shaw met seeza
"Daar komt de muziek!"
Ja, die muziek, onmisbaar middelpunt
van optochten en volksfeesten.
Keurig en fleurig, want het oog wil héél wat.
Steel de show met Seezo•.
laat u vrijblijvend informeren over Seezo
uniformen met de unieke nazorg.
Harmonie- en fanfare-,tamboer- en
majorette-uniformen.
Alle fournituren.

Maandelijks Kontaktorgaan van de

Voorzitter:
Hub Jongen, Heerlen

Limburgse Bond
van Tamboerkorpsen

Tel. 045-711347

Beschermheer: Nlr. Dr. eH.}. NI. A. VAN ROOY. Commiuarir der Koninll'in
in de pra,incie Umbllrg

Redactie: W. Pilich .. lrenestraat 74, Nieuwenhagen
tel. 045-312415
W. Starmans, Wijenweg 197, Treebeek
tel. 045-212536

IN MEMORIAM DR. J.C.M. SWEENS

•

Op 72-jarige leeftijd is op 9 oktober in
zijn landhuis in het Brabantse Oisterwijk
overleden dr. J.C.M. Sweens, die meer dan
20 jaar vooraltter is geweest van de Fede
ratie van Katholieke Muziekbonden in
Nederland. Bij de Limburgse Bond van
Tamboerkorpsen hebben wij hem vooral
leren kennen, toen hij in 1970 in Pev-"
te gast was bij de landelijke kampioe: .:,
wedstrijden. Dr. Sweens reikte hierna OOK
op verscheidene plaatsen de kampioens
wimpel uit. De Limburgse muziekgezel
schappen hebben bij hem altijd in hoog
aanzien gestaan en vaker heeft hij hier een
Salomonsoordeel moeten vellen. Bij het
tot stand komen van de Limburgse Bond
van Tamboerkorpsen toonde dr. Sweens
zich ook een groot voorstander om in
Limburg een specifieke bond voor tam
boerkorpsen te stichten.
Voor zijn vele verdiensten in federatie
verband en in overheidsdienst (dr. Sweens
was o.a. burgemeester van Gilze-Rijen,
Den Dungen, Helmond Eist en Asten)
werd hij geëerd met het Commandeurschap
van de orde van Sylvester en benoemde de
koningin hem tot officier in de orde van
Oranje Nassau.

Grasbroekerweg 141

Secretaris:
M. Beekers, Reuver
Karel Doormanlaan 24
Tel. 04704-1727
Penningm.-Administrateur:
C. Timmermans, Steyl-Tegelen
Park straat 7 - Tel. 04706-2748
Postgiro: 1750143
Boerenleenbank, Tegelen
Bankgiro: 15 05 02 966
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K. BAKKER en ZN.
Tel. 045-213757

Singel 12

HOENSBROEK
VOOR HET HUREN VAN:
*FEESTTENTEN
*DANSVLOEREN
*PODIUMS
"GE LUIDSINSTA LLA TIES
*VERLICHTING

Eduard Nazarski
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.

NIEUWS VAN DE ADMINISTRATIE
LIMBURGSE KAMPIOENSCHAPPEN
De Limburgse Kampioenschappen worden gehouden in de Roda-hal te Kerkrade, op

zondag 26 november a.s. De organisatie is in handen van het district Kerkrade. Jury
leden voor dit concours zijn de heren: A. Janssen, Amsterdam· J. Coniaerts, Eijs

Wittem en K. Smits uit Ede.
SECRETARIAATSWIJZIGINGEN
district Maastricht
Klaroenkorps Irene, Beek.
Voorheen: W. Caanen,

Burg. Lemmensstraat 12, Beek.

Voorheen: P. Nov,
Anjerstraat 32, Gennep
Thans: H. Kaak,
Julianalaan 51, Gennep.

Thans: L. v.d. Eertwegh,

Heemskerkstraat 54, Heerlen.

district Weert
Show- en Klaroenkorps Heel, Heel.
Voorheen: H: Hebets
Kennedystraat 2, Heel.
Thans: P. Koeken,
Hemelrijckstraat 15, Heel.

Thans: H. v.d, Berg,
Dr. Philipsstraat 23, Hoensbroek.

BEDANKT ALS LID

Drumband Harm. Eendracht, Heerlen.

Wegens betalingsgebreken is de drumband

Voorheen: M. Zeedzen,
Oude Kerkstraat, Heerlen

van onze ledenlijst afgevoerd.

Vroenhofstraat 44, Neerbeek.
district Heerlen

Drumband Olvrnpia, Heerlen.
Voorheen: J. Janssen,

Fanfare St. Michaël, Schaesberg

Thans: S. Nelis,
Uiverstraat 31, Heerlen.

NIEUWE LIDKORPSEN

district Roermond
Drumband St. Martinus, Hom.

Voorheen: M. Hendriks,
Haelerweg 61, Horn.
Thans: Mei. C. Opbreek,
Burg. Derkxstraat 3, Horn.

Drumband St. Brigitte, Noorbeek.
Secr.: T. de Bie,
St. Maartensweg 6, Noorbeek.
Ingedeeld in district MaastrÎcht.
Drumband Fanfare Eendracht, Nieuwenha

gerheide.
district Venlo
Secr.: J. Erkens,
Fluit- en Tamboerkorps St. Nico!aas, Venlo Snijderslaan 4, Nieuwenhagen, tel. 045·
Voorheen: H. Gerrits,
315529.
Sloot 92, Venlo.
Ingedeeld in district Kerkrade.
Thans: P. Erprath,
Drumband Fanfare Moed en Ijver,
v, Posteistraat 96, Venlo.
Blitterswijck.

district Venray
Drumband Harm. Unitas et Fidelitas,
Gennep.

Secr.: P. Beterams,
Antoniusstraat 51, Blitterswijck
Ingedeeld in district Venray.
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Drumband Harrn, St. Augustinus, Geleen.
Secr . : P. Feiter,
Augustinusstraat 29, Geleen.
Ingedeeld in district Maastricht.
Vrienden van harte welkom in onze organi

satie.

_

De concourslelder de heer Zijl.
voorheen 04443-1574 - thans 045-311574
Redactielid T.M. Pilich.
voorheen 04443-2415 - thans 045-312415
Bondsbestuurslid H. Logister.
voorheen 04443-3888 - thans 045-313888

ONZE GEPROMOVEERDEN IN 1973.
JEUGDDIVISIE
Jeugd Fluit--en Tamboerkorps Prînses Marijke Heerlerbaan

3e DIVISIE
Klaroenkorps St. Hubertus Heqelsom-Horst
Fluit- en Tamboerkorps Prinses Margriet Hoensbroek

Drumband St. Martinus Neer
Meisjes Drumband Tienrav

Drumband Prinses Margriet Hoensbroek
Drumband Irene Koningsbosch
Drumband St. Margaretha Ittervoort
2e DIVISIE
Drumband Fanfare St. Augustinus Geleen
Drumband Harmonie Eendracht Heerlen
Drumband Fanfare Ons Genoegen Oirlo

Drumband Fanfare E.M.M. Ma.sbracht
Klaroenkorps St. Willibrordus Meijel
Drumband Harmonie Unie Sevenum
Drumband Fanfare Concordia Meterik-Horst
Fluit- en Tamboerkorps Heide Swalmen
Klaroenkorps Kon. Harmonie Horst

Lvrakorps Manuela \-leerlen
(Buiten Limburg) Drumband Limbra '69 Smakt
Ie DIVISIE
Fluit- en Tamboerkorps St. Hubertus Kessel
Klaroenkorps St. Martinus Houthem

1351/2 pnt.
1291/2 pnt.
129
pnt.
130 1/2 pnt.
pot.
128
130
pnt.
128
pnt,
128 1/2 pnt.

128
pnt,
133 1/2 pnt.
132 1/2 pnt.
129112 pnt.
128
pnt.
1301/2 pnt.
pnt.
130
131
pnt.
pnt.
129
pnt. ~
128
pnt,
135
136112 pnt.
136
pnt.

ERE-DIVISIE
Drumband Harmonie van Gulpen
Drumband Fanfare St. Catharina Leunen-Venray

Fluit- en Tamboerkorps Wilhelmina Nieuwenhagen
Drumband Kon. Oude Harmonie Eijsden
'Fluit-en Tamboerkorps St. Barbara Reuver
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137 1/2
144 112
136 1/2
136 112
136

pnt,

pnt.
pnt.
pnt.
pnt.

Bondsconcours te Baarlo
Fluit- & Tamboerkorps St. Hubertus Kessel Hoogst aantal punten
Elf deelnemende korpsen. Zes eerste
prijzen - waarvan vier met promotie 
vier tweede prijzen, één derde prijs en
liefst zeven korpsen die van deelname
afzagen. Ziedaar het resultaat van ons
vierde bondsconcours van het seizoen

geval massaal wegblijven in de toekomst
te verhinderen.
Zoals wij reeds vermeldden, het peil van
de eerste optredende korpsen lag bene
den het normale. De muzikaliteit bij de
hogere divisies was naar verhouding beter.
De vier promoties waren hiervoor wel het
beste bewijs. Fluit- en Tamboerkorps
St. Hubertus uit Kessel toonde zich 1e
triomfator van dit concours. Zij behaalden
voldoende punten om een royale promo
tie te bereiken en kunnen zich sieren
met het predicaat "hoogst aantal punten".
Een flinke prestatie, daar de zo fel be

1972!
Vooral het laatste, wegblijven zonder
geldige redenen, is wel zeer betreurens
waardig. Te elfder uren werd het bonds
bestuur met dit feit geconfronteerd.

Voor de bondsbestuurders was dit wel
een teleurstellende ervaring en voor het
Klaroenkorps Voorwaarts te Baarlo Was
dit niet alleen een financiële strop maar
bleek ook een domper te zijn op het
verdere verloop van de wedstrijden.
Daar het muzikale peil van de eerste
optredende korpsen ver beneden het
normale lag was het begin voor de jury
bepaald deprimerend.
Het bestuur van Voorwaarts had kosten
noch moeite gespaard om van dit bonr'
treffen een waar feest te maken. He
park van het kasteel" De Erp" was
accommadatie uitermate geschikt voor
een dergelijk gebeuren. De leemten die
echter ontstonden door de weggebleven
korpsen werden wel zo goed mogelijk
opgevangen, maar stelde
de concoursleiding toch
voor problemen. De juiste
concourssfeer ontbrak, wat
onder deze omstandighe
den dan ook wel begrijpe
lijk was. Deze gang van
zaken is wel bijzonder jam
mer, temeer daar dit alles
buiten de schuld van de
organiserende vereniging
en bondsbestuur geschied
de. Men zal zich in het

'" '

geerde PROMOTI E dit seizoen wel een

bijzondere onderscheiding is.
Zij nog vermeld, dat de burgemeester
van Maasbree (waaronder Baar!o behoort)
en de wethouders, vergezeld van hun
echtgenotes vrijwel de gehele wedstrijden
bijwoonden. Gaarne hadden wij deze ge
meentebestuurders een betere indruk van
onze bond wi Ilen meegeven.
Na een finale, waar de deelnemende
korpsen zich nog eenmaal aan het publiek
presenteerden, werden de uitslagen bekend
gemaakt.
Rest ons nog het Klaroenkorps Voor
waarts te danken voor de geboden gast

~.
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bondsbestuur dan ook terdege moeten beo vrijheid, jullie hadden echt een
raden, welke maatregelen genomen moeten zet concours verdiend.
worden om een ongemotiveerd en in dit
5

UNIFORMEN
kUIlt 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 IJ e s op unrrcrm gebied en

•

ook gespecialiseerd voor drumbands- en majoretten-uniformen

B

11 e s in eigen bedrijf gemaakt

telefonisch bereikbaar

Breda
NIeuweschans

Na 18.00 uur

01600·31750
05972 
373
01600·317 53
01607· 3378

J. P. MOL n.v.

BREDA

SHOWROOM: SPEELHUISLAAN 151, BREDA

NIEUWE

DRUMBANDWERKEN:

Voor Tarnboerkorps met Es Trompetten, Bas Trompet en Jachthoorns: "Netherlands on Parade" en "Marslriom
'en I" van S Egberts/Th. Smits, .Böem-di-jee" van Verheijen/M. Schneider voor Tamboerkorps met Pijpers: .jsoca
r abra rumba en "Troepial" eurtnaarnse wals, beide van A. van veruwen. Voor deze band-bezetting zijn in druk: van
S Egberts/Th. Smits "Waltzing Mills" (ook geschikt voor Lyra-korps) en van Th. v. Campen d'ëcnree .Aceuta'' .
Vraagt ook onze uitgebreide katatoque "Orumband en Slagwerk MU1.iek" waarin o.a ook alle Ludwig Drum-albums!

Grammofoonplaten
Twee nieuwe ~ en uitstekende! - platen op drumband-gebied:
PARADEKORPS DEMO uit Houthalen met c.e. van Larcs "Les chesseurs'', "Rijsdijk mars" "Edinburgh", The scotch
Tattoo", "Marching lhrough Scotland" en "Margos in jumping tive". verder van Egberts en smtte o.a. .Drumtesn
val Rio Grande" en "De Erfprins'. enz.
MIEN OP KLUMPKES Drumband "Mr. H. tJo, v.ë. Zandtvereniging" o.t.v. K. Smits met o.a. de uitgegeven werken
van de dirigent: "Maria Ma Chica" - "Californian Beach"
"Frame ct Mind" • "Man Gerard", "José" en natuurlijk
"Mien op Klumpkes".
WITH LATIN AMERICAN AHD OTHER FINE MUSle de nieuwste plaat van de Kon. Militaire Kapel. U kent toch
reeds hun sukses-plaat "Vorstelijke Melodiën" en ,,150 Jaar KMK"?
M

TIEROLFF·MUZIEKCENTRALE
ROOSENDAAL

Markt 90 • 92

Telefoon 181650) U551

î

DE UITSLAGEN
Naam korps

sector

sectie

A

2

punten

prijs

JEUGDDIVISIE
Don Bosco Boekend-Bleriek

116

2e

101 1/2

3e

123 1/2
114
130 1/2
130
131

2e
2e
1e met promo
1e met promo
1e met promo

3e DIVISIE
St. Joseph Grubbenvorst

A

2e DIVISIE

"

~

Kunst na Arbeid Belfeld
Fortissimo Venlo
Unie Sevenum
Concordia Meterik Horst
Heide Swalmen

1

A
A
A
A
A

1
3

A
A
A

3
3

130 1/2
136 1/2
119 1/2

le
1e met promo
2e

B

3

117 1/2

2e

1
1

le DIVISIE
De Nederlanden Amstenrade
St. Hubertus Kessel
Wilhelmina Hingen-Echt

1

ERE-DIVISIE
Steyl -61 Steyl

District Heerlen

Henkie vierde vijfde verjaardag
Dat Henkie Grijmans uil Treebeek on
langs zijn vijfde verjaardag vierde is op
zich niet zo'n bijzondere gebeurtenis. Dat
hij ondanks dat toch de kolommen van
ons contactorgaan vult heeft een speciale
reden. Reeds een jaar lang heeft hij geen
enkele repetitie van showband Antónius
Treebeek overgeslagen. Drie maal in de
week komt hij trouw met zijn "grote
Broer" Peter mee om midden tussen de
trompettisten van het korps de repetities
te volgen.' AI vaker had hij thuis heimelijk
het instrument van zijn broer beetgepakt
en had hi] nog maar één wens: zelf zo'n
trompet te bezitten. Nu Henkie zijn viif
de verjaardag vierde kwam het bestuur
van showband Antonius Treebeek aan de
ze wens tegemoet en schonk de jeugdige
enthousiasteling een heuse trompet. Vol
trots toonde hij zijn' Verworven klein nood

aan eenieder, die het maar wilde zien.
Er zit maar één maar aan deze belanq
stelling voor de muziek. Door het bezoek
aan de repetities moet het uur van naar
bed gaan vanzelfsprekend verlaat worden
op de betreffende avonden. Dit vormde
voor de ouders van Henkie dan ook een
probleem en men beeft zelfs één keer een
poging gewaagd om hem thu is te houden.
Dat dit niet is gelukt bewijst dit artikel
en met een gerust hart en met de trom
pet kan Henkie Grijmans nu dagelijks
zoet in slaap worden gesust.

"Meisterschaft" voor showband
Antonius Treebeek
Op het gehouden internationale concours
te Kendentch (Duitsland) heeft show
band Antonius Treebeek grote successen
geboèkt. In de z.g. Sonderklasse overtrof
7
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het korps 'uit Treebeek de grote concu
rentie en veroverde hiermee de "Meis

terschaft" . Dit betekende tevens het
hoogste aantal punten van het gehele
concours, waaraan 37 korpsen uit

Duitsland en Nederland deelnamen. Dat
tevens de optocht- en tamboer-maître
prijs werd behaald completeerde het
grote succes volledig. De. duitse gasthe
ren Waren vol lof over de prestaties van
het korps uit Treebeek. Kreten als "ein
malig" en "wunderbar" waren niet van
de lucht en het concertoptreden in een
overvolle en overigens te kleine zaal ont
lokte een oorverdovende ovatie. Gezien
het gevorderde uur moest men helaas
een aanbieding om in Keulen nog een
optreden te verzorgen afzeggen. Uiter
aard werd in de beste stemming de te
rugreis aanvaard.

Montfoort, oogstten muzikanten en majo
rettes een enorm succes, Daarna werd nog
tot middernacht gefeest. Hoewel een en
ander een financiële achterlating is ge~
weest voor het korps kan men toch de
toekomst zonnig tegemoet zien, want
door de successen te Genk en Maas
Mechelen kreeg men heel wat aanbie
dingen, om in de toekomst nog vaker in
België op te treden.
District Maastricht

Jeugd Gulpen demonstreert tegen
conservatieven

Gulpen telt 2 harmoniën, de harmonie
van Gulpen en harmonie Crescendo. De !.Ly
eerste werd opgericht in 1665 en de an
der formeerde zich in 1957. Reeds lange
re tijd wordt in Gulpen de Wens geuit,
om van beide harmonieën één groot
muziekgezelschap te maken. Het zijn
vooral de ouderen echter, die een fusie
Pancratius Munstergeleen in België
in de weg staan althans vooral de jeuq
Op zondag 3 september heeft het fluit- en dige leden zijn vóór een samengaan van
de beide verenigingen. Omdat een en
en tamboerkorps Peneratlus Munsterge
ander vrij lang op zich laat wachten
\een in samenwerking met de shoVlgroep
hebben zich onlangs een twintigtal
van de fanfare St. Jan uit Leijenbroek
jeugdige muzikanten bij elkaar gevoegd
een internationale motorcross in het bel
en onder de passende naam De Fusie
gische Genk opgeluisterd. Onder de hoge
kantjes trok men al muzicerende pro
gasten bevond zich o.a. de heer van
door Gulpen. Voor deze rond
testerend
Mechelen, belgische minister van Neder
gang had het gemeentebestuur toestem
land kultuur, die de in olympische sferen
ming verleend en men was na afloop
vertoevende koning Boudewijn verving
zeer
tevreden over de vele sympathie
om de trofee der naties aan de winnaar
betuigingen,
die men aUtHwege had ont
uit te reiken. Verder waren er een groot
vangen. De jeugdige leden zullen dan
aantal autoriteiten, die met de 22.000
ook niets nalaten om hun ervaren colte- ~
toeschouwers vol lof waren over het ge
gi
aan de fusie te laten herrinneren en
combineerde muziek-show gezelschap.
zullen
desnoods tot het uiterste gaan.
Na het optreden in Genk volgde er voor
Als het aan de jeugd ligt, is er binnen
de 92 personen van het gezelschap een
kort één grote muziekvereniging in
diner. waarbij aan de leden en de leiders
Gulpen,
maar de ouderen zullen dan
een attentie werd uitgereikt. Voor de
alle chauvenistische gedachten over
avonduren stond er nog een gezamelijk
boord moeten gooien. De jeugd van
optreden op het programma te Maas
Gulpen wil hier graag aan meewerken,
,Mechelen in de Salamander, voor t.v,
.
getuige
de eendrachtige samenwerking
kijkersgeen onbekende naam. Tild.• ~
tijdens de muzikale protesttocht door
het programma, dat werd gepré!ien~~d
Gulpen van de jeugdharmonie De Fusie
~or televisie-showmaster Henk v~
kantjes.

)
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Bondsconcours te Oirlo-Venray voorbeeldig
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timmerfabriek is gevestigd, had men om
Dat men in het district Venray festivi
getoverd tot een prachtige feestzaal. Oek
teiten kan organiseren is ons reeds vaker
de juryleden, de heren K. Smits uit Ede
gebleken en ook het bondsconcours te
en J. Conjaerts uit Eys-Wittem waren zeer
Oirlo op zondag 10 september is hier
te spreken over de prachtige geoutelleerde
van weer een bewijs geworden. Op alle
zaal. Misschien ook, dat hierdoor de deel
aanvoerwegen stond een duidelijke be
nemende korpsen tot goede prestaties
wegwijzing, waar men het feestterrein
kwamen. Vooral de drumband fanfare
kon vinden. Het operatieterrein was ook
St. Catharina uit Leunen-Venray, die een
een waar feestterrein, want tientallen
"thuiswedstrijd" speelde, scoorde met
nederlandse driekleuren wapperden vro
144 1/2 punt het hoogst aan tal punten,
lijk in de wind. Deze dundoeken verdre
dat in 1972 op de bondsconcoursen werd
ven enigszins de sombere weersvooruit
zichten maar men besloot toch, om deel
behaald, hètgeen tevens de eerste en enig
nemers en publiek niet aan koude en
ste "lof der jury" betekent. Verder kwa
eventuele reqen bloot te stellen, de wed
men er nog 3 eerste prijzen met promotie,
strijden in zijn geheel in de daarvoor in
6 eerste en 5 tweede prijzen uit de bus.
gerichte zaal af te werken. De officiële
De prijzen en diploma's werden uitgereikt
opening vond wel nog op het teestter
door bondsvoorzitter Hub Jongen, die het
rein plaats. Nadat de aanwezige korpsen
gehele concours met zijn echtgenote mee
voor de genodigden hadden gedefileerd
maakte. Showband Antonius Treebeek zor
kweet wethoudster mevrouw Rutten
zorgde met een daverend showconcert
voor een waardig muzikaal besluit van het
Tielens zich uitstekend van haar taak,
het bondsfeest officieel te openen. Dat
bondsconcours, dat door de drumband
fanfare Ons Genoegen zo voortreffelijk
zij hierbij opmerkte, dat men in Oirlo zo
gedegen organiseert, dat men er zelfs een
werd georganiseerd. De organisatoren zorq
nieuwe burgemeester had gecreëerd (wet
den nog VOOL een speciale verrassing, door
de echtgenotes van de juryleden een prach
houder J. Schols, woonachtig in Oirlo
had men per abuis verwisseld voor burqe
tig boeket bloemen aan te bieden. Voor de
meester drs. F. Schols) kon het gemeente heren Conjaerts en Srnits was er ook een
bestuur van Venray niet deren. Nadat men herrinnering. Een bijzondere huldiging
moest de heer H. Versleijen, de leider van
met de erewijn een toast had uitgebracht
drumband Ons Genoegen ondergaan voor
hieraan namen ook de tarnboer-maltres
van de aanwezige korpsen deel - werd het
het vele organiserende werk, dat hij had ge
buitengebeuren besloten, waarbij ook dis daan. Zij nog vermeld, dat de prijs voor het
beste defilé werd gewonnen door fluit· en
trictsvoorzitter J. van Toor allen een har
tamboerkorps Prinses Margriet Hoensbroek.
telijk welkom had toegeroepen. De zaal
Ons Genoegen Oirlo, hartelijk dank voor
waar de wedstrijden werden gehouden,
de prettige ontvangst en de voorbeeldige
bleek voor velen een openbaring. Daar,
organisatie. Het was af.
waar in het normale dagelijks leven een
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van teeseling
muziekuitgeverij

Nieuwe werken voor solisten:

Martin Schneider, DE EXECUTANTEN (2 kleine trommen)
GOEDE VRIENDEN (kleine trom en tamboerijn of cow belt]
STERRENMARS (kleine trom. cow bel! en tamboerijn)
TH E PLAY BOV (kleine trom solo)

BREDE5TRAAT 138· NIJMEGEN (tel. OBO-770450. b.g.g. 229076

A. Adams Muziekhandel

Thorn

REPARATIE-INRICHTlliG - MUZIEKHAKDEL - PAUKEN FABRIEK
Het betere adres voor reparaties aan slag en muziekinstrumenten
Adams, die bij diverse fabrieken samenstelling
van Muziekinstrumenten en Slagwerk bestudeerd
heeft, bundel t deze wetenschappen in eigen
~
bedrijf waar hij dan ook zelf de reparaties leidt.
Reparaties worden onder garantie uitgevoerd
en worden opgehaald en teruggebracht,
Ons leveringsprogramma omvat o. m,
Paradetrommen
Vraag vrijblijvend inlichtingen en
Marstrommen
wij zullen u graag van dienst zijn.
Overslagtrommen
.~""'-Jtlf,
Klaroenen
Pijperfluiten
Lvra'e
Woodblocks, passend gemaakt voor elke trom
Leerwerk en Joudralen van zeer goede kwaliteit
e.a.

adams maakt 't goed

,

Benedictastraat 14
Tel. (04756) 324 en 814

OM TE STELEN
zijn onze solonummertjes voor die "hele goeie" drummer in Uw band. Onze prijzen zijn echter
zo laag, dat U zich die moeite niet op de hals behoeft te halen.
Alle verplicht gestelde werkje$ uit voorraad leverbaar.
0, ja, ook belangrijk: U kunt direkt gaan oefenen. want Uw opdracht gaat dezelfde dag de deur
uit bij:
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DE UITSLAGEN

Naam korps
JEUGDDIVISIE
Jong Oranje Heerlen

3e DIVISIE
Prinses Margriet Hoensbroek
St. Caecilia Ohé en Laak

sektor

punten

prijs

A

121

le

A
A

130
125

le met promo
le

123

le
le
2.
2e
2e

2e DIVISIE

,
1
1
1
2

1171/2
116

Kon. Harmonie Horst

A
A
A
A
A
A

le DIVISIE
St. Petrus Kelpen-Oler
St. Petrus Banden Venray

A
A

2
2

119 1/2
128 1/2

2e
Ie

A
A
A

1
1
1
4

119
137 1/2

2e

144 1/2
128 1/2

le met lof
Ie

St. Lambertus Neeritter

~

sektie

St. Jozef Stevensbeek
Nooit Gedacht Wellerlooi
St. Jozef Nederweert
St. Joris Wessem

ERE-DIVISIE
Euterpe Venray
Harmonie Gulpen

St. Catharina Leunen-Venrav
F.M. Band Monster (Z.H.)

B

1

120 1/2

117 1/2

129

le met promo

te met promo

De wedstrijd werd met
interesse gevolgd,
in het midden Mevr. Beekers

•

,
Presentatie

(Foto's Cees van Zijl)
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De schijnwerpers op

.

Fluit- en Tamboerkorps Heide Swalmen
Waar men vroeger forse wandelingen
kon maken over een stille heide, daar
marcheert nu op geregelde tijden een
Flult- en Tamboerkorps door de druk
bebouwde straten. Aan dit natuurver
schijnsel heeft de noordelijkste buurt
schap van de gemeente Swalmen haar
naam "De Hei" te danken. Dat dan ook
het tamboerkorps haar naam "Heide"
hiervan heeft afgeleid is niet zo vreemd,
maar wel treffend. Na het oorlogsge
weld waren het de heren E. Wijnands,
J. Bruinen, D. Gerards, J. Beurskens en
Th. van de Groendaal, die in de buurt
schap de Hei muzikaal leven in de brou
werij wilden brengen. Er had reeds voor
de tweede wereldoorlog een pijperkorps
bestaan en enkele oud-leden van dit korps
bleken direct bereid hun medewerking
aan het nieuwe korps te verlenen. Zo
werd in 1947 het Fluit- en Tarnboer
korps Heide Swalmen opgericht. In de
eerste jaren van het bestaan werd het
bestuur gevormd door de heren J. Hey
man - L. Heyman - M. Driessen - P. Beek
en vooral E. Wijnands die tot 1966 de
voorzittershamer heeft gehanteerd, hij .
werd als voorzitter opgevolgd door
M. Langen en vanaf 1968 wordt de stoel
van voorzitter bezet door P. Eggeis, die
vanaf de oprichting deel uitmaakt van
het korps en liefst 17 jaar lang met vaar
dige hand de tamboer-maître stok heeft
gezwaaid. Het is vooral medeoprichter
E. Wijnands geweest die zijn organisato
rische stempel op de vereniging heeft ge
drukt. Bij zijn aftreden in 1966 werd hij
door het korps geëerd door hem als ere
voorzitter te benoemen. E. Wijnands stond
ook paraat toen in 1961 de L.B.T. werd
opgericht; hij maakte deel uit van het
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toenmalige bondsbestuur en werd later
tot ere-lid benoemd,
Muzikaal heeft G. Gijzen uit Reuver het
korps naar veel hoogtepunten geleid. Gro
te suksessen volgden elkaar op en men is
nog steeds trots op de 1e prijs met lof der
jury die het korps in 195B tijdens het
W.M.C. te Kerkrade behaalde, hetgeen het
hoogste aantal punten van die zondag be- .
tekende. In 1966 behaalde men zelfs het \..,.
hoogste aantal punten van de gehele wed
strijden in de 2e Divisie. Tussendoor werd
in 1962 ook nog het Limburgs karnpioen
schap in de superieur afdeling behaald.
Groot was dan ook de verslagenheid bij
Fluit- en Tamboerkorps Heide Swalmen
toen in 1968 het bericht van overlijden
kwam van hun eminente instructeur
G. Gijzen. L. Sitsen kreeg de moeilijke
taak om het muzikale peil te handhaven.
Sinds 1970 is het muzikaal leiderschap op
gelegd aan J. Berghs uit Roermond. Veel
oudere leden hebben inmiddels om uiteen
lopende redenen de vereniging verlaten en
het ishoofdzakelijk de jeugd die een brede
basis vormt voor de wederopbouw van het
korps.
Dat men op de goede weg is hebben de
recente concours-suksessen te Baarlo en
Brunssum (beide malen een 1e prijs met •
promotie naar de te Divisie) bewezen. ~I ~'
hoewel er momenteel een tiental jeuQ.digen
in opleiding zijn, is voorzitter Eggels en
met hem het bestuur toch van mening, dat
te weinig jeugdigen personen interesse in
het verenigingsleven tonen. Het is vooral
de T.V. die hieraan schuld is, zegt de heer
Eggeis. Het wordt de jeugd allemaal te ge
makkelijk gemaakt.
Het korps startte in 1947 met een twintig
leden en het eerste optreden was mede

werking verlenen in 1948 aan een mu
ziekfeest op kasteel Htllenraed.
Leden kwamen en gingen. zoals dit over
al gebeurt en momenteel telt de vereni
ging 27 sepelende leden, Een pikante
bijzonderheid. Het ledenbestand van
Fluit- en Tamboerkorps Heide Swalemn
bestond vroeger hieruit, dat enkel bewo
ners van de buurtschap lid van de vere
niging konden worden. Tegenwoordig
denkt men op dit gebied ruimer en kun
nen ook liefhebbers uit andere delen
van de gemeente Swalmen lid worden
van het korps. Aanstoot hiertoe gaf de
stichting van een nieuwe parochie nabij
de buurtschap de Hei. waardoor moei
lijkheden ontstonden met het oude prin
cipe. Het bestuur van het korps en het
kerkbestuur van de nieuwe parochie
vonden elkaar. omdat beiden iets wilden
organiseren om aan geldmiddelen te ko-

men. Zo werden dit jaar voor de zevende
maal de Trompafeesten (afgeleid van
Trommelkorps en Parochie) georgani
seerd. Het bestuur staat steeds op de
bres als het er om gaat de financiële
toestand te verbeteren. Er was eertijds
zelfs een toneelgroep als onderafdeling
aan het korps verbonden en de jaarlijk
se buurtavond trok altijd volle zalen.
Dat de gemeenschap van de buurtschap
"De Hei" volledig achter het korps staat
zal ook weer zaterdag 28 oktober blij
ken als Fluit- en Tamboerkorps Heide
Swalmen haar zilveren bestaansfeest
viert. Het bestuur bestaat uit: Voorzit
ter en Penningmeester: P. Eggels - Secre
taris: Jan Stienen - Leden: Jan Stienen 
F. v. der Velden - Th, Heuvelmans .
F. Bruinen, - L. Bremmers
Tamboer-maître: Mej. J, Slabbers - I n
strueteur: J. Berghs.

Presentatie bij het eerste

optreden in 1948

Trots trok het
korps langs
de volle tri
bunes tijdens
het W,M,C, in
1958 te
Kerkrade
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Ontmoedigend bondsconcours te Brunssum

dat men maar al te dikwijls niet voorbe
reid genoeg aan een bondsconcours deel~
neemt. Als blijkt, dat korpsen, die voor
de tweede of zelfs de derde maal met
dezelfde werken aan een bondsconcours
deelnemen, van de juryrapporten van vori
!Ie wedstrijden geen enkele notitie geno
men hebben, dan kan het niet uitblijven
schien is de kortere tijd van voorberei
ding er de oorzaak van geweest, dat het
of er moeten klappen gaan vallen. De he- :} _
tijdens het concours te Brunssum op
ren J. Conjaerts uit Eys-Wittem en K.
....,;.
zondag 17 september niet helemaal klop
Smits uit Ede, die ook nu weer de jury
te op organisatorisch gebied. Ook heeft
vormden, schroomden dan ook niet om
men zich te voren weinig of helemaal
die instructeurs met de neus op de feiten
niet georienteerd, hoe het er op andere
te drukken. Enige lichtpunten vormden
bondsconcoursen aan toeging, anders wa· fluit- en tamboerkorps Wiihelmina
ren enkele niet meer te verhelpen on
Nieuwenhagen, klaroenkorps St. Martinus
effenheden zeker voorkomen. Natuurlijk,
Houthem-St. Gerlach, fluit- en tamboer
het weer werkte niet mee. Het was vrij
korps Heide Swalmen, lyrakorps Manuela
koud en de telkens dreigende regen
Nieuw-Einde, drumband Irene Konings
werkte niet bemoedigend, maar concours bosch, die allen een eerste prijs met pro
leider H. van Zijl had niet de mogelijk
motie behaalden. De beker voor het hoogst
heid om naar de feesttent uit te wijken,
aantal punten van het gehele concours
aangezien het podium dermate ongunstig
ging naar fluit- en tamboerkorps Wilhel
was geplaatst, dat het onverantwoord zou mina Nieuwenhagen, dat 136 1/2 punt
zijn geweest om de korpsen in de be
behaalde. Voor een prettig intermezzo
schutting van de tent te laten optreden.
zorgde fluit- en tamboerkorps Prinses
Nu was het buiten ook niet gunstig, want Margriet. Samen met hun majorettes zorg
door het koude weer raakte de muzikan
den zij in de pauze van de wedstrijden
voor een sprankelende show. Het was
ten vaak uit evenwicht. De prestaties Wa~
ren er dan ook naar. Liefst 6 maal moest
alleen jammer, dat deze showen ook de :_
men op het diploma een derde prijs note wedstrijden door maar een handje vol pu- ~/.
ren, iets dat in de lOojarige geschiedenis
bliek werden gevolgd. IPublic-relation is
van de Limburgse Bond van Tamboer
kennel ijk nog een vreemd woord in
korpsen nog nooit is voorgekomen. Het
Brunssum. Een bondsconcours om snel te ,. ::
zou niet fair zijn de schuld hiervan enkel
vergeten 
in de schoenen van de organisatoren te
schuiven. Ook in Brunssum bleek weer,

Drumband Eendracht Heerlen had door
interne omstandigheden de organisatie
van het bondsconcours in het district
Heerlen teruggegeven en bazuinenkorps
Jong Leven was zo bereidwillig om als
nog te elfder uren de organisatie van het
bondsconcours op zich te nemen. Mis
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Firma van ROSMALEN
VELP (Gld.)

Rozendaalselaan 18 - Telefoon 08302-· 3457

Het Centrale adres
voor ALLE BINNEN· EN BUITE~LANDSE muziekuitgaven voor

HARMONIE, FANFARE EN DRUMBAND

SPORT· MODE. CAMPING

Wij leveren door geheel Nederland
SNEL· BETROUWBAAR· VOORDELIG

* Vaantjes
'" Sherpen
'" Bekers
* Massa Speldjes
>I< Medailles
'" Er-elindjee
'" Lauwerkransen >I< Vlaggen
'" Plaquettes
'" Insignes

'" Camavalshfr-ta

en complete
costuums

naar eigen
ontwerp

EIGEN TEXTIELBEDRUKKING OP KLARE PRODUKTEN

Grolellr. 51 TEGELEN (Nederi.)

NAAR EIGEN ONTWERP.

SCHROËN MUZIEKUITGAVEN
Tel. 04749-1989

DE DRUMBANDSPECIALIST

Nieuwe werken:

Voor het nieuwe seizoen bieden wij U
een keur van de nieuwste en modernste
werken voor alle divisies en bezettingen.

OA:
Voor Drumband:van J.G. Schroën "Mars Gerrie", van J. Conjaerts "The Jottv Sticks",
van J. Cammenga "Schotse Ritmen", van M. Stevens "Drum Selection" en "Mixed Drummers",
van J.A.M. Peeters "Simple Comme Bonjour" en "The Funnv Drummer", van P. Linthuis
"Michaël Mars". van J. R. Mourik "Mars of Aio de Janeiro" enz. enz.
Voor Klaroenkorps: van J.A. Ruskus "Cha Cha de Brasll" en "Moedig Voorwaarts" van J. Vlijm
"Foxtrot Belle", van J.A.M. Jenssen "Princesse Mars" enz. enz.
Voor Pijperkorps: van J. Jochems "Cape Kennedv March" van J. Cammenga "De Vrc.djke
Specht", A. Rijsmus "March Defilé" van P.H. Wolters "Troubadour", "Arabelle" en "Show
in the Band".
Werken voor klaroen korps alle met Basklaroen. voor Pijperkorps alle met grote Fluit.
Vraag eens enkele werken op zicht onder vermelding van de gewenste moeilijkheidsgraad
en bezetting. De katalogus ontvangt U daarbij gratis.
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DE UITSLAGEN
Naam korps

sektor

sektie

punten

prijs

A

114 1/2
114 1/2
103 1/2

2e
3e
3e

JEUGDDIVISIE
Pareltal Brunssum
Jong Oranje Heerlen

A

Oranje Nassau Roermond

A

1
1
3

A
A
A
A

1
1
2
2

128
114 1/2
106
112 1/2

1e met promo
2e
3e
3e

1
2
3
4

111 1/2
104
128
128

3e
3e

Manuela Heerlen

A
A
A
A

le DIVISIE
St. Martinus Houthem-St. Gerlach
Juliana Psv-Echt

A
A

2
3

136
130 1/2

1e met promo
Ie

ERE DIVISIE
Wilhelmina Nieuwenhagen

A

3

136 1/2

1e met pram.

3e DIVISIE
Irene Koningsbosch
Beatrix Hom
Oranje Nassau Roermond

St. Sebastianus Voerendaal
2e DIVISIE
St. Jan Tungelroy
St. Barbara Chevremont-Kerkrade
Heide Swalmen

1e met pram.

1e met promo

Wilhelmina Nieuwenhagen
ontvangt beker voor

hoogste aantal punten
Drumb. St. Sebastianus
Voerendaal
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Wilhelmina Kerkrade·Holz zet haar instructeur in de bloemen

I

.1
J1

1

I
I

I

j

Zondag 1 oktober j.l. was voor fluit- en
tamboerkorpsWilhelmina Kerkrade-Holz
een feestdag. Reden hiertoe was, dat haar
sympathieke instructeur H. Klein 25 [aar
als lid aan Wilhelmina verbonden is.
De heer H. Klein zette zijn eerste wankele
schreden op het muzikale pad bij Juliana
Haanrade. In 1947 werd hij lid van WW
helmina Holz. Zijn capaciteiten waren van
dien aard, dat de heer H. Klein spoedig
werd aangezocht om de instructie van de
pijpers en hoornblazers op zich te nemen.
Voor Wilhelmina was dit een goede greep.
Dit bleek wel uit het feit, dat de heer
H. Klein in 1961 de algehele muzikale
leiding kreeg opgedragen. Onder zijn kun
dige leiding stegen de muzikale vorde
ringen met de jaren. Menigmaal voerde
hij zijn vrienden tot suksessen. De heer
Klein had meer in zijn muzikale ransel.
Dit bewees hij door vele composities die
hij, samen met zijn collega Sauren, schreef
voor onze pijperkorpsen. Verschillende
van zijn werken werden gekozen voor de
bondsconcoursen, zoals Carpe Diem •
Ricondanza en Le Debut. Ook compo
neerde hij werken voor de eucharistie
vieringen. Velen hebben kunnen proflte
ren van zijn muzikale kennis, menig leer
ling leidde hij op tot volwaardig muzl
kant.
Voor de vele verdiensten werd hij door
het bestuur flink in de bloemen gezet.
De inzet van de huldiging was een eucha
ristieviering. Met muziek van Wilhelmina
werd de jubilaris en zijn echtgenote ter
kerke begeleid. Uiteraard werd de viering
muzikaal opgeluisterd door fluit- en tarn
boerkorps Wilhelmina, waarbij het korps
een vijftal werken van de jubilaris uit
voerden.

De receptie die hierna volgde. werd ge
opend door de heer Leers, die de dank
vertolkte Van de gehele Wilhelmina fa
milie voor het vele werk dat de heer
Klein steeds belangeloos verricht heeft
voor "zijn" korps. Als stoffelijk blijk
van waardering bood hij, namens
Wilhelmina het echtpaar Klein een ge~
brandschilderd raam aan.
Velen wisten de weg naar clublokaal
Hamers . waar de receptie praats vond .
te vinden om de zilveren jubilaris en
zijn echtgenote de hand te drukken.
Wij hebben tot onze voldoening mogen
constateren, dat de heer Klein zeer ge
zien is. Veel collega's en verenigings
bestuurders kwamen hun opwachting
maken en boden cadeaus of bloemen
aan. Een deleqatiewan het bondsbestuur
en districtsbestuur was aanwezig om n
de jubilaris het zilveren federatie insig
ne aan te bieden. Bondsvoorzitter Hub
Jongen, die het gezelschap aanvoerde
zeide bijzonder graag naar Kerkrade te
zijn gekomen. Hij dankte de heer Klein
voor de voorbeeldige inzet voor zijn ver
eniging maar in het bijzonder voor de
mooie composities die hij heeft geschre
ven voor Onze pijperkorpsen. Hiermede
heeft U, aldus de bondsvoorzitter, de
Limburgse Bond een grote dienst
bewezen. Ook betrok hij Mevrouw
Klein in de hulde en gat haar de eer om
haar echtgenoot de -federatie~onderschei~
ding op te spelden. De bondsvoorzitter
hoopte, dat de heer Klein nog vele jaren
voor zijn korps mag werken en dat wij
nog vele werken van U mogen verwach
ten.
Bij deze wens van de bondsvoorzitter
sluit de redactie zich gaarne aan.
17
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Geslaagd Bondsconcours te Berg aId Maas
Het zevende en laatste bondsconcours te
Berg aid Maas op zondag 24 september
j.1. is op een {1andiose wijze geslaagd.
De organisatie was perfect, alles was tot
in de puntjes verzorgd, de accommoda
tie was uitstekend en een heerlijk na"
zomer zonnetje gaf het geheel een vrien

in de jeugd en 3e divisie traden op. resul
taat één tweede, vier eerste en één korps
met een le prijs met promotie. Overigens
kreeg men de algemene indruk, dat de
deelnemende korpsen van dit laatste con
cours hun voorbereidingen beter troffen
dan bij de overige concoursen. De Drum
delijk en kleurrijk aanblik. De publieke
band van de Kon. Oude Harmonie van
belangstelling was groot, er was sfeer,
Eijsden was het, die in Berg ald Maas de
dus alle voorwaarden voor een goed con eer van "Hoogst aantal punten" voor zich
opeiste en hiermede de beker, geschonken ~
cours waren ruimschoots aanwezig. Na
enkele minder geslaagde concoursen te
door het gemeentebestuur, in ontvangst
hebben meegemaakt is het een ware op
mocht nemen. Zij behaalden in het mar
cherend werk 69 en voor het stilstaand
luchting, dat dit concours buitengewoon
geslaagd genoemd mag worden. Wij mo
werk 67 1/2 punten, een totaal van 136
1/2 punt. Hiermede wisten zij fluit- en
gen dus zeggen: eind goed, al goed!
tamboerkorps St. Barbara uit Reuver aan
Dit bondsconcours was tevens een waar
dig slu itstuk van het 14·daags feest van
half punt voorbij te streven. Totaal waren
het wederom vier korpsen die bij de be
de Koninklijke Harmonie St. Joseph we
gens haar 6Q-jarig en het 25-jarig bestaan kendmaking van de resultaten de (zo be
van hun drumband. De organisatoren
langrijke) vermelding "met promotie"
hebben dan ook alle moeite gedaan om
kregen toegevoegd. Na een indrukwekken
aan dit deel van -de feestelijkheden de
de finale - dit wordt onderhand traditie ~
zelfde aandacht te besteden dan de overi werd, nadat de korpsen hun plaatsen had
ge delen van de feestviering. Dit honds
den ingenomen, gezamelijk de Modelrnars
treffen van district Maastricht was dan
gespeeld. Voor de prijsuitreiking dankte
ook een brok propaganda voor onze
de voorzitter van St. Joseph, de heer
bond. Hiervoor hulde aan de organisato
Fijten, de jury - de heren J. Conjaerts en
ren.
Zeventien korpsen
traden aan voor het
Hoe
pen nel van de jury
beden
om hun kunnen te
kelijk
laten horen en zien.
Het peil van de op
het
tredende korpsen
wel
Was goed te noemen. was
Dit maal waren het
vooral de korpsen
uit de lagere divisies
die zich van hun
beste zijde lieten
zien. Zes korpsen
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WIST U HET AL ?
De twee van Limburg
hebben elkaar gevonden.
HenaI Kleding met zijn
uniformen en Martens met
zijn muziekpetten.

I

Vanzelfsprekend eigenlijk

,
,

1

WANT JE KUNT NIET MET DE EERSTE
DE BESTE IN ZEE GAAN.
Twee oergezonde Limburgse bedrijven,
die kosmopolitisch weten te denken als
het over uniformen en petten gaat want:

.e klant is nog altijd koning, ook als
er al betaald is

*

onze modellen willen wij U graag to
nen, niet omdat wij deze aan U kwijt
willen, maar om eens te laten zien,
hoe een uniform gemaakt moet worden

*

zo maar voor niets krijgt U van ons
ontwerpen en uniformkundige advie
zen van een onzer specialisten

*

bel die twee eens, ze weten er
alles van

HENAL KLEDING, Uniformen
Maastricht
TEL. 043-33834
J.G.A. MARTENS, Petten
Sittard
TEL. 04490-5618

K. Smits - concoursadministratie en
bondsbestuur voor de leiding bij deze
wedstrijden. Terecht had de heer Fijten
een speciaal woord van dank aan de con
coursleider de heer van Zijl voor de wij.
ze waarop hij het geheel in juiste banen
leidde. De prijsuitreiking werd bijge
woond door burgemeester Coenders, die
de beker, geschonken door het gemeen·
tebestuur, uitreikte. Burgemeester Coen
ders was vol lof over de organisatie en
complimenteerde hiermede ook het
bondsbestuur. De overige prijzen werden
uitgereikt door de Meikoningin Gertie

(Mej. Fijten) en haar hofdames. Dit
charmante gezelschap gaf aan deze stijl
volle prijsuitreiking een apart cachet.
Uitslagen

sector

sectie

punten

prijs

Naam korps

JEUGDDIVISIE
St. Martinus Hom
Eendracht Geleen

A
A

121
120

1e
1e

3e DIVISIE
Aurora Grevenbicht
St. Margaretha tttervoort

E.M.M. Wessem
St. Jan Heer

8
A
A
A

1
1
1
2

1/2
1/2
1/2
1/2

2e

120
121 1/2
128
125
116 1/2

1e
1e

112
128
121
120

1e met promo

1e
1e

2e DIVISIE
St. Petrus en Paulus Maastricht

St. Michaël 001· Herten
St. Augustinus Geleen
St. Martinus Urmond
Drumband Lindenheuvel Geleen

A
A
A
A
A

'w

1e met promo

2e
2e

1e DIVISIE
St. Caecilia Geillie
St. Barbare Sanderbout-Sittard
St. Rochus Hulsberg
St. AndreasGeulie.

A
A
A
A

1
1
1
3

115
120 1/2
128 1/2

2e
2e
2e
1e

A
A

1
3

136 1/2
136

1e met promo
te met promo

119

ERE·DIVISIE
Drumband Kon. Oude Harm. Eijsden
St. Barbara Reuver
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District Venlo
Fluit- en Tamboerkorps St. Hubertus
werd gehuldig.
St. Hubertus is bij de Kesselse inwoners
en bij de vele zusterverenigingen popu
lair. Dit bleek overduidelijk tijdens de
receptie op zaterdag 9 september j.I., ter
gelegenheid van het behalen van een 1e
prijs met premotie naar de Ere-Divisie,
tijdens het bondsconcours te Baarlo Te~
vens behaalden zij het hoogst aantal pun
ten van dit concours.
Anderhalf uur lang trok een lange rij van
receptie-gangers langs de bestuurstafel om
het kranig korps en hun instructeur
Sitsen te feliciteren met het behaalde
sukses. De receptie werd geopend door
toco-burqerneester Dings, die in gezel
schap van wethouder Knippenbergh en
gemeentesecretaris Vossen, namens het
gemeentebestuur hun gelukwensen aan
boden. Wethouder Dings zei leer ver
heugd te zijn over de prachtige prestatie.
Het gemeentebestuur is trots, aldus de
heer Dings, op jullie korps. Hij dankte
bestuur en leden van St. Hubertus voor
de wijze waarop lij de naam van de ge
meente Kessel hadden vertegenwoordigd.
Hij wenste het korps veel sukses toe op
het a.s. Limburgse Kampioenschappen.
Hierna was het een komen en gaan van
vrijwel de gehele middenstand, vele par
ticulieren en zusterverenigingen. Het vol
tallige dutnets-bestuur van district Venta
waren met hun dames aanwezig om het
korps te complimenteren. Districtsvoor
zitter Timmermans bood namens het
district een cadeau aan. Ere-voorzitter
Reinders dankte de leden voor de
eendrachtige samenwerking. Een speciaal
woord van dank richtte hij aan de in
structeur Sitsen voor zijn inzet. Hij hoop
te dat de leden zich op een zelfde disci
plinaire wijze gingen voorbereiden voor

het aanstaande gebeuren in Kerkrade. De
heer J. Hebben sprak, als oudste werkend
lid, woorden van dank aan de muzik.aal
leider en bood namens de leden een ge
schenk aan. Hierna voerde het korps nog
eenmaal de concourswerken uit. St. Huber
tus moch een ware ovatie in ontvangst
nemen van de talrijke aanwezigen. Een
zichtbaar ontroerde voorzitter Vestjebs
dankte instructeur Sitsen, namens het be
stuur en bood hem een cadeau aan. In
deze hulde werd uiteraard ook Mevr.
Sitsen betrokken en kreeg bloemen aange
boden. Nadat de geslaagde receptie geslo
ten was werd het feest tot in de kleine
uurtjes voortgezet op de bekende prettige
wijze, zoals men dat in Kessel kent.
District Kerkrade
Receptie Fluit- en Tamboerkorps WilheI
mina Nieuwenhagen.
Zondag 24 september [.l. receptieêrde
fluit- en tamboerkorps Wilhelmina
Nieuwenhage,:, wegens het behaalde sukses
tijdens het, bondsconcours te Brunssum.
De Nieuwenhagenaren behaalden 136 1/2
punt, dit betekende een 1e prijs met pro
motie tevens eisten men de eer "hoogst
aantal punten" voor zich op.
Voor de receptie werden de leiders bloe
men aangeboden door een woordvoerder
van de leden. De receptie werd druk be
zocht. Praktisch alle plaatselijke vereni
gingen hadden hun afgevaardigden gestuurd
om het korps te fêteren. Veel zusterver
enigingen uit de omgeving kwamen geluk
wensen aanbieden. Namens de parochie
geestelijkheid was pastoor Debets aanwezig
om het korps te compliteren. Het gemeen
tebestuur van Nieuwenhagen gaf acte de
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présence door burgemeester Mr. H. Th.
Vrouwenraets en de wethouders Bertram
en van de Wal, vergezeld door gemeente
secretaris J. Gulpers. De burgemeester
concludeerde met voldoening, dat Wilhel~
mina de terugslag te boven is, welke is
ontstaan doordat het korps door de sane
ring van de wijk De Voort naar een
nieuwe wijk is verplaats. Hij wenste
Wilhelmina in de toekomst veel sterkte
en vooral veel sukses toe tijdens de aan
staande Lîmburgse Kampioenschappen.
Het was opvallend, dat veel particulie
ren, waaronder veel oud-bestuursleden
en oud-leden hun opwachting maakten
om het suksesvolle korps hun cornpli
menten te maken.
Fluit- en tamboerkorps Wilhelmina kan
terug zien op een zeer goed geSlaagde re
ceptie.
DRIE RECEPTIES IN DISTRICT VENLO
Zaterdag 9 en zondag 10 september wa
ren voor de bestuurders van District
Venlo drukke dagen. Van Drumband
St. Martinus Neer werd in clublokaal
Silvrants, als eerste feesteling, de felicita
ties namens Bond en district overge
bracht. De reden daarvoor was, een 1e
prijs met promotie in de 3e divisie
1130 1/2) behaald op het hondseen
cours te. Heel.
Nummer twee op dezelfde avond was
het fluit· en tamboerkorps St. Hubertus
uit Kessel welk korps recipiëerde in
clublokaal Peeters voor de uitzonderlijke
prestatie, een le prijs met promotie
136 112 punten in de Ere-divisie, behaald
op het bondsconcours te Baarla.
Op zondagmorgen 10 september was
het de beurt aan Drumband St. Urbanus
te Belfeld in clublokaal v. Dijk. De aan
leiding hiertoe was het behalen van een
Ie prijs in de 3e divisie op het bonds
concours te Heel.
Veel woorden van lof en waardering wer
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den door de districtsvóorzitter gericht
aan bestuurders en leden van deze korp
sen, maar zeker aan het adres van de
drie respectievelijke instructeurs de heren
Crins, Sitsen en Stuitjens, welke ondanks
de strenge jurering van dit jaar (zoals
men zegt) voor zulks mooie resultaten
zorgden. Aan alle deze drie korpsen werd
de gebruikelijke enveloppe aangeboden.
Dat er buiten dit feit toch dtversebe
stuursleden van korpsen gesignaleerd wer
den op deze resepties: rekenen wij als een
groot pluspunt voor district Venlo
Ook voor de toekomst wensen wij allen
veel sukses.
ERE WIE ERE TOEKOMT
In het vorig nummer van ons contact-or
gaan is een fout gemaakt bij de lijst van
geslaagde instructeurs. Aan de muziek
school te Venlo zijn niet de heren W.
Erprath en P. Peulen geslaagd maar de
heer M. Vekens uit Horst en de heer
P. Driessen uit Venlo.
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SPEKHOLZERHEIDE

Akerstraat 96 - 98

Tel. 045-413438

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

CONCERTTROMMEN
MARSTROMMEN

ROYAL, PREMIER, LUDWIG, WILEY.

PARADE- en DIEPTETROMMEN

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

ROYAL, SUPTON, WILEY, KINGS.

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

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
rrombone-model, sousaphoon

PIJPERFLUITEN

SANDNER (metaal), KLINGSON, PASTALIT

.. ~
KUER
chromatische en diatonische uitvoering, prachtige modellen.
In elke gewenste stemming leverbaar.
Zware nylon staarten in elke gewenste kleur.

~

LEERWERK en FOUDRALEN
Ons leerwerk is uniek, zeer soepel, onverslijtbaar, afwasbaar, en daarbij
zeer goedkoop.
In alle uitvoeringen leverbaar.
TOEBEHOOR
Alle merken plastic vellen, w. o. Weather King, Buffalo, Star, Everplay, Kings.
Alle methodes voor slagwerk, klaroenen enz.
VAKKUNDIGE EIGEN REPARATIE-INRICHTING

-------

~------

BEKNOPTE BESPREKING NIEUWE
COMPOSITIES

Bij uitgeverij Teeseling verscheen MATA·
DOR, een concertwerk van J.H.W. Beurs
kens, maat 2/4. Tempo aanduiding: In

leiding - 132, deel A - 120, deel B 
132, deel C - 126. Een werkje voor
"drumband" met uitgebreid slagwerkin
strumenten als effecten. Meerdere instru
menten ad lib. Benodigd instrumentarium:
Scherpe Trom "Doffe Trorn . Tenor Trom,

Woodbloek, Cowbell, Claves, Beatring, Bek
kens, Rasp., Cymb. Moeilijkheidsgraad voor
middenaldeling (20, Ie, divisie). De schrijl
wijze is goed, alleen de accenten worden

Bondsconcours:

aangegeven door puntjes vóór de noten. In

Berg aid Maas

laatste maat moet triool genoteerd worden

zie pag. 18

voor overslagtrom. Algemene druk: Goed.
Echt wel aan te bevelen als afwisseling in
het "mars" repertoire.

RODEO van J.H.W. Beurskens voor Drum
band.
Bezetting: Scherpe Trom, Doffe Trom, over

siag trom. Maatsoort 2/4. - 116. Moeilijk
heidsgraad Middenaldeling (Ze. Ie, divisie).
Een aangename taak voor hen die graag in
het "accentenwerk" zitten. Met deze mars
kan men technisch en dynamisch veel leren.

DE VROLIJKE SPECHT van J. Cammenga,
uitgegeven bij Schroën. Leuke compositie
voor Pîjperkorpsen. Fluit 2 stemmig plus
slagwerk. Maatsoort Alla Breve - 84. Moei

lijkheidsgraad: Middenaldeling ( vanal 1e
divisie) Effect instrumenten ad lib. Algeme
ne indruk: leuk concertwerk. echt iets voor
de fluitisten van "onze" Pijperkorpsen.

Trotse Henkie
zie pag 7

Jo Conjaerts
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Mensen
met smaak ..

TENTEN VOOR ALLE
DOELEINDEN

GESCHIKT.
In de maten van 30 tot 3000 m 2
grondoppervlakte. Vloeren, ver
lichting, toiletwagens, verwarming,
enz.
kiezen

W.J. HEKKENS

~

MDEDERSCHEIM

REUVER
Industriestraat 16
Teleloon 04704-1771

voor uniformen
fa. N. Moederscheim en Zn
Heerlerweg 49

Voerendaal (U

ZEILMAKERIJ· TENTENVERHUUR
ALUMINIUM JALOEZIEEN

Zonder kosten uwerzijdt

Tel. 04446-1281
Na 6 uur en zaterdag en zondag 1788

LACONA

maken wij een ontwerp van

Vaandels
Vlaggen
Schellen
bomen
Vraagt foto's
Ier inzage.

8r1

prijzen

UNIFORMEN
reeds lange tijd toonaangevend door:

•..

kwaliteit

-

pasvorm

exclusieve modellen

gericht op de toekomst.
.

I

,I,
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Pl\UL BRAND
p~

VOODBUDC

MARIANNELAAN 174

TEL. 070 957327

Gebr. van Lange
Kade 8-10

OUDENBOSCH

Telefoon 01652 - 2313, na 6 uur 2604

NIEUW
V.D.G.
Dubbelsnaar
Trommen
worden geleverd in
twee afmetingen:
DIEPTROM
36x34 cm

en
HALF-DIEPTROM
36x25 cm

~.~

In twee uitvoeringen: Geheel metaal in verchroomde uitvoering
en met houten ketel, bekleed n. keuze.
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DE V.D.G. DUBBELSNAAR TROMMEN

bezitten  naast de speciale snaren aan de onderzijde van het
snaarvel - bovendien een 20-delig spiraaltapijt tegen de onder
zijde van het slagvel. Beide spiraal-tapijten worden d, m , v .
één handle bediend, waardoor de trommen zowel "scherp" als . .
"dof" bes peeld kunnen worden.
Uitermate scherpe klank.
Toppunt van perfectie en klasse.
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op aanvraag zenden wij U
gaarne volledige
documentatie
Blaas - en Slaglnstrumentenlab,lek

VAN
DER GLAS
Heerenveen
telefoon (05130) 22652

