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de Tam.boer
Maître

KONTAKTORGAAN VAN
DE LIMBURGSE BOND VAN TAMBOERKORPSEN
DRUK EIJDEMS EYGELSHQVEN

steel de show met seezo
"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 tantare-, tarnboer- en
majorette-uniformen.
Alle fournituren.

,
Maandelijks Kontaktorgaan van de

Limburgse Bond
van Tamboerkorpsen

Voorzitter:
Hub Jongen, Heerlen
Grasbroekerweg 141

Tel. 045-711347
Secretaris:
M. Beekers , Reuver
Karel Doormanlaan 24

Beschermheer: Mr. Dr. eH. J. M. A. VAN ROOr, Commissaris der Koningin
in de pro"f;ncie limburg
Redaktie: W. Pilich, Irenearraat 74. Nieuwenhugun
tel. 04443 - 2415
W. Starmans, wtjenweg 197, Treebeek

Tel. 04704-1727
Penningm . -Administrateur:
C. Timmermans, Steyl-Tegelen

Parkstraat 7 - Tel. 04706-2748
Postgiro: 1750143

tel, 045 - 212536

Boerenleenbank, Tegelen

Bankgiro: 15 05 02 966

ge jaargang no, 6

nieuws van de administratie
BONDSAGENDA
BONDSCONCOURSEN:
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6
27
3
10
17
24

aug. Wilhelmina, Posterholt
aug. Klaroenkorps, Heel
sept. Voorwaarts, Baarlo
sept. Ons Genoegen, Oirlo
sept. Eendracht, Heerlen
sept. St. Joseph, Berg aid Maas (25 jarig bestaan)
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DISTRICTSFESTIVAL: 25 juni Eendracht, Melderalo-Horat
20 aug. Excels iOT I Buggenum
17 sept. St. Rochus , Hulsberg

rt

VRIJE FESTIVALS:
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17-18
24-25
15-16
12-13

juni
juni
juli
aug.

Excelsior, Montfort (40 jarig bestaan)
Showband Antonius , Treebeek
Edelweiss, Heksenberg
Drumband Kon. Harmonie, Lottum

CORRECTIE:

In het april-nummer van ons blad, onder de "vrije festivals" staat vermeld. bij

Trompetter en Jachthoornskorps Edelweiss Heksenberg, als data vermeld 15 en 16
juni.
Dit moet zijn 15 en 16 juli.
Wij verzoeken de korpsen met deze data's rekening te willen houden.
VERPLICHTE WERKEN
In de lijst van verplichte concourswerken van de Limburgse Kampioenschappen voor

de Ere Divisie - sectie tamboerkorpsen - staat vermeld "Triomf door Ritmiek"
moet zijn Triomf door Ritmiek I.
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K. BAKKER en ZN.
Tel. 045-213757

Singel 12

HOENSBROEK
VOOR HET

HUREN VAN:

*FEESTTENTEN

'-J

*DANSVLOEREN
*PODIUMS

* GE LU IDS IN ST ALLA 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.

,
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SECRETARIAATSWIJZIGING
DISTRICT MAASTRICHT
Drumband Fanfare St.. Co rnel ius , Schin op Geul,
De heer J. Frijns is verhuisd van Hoogbeek 31 te Schin op Geul naar Veldekelaan 71,
Schin op Geul.
Klaroenkorps Jan Bovy is omgezet in Muziekgroep Jan Bovy.
In de vacature bij het dis tricts-bestuur van J. Oostveen is voorzien door de heer
P. Weerts, Klokkenstraat 4a, Mesch-Eijsden.

DISTRICT ROERMOND
Drumband Kon. Harmonie Roermond,
Voorheen: H. Gorissen, Kast. Malborghstraat 12, Roermond.
Thans
: L. Graus, Maalbroek 6, Roermond. Tel. 04750 - 9858
l.l-}t telefoonnummer van de heer F. Janssen, Geldersestraat 2 Roermond, districts
"'tuurder, is gewijzigd. Dit wordt thans: 04750 - 13995.

DISTRICT VENLO
Drumband E. R. O. S. Egchel-Helden.
Voorheen: P. Peeters, van Enckevoortstraat 20, Helden
Thans
: H. Korsten, Jacobusstraat 16, Helden-Egchel.
Fluit- en Tamboerkorps St. Hubertus, Kessel.
Voorheen: H. Bol, Karreweg 23, Kessel.
Thans
: J. WUlIIlS, St, Marcusstraat 2, Kessel.
De hecr W. Maas (jury-lid) is verhuisd naar Willem de Zwijgerstraat 97, Venlo
West. Tel. 04700 - 2268.
De heer J. Conjaarts (jury-lid) is thans telefonisch te bereiken onder nummer
04451 - 529.

NIEUWE LEDEN
Drumband Fanfare St. Gertrudes, St. Geer-trutd, ingedeeld in district Maastricht.
Secretaris: J. Drummen, Burg. Wolisstraat 36, Maastricht.
Drumband Fanfare St. Caecilia America (L), ingedeeld in district Venray.
Secretaris: M. Rongen, Pastoor Jeukenstraat 21, America. Tel. 04764 - 679.
~boerkorps Harmonie St. Petrus en Paulus, Maastricht, ingedeeld in district

Maastricht.
Secretaris: E. Vrancken, Veldspaatstraat 36, Maastricht.
Vriendenvan harte welkom in onze organisatie.

VRIENRELIJK VERZOEK
Het gironummer 1750143, heeft een wijziging in de te naamstelling ondergaan. In
het verleden stond dit nummer ten naam van C. Timmermans, Parkstraat 7, Steyl
Tegelen. Thans staat dit nummer ten naam van de Penningmeester Limburgse
Bond van Tamboerkorpsen, Parkstraat 7, Steyl-Tegelen. Precies zoals bij onze
bankrekening. Betalingen aan de bond in het vervolg dus gaarne, zowel per bank
als per giro: aan de penningmeester van de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen,
Parkstraat 7, te Steyl-Tegelen. Voor Uw medewerking onze hartelijke dank.
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Zojuist verschenen:

van teeseling
muziekuitgeverij

J. H. W. Beurskens, Drumduel (solisten: doffe en scherpe trom)
Matsdor (korps: scherpe-, doffe-, tenor-, en overslagtrom)
"
Rodeo
(korps: scherpe-, doffe-, tenor-, en overslagtrom)
"
The Music Drummers (korps: mars-, tenor-, overslagtrom)
"

Bredestraat 138 - Nijmegen (teL; 08800-70450 b,l<. g. 23076)

A. Adams Muziekhandel

Thorn

REPARATIE-INRICHTING - MUZIEKHANDEL - PAUKEN FABRIEK
Het betere adres voor reparaties aan slag en muziekinstrumenten
Adams, die bij diverse fabrieken samenstelling
van Muziekinstrumenten en Slagwerk bestudeerd
heeft, bundelt 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 inlichtiJ1gen en
Marstrommen
wij zullen u graag van dienst zijn.
Overslagtrommen
~-IIK"
Klaroenen
Pijperfiuiten
Lyra's
Woodblocks, passend gemaakt voor elke trom
Leerwerk en foudralen van zeer goede kwaliteit
e.a.

adams maakt 't goed

,

Benedictastraat 14
Tel. (04756) 324 en 814

Opnieuw verschenen 4 nieuwe werken voor LYRAKORPS. In totaal verschenen nu:
1532 Musik macht Laune
1534 Musikfreudig

1533 Lose Streiche
1535 Froonacker Bells
1536 Noblesse üblige
allen aan de hand v.d. heer S. EGBERTS.
Eveneens kwamen er weel' wat nieuwe solonummertjes uit voor kleine trom soms
in combinatie met grote trom,bongo"s en maracas enz. Over onze sortering drum
bandmuziek met klaroenen, estrompetten en pijpers behoeft vanzelfsprekend niet
gesproken te worden. 0 m tea n t h 0 u den: In bewerking zijn enkele nummers
voor klaroen en pijpers evenals voor estrompet met pijpers. Graag zenden wij U
directies op zicht. Uw drumbandapectal ist:
Jensiuastr.54, Rotterdam. Tel. 010-241871

n.v. KONEFA Muziekuitgaven

bonds-solistenconcoursen acceptabel
De 3 bondssolistenconcoursen in 1972 werden gekenmerkt door het gering aantal
deelnemers, althans zeker minder als in voorgaande jaren en toen werden er zelfs
6 à 7 solistenconcoursen ,gehouden. Vooral het concours voor de zuidelijke regio
te Schaesberg telde een minimum aan deelnemers: 35 solisten en kleine ensembles.
In Linne verschenen 70 deelnemers en in Merselo noteerde men met 96 solisten
het hoogste aantal, Wat ons hierhij hijzonder opviel was wel het feit, dat het di
verse korpsen met dezelfde instructeur warent die hun leden voor de solistencon
coursen hadden ingeschreven. De oorzaak van de geringe deelname ligt misschien
wel hierin, dat dit jaar voor het eerst voor ALLE afdelingen verplichte werken waren
vastgesteld en dat men huiverig is geweest voor de resultaten. Vandaar waarschijn
lijk ook het groot aantal wegblijvers, die wel tevoren hadden ingeschreven. De ver
plichte werken zorgden in ieder geval voor een behoorlijk muzikaal peil . De deel
nemers hadden zich terdege op de solistenconcoursen voorbereid en vooral in de
lagere afdelingen (en met name de jeugdafdeling) kwam men tot acceptabele ver
..lJichtingen. De heer J. Conjaerts uit Eys-Wittem fungeerde tijdens al1e drie de
~ondssolistenconcoursen als jury en hij beoordeelde alle deelnemers vol overgave.
In het jury-rapport stonden ook steeds goede wenken en een dankwoord aan de heer
Conjaerts is hier zeker op zijn plaats. Eveneens een ere-saluut aan de verenigingen
St. Martinus Linne, St. Paulus Schaesberg en St. Oda Merselo voor de uitstekende
organisatie. Een pluim op de hoed verdient ook het concourssecretariaat, de heren
C. Timmermans, M. Beckers, H. Logister, H. van Zijl en mevrouw Logister.
die alles op rolletjes hebben laten verlopen, al met al een grotere deelname waar
dig. Wil men het volgend jaar op een grotere deelname kunnen rekenen, dan die
nen op de eerste plaats de instructeurs ervan doorgrond te worden, dat het vooral
voor de opleiding van de leden belangrijk is, dat er thuis aan zelfstudie wordt ge
daan en dat de instructeurs dit kunnen stimuleren door de leden aan de solisten
concoursen te laten deelnemen. Een ruggesteun van het bestuur van de vereniging
zal dan voor de nodige aktiviteit zorgen. Bij het vermelden van de uitslagen be
perken wij ons tot de beker- c. q. medaillewinnaars.
Het bondssolistenconcours te Linne werd op 9 april georganiseerd door St. Martinus ,
De puhlieke belangstell ing was er redelijk.

'~

BEKERS: JEUGDAFD ELING: In deze afdeling hadden geen 3 solisten van één korps
ingeschreven, zodat hier geen beker uitgereikt kon worden.
ti,
DERDE EN TWEEDE AFDELING: Hier ging de heker naar St. Willibror
~
dus Meijel, voor de beste 3 solisten in de tweede afdeling met 97! punt.
EERST E T /M SUPERIEURE AFDELING: Met I03! punt, behaald in de
superieure afdeling voor de 3 beste solisten, ging de beker naar Heide
Swalmen.
MEDAILLES:
St. Nicolaas Heijthuysen
solist
W. Hermans
Heide Swalmen
solist
H. Ritzen
solist
P. Ritzen
J. Kessels-J. Beurskens-P. Wijnands

triO
-5

jeugdafdeling

33 punten

jeugdafdeling
sup. afdeling
jeugdafdeling

33 punten
35 punten
32 punten

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 I1 e

6

op uniformgebied en

a II e s in eigen bedrîjl gemaakt
•

ook gespecialiseerd voor drumbands- en majoretten-uniformen

telefonisch bereikbaar

Breda
NIeuweschans

Na 18.00 uur

01600·317 50
05972 •
3 73
01600·317 53
01607· 3378

J. P. MOL n.v.

BREDA

NIEUWESCHANS

,,

SHOWROOM: SPEELHUISLAAN 151, BREDA

NIEUWE

DRUMBANDWERKEN:

Voor Tamboerkorps met Es Trompetten, Bas Trompet en Jachthoorns: .jvetberlande on Parade" en "Marstriom
fen I" van S. EgbertslTh. Smlts, .Bcem-dt-iee" van Verheijen/M. Schneider voor Tamboerkorps met Pijpers: .Boce
Tabla" rumba en "Troepial" surtnaamse wals, beide van A. van veruwen. Voor deze band-bezetting zijn in druk: van
S. EgbertS/Th. Smtts "Waltzing Mnte'' (ook geschikt voor Lyra-korps) en van Th. v. Campen d'Ecluse .Adeute''.
Vraagt ook onze ultqebreide katatoque "Drumband en Slagwerk Muziek" waarin o.a. ook aue Ludwig Drum-albums!

G rammofoonp laten
Twee nieuwe - en uitstekende! - platen op drumband-gebied:

sco~

PARADEKORPS DEMO uit Houthalen met o.a. van tarcs .Les Chasseurs", "Rijsdijk mars", .Edlnburqtt", The
Tattoc". "Marching through Scotland" en ..Margos in jumping flve". Verder van Egberts en Smite o.a. .Drurnteeti
val Rio Grande" en "De Erfprins'. enz.

MIEN OP KLUMPKES Drumband "Mr. H. M. v.d. Zandtvereniging" o.l.v. K. Smits met o.a. de uitgegeven werken
van de dirigent: "Maria Ma Chica" - "Californian Beach" - "Frame of Mind" - "Mon Gérard", "José" en natuurlijk
"Mien op Klumpkes".
WJTH LATIN AMERICAN AND OTHER FINE MUSIC de nieuwste plaat van de Kon. Militaire Kapel. U kent toch
reeds hun sukses-plaat "vorstelijke Malodièn" en ..150 Jaar KMK"?

TIEROLFF·MUZIEKCENTRALE
ROOSENDAAL

Markt 90 - 92

Telefoon (01650) 34551

St. Job Leuken-Weert
M. van Hoef-R. van Loos
J. Derê-G. Metzemakers
Oranje-Nassau Roermond
J. Welter-H. Damen-F. Tobben-H. Suijlen
St. Jozef Nederweert
P. Stokbroeks
Juliana Pey-Echt
H. Meeuwissen
H. Meeuwissen-H. van Kempen-H. Backus

duo
duo

jeugdafdeling
eerste afdeling

34 punten
33 punten

kwartet

jeugdafdeling

32 punten

solist

derde afdeling

33 punten

solist
trio

tweede afdeling
afdeling uttm,

34 punten
32 punten

Eensgezindheid Maasbracht
eerste afdeling
D. Leijendekkers
solist
eerste afdeling
M. van Beugenum-D. Leijendekkers-L. Maessen trio
Excelsior Montfort
F. Vegels
solist
afdeling uitm .
itJt. Willibrordus Meijel
'lIII'!. Nijssen-L. v . Deursen-P. v . Montforl-J. v . Montfort afdeling uitm.
Klaroenkorps Heel
H. Giessen-A. Abels-M. Pellaert-R, de Groot kwartet eerste afdeling

34! punt
35 punten
35 punten

33 punten
32! punt

Onder matige publieke belangstelling werd het tweede bondscolistenconcours op
zondag 16 april in zaal Steijven te Schaesberg gehouden, waarbij de organisatie in
handen was van fluit- en tamboerkorps St. Paulus.
BEKERS: JEUGDAFDELING: De beker voor de 3 beste solisten in de jeugdafdeling
ging met l02! punt naar St. Jan Heer.
DERDE EN TWEEDE AFDELING: De 3 beste solisten in deze afdelingen
werden gevormd door St. Paulus Schaesberg met 97 punten en kregen daar
mee de beker.
EERST E T /M SUPERIEURE AFDELING: Zowel 3 solisten van Wilhelmi
na Holz-Kerkrade alsook van St. Paulus Schaesberg behaalden 99punten.
Zij kregen beide een beker.
MEDAILLES:
St. Jan Heer

B. Essers
Harmonie Lindenheuvel-Geleen
,C'" Wezenbeek
Wf. Wezenbeek-R. Lemmens
E. Stercken-H. van Eeten
St. Paulus Schaesberg
M. Vrancken
J. Janssen
J. Rademacher
Wilhelmina Holz-Kerkrade
M. Pekel
W. de Groot
Wilhelmina Nieuwenhagen
H. Nacken-T. Nacken-T. Niela-A. Rijsmus
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solist

jeugdafdeling

35 punten

solist
duo
duo

derde afdeling 32} punt
derde afdeling 32 punten
afdel ing uitm , 32! punt

solist
solist
solist

tweede afdeling 33 punten
ere-afdeling
32! punt
sup. afdeling
34 punten

solist
solist

eerste afdeling 33! punt
afdeling uitm. 33 punten

kwartet

afdeling uitrn,

32} punt

r

I
I

Het best geslaagde bondssolistenconcours werd dat te Merselo, irr zaal "t Anker
georganiseerd door St. Oda. Een groot aantal belangstellenden zorgden voor de
juiste sfeer.

BEKER: JEUGDAFDELING: De beker voor de 3 beste solisten ging hier naar Steijl
'61 Steijl-Tegelen met 101 punten.
TWEEDE EN DERDE AFDELING: De 3 beste solisten van Fortissimo Venlo
behaalde 99! punt en daarmee de beker.
EERSTE T!M SUPERIEURE AFDELING: Ook hier toonde Steijl '61 zich de
beste en de beste 3 solisten vergaarden 102 punten en veroverden de beker.

I

r

MEDAILLES:
Steijl '61 Steijl-Tegelen
P. Gerards

T. Kessels
P. Tuithof
Fortissimo Venlo
H. Paulussen-M. Wijnen
T. Holtermans
De Klaroen Venlo
H. Bergheuts-P. Vos-Ho Peters
Drumband Maasbree
F. Grutters-E. Leenders
T. Hebben-M. Hebben-G. Hebben
Kunst na Arbeid Belfeld
N. Boonen-L. v. v, Voort
W. Stroeken-G. v.d. Voort
D. Coumans-W. Stroeken-W. Stroeken
Voorwaarts Baarlo
J. Lepsie
St. Hubertus Kessel
M. Jansaen-A, Bouten
M. Ottenbeijm
P, Bouten
F. Hebben-T. Boi-J. Kerkbofs
St. Martinus Neer
J. Vossen

solist
solist
solist

jeugdafdeling 34 punten
derde afdeling 34 punten
sup. afdeling 35 punten

duo
solist

jeugdafdeling 32! punt
tweede afdeling 33~ punt

trio

jeugdafdeling

duo
trio

jeugdafdeling 32! punt
derde afdeling 33 punten

duo
duo
trio

derde afdeling 32 punten
derde afdeling 32 punten
tweede afdeling 33 punten

solist

derde afdeling 34 punten

duo
solist
sollat
trio

tweede afdeling 32! punt
afdeling uttm, 33! punt
ere-afdeling 32 punten
ere-afdeling 33 punten

solist

eerste afdeltng 33~ punt

_

U

32! punt

~(

kascontrole-commissie

De kas-controle commissie heeft de eer mede te delen, dat het aan haar opdracht
op 13 mei heeft voldaan. Zij heeft kas en bescheiden van de penningmeester in
goede orde bevonden en brengt bij deze dank aan de heer C. Timmermans, penning
meester-administrateur, Parkstraat 7 te Steyl-Tegelen voor de zeer accurate
wijze waarop deze zich van zijn taak gekweten heeft.
De commissie vraagt het hoofdbestuur om de eerstkomende algemene vergadering
voor te stellen: de heer TimmermanB dëcha rge te verlenen over het boekjaar 1971
en hem hartelijk dank te zeggen voor zijn nauwkeurige plichtsvervulling.
De commissie dankt het hoofdbestuur voor het in haar gestelde vertrouwen.
De kas-controle commissie.
w. g , L. Mestrom - M. Kessels - L. v, Arensbergen
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uitbundige huldigingen van de wimpel winnaars
MONTFORT 14 mei. Als een lopend vuurtje ging de mars door Montfort. "Het korps
kämplOen! Om half tien komen ze aan". Het was tegen tienen toen de kampioenen
van de sectie pijperkorpsen in de Ere-afdeling in hun dorp aankwamen. Met muz jek
werd naar het clublokaal getrokken. Het werd een ware triomftocht. Vele belang
stellenden stonden langs de weg te wachten op "hun" korps.. Velen wisten de weg naar
het lokaal te vinden om het kranige korps de eerste felicitaties aan te bieden.
De wimpeluitreiking zal plaats vinden tijdens de receptie ter gelegenheid van hun
40-jarig bestaansfeest. Een mooier geschenk voor dit feest kon dit suksesvol korps
zich niet wensen.
EIJSDEN 15 mei. Voor de wimpelwinnaar in de superieure afdeling, sectie klaroen
korpsen en tevens voor het korps met het hoogst aantal punten van dit topconcours:
Ste. Cecile Eijsden was een groots ontvangst bereid door het bestuur. Dit was ech
ter enkel een voorproefje van de huldiging, die daags erna, maandag 15 mei, zou
--~lgen. In een feestelijke optocht werd het suksesvolls korps begeleid door de
Jrumband van de Kon. Oude Harmonie Eijsden, St. Jans-drumband Heer, de Drum
band van de Fanfare St. Gertrudes uit St. Geertruid en natuurlijk de moedervereni
ging de Kon. Harmonie Ste. Cecile naar het gemeentehuis voor een "officiële ont
vangst" door het gemeentebestuur. Burgemeester Wijnands sprak zijn bewondering
uit over het gepresteerde. U hebt een goede naam, aldus de burgemeester. die U
reeds lang draagt, weer weten waar te maken. Woorden van lof had de burgervader
voor de instructeurs J. Janss en, J. Haenen en L. Leuken. De voorzitter A. Janssen
dankte het gemeentebestuur voor de ontvangst en de huldiging. De hierna volgende
receptie in het verenigingslokaal werd een daverend sukses. Bij de opening werden
de leiders lstterlijk en figuurlijk in de bloemen gezet, waarbij uiteraard de echtge
notes niet vergeten werden. De algemeen leider, de heer Weerts, dankte de leden
voor de vele opofferingen die, vooraf zijn gegaan en betoonde, dat de taemgeest en
onderlinge vriendschap veel tot het behaalde sukses heeft bijgedragen. Hij hoopte
dat deze geest in de toekomst bestendigd zal blijven.
Het werd een komen en gaan van vele afgevaardigden van zusterverenigip.gen uit de
omgeving om de kersverse kampioenen te kunnen feliciteren. Praktisch alle vereni
gingen van Eijsden hadden hun afgevaardigden gestuurd om hun opwachting te maken.
Ook vele particulieren maakten van deze gelegenheid gebruik om het kranige korps
te Fêteren. Onder de vele belangstellenden was Federatie-voorzitter Dr. Habets
om het korps te complementeren. Met een gezellig samenzijn werd deze overweldig
de receptie besloten.

~ERKRADE-KAALHEIDE20 mei. Fluit- en Tamboerkorps "Ons Genoegen" Kaalheide
landskampioen in de afdeling uitmuntendheid, sectie ptjperkorpsen.
Bij aankomst aan de grens van de gemeente werden de kampioenen opgewacht door
het Fluit- en Tamboerkorps St. Hubertus Haanrade en de Drumband van de Harmo
nie St. Aemiliaan uit Bleyerheide die het sukses volle band naar het verenigingslo
kaal begeleidden.
Bij het ontvangst van Ons Genoegen op het gemeentehuis in Kerkrade bij het behalen
van het Limburgs Kampioenschap in november 1971, sprak Wethouder H. Jongen de
hoop uit, dat bij het deelnemen aan het landskampioenschappen even suksesvol zou
lopen en het gemeentebestuur wederom Ons Genoegen kon "ontvangen", De praeaas
van Ons Genoegen de heer J. Starmans , beloofde de Wethouder, dat Ons Genoegen
hoge ogen zal gooien om deze titel eveneens in de wacht te slepen. Deze belofte heeft
Ons Genoegen op een schitterende wijze ingelost. Zaterdag 20 mei werden de lands
-9
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kampioenen op het gemeentehuis officieel ontvangen. Na deze feestelijke inleiding
werd het korps met muziek van Fluit- en Tamboerkorps Odeon uit. Terwinselen
naar het verenigingslokaal gebracht, waar de receptie zou plaats vinden.
Mevr. Plutjem ,' voorzitster van het damescomitê, had de eer deze te openen. Een
bijzondere huldiging moest instructeur J. Schäfer ondergaan voor zijn geweldige in
zet voor het korps. In deze huldiging werd ook zijn echtgenote betrokken. Wij hebben
mogen constateren, dat Ons Genoegen populair is, niet alleen in de gemeenschap
Kaalheide maar ook ver daar. buiten. Dit bleek uit het feit, dat vele zustervereni
gingen uit de verre omgeving hun opwachting maakten. Fluit- en Tamboerkorps
Odeon Terwinselen en de Boerenblaaskapel van de Harmonie uit Kaalheide boden
een muzikale ruiker aan. Nagenoeg alle parochiële verenigingen en vele honderden
Wijkbewoners gaven acte de présence. Het hoogtepunt van deze overweldigende re
ceptie was ongetwijfeld wel de aanbieding van de "blauwe wimpel", het tastbare be
wijs van dit behaalde sukses. Deze plechtigheid werd verricht door Federatie-voor
zitter Dr. Habets uit Mheer. Een afgevaardigde van het hoofdbestuur en diatrfcte
bestuur waren hiervan belangstellende getuigen. Dr. Habets, vergezeld door zijn
echtgenote, zeide als oud-Kerkradenaar (zoon van oud-burgemeester Habets) bij
zonder graag naar Kerkrade te zijn gekomen. Bij zijn eerste impressies van de
. ~.blaasmuziek in 'Kerkrade neemt de fluit- en tamboerkorpsmuziek een bijzondere
plaats in. DeIederatte-voorz ttter- was van mening, dat het artikel "Met één of twee
werkers is het geen haalbare zaak", uit de Tamboer-Maitre, niet van toepassing
is voor Ons Genoegen. Want de eerste grondslag voor sukses is een goede taem
geest ~ Dr. Habets feliciteerde het korps en instructeur met het behaalde sukses en
gaf de "wimpel" over aan instructeur J. Schtlfer, die trots de trofee aan het vere
ntgtngsvaandel bevestigde.
Na de receptie werd dit feestelijk gebeuren afgerond met een gezellige feestavond,
die voortduurde tot in de kleine uurtjes.
PEY-ECHT 27 mei. Dat heel de gemeenschap van Peij achter het show- en klaroen
korps St. Rochus staat bleek zaterdag 27 mei overduidelijk in zaal De Sport te
Peij- Echt, waar het korps werd gehuldigd in verband met het behaalde kampioen
schap in de afdeling uitmuntendheid sectie 2 tijdens de kampioenschappen van de
Federatie van Katholieke Muziekbonden in Nederland te 's Hertogenbosch. Het korps
behaalde 134! punt, ruimschoots voldoende om de blauwe kampioenswimpel in ont
vangst te kunnen nemen. Deze wimpel werd tijdens de receptie uitgereikt door Dr.
Habets voorzitter van de Federatie, hierbij van bondswege vergezeld door afgevaar
digden van het hoofdhestuur van de L.B. T. Dr. Habets memoreerde in zijn felici
tatietoespraak vooral de inzet van het bestuur, dat het zelfs gepresteerd heeft in
onderlinge samenwerking een friture te exploiteren. Dat het kampioenschap was be- "
haald door een korps met een zo'n groot aantal jeugdige leden vond hij een extra g~
lukwens waard. Burgemeester Heemskerk, aanwezig op alle recepties in Peij-Echt
(en dat zijn er nogal wat met zoveel suksesvolle verenigingen), toonde zich ver
heugd, dat na de fanfare en de voetbalvereniging nu ook het klaroenkorps een lands
titel had weten te behalen. Hij stelde het korps een extra-subsidie in het vooruit
zicht, waarbij hij er bij de aanwezige wethouders en raadsleden op aandrong, niet
te karig te zullen zijn.
Ook de geestelijkheid van Peij-Echt gaf acte de présence en met afgevaardigden van
vrijwel alle plaatselijke verenigingen, vele zusterverenigingen en een groot aantal
supporters zorgden zij voor een grootse huldiging van het kampioenskorps, De re
ceptie werd op uitstekende wijze geleid door G. S. lid Schoenmakers, die ook voor
alle receptiegangers een treffend antwoord had. Middelpunt van de huldiging vormde
vooral instructeur K. Schroën en de showinstructeur . Met een gezellig samenzijn
werd de feestdag besloten.
-10

WIST U HET AL ")
De twee van Limburg
hebben elkaar gevonden.
Henal Kleding met zijn
uniformen en Martens met
zijn muziekpetten.
Vanzelfsprekend eigenlijk

,I

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:

*

de 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

I

*

J

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

j

·S
!

HENAL KLEDING, Uniformen
Maastricht
TEL. 043-33834

j
t

ot

J.G.A. MARTENS, Petten
Sittard
TEL. 04490-5618

ROERMOND 27 mei. De drwnband van de PTT-Harmonie "Midden-Limburg" die op
14 mei j.l. in IS Hertogenbosch landskampioen werd in de afdeling Uitmuntendheid
sectie 1, heeft zaterdag 27 mei in de zaal van de Fanfare Kapel in 't Zand in Roer
mond gerecipieèrd.
De blauwe kamptoenswimpel , symbool van het Iandskampioenschap, werd door de
voorzitter van de Stichting Federatie van Katholieke Muziekhonden in Nederland, Dr.
A. H. M. Habets, persoonlijk aan tamboer-mattre Frans van der Kop uitgereikt.
Een deputatie van hoofdbestuursleden van de Limburgse Bond van tamboerkorpsen
was bij de uitreiking eveneens aanwezig.
De voorzitter van de PTT-Harmonie "Mtdden-Ltmburg", de heer H. Brentjens, zei
dat de reeks suksessen van de drumband van de PTT-Harmonie "Mtdden-Llmburg"
vooral is toe te schrijven aan het werk van de instructeur Jacq Berghs.
De burgemeester van Roermond, mr. M.M.L.G.H. Custers, met echtgenote op de
receptie aanwezig, toonde zich erg ingenomen met de prestatie van de drumband
van de in Roermond gevestigde PTT-Harmonte en drukte zijn waardering niet alleen
in woorden uit. Hij bood de PTT-Harmonie onder enveloppe een gemeentelijk
"extra'tje" aan.
-
De vijf andere Roermondse korpsen feliciteerden de PTT-Harmonie bij monde van
heer Becker (Philharmonie).
Na de receptie was er voor de drwnmers en muzikanten van de PTT-Harmonie een
klinkende feestavond, waarop niet alleen het landskampioenschap van de drumband
maar ook het eerste lustrum van de vereniging passend werd gevierd.

t.d:,.

2e lustrum meisjesdrumband st. dara venlo
Op 6 en 7 mei j.L, werd in de St. Jozefparochie (Maagdenburg) te Venlo op uitbun
dige wijze feest gevierd ter gelegenheid van het IO-jarig bestaansfeest van de Meis
jesdrumband St. Clara te Venlo. Het tweedaags feest werd zaterdagmorgen om 10
uur ingezet met een voetbalwedstrijd tussen de dames van St. Clara en Stella Duce
(uitslag 0-4). Om 15 uur werd - gestoken in gloednieuwe uniformen - door de gehele
band een serenade gebracht aan hun beschermheer de heer F. Pasen. Aansluitend
werd, in aanwezigheid van het feestcomité, op het Stadhuis de nieuwe standardvlag
dOCJr de wethouder. mevr. van Soest-Jansbeken, aan het korps uitgereikt.
Tijdens een eucharistieviering in de St. Jozefkerk, om half vijf, werd deze standard
vlag plechtig ingezegend. Om half zes werd de koffietafel, die plaats vond in Copa
cabana, door de feestelingen alle eer aangedaan. Bij deze gelegenheid moesten bei
de instructeurs, de heren J. Scheeres en J. Bo sman, zich een welverdiende huldi
ging laten gevallen. Deze eerste dag werd besloten met een feest- en familieavond
in het Jeugdhuis aan de Maagdenberg .
Tijdens de receptie op zondag gehouden in het jeugdhuis was het een komen en gaa.l4i1
van de vele vrienden van St. CIa ra, welke allen hun beste wensen kwamen aanbie- ~
den. Namens de bond was het dlstricts-bestuur aanwezig. Districts-voorzitter Tim
mermans bracht namens alle aangesloten korpsen uit district Venlo de felicitaties
over en bood de (in dit district gebruikelijke) enveloppe met inhoud aan. Hij dankte
namens het bondsbestuur voor het vele werk, dat in het stadsdeel van Venlo in het
belang van de vrijetijdsbesteding voor de jeugd door de instructeurs en bestuur on
der de stimulerende leiding van de voorzitter I de heer S. Backus werd verricht.
Om 15 uur vond op het Maagdenbergpiein een groot defilé plaats, waaraan werd deel
genomen door de Venlose Drumbands. Aan dit defilé ging een korte optocht vooraf.
Ook de tweede feestdag werd besloten met een gezellig samenzijn in het jeugdhuis ,
Op 11, 12, 13 en 14 mei ging het BO leden gezelschap op een jubileumreis naar Bad
Grund in de Harz (Dld.), Aan deze reis zullen zij ongetwijfeld de mooiste herinne
ringen overhouden.
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Firma van
ROSMALEN

NIEUWE WERKEN

Th. v. Camperu- En Avant••. marche
Buitelingen Fantasie
S. Egberts: Energico
The Trick
M. Schneider: Trommelend Nederland
Voorwaarts Kameraden
(alleen voor tamboerkorpsen)
Voor tamboers, klaroenen en Lyra;
Th v. Campen: 'R d' Ecluse
Klttsch Klatsch Polka

1
,

SPORT· MODE. CAMPING

Het Centrale adres
voor ALLE

Harmonie, Fanfare en drumband
muziek

Wij leveren door geheel Nederland
SNEL - BETROUWBAAR - VOORDELIG

* Vaantjes
* Sherpen
* Bekers
* Massa Speldjes
* Medailles
* Erelindjea
* Lauwerkransen * Vlaggen

KUNTZELAERS
G.ol••". 51 TEGELEN (N.derl.)

VELP (Gld.)
Rozendaalselaan 18

* Plaquettes

* Insignes

* Carnavalshirts
en complete
coatuums
naar eigen
ontwerp

EIGEN TEXTIELBEDRUKKING OP KLARE PRODUKTEN
NAAR EIGEN ONTWERP.

NIEUWE WERKEN VAN CAMMINGA EN RUSKUS.
Voor drumband verscheen bij ons een nieuw werk van J. Camminga u.L SCHOTSE
RITMEN. Een concertwerk voor normale drumbandbezetting, moeilijkheidsgraad
rond de eerste -Dtvts ie.
Voor PIJPERKORPS eveneens vsn J. Camminga het werk de VROLIJKE SPECHT,
een karakterstukje voor Ie en 2e fluit, trommen, tenor trom, grote trom, woodblock
en cow-bell ad. lib.
Moeilijkheidsgraad Ie divisie.
Voor KLAROENKORPSEN IN BES 2 nieuwe werken van J.A. RUSKUS .
Als eerste een eenvoudige mars MOEDIG VOORWAARTS voor de normale bezet
iting + Basklaroen. Geschikt voor ?e en 3e divisie.
Het 2e is een concertwerk n. 1. CHA CHA DE BRAZIL, eveneens met basklaroen.
Moeilijkheidsgraad 2e tot 3e divisie.
WIJ LEVEREN ALLE NEDERLANDSE UITGAVEN.
VRAAG EENS ENKELE WERKEN OP ZICHT. KATALOGI GRATIS.

SCHROëN MUZIEKlIlTGAVEN

DE SPECIAALUITGEVERIJ VOOR: DRUMBANDS, KLAROENKORPSEN,
TROMPETrERKORPSEN,PIJPERKORPSEN

ROOSENDAAL

Markt 90 -92

Telefoon (01650) 34551

federatie topconcours 1972 's hertogenbosch
Iimburgse korpsen vierden weer grootste triomfen
Dat gaat naar Den Bosch toe ..... Dit oude bekende deuntje speelde mij gedurig
door het hoofd op weg naar de Landelijke Kamploensehappen te r s-Hertogenbosch,
Ongetwijfeld zullen de Limburgse korpsen en hun supporters dit aloude wijsje ge
zongen hebben in hun bussen op de terugreis. Met recht, ook dit jaar zijn onze
Limburgse korpsen weer behoorlijk voor de dag gekomen. Van de 10 te vergeven
.wtmpola eisten zij 6 voor zich op.
De Bossche Bond had voor 1972 de organisatie van dit topconcours op zich genomen.
Hiervoor had men de medewerking ingeroepen van de Drumband Hintham uit Ros
malen. De verantwoordelijke bond had hiermede geen betere keus kunnen doen. De
organisatie was perfect en verliep vloeiend. Het gestelde tijdschema werd goed
volgehouden. De concoursleider de heer H. van Zijl had dan ook geen moeite om
het geheel In de juiste banen te leiden. Als strijdtoneel had men de grote Brabant- .-;;
hallen gekozen. Een prachtige accomodatie, maar de accoustiek was niet zo goed ~/
als in de veilinghallen te Honselersdijk waarin 1971 het topconcours van de Federa
tie van Kath. Muziekbonden werden gehouden.
Bij de 16 aanwezfge.geselecteerde korpsen waren 8 afgevaardigden uit Limburg.
Doordat enkele bonden geen afvaardiging gestuurd hadden, verloor deze wedstrijd
wel wat van hun glans. De jury - bestaande uit de heren J. P. Laro, Rotterdam en
H. J. Peeters t Den Haag - had geen gemakkelijke taak, doordat de deelnemende
korpsen niet veel voor elkaar onderdeden. Een uitschieter van deze geselecteerde
gezelschappen was wel het Tamboer- en Klaroenkorps van de Kon. Harmonie
Ste. Cecile uit Eijsden. In het stilstaand werk lieten zij 72 punten en het marcbe
rend werk 73 punten voor zich aantekenen. Dit betekende, dat de Eijsdenaren zich
met predlcaat "hoogst aantal punten van het concours" «unnen sieren. De show werd
gestolen door de Drumband St. Catbarina Leunen-Venray met hun "gedr-ilde" excer-,
tttte, Zij hadden er alles aan gedaan, maar helaas weer 1 punt te kort (evenals
verleden jaar) om de begeer-de.wtmpel te kunnen halen. Ook de Drumband van de
Harmonie van Gulpen misten het kampioenschap op een haar na. De uitvoering van
de concour-r-entte werden Ik punt hoger gewaardeerd.
Voor wat betreft de organisatie van de topconcoursen moet ons toch nog wat van het
hart. Wij waren, en met ons bijna het volledige hoofdbestuur van de Limburgse
Bond van Tamboerkorpsen ook nu weer persoonlijk getuige van het verloop van dit
topconcour-a, ondanks het feit, dat wij ook nu weer niet tot de genodigden behoorden. _
De organisatie van het eerste topconcours in 1970 werd toegewezen aan de Limbur~
Be Bond van Tamboerkorpsen, daar men van mening was, dat deze bond (de enigste
specifieke bond voor tamboerkorpsen in de Federatie) bij uitstek dergelijke wed
strijden op touw zou kunnen zetten. Het was een voorbeeldige organisatie waarbij
opgemerkt dient te worden, dat de gehele besturen van de aangesloten. bonden een
uitnodiging ontvingen dit topconcours bij te wonen. Helaas had men verleden jaar,
op één uitzondering na, vergeten het bestuur van de Limburgse Bond van Tamboer
korpsen uit te nodigen.
Wij namen aan, dat dit alles misschien wel op een vergissing berustte, maar groot
was onze verwondering toen dit jaar alleen de heren, die, zitting hebben in het fede
ratiebestuur, een uttnodlgingakaart ontvingen. Wij zijn van mening, dat het topcon
cours voor tamhoerkorpsen van de Federatie van Kath. Muziekbonden in Nederland
HET hoogtepunt moet zijn voor onze Limburgse Bond van Tamboerkorpsen. Door
de gang van zaken tijdens de topconcoursen te Honselersdijk en "s-Hertogenboach
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K VOOR BLAASINSTRUMENTEN. REPARATIE_llo/IIlCHTING

SPEKHO LZERHEIDE

Akerstraat 96 - 98

Tel. 045-41;1·138

UW VERTROUWENSADRES
Uit voorraad leverbaar het grootste assortiment op het gebied van slagwerk.
klar-oenen, fluiten en toebehoor.

CONCERTTROMMEN
MARSTROMMEN
PARADE- en DIEPTETROMMEN

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

Luxleuze modellen met perloid bekleding in diverse kleuren.
Metalen profielbanden, dubbelspanbaar, plastic vellen met automatisch of eemie
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

In chromatische en diatonische uitvoering,
In elke gewenste stemming leverbaar.

prachtige modellen.

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 plaatte vellen, w.o. Weather King, Buffalo, Star, Everplay, Kings.
Alle methodes voor slagwerk, klaroenen enz.

VAKKUNDIGE EIGEN REPARATIE-INRICHTING

zijn we echter niet tot deze overtuiging gekomen. Het is jammer dit te moeten con
stateren, maar wellicht komt hier de volgende keer verandering' in.
UITSLAGEN
Naam korps

behaalde punten

Tamb. korps P. T. T. Roermond
Klar. korps St. Rochus Pey-Echt
Ons Genoegen - 56 Kaalheide-Kerkrade

1
2
3

uitm, 67!+69~136! Blauwe wimpel

'I'amb. korps St. Catharfna Leunen-Venray

1

ere

Tamb. korps St. Caecilia Milheeze
Klar. korps Pustea Naaldwijk
Drumband D. E. S. Kerkdriel
Ft-en Tamb.korps Excelsior Montfort

1
2
2

"
"
"

3

"

"

"

T'amb, korps Harmonie Gulpen
1
sup.
t t
'I'ämb , korps Somerens Lust Someren
1
Drumband Majella Amsterdam
4
"
Tamb. -en Klar. korps KnocHa rm , Ste. Cecile
Eijsden
2
"
Drumb. Gildenbondsha rmonte Boxtel
2
"
Drumb. Kunt na Arbeid Uithoorn
2
"
FL-en Ta mb, korps St. Sebastianus Herkenbosch 3 "
Drumband Hintham Rosmalen
4
"

69!+65=134~"
70~+71=141i
\1

l!
tI

7Ü+72'=144

72!+721~145 Witte wimpel
65+65~130

65-+66=131
68+73=141
67!+70~137!
69+70~139
6B+67!~135

l!

11

"

11

. .~
Rode wimpel

74!+73~147! Rode wimpel
72+73~145
64+6B~132

72+72~144

72+72=144

Rode wimpel
ti

I!

gezamelijk limburgs festival
Onder suspiciën van de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen en de Limburgse
Bond van Tamboerkorpsen wordt er op 19 en 20 augustus a. B. een groots evenement
gehouden te Wijlre. Harmonie St. Gertrudts zal dan als eerste organisator optreden
van de première van een gezamelijke muzikale manifestatie van de beide Limburgse
Bonden. De harmonieën fanfaregezelschappen zullen in een grote tent musiceren,
terwijl de tamboerkorpsen, eventueel met majoretten en harmonie of fanfare in de
open lucht zullen spelen. Mochten de weergoden niet meewerken, dan is er nog' al
tijd een uitwijkmogelijkheid in de tent. Aangezien er een groot aantal tamboerkorp
sen van ha-fa korpsen bij onze bond zijn aangesloten is dit "Vrije-Afdeling' Festival
1972" DE gelegenheid om samen met de moedervereniging op te treden. Ook de m,...
werking van de klaroenkorpsen, fluit- en tamboerkorpsen en drumbands op zicht
'
zijn voor het welslagen van dit gebeuren onontbeerlfjk, De deelnemende korpsen ont
vangen een jury-rapport waarop geen puntenwaardering staat vermeld. Alle, bij bo
vengenoemde bonden aangesloten verenigingen kunnen aan het festival deelnemen,
waarbij de bij de bonden vigerende reglementen van kracht zijn. Wil men aan het
festival deelnemen. dan dient men dit zeer spoedig te besluiten, want de inschrij
ving sluit op uiterlijk 1 juli a. s. Het ligt in de bedoeling om zowel zaterdag 19 augus
tus alsook zondag 20 augustus om 14.00 uur te openen en men start dan met de tam
boerkorpsen, al of niet in samenwerking met de daarbij behorende harmonie- of fan

faregez elachappen,
Mochten er nog vragen rijzen, dan is onze administrateur, de heer C. Timmermans
gaarne bereid de nodige inlichtingen te verschaffen.
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TENTEN VOOR ALLE

Mensen
met smaak ..

DOELEINDEN

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

W.J. HEKKENS

MOEDERSCHElM
voor uniformen

REUVER
Industriestraat 16
Telefoon 04704-1771

fa. N. Moederscheim en Zn
,

Heerlerweg 49,
Voaren.Ical CLJ

ZEILMAKERIJ • TENTENVERHUUR
ALUMINIUM JALOEZIEËN

Zonder kosten uwerzijd,

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

LACONA

maken wij een ontwerp van

Vaandels
Vlaggen
Schellen
bomen
Vraagl loto's en prij::en

ter inzage.

UNIFORMEN
reeds lange tijd toonaangevend door:

•..

•

kwaliteit
pasvorm
exclusieve modellen

gericht op de toekomst.

Gebr. van Lange
Kade8-10

OUDENBOSCH

Telefoon 01652 - 2313, na 6 uur 2604

a

NIEUW
V.O.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.

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" bespeeld kunnen worden.
Uitermate scherpe klank.
Toppunt van perfectie en klasse.
op aanvraag zenden wij U
gaarne volledige
documentatie
Blaas -

8n

SI. .in8trumentenfabr~k

VAN
DER GLAS
Heerenveen
telefoon (05130) 22652
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