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Heeft u pld nodic voor
de verenicingskas?
0 .....1_. dan _ WEl.T 'EN bal/poln"~
U betaalt ieder. VIertien daQ.n wat u ver
kocht heeftl de onverkoopbare -pennen nemen
wij dan zonder ko••n terug.

Vraagt vandaag nog inlichtingen en lI'Ion.""
bii

Wij vervaardigen, geheel in eigen ateliers

Complete Uniformen
in elke prijsklasse.

Indien gewenst komen wij u met onze
grote collectie geheel vrijblijvend bezoe...
ken.

fa. N. Moederscheim & In
UNIfORMKLEERMAKERIJ

WELT PEN. Postbus 17 • Geldermalsen
ToIIfOGll • _

- Iln I na 11.. _

2121

H-wweao 49
VOERl!NDAAL (IJmb.)
Telefoon _
- UI

Zo.da. ...... uworzijd.
maken wij een ont'M5rp van .

Vaandels
Vlaggen
Schellen.
bomen
Vraagt foto's en pritzen t-r
inzage.

Voor jonge Drumbandkorpsen:
Zeven eenvoudlge &ameDSJl"len
in een bandje voor
Trommen en K.IaroeD.en. - Trommen en
Estrompellen • Trommen en PlJpern-.lten
Prijs f 1,25 per bandje.
Het grote voordeel van de samenspelen
is, dat de spelers elkanders partijen kun
nen volgen.
Methode voor: XLElNE mOM
door M. Scbneider.
Vraag folders en catalogus van onze uit
gebreide colleette Harmonie-, Fanfare- en
Drumbandnummers,
N.V. KONEFA-MUZlEKUlTGAVEN
J .....1....lraal 54. Rotlerduu, teL 010-241871

BALLPOINTS - SPELDJES • REKLAME
EN TOEGIFTABnKELEN
Grote kollektie BALLPOINTS met uw
tekst In diep gouddruk v.a, f O.lR p. st.
Speelale prij..en voor verenigingen,
SPELDJES met uw tekst bij 1000 st. A
f 0.15 p. st.
RELlEFSPELDJES met uw tekst bij
2.500 st. à f 0.12 p- st.
Grotere afname op aanvrage.
Verder leveren wij vele reklame en toe
glftarllkelen.
Vraagt folder aan bij:
W. F. LOUIS
Weslerslngel 52 • Botlerdam
TeL 010 - 13U21 - b.g.g. 01898 • 4353
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CONTACTORGAAN.
LIMBURGSE FEDERATIE VAN FLUIT EN TAMBOERKORPSEN
EN DRUMBANDS
=============~===~====================================

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Redactie-adres

= = ===

Hub.Jongen, Leewerikstr.1 Heerlerheide.
M. Beekers, Karel Doormanlaan 24 Reuver.
Hvvan Zijl, Aalbersestr.6 Schaesberg
Giro 1024508
Parkstr.15 Nieuwenhagen.
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Zowel voor Uw vereniging alswel voor al Uw gezinsleden
Ilenst U
Het Bestuur
der Limburgse Federatie.

=
'n Succesvol jaar, waarin we gezamenl~k veel goede en belang
rijke dingen tot stand brachten; Districs-indeling, bestuurs
verkiezing, goede en goed bezochte Federatie-Concoursen,
voortreffelijk geslaagd Solisten-Concours, en het Kampioens
Concours slaagde, ondanks het korte tijdsbestek van voorberei
ding.
29 Kampioens-candidaten••••••• 11 KAMPIOENEN •••••• PROFICIAT!!
De algemene indruk van de Heren Jury-leden was, voor het jaar
1966 :
Goede muziek, redelijke techniek, goede disipline, en 'n
ruime opvatting. Al met al, weer 'n stap in de goede rich
ting.Voor de Hrn. instructeurs dus 'n aanmoediging om op
de ingeslagen weg voort te gaan en voor de Hrn. Bestuurs
leden een geruststelling dat hun muzikaal-verenigingsbeleid
naar het juiste peil toe groeit.We mogen al onze medewerkers
vanaf deze plaats wel 'n woord van dank brengen voor het
vele werk hetwelk zij voor onze Federatie deden en nog doen.
b.v. de Muziek-commissie deed ook in 1966 weer voortreffelijk
werk en hielp ons ook voor 1967 weer aan de verplicht te
stellen nummers, zij deden dit met plichtsbetrachting en
groot animo. Heren onze dank.
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Dankbaar zijn wij eveneens ten opzichte van ds verenigingen,
welke door hun hulp en bijdragen de in 1966 georganiseerde
Concoursen deden slagen.Dank aan allen die medewerkten om
onze Federatie te brengen tot het huidige peil, we zijn er
echter nog lang niet, maar met Uwe medewerking, Uwe steun
en roet inzet van al onze gezamelijke krachten zullen we komen
tot het doel hetwelk ons voor ogen staat •••••••
Goede gezonde veren1g1ngen.GOOOOO~ooo
daardoor ••• Goede en Juiste Vrijetijds-besteding•••••••• en
LEST BEST •• Het brengen van goede en verantwoorde muziek.

Een woord van dank is hi&r zoor zeker op z'n plaats aan de
r-odac t i o van ons " MEDEDELING-BLAD ",
Toont ook in 1967 Uw blijk
zend Uw kopy tijdig in.

van waardering voor zijn werk en

Het Bestuur.
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FEDERATIE SOLISTENCONCOURS TE
PEY ECHT

DRUMBAND HARMONIE "ST.GERLACHUS" OIRSBEEK WINNAAR
IR.RA.::Dl'S IHSSELBOKAAL.
FWIT EN TMlBOEfiKORPS "HEIDE" SWALMEN BESTE JEUGD
SOLISTEN.
Het federatie solisten conoours, welk met medewerking van
het .Ieugddr-umband o'S't s Rochua'' werd georganiseerd, op zater
dag 19 en zondag 20 November j.l., is in allo opzichten een
groet sukses geworden.Een grote pluim voor dit kranig bestuur,
en vooral niet te vergeten het aktief damcskomit~, hun was
geen moeite te veel om dit solistenooncours te doen slagen.
Het peil der solisten was goed te noemen, er werden goede
prestatio's geleverd. De Juryleden, de Heren M.Arbeel en
Serg.Majoor J.Jochems, hadden geen gemaWcelijke taak,vooral
daar de deelnemers korps gewijs af gewerkt worden. Het kwam
voor, dat als laatste lid, van een korps, een solist uit
de ere afdeling was en het volgend korps werd weer begonnon
met de jeugd afdeling. Dit was voor de jury niet alleen zeer
moeil~K, maar op de duur ook uitermate vermoeiend.
Alle hulde voor de heren Arbeel en Jochems.
De officiële opening vond plaats door de Burgemeester van
Echt, de Edelachtbare Heer Drs. W.F.A. Heemskerk.
Tot slot, aan bestuur en dameskomité van St. Rochus,
hartelijke dank, voor de keurige verzorging van de jury
leden en het federatie bestuur.
De uitslag van de hoogst geplaatste solisten per afdeling.
Jeugd afdeling
Trom, Ps Ickcnr-oth , 113 pnt, Drumband "st.Gcorgius en
Sebastian<J.s" Beesel.
Fluit, Fr. Beulen, 109 pnt. Fluit en tamb.korps "Heide"
Swalmen.
Klaroen; Hoeks Adje, 96 pnt, Drumband "St.Barbara"
Lindenheuvel Geleen.
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IV afdell.ruL
'I'r-oms Bevers Bort, 111 pnt, Jougddrumb. ,', Hollans Glorio
Fluit, Rolouw Harrio, 100pnt,~'luit en t.arnbvkor-ps
"St. Hubortus
Kessel.

r:

Hor-n ,

III afdeling
Trom, F. Vallon, 112 pnt, Dr-umb s Kon s Harm; "St.Caecili2_" S'lalmen.
Fluit, Jan Giesberts, 97 pnt, Fluit on tamb.korps "St.Hubortus':
Kessel.

.lL atdoling
'I'r-oms Vrèrlinden 1.'1., 116 pnt, Dr-urnb s Kon s Har-m , "St.Caocilia
S'Vvalmono
Flui t, Konings 'rhoo, 109 pnt, Fluit on tamb.korps "Prins
Bcrnard
Waubacho
Klaroen: Lcnoir ],T, 90 pnt, Drumband" St.Darbara "Lindcnhouvol
Gcleeno

Ie afdeling
Trom' Kroes J., 112 pnt, Drwnband Harrn ,
St.Gorlachus" O'i.r-abcck
Plui t, Hendriks P., î07 pnt, Fluiten temboerkarps "Pr i.na
Bernard " Haubaoh.
Kl.ar-o cn s Vorstappen M., 106 pnt, Kl ar-oenkor-ps "St. Petrus"
Kel pon Dlor.
Afde. Ui tm.Heid.
Trom, Schiffolocrs Alb., 114 pnt, Drumband Harmonie
St.
Gorlaohus Oirsbeek.
Fluit, li'J.Cromvoots, 104 pnt, Fluit en tamboerkorps "RJidG"
S>ialmon.
Klaroen: Fr. Journiok, î04 pnt, Klaroenkorps '~!st.Pctrus'\
Kolpon Oler.
Ero afdoling
Trom' Habets John, 118 pnt, Dr-urnb s Har-m , " St.Gorlaohus"
Oirsboek.
Fluit, Spijkors J., 114 pnt. Fluit on tamboorkarps St.Pan
cratius Munstorgeloen.

Hoogste aantal punten jeugdafdeling,
P. Ickonroth, St.Georgius en Scbastianus Becsol,113 pnt.
Hoogste aantal punten van het gohole concours'
Habets John, Drumband Harmonio St. Gcrlaohus Oirsbeok
118 prrt ,
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De jeugdbeker, die gesehonken word deor het Gemeentebestuur
Echt, werd gewonnon door fluiten tamboerkorps " Heide u
Swalmen, zij bohaalden 315 punten.
De Ir.Raedts wisselbokaal werd gewonnen door drumband harmonie
"St. Gerlaehus" Oirsboek, zij behaalden 343 punten.
============
SECR~~IAATJiYZIGINGEN

F'Lu i, t en tamb.korps "Prinses Marijke u Heer-Ler-baan-Heer-Len
voorheen, P.Adriaans Bekkerweg 86 Heerlen
thans
,P.Adriaans Heerlerbaan 22 Heerlen
Drumband

Olympia" te Hoerlen

voor-heens Th. ][inkonberg Versehuurstraat 29 Heerlen.

thans

,J.Foldcens Hugo de Grootstraat 5 Hoerien.

Drumband. Sehutterij " St. l1artinus " Neer.
voorheen: P.J. Emonts Berkenlaan 10 Neer.
thans
: M.Geraets Esdoornstraat 19 Neer.
Drumband Volharding" Treebeek.
voorheen: K.Veldman Vijverstraat 27 Brunssum
thans
,A. Veltstra Vondelstraat 137 Brunssum.
fcECTIFICATIE
In de lijst van verpliehte nummers, eoneours seizoen 1967,
sectie drumbands 1e afdeling concert, staat vermeld,
" LICm TE VOET" dit moet zijn "LICm TE VOET NO. 2 "
'.

Niemm leden
Drumband Harmonie "1indenheuvel " te Lindenheuvel Geleen
Seer.: Th.van Duin Anemonenstraat 11 Geleen
Drumband en Bazuinenkorps " Victoria" l'1eggebekker Heerlen
Secr.J.H. Gielen Rozenstraat 71 Heerlen.
Vrienden hartelijk welkom! ! !! ! !
Bedankingen
R.K. Tremmei en fluiten korps "R.K. Venlo" te Venlo.

r
,
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Bic:d zich aan:

I

I

instructeur voor fl ui t - on kl ara enker-po en
en dr-umbands ,
j
Briovün tG richt on aan Rod~otiQ9 Parkstraat 15
!
Bokwa~

Ni.euwonhagon , onder nummor- 3 - 7
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Hot is niet gcbruikel~k dat or in ons bInd rekl~e wordt
gemaakt voor fcstivalö, w81ko niût door onze federatio
worden geluid, maar voor hetg
l;EUr..OP~::;:;J3 JlJJGD IVZIEK PJ~STIV)·.L·; in Ncer-po L t op 29 - 30
April en 1 !lei 1967, wil ik een gaGel woor-dje doen, door
de eorstü allinea van do Uitnodiging ter Uër kennis to
brongona DCZ8 s.llinoa zogt nml.:
Di t fostival wil h ot AKTIBr 1)oo',fenon van de !IIJZI)}'.

door dG J:CUGD stimuloren.Onzo

füd~ratiQ

doot niet

~ndurs,

maar dit is echt

~lloon

voor de jeugd opgezet en kent grote doelname, tot uit
Spanjo tooo

W~

hobbGU

~l

ür~clG

malen moûgodasn en

w~

kunnen dit festival niets anders èan grote lof tOG
zwaaien, voor dG organisatio, dia worxelDk af is, maar
vooral om het grote onthousiasmo, dat bij dit feest los
komt onder de jeugd.

-.,
- 7 Ik TJlil de Lo i dor-s van jeugdbands de raad govon , vraag eens
eon foldor ~an, daarin vindt U alle gogcvcns o Een good~il
lend l0ider zal bij hot lezen van deze folder gcgropen werdon
door do opzet van dit festival.
Ik schrijf deze roklame omdat het mij al enkelo malen opgoval
Ion is~ dat cr zo vfoinig vm1 onze limburgso jougd-korpsen
aanwezig zijn ..
Kom v laten wij Bulgisch Limburg Gens bewijzon, dat NedoLimburg
ook goode jougdbands hoof't-s Laa..t ons in Nccr-po Lt "Vl;::;ür niot
alloon staan.
l\clT.'üs voor aanvr-agc e Eur-opoos Jougel Muziok Fostival j

,(
,~

Stationstr~at
Fcer~l~

25,

rDelgio )
P. LO'jcmnc

Leidor Drwnband
EariömJo.,ardo

=
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LIMBURGSE FEDERATIE KM!PIOENSCHAPPEN TE BEEK
op zat. 10 en zond. 11 dec.
In totaal 24 korpsen, verdeeld over 2 dagon, leverden strijd
om do hoogste eer
\( wimpel

q

Elf korpsen veroverden de zo fel begeerde

(I GO

Ondanks dat, wegens onvoorziene omstandigheden, laat met de
voorbereidingen gestart kon worden, en ter elfde ure een be
roep gedaan moest worden op drumband' Irene " Beek, zijn deze
kampioenschappen een sulrncs goworden~
Dit was voor een zeer groot deel te danken aan voorzitter
Bons on zijn mannen ..

Dit concours kenmerkte zich vooral door de grote rust die er
heerste in de zaal, het Nas tevens oen goede gedachte om de
korpsen even te laten in spelen. De officiöle opening vond
zondag plaats. Tegen half drie kon voorzitter Hub.Jongen de
Burgemoester van Beek on Wethouder Dirix welkom het on.
Burgemeester Jhr. mr.P. van Meeuwen verrichte de opening.
De Jury, bestond uit de heren J.Semmeling uit Maastricht en
H. van Vleuten uit Someren. Zij kwamen tot de volgendo uit
slag;
JE"JGD AFDELIUG
Sectie Drumbands
Jeugddrumband "St,Barbara G.A." Schaosberg 117t prrt ,
Sectio Klaroenkorpsen
Jeugdklaroenkorps "Hollands Glorie" Horn
Sectie Pijporkorpsen.
Jeugdkorps "St. Pancratius" Ilunstorgeloen
KAlI'lP IOEN
IV AFDELING

109

pnt.

12Qt prrt ,

Sectio Drumbands
Drumb .Harm, HL ünion " Heythuizon
117t prrt ,
Drumband "I~"J'ijke" Nl'1.Lotbroek Hoensbroek
119 prrt ,
Drumb.Kon.Fanf. " de VrienJ<ring " Montfort 119tpnt.
KAMPIOEN.

Sectie Klaroonkorpson.
Jeugdklaroenkorps"St •Rochue " Poy Echt.
KAMPIOEN

119

pnt ,

9 
Sectie pijpers geen kampioon.
UI

AFDELnlG

Sectie Drumbands.
Drumband "St. Paneratius" Nulland Kerkrade
Dr-umbsHarm , "Kunst na Arbeid" Belfeld
Dr-umb.Fanf , "St. Cacc i.Li.a' Uba.chsborg
Dr-umb.. Fanf .. "Aur-or-a

Baoxom

i'
119 2iP
..
120
p.
i
120 -;2,p.
p.
130

_JCAI!PIOEN
Secti9.. Klaro8Ekorpsen
Kl ar-ocnkor-ps
St oHubertus
Roermond
Klaroenkorps" St.l!artinus " Asenraij
KAlPIOEN

121
124

1i-

p,

p.

Sectie Pijpers geen krumpioen.
U AFDELING

§ectic

Drumband~

Dr-umb.. Hi:1I'Ill .. '\StoVincontius ,I Rwnpon Br-unsaum
Dr-umbs Panf , "O.L.Vr. in 't Zand " Roormon,l
Drumband Korr.Har-m .. "·St .Cacc i Lá a-' Swalmen

119 {- p,
123
p.
124 t p.

KM'IPIOEN
?-Gctie Klaroonkorpsen
Kl ar-ocnkor-ps "St.l-lillibrordus" Meijel
In deze soctie geen kampioen.

117 ie" p ,

~'tie

Pijper.!scerpsen
Fluit on t.arnb s kor-ps "Steyl '61 " Steyl
119
Fluit en tomb.korps "Eendracht" Eijgolshoven
120
Fluit on tomb.korps"Ons Genoogon '56 " Kaalheid"
120
Eendracht behaalde op het foderatie concour-s
mot verplichte werk 120 p.
Ons Genoegen behaalde op het federatie concours
met verplichte werk 134 t p.
Hiermede is Ons Gonoegen Kaalheide KA~I[f'IOEN.
I AFDELING
Sectie ~ilbands
Drumb.Harm. "Concordia" übbicht
K.Al'IPIOEN •

119

t

p,

,--
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Sectie klaroenkorpsen geen kampioen.
Sect ie Pijperl<orpsen
Fluit en tamb.korps " St. Barbara G.!. " Schacsberg ,

1,2,4

t

p;

KAllPIOEN

ERE AFDELING
Sectie drumbands en pijperkorpsen geen kampioen.
Sectie Klaroenkorpsen
Trommel en klaroenenkorps " St.Antonius" Treebeek

249 ~ p.

KAllIPIOEN •

SUPo AFDELING.
Sectie drumbands en klaroenkorpson geen kampioon.
Sectie Pijperkorpsen.
Fluit en t.ambvkoz-ps "St.Sebastianus" Her-konbosoh
KfJ.\PIOEN •

242

po

-
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~]JEDELING~

Kçm. goedkeuring der s trrtut on,
R.K. Jeugddrumband "Blauw Wit" te Kerkrade, opgericht 1 Juni
1962, verkreeg bij Kon.Besluit van 21 Juli de Koninklijke
goed-keuring van haar statuten.
Namens federatie bestuur proficiat!!!!!!!!
FEDERATIE CONCOURS 1967.
Het toeg"wczen federatie concours 1967 t van Jeugddrumband
Nieuw Lotbroek Hoonsbroek, is door bestuur van dit
korps vast gesteld op ZONDAg. 25 JUNI 1967.
GGli~ve hiermede rekening te houden.

!!=ijlcG

l
I

I.
,
I

,I

j
,

I

R.K. Jeugddrumband tr Blauw-Wit " Kerkrade, hoopt op 28 Mei
1967. haar 1e lustrun te vieren.
Bij deze gelegenheid zal dit korps een festival organiseren•

wilt U geld; verdienen?
voor uw vereniging verzorgen wij - inclusief goederen
in consignotie tegen grossiersprijs - complete octies els

fancy-fairs
0'
m ook

een

bazars
sp r ook

voor

vrijblijvend

,.

;

lunaparken
bezoek

AMUSEMENTSBEDRI.JF "BENELUX"
A. van de Haterd - Tarwestraat 27 • OOItendam post Hondrik Ido Ambacht- Tel. 01858-3364
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SPECIALISTEN

1[i
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UNI F0RMKLED I NB

I
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Vroogt vrijblii~end offerte

HASSELTSTRAAT 197 - TIlBURG
TELEFOON ID 42501 2 5487

iDR~~lii
.,lYRA" instructie en muziekolbum, S. Egberts en Th. Smiti

TIE ROL F F

"THE BAND ON PARADE" hél Amerikaan.e boek op SHOW-gebied bii uit.tek

Cl

"BATON TWIRLlNG" een yolledige verhandeling 'en instructie voor MAJORETIeS.

'Inlogt cnee speciale catalogus. voor drumband en slagwerk.

Ij

H..- adres voor alles op muzl.kgebied:

g

Muziekcentrol.

Roosendaal

~~mn,.".!W! • • • • lqm.unDQIIUIIDWIIUI~

r.i.'_

01650 - 4551

~

. H.H. BESTUURSLEDEN
Voor het huren van Feesttenten tegen blllljke tarieven Is bet eenMlli! adres
voor Llmbur,. O~ Brabant en Gelderland en dus voor U . ""C"

~. j,:

BEKKENS·
Reuver
>~, ~.L
:

,It.

.',

:', "0' !

~~g,z;tekcen
AKERSTRAAT 98

tral e .. ~.

'J~:'''ii-ÄN S !'i E

SPEKHOLZERHEIDE (L.)

~

TELEFOON 04445

UW VERTROUWENSADRES

;/;
,
<

~~
;(,L

~~"~,.,,. ';.: --<:',~~':>l; . ','!1.
Grote sortering. kalfsvellen en plastic vella.)n_~.;~,~_i.!!.i).~~·,,~.::,:'~r./_,.<.'
.we~ter, Killg, Everplay. Levering van alll!·· ·i~.· tli'l'i'''l:·

,

"

Jiin~~n~l'en ~buitEnl;lndse muziek.

...

J';.'. .'. !~.:';'{!i." .'. _'~~~-",1":"

·VAKIctJNmGE' ~PARATIE-INRICHTI~<,I; / . . j
voor alle muziekinstrumenten.
"if",~,,,;: -v.r; ,:'.,.>,"-: : _,~~,

,"' ~~~::~:~ .Ir':'
33 cm en 3.0 cm,

PAAAOf'2;'DIEPTE en OVERSLAGTROMI'ot'UJ -.
ROYIII:
.',

J.:.

,.. ,

Diverse modellen zowel enkel als dubbel
spanbaar. verende ac1u"oetbussen, event.
automatisch snarenmechaniek. Perloid uitv.
in diverse kleuren.

Wlley:

:/',:

r,

.. ,',

à:'

,:';'

',:~

,,-\,',;, .

J.

:-':1::( ',.'"

.

Luxe parade tromman. 8 J:C dubbelspanbaar,
prof!elb'lI\den.,nY;!OI1 vellen" demper, ~uto!",
snatéhmeéhamek.' 'perloid wtvoenng m div.
kleuren.
Luxe overslagtr<lJl'
'é'
dullt>eJspanbaar .hel dempers
.' "
~ ,~ ... ):, 'f'S ',- 'i" :
Suplon': < ,,)..
.
J'rac!ltil(~ mcdeklen In aU. kleuren, ee,lakt. ','
'o1-Pèl'lo.d veerzien van gleufplaatjes'1m ~ '<'.
voetjes-," Leverbaal" met schroef ot touw
" -'
"..fipa~1l:~J':l:.. "".),),,,',,

KLAROENBN'.:'"", "

Supton,.Mllhill,Qn",V""..Eng~len, In bes of es
of gecombineerd met ventiel of bacil. Bas~
trompetten, Jachthoorns, Bazuinen, Bashelt
COM,

.... :\
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. ~ '" ~~

S
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