Juli 1972

de Ta.mboer
Ma.itre

KONTAKTORGAAN VAN
DE LIMBURGSE BOND VAN TAMBOERKORPSEN
i1RUK ElJDEM6 EYGELSHOVEH

steel de shaw nIet 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.
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Maandelijks Kontaktorgaan van de

Limburgse Bond
van Tamboerkorpsen
Beschermheer: Mr. Dr.

eH. J. M.

Voorzitter:
Hub Jongen, Heerlen
Grasbroekerweg 141

Tel. 045-711347
Sec rotarts.
M. Beekers, Reuver
Karel Doormanlaan 24

A. VAN ROOr. Commissaris der Koningin
in de pro.,incie limburg

Redaktie: W. Pfltoh, Irenestruat 74, Nleuwenüag'en
tel. 04443 - 2415
W. Starmana, wijenweg 197, Treebeek
tel, 045 - 212536

Tel. 04704-1727
Penningm. -Admtniatrateur.
C. Tfmme rmans , Steyl-Tegelen

Parkstraat 7 - Tel. 04706-2748
Postgiro: 1750143
Boerenleenbank, Tegelen

Bankgiro: 150502966

ge jaargang no. 7
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nieuws van de administratie
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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. Jong Leven, Brunssum
sept. St. Joseph, Berg aid Maas (25 jarig bestaan)

DISTRICTSFESTIVAL: 20 aug. Excelsior, Buggenum
17 sept. St. Rochus, Hulsberg
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VRIJE FESTIVALS:

~

15 en 16 juli: Edelweiss, Heksenberg-Heerlen
12 en 13 aug. Drumband Kon. Harmonie, Lottum
3 september Drumband Irene Koningsbosch

19 - 20 augustus GEZAMELIJK LIMBURGS FESTIVAL.
Onder auspiciën van de Limb, Bond van Muziekgezelschappen en de Limburgse
Bond van' Tamboerkorpsen.
Deelname: Ha-Fa en Brassband gezelschappen, al of niet met drumbands en/of
majorettengroepen en zelfstandige tamboerkorpsen.
Organisatie: Harmonie St. Gertrudis, Wylre
Inlichtingen: C. Timmermans, Parkstraat 7, Steyl-Tegelen.

RECTIVICATIE:
De heer J. Frijns secr, fanfare St. Cornelius te Schin op Geul is verhuisd naar
Veldekelaan 71 te Beek.
Het adres van de heer J. Drummen, aecr, fanfare St. Gertrudis te St. Geertruid,
is Wolfsstraat 9 te Maastricht.
In het juni-nummer werd dit foutief opgenomen.
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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 I1 es in eigen bedrijf gemaakt
ook gespecialiseerd voor drumbands en majoretten-uniformen

telefonisch bereikbaar

Breda
Nieuweschans

Na 18.00 uur

01600 - 317 50
05972 373

I

01600 - 317 53
01607 - 3378

J. P. MOL n.v.

BREDA

SHOWROOM: SPEELHUISLAAN 151, BREDA

NIEUWE

DRUMBANDWERKEN:

Voor Tamboerkorps met Es Trompetten, Bas Trompet en Jachthoorns: "Netherlands on Parade" en "Marstriom
fen I" van S. Egberts/Th. Smits, "Boem-dl-jee" van Verheijen/M. Schneider voor Tamboerkorps met Pijpers: .Boce
Tabla" rumba en "Troepial" surinaamse wals, beide van A. van Veluwen. Voor deze band-bezetling zijn in druk: van
S. Eqberts/Fh. Smits "Waltzing Mills" (ook geschikt voor Lyra-korps) en van Th. v. Campen d'Ecluse .Adeuta''
Vraagt ook onze uitgebreide ketaloqus "Drumband en Slagwerk Muziek" waarin o.a. ook alle Ludwig Drum-albums!

Grammofoonplaten
Twee nieuwe - en uitstekende! ~ etaten OP drumband-gebied:

PARADEKORPS OEMO uit Houthalen met o.a. van Laros "Les Chasseurs", "Rijsdijk mars", .Edtnburph'', The scotch
Tattoo" "Marching through Scotlantf en "Margos in jumping üve". Verder van Egberts en smus o.a. .Drumresü
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 cntca" - "Californian Beach" - "Frame of Mind" - "Man Gérard", "Josè" en natuurlijk
.Mien op Klumpkes"
WITH LATIN AMERICAN AND OTHER FINE MUSIC de nieuwste plaat van de Kon. Militaire Kapel. U kent toch
reeds hun sukses-plaat ..Vorstelijke Melodiën" err ,,150 Jaar KMK"?

TIEROLFF·MUZIEKCENTRALE
ROOSENDAAL

Mark, 90 . 92

Telefoon (01650) 3 4S 51

-~------~

"

SECRETARIAATSWIJZIGINGEN :
Dis tri ct MAASTRICHT
Drumband Kon. Harm . St. Joseph, Berg aid Maas.
voorheen: L. Houben , Kerkstraat 21, Berg aid Maas.
thans:
J. Lowet, Julianastrsat 10, Berg a/d Maas (Post Urmond)
District ROERMOND
FLuit- en Tamboerkorps Oranje Nassau, Roermond.
De secr , de heer J. Withoot is verhuisd van Karel Doormanstraat 71,
naar Kampweg 29 Roermond.
District VENLO

J Drumband EROS Egchel-Helden.

voorheen: H. Korsten, Jacobusstraat 16, Egchel-Helden.
thans:
Mevr. Beeks , Jacobusstrast 12, Egohel-Helden.

Drumband St. Marttnus , Neer.
voorheen: W. Peulen, Berkenlaan 11, Neer.
thans:
H. Notté, Javastraat 27, Roermond.
District VENRAY
Drumband Kronenberg, Sevenum.
voorheen: Mevr. A. Janssen"':Donders, Americaanseweg I, Sevenum.
Mevr. Kusters-Janssen, Simonsstraat 18, Sevenum.
thans:
Drumband Fanfare Nooit Gedacht, Wellerlooi.
voorheen: M. Simona, Tuinstraat sa, Wellerlooi (L)
thans:
P. Janssen, Kruisstraat 29, Wellerlooi (L)
BEDANKT ALS LID
Fluit- en Tamboerkorps Vriendenkring, Roermond.
Drumband Fanfare St. Willibrordus, Stramproy.
NIEUW LID
Drumband Kon. Harmonie Euterpe, Venray.
0ecr.: H. Stevens, Molenklefweg 12, Venray. Ingedeeld in district Venray.

BONDSCONCOURS HEERLEN NAAR BRUNSSUM VERPLAATST
Het bondsconcours in het district Heerlen, dat door drumband harmonie Eendracht
te Heerlen zou worden gehouden op zondag 17 september a. s , vindt geen doorgang
in Heerlen, daar Eendracht de organisatie van het concours heeft teruggegeven. Tij
dens een bijzondere spoedvergadering van het district Heerlen heeft het bazuinen
korps Jong Leven Brunssum alsnog de organisatie op zich genomen. Het bondscon
cours vindt wel doorgang op zondag 17 september a. s. maar dan te Brunssum, Wij
verzoeken de korpsen van deze plaatswijziging goede nota te willen nemen.
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K. BAKKER en ZN.
Tel. 045-213757

Singel 12

HOENSBROEK
VOOR HET

HUREN

VAN:

*FEESTTENTEN
*DANSVLOEREN
*PODIUMS
.. GELUIDSINSTA LLA TIES
*VERLICHTING

Eduard Nazarskl
tel. 04749 - 1494
giro 807041

ROGGEL

Tramstraat 25

LEV ERANCIER VAN TROMMEN
EN MUZIEKINSTRUMENTEN

Onze reparatte-afdelfng

staat met
SPECIAAL OPGELEID PERSONEEL

voor U klaar

Reparatieopdrachten worden binnen
8 dagen uitgevoerd.
,

'
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EERSTE BONDSCONCOURS TE MOLENBERG-HEERLEN

!I.?.?j!.!~_~~:''y.?.?!_!~~~,!~~~e.!
De spits is er weer af. Het eerste bonds
concours in 1972 kon onder een stralende
zon- worden afgewerkt. Showen klaroen
korps Molenberg had de organisatte op
zich genomen en hoewel de wedstrijden een
vlot verloop hadden dient toch gezegd te
worden, dat de organisatie niet geheel
vlekkeloos was. Drs. Gijzeis . burgemees
ter van Heerlen, opende het concours of
ficieel in de feesttent. Onder de aanwezige
gasten bevonden zich o.a , ook Dr. A, Ha
bete, de kersverse voorzitter van de Fe
deratie van Katholieke Muziekbonden in
Nederland en bondsvoorzitter Hub Jongen.
In de jury hadden de heren J. Conjaerts uit
Eys-Wtttem en K. Smits uit Ede zitting.
Laatstgenoemde jureerde voor het eerst
als vast jury-lid tijdens een bondaeon
cours van de L. B. T. en was van mening,
dat het muz ikale peil hem enigsz ins te
genviel. Vooral in de hogere afdelingen
had hij, gezien de reputatie van de Lim
burgse korpsen, méér verwacht. Con
cours leider H. van Zijl kon 4 maal het
predicaat "Met promotie" aan de eerste
prijs toevoegen. Er werden 9 eerste
prijzen behaald en 3 tweede prijzen. Het
is opmerkelijk dat het jeugdkorps van
fluit- en tamboerkorps Prinses Marijke

Heerlerbaan-Heerlen met
1351 pnt., behaald in de
jeugd-divisie, het hoogst
aantal punten van het eer
-stc bondsconcours in 1972
Wehaalde. De wedstrijden
werden gehouden op het
uiterst geschikte terrein
van de Broedersschool.
Tot besluit van de wed
strijden presenteerde
fluit- en tamboerkorps
Prinses Marijke Heer
1erbaan een goed ver
zorgde show. Voor de
resultaten bekend wer
den gemaakt en de prij
zen werden uitgereikt
-5
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Zojuist verschenen:

...- - - 

van teeseling
muziekuitgeverij

J.H.W. Beurskens, Drumduel {solisten; doffe en scherpe trom)
Matador (korps: scherpe-, doffe-, tenor-, en overslagtrom)
"
Rodeo
(korps: scherpe-, doffe-i, tenor-, en overstagtrom)
"
The Mus ie Drummers (korps: mars-, tenor-, overstagtrom)
"
Bredestraat 138  Nijmegen (tel , : 08800-70450 b. g , 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 Muetekinatrumenten en Slagwerk bestudeerd
heeft, bundelt deze wetenschappen in eigen
bedr-ijf waar hij dan ook zelf de reparaties leidt.
Reparaties worden onder garantie uitgevoerd
en worden opgehaald en teruggebracht.
Ons leveringsprogramma. omvat o. ID.
Paradetrommen
V raag vrijblijv end lnlichtlllgen en
Marstrommen
wij zullen u graag van dienst zijn.
Overslagtrommen
~"'''''('l
Klaroenen
Pijperfluiten
Lyra's
Woodblocks , passend gemaakt voor elke trom
Leerwerk en foudralen van zeer goede kwaliteH
e.a.

adams maakt 't goed

8enedictastraat 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 BeHs
1536 Noblesse Oblige
all en a a n de ha n d v , d, he erS. EG B E R T S .
Eveneens' kwamen er weer wat nieuwe solonummertjee uit voor klelne trom Borns
in combinatie met grote trom, bongo"s En maracas enz. Over onze sortering drum
bandmuiiek met klaroenen, estr-ompasten en pijpers behoeft vanzelfsprekend niet
gesproken te worden. 0 m te 0 n th 0 u den: In bewerking zijn enkele nummers
voor klaroen en pijpers evenals voor E'strompet met pijpers. Graag zenden wijU
directies op zicht. Uw drumbandspectaltet:
Jenstueetr. 54, Rotterdam. Tel. 010-241871

n.v. KONEFA Muziekuitgaven

was er in de feesttent een verrassend optreden van fluit- en tamboerkorps Prinses
Margriet Hoensbroek. Volgens velen was zondag 4 juni een té vroege datum in het
seizoen om een bondsconcours te organiseren, maar desondanks waren er toch nog
16 deelnemende korpsen, die met vreugde of teleurstelling de resultaten te horen
kregen.
DE UITSLAGEN

!:!~_a~_~'?~I?~

sector sectie

E~~~~I!. .PE!j!_

JEUGD-DIVISIE
Hollands glory Hom
Prinses Marijke Heerlerbaan (jeugd)

A
A

2
3

128
135!

Ie prijs
Ie prijs met
promo

DERDE  DIVISIE
Voorwaarts Baarlo
Steila Duce Venlo

A
A

2
I

122
126!

Ie prijs
Ie prijs

Don Bosco Maastricht
Eendracht Hee rlen

A
A

I
I

1l4!
135!

2e prijs
Ie prijs met

St. Barbara Chevremont-Kerkrade
Limbra '69 Smakt-Holthees

A
A

I
I

121
135

Ie prijs
Ie prijs met

Ons Genoegen Oirlo

A

1

132!

Fortisimo Venlo
Heide Swalmen

A
A

1
3

123
126

promo
Ie prijs met
promo
Ie prijs
Ie prijs

A
A

3
3

126
128

2e prijs
Ie prijs

A
B
A

1
3
3

129!
119
128

Ie prijs
2e prijs
Ie prijs

''drw EED E- DIVISIE
promo

EERST E-DIVISIE
Wilhelmina Hingen-Echt
Ons Genoegen 156 Kerkrade

ERE-DIVISIE
Drumband Gulpen te Gulpen
Wilhelmina Holz-Kerkrade
Wilhelmina Nieuwenhagen

~e BEKERS werden gewonnen door jeugd fluit- en tamboerkorps Marijke Heerler
baan, drumband Stella Duce Venlo, drumband Limbra '69 Smakt-Helthees, fluit
en tamboerkorps Ons Genoegen r 56 Kerkrade en drumband harmonie van Gulpen.

VOOR AL UW DRUKWERKEN NAAR:

drukkerij eijdems

boekdruk
offs e t d ruk

hoofdstraat 48 - eygelshoven - tel. 04444-1533
privé: beneluxstraat 30 - schaesberg - tel. 04443-3543
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MAJORETTENGROEP EN DRUMBAND VAK
DE HARMONIE FORTISSIMO, VENLO
Reeds vroeg in 'de morgen togen wij per auto naar Venlo om daar een onderhoud te
hebben met enkele bestuursleden van de Harmonie Fortissimo Venlo. Wij waren zo
vroeg op pad gegaan omdat wij er rekening mee hielden, dat er vanwege de onafhan
kelijkheidsdag in Duitsland de straten van Venlo wel bezaaid zouden zijn met auto' s
van onze oosterburen. Onze vrees was niet ongegrond. Via omleidingen en vele een
rlchtingswegen arriveerden wij tenslotte op een punt, dat verder rijden onmogelijk
was. Wel vonden wij nog een parkeerplaats je en vol moed togen wij aan het trimmen.
Na een fikse wandeling (die menig zweetdruppeltjes heeft gekost) kwamen we toch
aan bij het Jeugdhuis aan de Straels eweg , waar wij reeds opgewacht werden door ~en
bijna voltallig bestuur van de Harmonie Fortissimo Venlo.
Nadat er verfrissingen waren rondgedeeld (die voor ons wel zeer nodig waren) ~~
men wij tijdens een geanimeerd onderhoud een en ander te weten over Harmonie
Fortissimo in het algemeen en de drumband en majorettegroep in het bijzonder.
Op 6 juli werd in het .Venlose buurtschap In "t Ven Harmonie Fortissimo opgericht.
Het duurde tien jaar voordat op 15 juni voor het eerst een damesdrumband van 20
meisjes de harmonie vooraf ging. Deze drumband was tot stand gekomen onder de
hezielende leiding van de heer C. Janssen. De drumband deed het niet slecht want
er werden reeds spoedig suksessen behaald, waarbij vooral het behalen van ee.n Ie
prijs tijdens het W. M. C. te Kerkrade in 1966 (1 jaar na de oprichting) in het oog
springt. In 1968 ging er een frisse, moderne wind door de vereniging waaien. Men
wilde het publiek meer bieden dan alleen maar het recht toe, recht aan marcheren.
Er werd een militaire showinstructeur t de beer Wagensferns aangetrokken en men
begon show in te studeren. Men stimuleerde hiermee ook de leden door afwisseling
in de repetities. Deze verscheidenheid kwam ook in de samenstelling van Fortissi
mo, want op 30 april 1969 volgde het eerste optreden van de majorettegroep, waar
mee het korps was uitgebreid. Deze groep werd opgeleid door Mevr. Raeymaekers,
die tevens als Miss Majorette fungeerde. Dat voor het behalen van suksessen, goed
repetitie hezoek noodzakelijk is blijkt wel ult het feit, dat men hiermee hij Fortissi
mo geen problemen heeft. Het zijn overigens niet de behaalde prijzen alleen die het
sukses uitmaken. Ook na een goed uitgevoerde show of een geslaagd optreden tijdens
optochten heeft men voldoening. Hierbij wordt opgemerkt, dat het publiek in het bui
tenland (en dan vooral in Duitsland) veel groter in getal is en spontaner in hun re,----",
ties is, wat nog grotere voldoening geeft. Het muzikale peil van de drumband werd
omhoog gestuwd door instructeur Hans Beurkens, die nu circa 2 jaar aan Fortissi
mo verbonden is. Hij legt vooral het accent op de muziekleer. Dat zijn opleiding suk
ses heeft hleek uit de resultaten die de leden van de drumhand onlangs hebben be
haald op de bondeeol tsten-concouraen. Dat deze, uit + 110 leden bestaande muziek
vereniging een goede bestuurlijke leiding nodig heeft hoeft geen betoog, ook de sa
menwerking tussen Harmonie en drumband met majorettegroep is uitstekend. Secre
taris Pe r rée, schrijft deze goede verstandhouding toe aan het feit, dat de vereniging
wordt geleid door één bestuur. Vertegenwoordigers van de drumband en majorette
groep hebhen duidelijk een stem in het kapittel. De heer Perrée en met hem het be
stuur. is van mening, dat juist aparte besturen voor diverse groeperingen moeilijk
heden met zich mee brengen. Iedereen zet zich volledig in voor dete voeren akties.
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Om aan voldoende geldmiddelen te komen worden jaarlijks de donateurakaa rten ver
kocht en houdt men twee kienavonden, ook zijn er enkele extravagante ondernemingen,
zoals een sticker- en lolly-aktie. Men is ook aan het ijveren om de "Venae ker mts"
(vroeger altijd een groot sukses voor het georganiseerd verenigingsleven van de
buurtschap hl "t Ven) weer in ere te herstellen. Een vereniging die niet aktief is en
enkel maar sporadisch op straat verschijnt heeft geen recht van bestaan, zegt de
heer Pe r rêe en gezien de grote aktiviteit die men bij Fortissimo toont gaat men een
geweldige toekomst tegemoet. Men wil overigens in de komende tijd zowel op muzi
kaal gebied als in het show optreden meer naar de amerikaanse stijl toewerken. De
drumband zal worden uitgebreid met klaroenen, waarvoor de heer Beurkens Sr. mo
menteel de leden in opleiding heeft. Een grote onderneming staat Fortissimo in 1973
te wachten. Op verzoek van de burgemeester aldaar zal men dan een reis naar
het Oostenrijkse Klagenfurt maken.
De drumband van Fortissimo komt ult in de Ze divisie en men probeert nog dit jaar
~ een trapje hoger te komen. Het bestuur heeft de handen vol aan het in de juiste banen
, leiden van de vereniging, die voor 60% uit jeugdleden bestaat. De samenstelling van
het bestuur, is als volgt:
Th. van Nieuwenborg (voorzitter) - F. Perrêe (secretaris) - W. Spraay (penning
meester) - H. Beurkens Jr. (instructeur drumband) - Mevr. Raeymaekers (miss
majorette en opleiding majoretten) - Mej. Hoitermans - H. v . Rensen (onde rkapel
meester). Direkteur van de Harmonie Fortissimo is de heer J. Jochems. De heer
Perrêe was zo vriendelijk om ons naar onze parkeerplaats terug te brengen.
Via, via bereikten wij dolgelukkig de weg richting Roermond. maar de stemming
werd direkt weer somberder, toen wij constateerden, dat het duitse aantal voertui
gen zich verveelvuldigd had. Ruim een uur reden wij met een snelheid van 5 meter
per minuut richting rotonde waarna ons een minder vermoeiende en snellere terug
tocht wachtte.
-9
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IR. C. RAEDTS, BESCHERMDE 40 JAAR JULIANA '27
De inleiding van het 3-daags feest, dat gehouden werd van 9 tot en met 11 juni, ter
gelegenheid van het 45-jarig bestaandsfeest van Fluit- en Tamboerkorps Juliana '27
Versilillnbosch, was de huldiging van hun beschermbeer Ir. C. Raedts, vanwege
zijn 40-jarig beschermheerschap.
De organiserende vereniging bood haar beschermheer en de gehele gemeenschap
Veraflfënboach en Nieuw-Einde een culturele avond aan. Hiervoor had men zich de
medewerking van een tweetal verenigingen met een klinkende naam verzekerd, te
weten het Koninklijke Heerlense Mannenkoor St. Pancratius, onder leiding van de
heer Hermans en de Koninklijke Harmonie Ste. Cecile uit Eijsden, onder leiding van
de heer W. Jacobs.
Beide concerten werden onder minder ideale omstandigheden uitgevoerd. Er was
weinig publiek en in de tent heerste meer een herfst-temperatuur. Het was echter
hartverwarmend te horen op wat voor manier deze beide befaamde korpsen zich van
hun taak kweten. Zij gaven het beste en er was muziek (met een grote M) te beluis-6
teren. Het heeft niet aan de organisatoren gelegen, zij hadden beslist meer belang
stelling verdiend. Wat een "gala avond" had kunnen worden, werd het nu jammer
genoeg niet. Het was dan ook geen wonder, dat voorzitter J. van Boxtel zijn teleur
stelling duidelijk Het blijken.
Burgemeester Drs. F. Gijzeis opende deze avond. Tijdens de pauze werd Ir. C.
Raedts voor het bovengenoemde feit gehuldigd. Deze huldiging werd verricht door
de voorzitter. Voor beide aanwezige dochters van de jubilaris, zijn echtgenote was
wegens ziekte verhinderd, waren er bloemen. Ir. C. Raedts dankte op een zeer
geestige wijze voor de huldiging en voor het gebodene en dankte speciaal de uitvoe
renden en verzekerde hen: "ik heb genoten".
De redactie, die bondsvoorzitter Hub Jongen vergezelde, kan zeggen: "wij ook".
Hartelijk dank Juliana '27 voor het _gebodene
In het kader van het 45-jarig bestaansfeest van Juliana '27 traden zaterdag in de

feesttent de korpsen uit de omgeving op en waren er concerten van harmonie St.
Gerardus Heksenberg 0.1. v, J. Conjaerts en harmonie St. Jozef Heerlerheide
0.1. v , J. Knops , Hoewel er een frisse wind woei was er "s avonds toch volop gezel
ligheid, mede door de stemmingsmuziek van de Bayerse Blaaskapel uit Kaalheide
0.1. v . M. v . d. Tillaard. Ook de aanwezigheid van de "Freiwillige Feuerwehr" uit
het duitse Merzenich, die zich hadden aangediend met loeiende sirenes op de brand
weerwagens en honderden liters soep aandroegen, kwam de gezelligheid ten goede.
Tijdens de receptie die bij gelegenheid van het 45-jarig bestaan van Juliana '27 in
de feesttent werd gehouden, kwamen vertegenwoordigers van vrijwel alle plaatse
lijke en vele zusterverenigingen uit de omgeving alsmede een groot aantal particu
lieren hun gelukwensen aanbieden. Hoogtepunt hierbij vormde de aanbieding van 2
nieuwe schellebomen, geschonken door de heer Jo Joosten, een supporter in hart
en nieren. De vrijwillige brandweer en het fanfarekorps uit Merzinich waren ook
zondagmiddag bij het festival weer aanwezig. De voorraad soep, die zij hadden
meegebracht was te groot, waarvan men de oorzaak echter moet zoeken in het feit
dat de korpsen onmiddelijk na hun optreden het feestterrein verlieten. Zo was het
festival al vroeg beëindigd, mede doordat ook enkele korpsen hun beurt van optre
den niet afwachtten en zonder te muciseren vertrokken, hetgeen voor de organisa
toren een teleurstelling en een strop betekende. Met muziek van het dans- en show
orkest The All Sounds werden de festiviteiten rond het negende lustrum van fluit
en tamboerkorps Juliana '27 Versiliënbosch besloten.

f:t
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Firma van
ROSMALEN

NIEUWE WERKEN

Th v; Campen. . En Avant.•• marche
Buitelingen Fantasie
S. Egber ts: Energico
The Trick
M. Schnetder: Trommelend Nederland
Voorwaarts Kameraden
(alleen voor tamboerkorpsen)
Voor tamboers, klaroenen en Lyra;
Th. v, Campen: I R dl Ecluse
Klitsch Klatsch Polka

SPORT. MODE. CAMPING

voor ALLE

Harmonie, Fanfare en drumband
muziek

:+:

Vaantjes
Bekers
Medailles

:+:

Lauwerkransen '*' Vlaggen

:+:

Plaquettes

:+:

GrotesIr. 51 TEGELEN (Neder!.)

Het Centrale adres

Wij leveren door geheel Nederland
SNEL - BETROUWBAAR· VOORDELIG
:+:

KUNTZELAERS

VELP (Gld.)
Rozendaalsetaan 18

:+:

Sherpen

:+:

'*' Massa Speldjes
:+:
:+:

Erelindjes

Carnavalshirts
en complete
costuums

naar eigen
ontwerp

Insignes

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 n.l. SCHOTSE
RITMEN. Een concertwerk voor normale drumbandbezetting, moeilijkheidsgraad
rond de eerste -Dlvls Ie.
Voor PIJPERKORPS eveneens van 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
i+g + Baaklaroen. Geschikt voor ?e en 3e divisie.
"'""t 2e is een concertwerk n. I. CHA CHA DE BRAZIL, eveneens met hasklaroen.
Moeilijkheidsgraad 2e tot 3e divisie.
WIJ LEVEREN ALLE NEDERLANDSE UITGAVEN.
VRAAG EENS ENKELE WERKEN OP ZICHT. KATALOGI GRATIS.

SCHROëN MUZIE'KUITGAVEN
DE SPECIAALUITGEVERIJ VOOR: DRUMBANDS. KLAROENKORPSEN.
TROMPETI'ERKORPSEN. PIJPERKORPSEN
ROOSENDAAL

Markt 90·92

TelefOon (018'50) 34551

..
districten aan het woord
DISTRICT KERKRADE
R. K. :!EUGDDRUMBAND BLAUW-WIT KERKRADE 10 JAAR
Zaterdag 17 juni vierde de R.K. Jeugddrumband Blauw-Wit haar 10-jarig bestaans
feest en de vereniging werd op grootse wijze gehuldigd, o. a. tijdens een receptie.
Het korps is op 1 juni 1962 door de beren H. Thomassen en H. A. Diederen, die ge
dragen door het Idtalfeme iets voor de jeugd te doen in de wijk Haanrade van de ge
meente Kerkrade, veel werk hebben verzet. De heer C. Boerdijk werd belast met
de opleiding van een 12-tal jeugdigen, waarmee werd gestart. Er waren geen finan
voor
maar mevr.
de echtgenote van de secretaris bracht
uitkomst en vervaardigden deze pro deo De heer M. Stolman was de nieuwe instruc
teur en het bestuur werd uitgebreid met de heren E. Geng en A. Bisschops. In 1964
volgde de toetreding tot de L. B. T. en in januari 1966 werd de heer W. Mennens uj~
Kerkrade verzocht het mnzikale leiderschap op zich te nemen. Inmiddels was het I,L,IJ
ledental tot 30 opgelopen. Mede door de kundige leiding van instructeur Mennens
steeg het muzikale peil aanzienlijk. In 1966 kreeg de vereniging ook de Koninklijke
goedkeuring van de statuten. Men kreeg loon naar werken. Ondanks het groot verloep
van leden, een euvel, waaraan een jeugdvereniging nu eenmaal lijdt, werden er op bonds
concoursen totaal 8 maal een eerste prijs met promotie behaald. Hoewel men tijdens
de daaropvolgende provinciale kampioens chappen de wimpel steeds op een haar na
miste, was men toch altijd weer verheugd aan de titelstrijd deel te kunnen nemen en
men blijft ijveren er de volgende keer weer bij te zijn.
Ook buiten de provincie Limburg waren er suksessen. Zo behaalde het korps in 1966
te Arnhem- Zuid een eerste prijs met lof der jury en het hoogst aantal punten van het
gehele concours. Ook in Neerpelt, één jaar later, behaalde Blauw-Wit tijde.. s het
Europees Jeugdfestival een eerste prijs met lof der jury. Het bestuur, dat is samen
gesteld uit de heren Diederen, Rijsmus, Nooien, Duacha.rd en Wegh, wil zich blijven
inzetten voor de jeugd en voelt zich hierin vooral gesteund door de L. B. T., de ge
meente Kerkrade, de ouders van de leden en instructeur W. Mennens ,
c

i ê n

u n i f o r m e n ,

D l e d e r e n ,

FLUIT- EN TAMBOERKORPS "EENDRACHT" EYGELSHOVEN OP PRIJZENJACHT.
Op liet zondag 5 juni gehouden internationaal muziekconcours te BUdingen (Dld) was
het Kon. Erk. Fluit- en Tamboerkorps Eendracht Eygelshoven zeer suksesvol. Bij
een deelname van 32 korpsen, uit 7 europese landen, behaalde Eendracht haar groa.t...
ste sukses uit hun 39-jarig bestaan. Van de 120 te behalen punten, behaalde het k V
116! punt. Dit betekende het hoogst aantal punten van het concours en de winnaar van
de "Grosse Preis der Nationen" en het "Wappan der Stadt BUdingen". Tevens werden
zij winnaar van een zilveren en een gouden medaille. Of dit nog niet genoeg was 1;>e
haalde de vrouwelijke tamboer-maitre de prijs van de korpsleiders. Door het optre
den wist mevr. van Deursen-Kist het duizend koppig publiek tot enthousiasme te
brengen. Dit sukses van mevr. van Deursen-Kist is wel zeer opmerkelijk, aangezien
zij als tamboer-rnattre haar debuut maakte. Dolgelukkig besteeg het korps nog een
maal het podium om nog enkele muziekwerkjes, onder leiding van instructeur J. vc d.
Berg, uit te voeren.
Voor het concours waren alle voorzitters en leiders van de deelnemende verenigingen
te gast op het kasteel BUdingen, waar zij voorgesteld werden aan de gastheer, S. D.
Otto Friedrich FUrst zu Ysenburg und BUdingen en zijn familie. Bij thuiskomst van
hun meerdaagse verblijf in BUdingen, wachte het suksesvol korps door burgemeester
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SPEKHOLZERHEIDE

Akerstraat 96 - 98

Tel. 045-413438

UW VERTROUWENSADRES
Uit voorraad leverbaar het grootste assortiment op het gebied van slagwerk,
klaroenen, 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 perloidbekleding in diverse kleuren,
Metalen profielbanden, dubbelspanbaar, plastic. vellen met automatisch of semie
automatisch snaazmechantek,

OVERSLAGTROMMEN

ROYAL, KINGS, WILEY.

in diverse afmetingen, met houten of metalen profielbanden.

KLAROENEN

SUPTON, MAHILLON, VAN ENGELEN

In bee, of es-bes, altklaroen, jachthoorn. bazuin. basklaroen in fond, recht of
·~ombone-modelt

sousaphoon

yfJPERFLU/TEN
LYRA'S

SANDNER (metaal), KLINGSON, PASTALIT
KLIER

In 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.

D.

Weather KinJ't. Buffalo 1 Star, Everplay. Kings.

Alle methodes voor slagwerk, klaroenen enz.
VAKKUNDIGE EIGEN REPARATIE-INRICHTING

Mr ..J. Janssen en de jeugddrumband. Ook de beschermheer, pastoor Terlingen en
de moderato r; kapelaan Plum, kwamen hun felicitaties aanbieden.
Naar aanleiding van dit grootse sukses zal Eendracht een receptie houden op zon
dag 2 juli. Hierop komen wij nog nader terug.
SHOWBAND MOLENBERG IN COMPI~GNE/FRANKRIJK
30 April en 1 mei trad de drumband Molenberg op in Compiègne.
Na een voorspoedige heenreis volgde na enkele uren het eerste optreden.
Buiten de Molenberg-bewoners traden er nog enkele andere Nederlandse korpsen op,
o. a. Advendo Sneek.
Jo een flinke plensbui werd de Grand Show Parade voor duizenden toeschouwers ge
bracht.
c
Maar alle regen mocht niet baten, het vuur van Drumband Molenberg was niet te "-...../
blussen. Regelmatig klonk een daverend applaus.
Ook de organisatie, al was dit met een "Franse slag", had goed gezien om in het
2e gedeelte Advendo en Molenberg de meeste tijd toe te meten.
Gelukkig beter weer op 1 mei "Eête de Muguet" (voorjaarsfeest) . Een kilometers
lange optocht, nee nietïn lengte, maar in afstand. Een Frans muziekkorps voorop
met een ongewoon laag tempo.
Hierdoor moest men. vaak halt houden.
Meestal zorgden de Molenbergers voor grote hilariteit door plotseling hun befaam
de twistnummer in te zetten.
Proficiat met zo' n optreden ~
DISTRICT MAASTRICHT
SUKSESVOLLE KORPSEN UIT DISTRICT MAASTRICHT

De deelname aan het internationaal muziekconcours te BUdingen (Dld) was voor
fluit- en tamboerkorps St. Jozef Vaals zeer suksesvol. Zij behaalden in hoogste
divisie een zilveren medaille in de concertwedstrijd en gouden in de marswedstrijd.
In groep I was dit het hoogst aantal punten, slechts een! punt te kort om de
"Grosse Preis der Nationen" te bemachtigen. Het jeugdklaroenkorps deed voor hun
grotere broers niet onder. Zij behaalden in de 2e divisie (concert) een iilveren
medaille en eveneens een zilveren. medaille in marswedstrijd in de derde divisie.
Tijdens het 23e nationale concours van de Scouting Nederland (Verkenners) te
Amersfoort behaalde de Jan Bovyband uit Maastricht in de 2e afdeling de derde
plaats. Des te meer opmerkelijk is dit sukses als men bedenkt, dat deze groep
uit jongens bestaat in de leeftijd van 12 tot 18 jaar.
Beide korpsen: proficiat:

''-.../

DISTRICTS-BESTUURSLID P. WEERTS JUBILEERDE
De Maastrichtse Zinkwit Maatschappij te Eijsden huldigde een 16-tal personeelsle
den, vanwege hun 50 en 25-jarig dienstverband. Zij kregen uit handen van de hoofd
direkteur de medaille van de Maatschappij van Nijverheid en Handel uitgereikt.
Onder de groep personeelsleden met 25-jarig dienstjubileum was het districts-be
stuurslid de heer P. Weerts.
Wij bieden de heer Weerts, namens bondsbestuur en redactie alsnog onze gelukwen
sen aan.
-14

----,

,-------------------

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

*

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

DISTRICT HEERLEN
DISTRICTSFESTIVAL HOENSBROEK VERREGEND
Drumband Marijke organiseerde op 26, 27 en 28 mei te Hoensbroek het districtsfes
tival van het district Heerlen en vierde tevens het derde lustrum. Doordat het de
drie dagen bijna voortdurend regende en stormde is een en ander niet zo goed ge
slaagd. Tijdens de openingsavond speelde de C. C. H. kapel in de feesttent op de voet
balterreinen van F. C. Hoensbroek voor een handvol belangstellenden. Zaterdag
avond was de publieke belangstelling ondanks de regen en wind iets groter, waarbij
het dans- en showorkest de Melody Mixers de dansmuziek verzorgde. Zondagmorgen
was burgemeester A. Kessen van Hoensbroek de eerste spreker, die Marijke geluk
wensen kwam aanbieden bij het 15- jarig bestaansteest. De burgervader dankte het
bestuur van Marijke hartelijk voor de wijze, waarop zij stoutmoedig blijven door
gaan met het opvangen van de jeugd, ondanks alle tegenslagen. De burgemeester
werd gevolgd door afgevaardigden van vrijwel alle Hoensbroekse verenigingen en di
verse zusterverenigingen. Onder de vele particulieren, die felicitaties aanboden,
bemerkten wij ook meerdere oud-bestuursleden van Marijke. J. Wagemakers werv
gehuldigd in verband met zijn tienjarig lidmaatschap en ontving een hiervoor speci
aal ontworpen speld. Ook de Heer G. Gerritse, die zijn koperen jubileum als instruc
teur bij Marijke vierde, werd danig in de bloemetjes gezet. Aan het eigenlijke mu
ziekfestival namen zondagmiddags 16 korpsen deel. Door de dreigende regen moest
de optocht komen te vervallen. De korpsen traden al1en op in de feesttent, waarbij de
majorettengroepen van enkele korpsen een show ten beste gaven. Het was wel opmer
kelijk, dat vrijwel alle korpsen inmiddellijk na hun optreden de terugreis aanvaarden,
zodat het laatste korps voor een lege tent moest spelen. Dat dit niet de hedoeling is
van een muziekfestival zal wel iedereen duidelijk zijn. Wil men een goede vereni
gingsman en een echte liefhebber zijn, dan zal men ook aandacht voor de prestaties
van andere korpsen moeten hebben. De festiviteiten rond het derde lustrum van drum
band Marijke Hoensbroek werden zondagavond met een disco-avond besloten.
NIEUWE WERKEN VOOR PIJPERKORPSEN
BOCO - TABLA, Surinaamse Rumba, Bezetting: 2 pijperpartijen, lyra en grote
fluit. Slagwerk kleine trom en g rote trom of tom-torn. Ritme instrumenten Bongors
claves, maracas. Tempo aanduiding halve noot = 92.
TRIOEPlAL, Surinaamse Wals. Bezetting 2 pijperpartijen, lyra en grote fluit.
Slagwerk sectie Doffe trom - bongo's, scherpe trom, maracas en grote trom.
Tempo aanduiding: halve noot met punt ~ 60.

'-.J

Beide werkjes zijn gecomponeerd door A. van Veluwe en zijn in uitgave bij Tierolff 
Muziekcentrale Roosendaal. Deze werkjes zullen beslist een leuke en welkome af
wisseling in het repertoire van de pijperkorpsen zijn.

koopt bij onze
adverteerders!
-16

TENTEN VOOR ALLE
DOELEINDEN

Mensen
met smaak.

f

GESCHIKT.

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

enz.

W.J. HEKKENS

ti
~,

kiezen

MOEDERSCHElM
voor uniformen

REUVER
Industriestraat 16
Telefoon 04704-1771

fa. N. Moederscheim en Zn
,

Heerterwee 49.
Voerendaal

ZEILMAKERIJ • TENTENVERHUUR
ALUMINIUM JALOEZIEËN

Zonder kosten uwer~ijd5

u.:

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

LACONA

maken wij een ontwerp van

Vaandels
Vlaggen
Schellen
bomen
Vraagt foto's en prijzen
ter inzage.

UNIFORMEN
reeds lange tijd toonaangevend door:

•..
•

kwaliteit
pasvorm
exclusieve modellen

gericht op de toekomst.

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.

DE V.D.G. DUBBELSNAAR TROMMEN

bezitten - naast de speciale snaren aan de onderzijde van het
snaarvel - bovendien een 20-delig spiraaltapijttegen de onder
zijde van het slagveI. Beide spiraal-tapijten worden d.rn. 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 . en Slallinotrumentenlabr;'k

VAN
DER GLAS
Heerenveen
telefoon (05130) 22652

'-./

