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ALGEMENE LEDENVERGADERING

1

===========
Algamene boetplichtige ledenvergadering van de Limburgse Federatie'van
F luit en Tamboer kor paen en Drum bands ,gehouden op zaterdag 16 deoember
1967, in de zaal 11 Dancing UJillie 11, Houtstraat 7 Pey - Echt.
I .:
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In zijn openingswoord sprak de voorzitter HUb.Jongen .aen hartelijk uroor-d
van welkom en maakte bekend dat er van 5 korpssn af'rne Ld.i.nqen voor deze
vergadering binnen gekomen zUn,t.w, de DrumbanD Maasbree,Klaroenkorps
1
"Voorwaarts l1 8aarlo, als reden gaven deze korpsen op; meerdere luister
~
bij te zetten aan het huwelUksfeest van de 8urgemeester, drumbandHarmo
11
nie L'Union l;Ieythuisen, Fluit en Tamboe,rkorps lIS~.Barrarall Reuver,we
':
gens Caeciliafeest, St. Sebastianu8 HeJ?kenbosch, Ufegens sen pr opaqanda
~~
(ptoch~,«~or het dorp, gevolg door een kienwedst~Ud ten ;bape van hat
,
uniformenfonds.
.
".il Telefonisbhe .afme,ldingen geschiedde nog door de Jeugddrumband. W.'V.V .... 28
~'
-,"_ de Drumband " De Gele. Rijders II Maastricht, wegens auto pach , ;
.~ _ _rvolgens was er nog een schrijven binnengekoman van dhr , Hanssen waar
in hij U allen groet. Op dokt8r~ adviesi hee.ft· hij zich moeten terugtrekken
,
als voorzitter van het district en als bestuurslid van de Federatie.Van
o af ceze plaats brengen wij hem dank vaor de tUd hij ~e voorzittershamer
!,~l
i~ zijn district he~ft gehantee:d en de belangen van de korpsen alsmede
~I·.'. .
d2e van oe Federat2e heaft ged2end.We wensen hem een goedebeter~chap
i
toe en vcpen dat hij nog eens in onze gelederer zel tsrugkeren.
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NOTULEN
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De notwlen van de vorige vergadering heeft U in het mededelingenblad
lezen en om tijd te sp,aren behoeven daze niot meer to wa~don
vc:orgelezen.Deze werden tel' g'ledkeuring vastgestsld.
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8ESTUURSVERKIEZING.
Uolgans artikel 49 van het huishoudelijk reglement kon de bestuursver
kiezing per acclamatie plaats vinden.De voorgedragen cancitaten uit
de 6 districten t.w. de heren : H.Logister,Chr.Odekorken,T.~alendows
ki,W.meauwissen, ~.J.van Hoof on C.Timmermans werden verzocht achter
<je bestuurstafel plaats te nemen.
De afgevaardigde van het Fluit en Tamboorkorps " Wilholmina" Nieuwen
gen maakte zijn boklacht, betreffende de mutatie van de secretaris van
hun korps.Niettegonstaando doze op tijd doorgogoven worden,komen de uit
nodigon van do vergaderingen nag op hot vorkoorde adres torocht.~j
krijgen do indruk dat ons korps voor allos uitgoslu~en wordt. Hot is
precies of wij er niot me or bijhoron.Wij haddon oak graag een candi~aat~
gesteld voor hot districtbostuur,maar helaas do uitnodiging van cie ....,..
vergadering kwam in ons bezit,toen de vorgadering roods plaats had gu
had.Beloefdshalve vragen wij hot 8.8. to willononderzooken waar de fout
ligt ?
Ondanks wij niet in do gelogonheid gestold zUn, aan de bestuursverkie
zing deol to nemon,leggen wU cns bij dezo bosluiton near.De voorzitter
beloofde hem deze kwestio na to gaan.met hot bestuur uit District I
zal contact opgonomen worden.Zo nodig zal or nag in dat district
eon oxtra ladonvergadering opgoroepen worden.

88GROTING.
00 ponningmeester dhr.van Zijl, logde oon bogroting voor ovor 1968
met een na~elig saldo, groot fl.900,OO.
Aan de hand van do presentielijst kunnen wij vaststellon ~at or van 90
korpson afgovaardigdon op dozo vergadoring vertogonwoordig zijn,36
korpson hobbon verstek laten gaan waarvan 7 korpsen zich schriftelijk
of telofonisch habben afgomold.
Bohalvo do afmoldingon mot geldigo redenan,zullen do ovorige korpsen
1
eon boete opgole~d worden.Besloton word do boots te handhavon op J ~~
fl. 10,00 on radmcaal door to voeren.
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AKTIVEREN VAN DE DISTRICTEN.
Hior volgan onkala richtlijnon op wolke wUzo de districtsbesturan hun
aktivitelton kunnen ontplooien:
1. Hot medewerkon aan en het bovorderen van de bloei van de fa
doratie.
2. Het bevorderen van hun maatschappolijko bolangen.
3. Hot mode helpen organisoren van do fedoratie concourson.
4. Het worven van niouwe ledon.
5. Hot uitvoeron van do opdrachten on besluiton.
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INGEKOMEN STUKKEN DISTRICTSVERGADERINGEN.
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00 kureat Lc dat do voorzittor op hot kampioonsconcours to KoaeoI veer

eon verrassing gesteld word en op de daad maatregelen dionde te tref
fen kwamon van enkele personon de tongan los.oit deed afbrouk aan do
vorgadori[1g, met govolg het rumo13rig word.
Over deh~ndolwijzo van ~e voorzittor word afbrekendo kr'itiek govoord
en zolfs hot rocht bestroden om op hot kampioensconcours in Kossol in
ovorleg mot do jury eon afdeling II Fantasio Groop 'I in te vooren.oc
groto meordorheid uit de vorgadering keurdo dit geval good, mot do
toevoeging: II gezion het vor loop van daze zaak do voorzittor goon an
~
dar-e kcuze had".
I
Naar aanleiding hiorvan heoft hot foderatiebestuur do muziekcommissio
Ai ,~o horon Jochoms on GUzen om advios govraagd on uit laton makon, walko
l-fl:IJnstrumonton ingeschakold kunnon wordon buiton de gewono instrumonten
die wij momentoel konnon.
Voor fluit en tamboorkorpson: diskant pijpors,sopraan pijpors,alt pijpors
bes pijpers,lyra of l~ra's.
"
Rlmo instrumenton buiton trommen zijn toogostaan: triangol,woodblocs ,
castagnotton,tamboerUn on zwoopslag.
Instru~onton die uit do lUn liggon van do pijporkorpson zoals: orgol,'
accordoon , collo, enz. zUn niot toogostaan.
Eon advies van de muziokcommissio luidt; " korpson dio instrumonton
gobruikon, die uit hun lUn liggon niot too to laten op eon fedoratio
concours, m.a.w. goen fantasio groep moor to handhavon.
00 hoor Lojouno te maastricht betrourdo hot dat do vorgadaring ~ot dit
bosluit instomdo.Hot jeugdkorps lIi't1ar,ionwaard" bestaat uit vcruaar Iooe
de kind~ren,dio tot eenbopaaldolooftijd op I'marionwaard ll vorblijvon.
Voor dozo kindoron, jongons on moi'sjes hcbbon wij handbo Ll.eru Dd.t zijn
molodio-instrumonten,dio door moordoron togolijk bospeold wordon,omdat
elk muzikantjo maar twoe tbnon kan voortbron~on.oozo instrumonton wij
kon af van dio wolke door de muziok-commissio toogostaan zijn on dit
~; 'I~rps niot moor op een concours toogolaton kan. worden. Vanaf dit~omont
,~ h6t korps 'Imarionwaard ll voor good afgoschrovon.Als dit voran~woord
•
is wil ik~o vorgadoring laton uitmakon. In olk goval wordt hi or op
culturoo~ gobiod do ontspanning on vrije-tijdsbostoding voor dozo kindo
ron ontnomon alsmodo hun maatschappolijko belangon.
00 ~oorzittSr was hot met oons, dat in zulk goval een korps afbrokon
niot verantwoord is.Hij stoldc do vorgad~ring voor,hot vorigobosluit
to horzion.Van uit do vorgadering kwaman ook roactios,qio uitoindolijk
dodon bosluiton oon fantasio gtoop in to vooron, mits de partituron
van do to brongan muziok on omschrUving van do botroffond8 afwUkondo
instrumonton oon maand van te voron wordon ingozandon aan do sodrotaris
Aangonomon word dit punt nog eens to bosprokon in hot fodoratio - b08
stuur in ovorlog mot dhr.Lojauno om to kaman tot oonprincipiolo uit
spraak hoc dozo g;roop gonoomd kan wprdon.
j
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KAffiPIOENSBEKERS.
Do goodkouring word gohocht op hot kampioonsconcours oon bokor beschik
baar to stollon voor hot kotps wolk hot hoogsto aantal punton bohaald
van hot gahole concours on vordor do wimpols to blljvon handhavon,maar
wol ~raaior on robustor to laton uitvooron.
BENOEmfNG ERE - LEDEN
Uit hot districtVI wordon 5 porsonon voorgodragon opgonomon to mogon
word on als Erolodon van do fodoratio,wogons hun tljzondoro vordionston
vorloond aan do opbouw van do fodoratio.
Do Edolachtbaro Hoor Burgomoostor. W.J.lUuts to KossoL
Do Hoor Th.Roindors Toronwog 2 to Kessol
.(~
Do Hoor G.GUzon Rustoord 42 to Rouvor
Do Hoor J.Brauor Schoolstraat 47 to Bolfold
Do Hoor ill.P.Bovoor Antoniusstraat 34 Boosol
Mot applaus wordon voornoomdo horon bonoomd on wordon in hot rogistor
van do Erolodon bljgoschrovon.
D~ Ero lodon alsmedo dodistrictbosturon krljgon oon gratis Bbonnomont.
0P hot mododolingonblad.
8ENOEffiING COffiffiISSIE VAN BEROEP ,ART.26 HUISHOUDELIJK REGLEMENT.
Volgons onzo bopalingon in hot huidhoudolljk roglomont mooton wlj ovor
gaan tot hot instollon van oon commissio van boroop,bostaando uit 5
lodon on twwo plaatsvorvangondo lodon, wolko goon dool mogon uitmakon
van hot district-of fodoratiobestuur.
Do lodon on plaatsvorvangondo lodon van deze commissio wordon door do
olgomeno vorgadoring voor do tljd van twoo jaron benoomd, mot dien ver
st6ndo, dat jaarlijks oon dool dar lodon on oon plaatsvorvangond lid
aftroadt, volgons oon door hot bostuur blj loting op to makon roostor~
Do commi~sio bonoomt uit haar middon oon voorzittor.Do socrotaris van
hot f'udcr-a t i,o bostuur of oon door hom aangowozon plaatsvorvangor' .11 &.;~
I,'
1
\"
I
II! '11;'11. is haar- als socrotaris toogovoogd.Eol) korps . ,
uro Lk door schorsing of con goldbooto opgologd krijgt kan in boroep ko
mon bij voorgonoemdo commissio.Als konnisgoving is aangonomen dat uit
iedor district oon kandidaat gostold kan wordon on op do oorst komon
dolodonvorgadoring,gokozonkunnon wordon.
TOEWIJZING FEDERATIE - CONCDURSEN

1968~

In district I zal hot Fluit on Tamboorkorps ,. Eondracht " 6ijgolshoven
hot fodoratioconcours organisoron op zatordag i on zondag 2 juni 1968.
In district II za1 do Drumband van do Harmonic "Concordia" Dbbichtl t
hot fodoratioconcours organisoron op zatordag 7 on zondag 8 septombor.

..

I
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In district III zal hot Jachthoorn on Tr-ompcbborko rpe "EdeLum.Las "
Heksonberg - Heorlan hot concours organisoron op zatordag 14 on zon 
dag 15 soptomber.
In hot district IV zal hot Fluit on Tamboorkorps "Excelsior" .Montfort
hot fodoratioconcours organisoron op 23 juni.
( Dozo datum wor~ovongonoomd korps schriftolijk bovostigd)
~oi'
Rodactio.
.
In vorband met hot 400-jarig bestaon van do achut.tcr i] "St .'Urbanus ll to
Montfort is door do vorgadoring goodgekourd aan do Jougddrumband "St.
Urbanus" oon 70 fodoratioconcours toe to wijzon met de uitdrukkolijko
fL~rostrictie dat goon precodent voor do tookomst inhoudt.
.
i
In district V zal hot fodoratioconcours organisoDsd wordon door Kla
roonkorps van do Schuttorsgildo "St. Lucio" Nodorwoort op zondag 18 ~ug.
.•

In district VI zal do Drumband van do Korkalijko Harmonio "Unitas' ot
Fidolitas " to Gonnop hot fodoratioconcours organisoron op zondag
1 soptombor.
RONOVRAAG
Tamboorkorps Kon.Oudo Harmonia to

Eijsdon~

Botroft hot kampioonsconcours to Kossol, onkola aonmorkingon omtront
do acoustiok on accommodatio.Wat do acoustiok van do zaal bo:troft,was
-dozo volgans do jury uitstokond.Do accommodatio was oak prima vorzorgd
maar do karp son maakton daar goon gobruik van.Zo wildon gotuigon zijn
van da hoogstaando muziok die gelevord word.
81j hot vorloton van hot fodoratioconoours op do districtsvorgadoring
d.d. 17-11- 1967 was uw korps niot aanwozig.,
Fluit on Tamboorkorps "Wilholmina" Niouwonhagon.
dUidolijko uitspraak on voroord01ing van voronigingondio hot
afgelopon jaar aan wilde concourson hobbon doolgonomon,on van dio
korpson dio oon wild concours hobbon goorganisoord.
Oio korpson aangosloton bij do foderatio on aan oon wild concours dool
nomon zullon oon booto opgologd krijgen.Do korpson aangosloton bi] do fo
deratio on oon wild concours organisaron zal schorsing van hot lidmaat
sohap hot gavolg zijn.

~nstoon

Rechtporsoonlijkheid.

I
I

Do voorzittor deod nogmaols oon boroop op do korpson die nog goon Rocht
persoonlijkheid bozitton,zo spoedig mogolijk to bosluiton oon aanvrage
in to dionon. Zodra or iots in uwkorps goat gobouren kunt U do verant
wDording niot moor dragon.Vooral hot bostuur mot nama do voorzittor en
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socrotoris wordon aansprakolUk gostold.Stol U in vorbinding mot onzo
socrataris on hij zal U holpan mot hot indionon von do aanvrago.Hot
kost wol hondoI'd guIdon maar voor hot bostuur botokont dit oon grato
woarborg.
DISTRICT II
Hot district II wocht nag altDd op do bolofto van hot Hoofdbostuur op
do rogaling van do subsidioring van do culturoloroad.bo voorzittor
dooldomodo, dot gorogold kontokt mot do Culturolo Road plaats vinqt
on door dozo Raad nu woor oon omschrijving van do doolstolling on··
mooilijkhodon is govraagd, on do voorzittor zich porsoonlDk moo gaat
boloston on door zal govon.
~
Op hot ogonblik is ons wol toogozogd door do fodorotio von do 4 land~ \
IUko Diocosano bondon, dat wo fl. 1000,00 subsidio to vorwachton hob~
bon on kunnan vordolon ondor do loorlingon dio in oploidingzijn.Do so
crotaris zal aan do hand van opgavo borokon walk bodrag pOI' lo~rling
uitgokoord kan wordon, wolko spoodig plaats zal hobbon.
"WILHELMINA" NIEUWENHAGEN.
Hot korps van Niouwonhogon s-tnLdo do VI'oog ; " i s . hot, nog niot mogolijk
oon landolijk kompioonsconcours to orgonisoron ? II op hot ogonblik bl
dus do voorzittor wordt or hard goworkt aan samonworking mot ondoro
bondon in Nodorland.Zodra or oon ovoroonkomst plaats hooft gohad on
o~n samonworking op oon goodo basis mogolijk is, dnn pas zul oon lando
lijk concours tot zUn rocht kunnon komon.
mEDEDELING VOORZITTER FLUIT EN TAmBOERKORPS "ST .HUBERTUS"

KESSEL.

00 voorzittor van hot Fluit on Tamboorkorps "St.Hubortus" to Kossel,

tovens de modoorganisotc~ van hot kampioonsconcours,heoft oan do Uit
·goverij Tierolff to Roosondaal eon verzook goricht OOnEldlJ"ortentie- 'to
plantseo.in hot pr0;90mma bookjo.Eon ovoroonkomst met do uitgovors in
hODI Nederland omtrnnthot ·vDoron von reclomos bolotto hun dit.ffiaoF _~
toch wildon zij modoworkon hot cone ours to doon slagon on hebbon nu .~
tWOG woardobonnon gostuurd voo~ aankoop van muziekstukkon naar oigon
:- . ,.
kouzo.Het organiscrond comito'hooft bosloton dozo waardobonnon ale
prijzon boschikbaar to stollon.Eon bon zal uitgoroikt wordon aa~·hot
korps wolk hot hoogst oental punton van hot goholo concaurs hooft bD
hoald.Do twoDdo bon gaat naor hot korps walk in do jougdofdoling hot
hoogste aantal punten hooft bohaold.Boido bonnon glngonnaor de korp
seo·in Schoosborg
DE HEER SIMONS TE GENNEP.
Do hoor Simons stoldo vaor in hot midden von do zaol oon microfoon
to plantsGn vaor do sprakors uit de vorgodoring,dio het woord willen
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vooron.Oit is oon oplossing om zich ochtor in do zoal oak verstoanboor
to mokon•

.

OE.HEER LEJEUNE.
Tot slot kroog dhr.Lejoune nog do logenhoid do korpson die deolgono
men hebbon oan het defile to Maastricht to bodankon •.
SLUITING.
De voorzittor donkt aIle afgovoordigdon op doze vorgodoring voor hun
bozwaron dio zij oponhortig noar voron hobbon gobrocht, maar vraogt to
vons ook hun vortrouwon in hot bostuur,voorol wannoar zij voor oon var
rassing gosteld wordon on op do dond bosluiton gonomeh dionon to wor

,~n~8nst8 allon

eon Zolig Kerstfoost on Golukkig Niouwjaar en oon bo
houdon thuiskomst on sloot do vorgodoring.
M.Bockors Rouvor.

oxoxoxoxoxoxoxoxoxoxox
MEDEOELINGEN FEOERATIEBESTUUR.
SOLISTE~CONCOURS.

Hot janrlijkso solistonconcours wordt gooDganisoord door hot Jougddrum
band "Oronje" to Boukoul - Swalmon,on wordt gohoudon op zondng 10 mrt.
Do inschrijfformulioron,dio inmiddols vorzondon,dionon v66r 3 fob. to
word on ·ingozondon aan do foderatio socrotoris ~l. Bockors Korol Ooormon
loan 24 to Rcuvor.
.
"

3~333333333=

~NG[NO

VERZOEK AAN ALLE SECRETARlSSEN

Allo secrotarisson van do aongosloton lid-korpson~wordon dringond vor
zocht, oon ledonlijst van hun lodon, to sturon bon de fodoratio socro
taris m.Bockors~Oit is zoor belnngrijk in vOrbond mot do provincialo
subsidie voor do fodorntio.
============

LEERLINGEN OPLEIOING.
Heoft Uw korps loerlingon in oploiding ? Goof doze bij socrotoris op
gelijk tijdig bij de in to sturonledonlijst. Oit is zoer bolnngrijk voor Uw
korps, im vorband mot de oventuelo tougokondo rijkssubsidio.
====:::::=======

NIEUWS UIT DE DISTRICTEN
DISTRICT I
Fluit en Tamboerkorps "Prins Bernard" Waubach, gaf zondag 14 jan.' j .1.
hoar janrlijks wintorconcort. lYIodoworking gaf hot f·1uit on Tcmbonr 
korps "Juliana 1927 n to Versilienbosch. Boido korpson gavon can good
verzorgd concert on trok voel bolangstelling.
BU de hiernq aansluitondo fcostavond, zUn ongotwijfold oude vrionschap
banden steviger gewordon zijn.

--------FEDERATIECONCDURS.
Het foderatiaconcours van district I, welk georgabisoord zal worder4P
door Fluit en Tamboorkorps uEondracht" Eijgo1shoven, was oorspronkolijk
vastgcsteld op zat. 1 on zondag 2 juni, is gewijzigd in zond. 9 juni.
In vorbond mot hot jubiloum van dit korps zal zat. 1 juni een festival
gehouden worden

---------DISTRICT II.
Soli stenconcours in district II, op zondag 7 jan., georganisoerd door
Drumband st. Barbara on Drumband Harmonie lindcnheuvol.
Hot concours word goopond door dhr.Chr.Odokorkon, als lid van het "
Hoofdbestuur dar Foderatio en als voorzitter van district II~
Hij hoopto dot aIle doelnomers loon voor hun horde werkon zouden'krij
gen en spoorde do doelnomors aan eon sportiovo strijd to'levGl'en en to
laton zion on horen dot or vooruitgang in zitjtot graters hloei van
do fedoratic,dio hon in staat stolde hun kunnenin georganisoord vcr
band te tonen.Hierna vorklaordo hij hot concours voer goopend.
Do jury bestaando uit dhrn. J.Semmeling en P.lejoune kon toen hun pot
load scherpen am moor dan hondord soliston-dou's en trio's to gaa~
booordolen.
~
BU de jeugd kwomen erg woinig echte goode soliston voor.Volgens onzo
beschoiden mening kwam dot door to weinig serieuze voorbereiding of
eon to korto aon1oop periode.Hier kwam de grotoveront, woording van
do instructeur weer tot uiting, er kuiamon jcugdigon die echtnlet
"k1aar" waren en 01 heaft iedoreon woardering voor hun jeugdige moed
en opvattingen, toch is de onvermUdelUko toleurstolling dikwij1s moei
lijk to aonvaarden.
Veel goed work kon op doze manior aan waarde verliezen en onze jonge
debutanten vor1iozon de animo en dot zou jammer zijn.
Wij uiarcn in de gelegenheid enkelo instructours op onjuistheden in t m
interpretatie to wijzen, die or too geloid, dot verschillende soliston

I.,
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die hetzelfde workje uitvoerdon steeds dezelfde fout maokten.
TUdons de uitvoeringen bleek oak weer eens het juiste van de stelling
dat een goed muzikantje groag vooruit wile
Het zoe te ver vooren allo solis ten te goon besprokon donrom volstoon
wij ook aIleen met vermelden van de winnoors ofdolings gowijs.
Tijdons het concours heeft dhr , v , Arendsbergen (voorzittor von DrumIJ9nd
St.Barbaro ) de deelnemors nog eens toogosprokon en hun bedonkt voor hun
opofferingon, die op groot enthousiosme wijst bU het booefenon von hUn
liofhebberij. Hij maakbo van de gelegonheid gebruik do aanuiez i.qe ouders ge
luk te wensen met hun muzikale pupillen en wist zoker dot de jougd dio
'de muziek a Ls vrije tijdsbesteding heeft gokozen veel minder zorgen zal
:hetbon met het doorbrengen van die vrije tUde
.He:-~wos een echte propagondo middog goweest met oen goode orgonisotie
en~el toehoordors.
Jammer dot er 10 ingeschrevenen verstek lieten goon. De prUsuitreiking
geschiodde door dhr.Chr.Odekerken die voor elke deelnemer Den woord van
lof of een.woard von bemoediging hod.
Totool 71 Balis ten troden voor het voetlicht, hiervan behoaldon 21 Don
tweeda prUs, 47 een Ie prUs , 5 eom Borste prijs met lof dor j4ry.
19 onsombles zette hun beste voetje voor, hiervon worden 7 boloond met
een twoedo prUs, 11 kregen eon eerste prUs, 1 ensemble BOn 10 prUs met
lof dor jurij.
De ~rUs winnors waren;
jougd ofd. Anny Dols ~oncrotius munstorgeleen 108 pnt.m.lof
4e ofd mouffols
11
11
104 pnt.
3e ofd. michie Is
11
11
109! p. m~lof
20 ofd. Poland
Concordio Obbicht
107 p.
10 af'd , Soldan
11
"
-110 p , ms Iof
Uitm.
Nous
Kolpon -Olor
96 p.
Ere ofJd. Journinck
11
II
108t p. m.lof
Sup.afd~ Spijkors
Poncrotius munstorgoloon 1l2t p. m.lof
met
81
eon
mooio
muzikole
monifesto.tie von onzo Federotie.
Al

4
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DISTRICT III
Geon niouws.
DISTRICT IV
Fedorotioconcours

distr~ct

IV.

Hot to houdon jubileum foderatieconcours,georgonisoerd door Drum
bond von do Schwtterij I1St.Urbonus l1 to montfort" Ls a Ls voorlopigo
datum 4 of 11 ougustus gekozen.
Een doFinitiove dotum kon nog niot vast gosto]~ ~ordon in verband
mot to houdon "l'Bondsschuttorsfooston 11.

t

-. -:-.-'

rf

4.
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DISTRICT V. Goen

nieuws.

DISTRICT VI
GESLAAGDE RECEPTIE VAN FLUIT EN TAMSOERKORPS "STEYL '61" TE STEYL.

I
i

I
I

De groto toeloop,wns het bowljs dnt men allerwogs,bohooft govoeldo om
"Steyl '61" methaor mooio reoks suksosseh to komen foliciteren.
Afgevnardigdon van tientnllen veronigingon on daornonst vela particu-,
lioron kwomon hun opwnchting mnken.Wnt bljzondor de goedo geest en sa
menwerking in district VI waorgaf,was hot feit,dot niot minder dan lO
korpson uit bovengonoemd di~trict oanwezig waren.Namons dageiljks be
stuur van de fedoratio bracht dhr s Backers de gelukwenson over. Hijwe.
op de hogo eison dio dit jaar gosteld waren en proos derhnlvo de pros
tatie des te moor. Specioal do instructour dhr.Gijzon on dotnmboer-mai
tre dhr.Sitsen moesten woorden van lof en waardering in ontvangst ne
men.No dhr.8eckors bood ook dhr.Wulms ols voorzitter van district VI
zUn gelukwensen aan. Ook hlj bracht hat grote aandeel van dhr.GUzen,~n
doze suksessen naes voren. Hiorna vcrr'Lcht dc 'ede Iachbbar a Heer Wuts,
burgomeester van K~sol, zljn oersto. officialo doad ais orolid van do
foderatie.Onder hartelljke wobrden von donkzegging speciaol blj het or
ganiseren van hot kampioensconcours te·Kessel, en v6n welgome~nde fe
licitotios, reikte hi] aan Ttlmboot~maitr~ Sitson de wimpol ui t,
'
Pastoor Brounts dankto, voor de sjJontanitoit en boreidwilligheid,waar
modo hot korps steods klaar staat om olk foost op to luisteren.In zijn,
dank woordon richtte voorzittor Timmormnns zich spocinal tot Moj.Jon
gon, on de heron Pilich en Logister en dankte doze voor de mooite die
zlj zich getroost hebbon .on de verre reis te ondernomen,om "Steyl '61 11
te feteren.Hij bracht zljn hartelijkste gelukwensen namens'''Ste~l '61"
over,voor het sukses wat St.Paulus Schaesborg behaa.Lde op hot knIT'; 
pioonsconcours bohaalde.
Vorvolgens dnnkte hlj olle aanwozigen voor de gewoldige.sympnthie, ~
het verla don on tljdens do receptie betoond. .
..
Juist Uw sympathio, aldus de dhr.Timmermans, heeft duidelljk een sti
muleronde invloed gehad op onze prestaties. Ook rooliseerde hlj zich
dot er stoods hog oro eison gostold gaan wordon.Maor,zo bosloot hlj,
ondor deskundige loiding van do heron Gljzon on Sitson zullen wlj pro
boron gewoon door to gaon.
Nodat de togelso Hofsangers mot oen zangnummor hun golukwensen mot
oon zangnummer hnddon ondorstreept, speolde "Steyl . . 61" de concours
tot besluit van d~ze buitongowone gosloogde recoptie.
C.Timmormans socr. District VI

I

~.
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GENNEPS DRUmBAND ONTVING KAmPIOENSWlffiPEL.
Op 10 dec.j.l.werd de drumband van de Kerk.Harmonie "Unitos et fidelitas"
Limburgs kampmoen in hoar afdeling van onze Faderatie.Ter gelegenheid
van dit heugslijke feit recipiserde de drumbnnd op Tweede Kerstdng in Ho
telde Kroon te gennep.Het werd een zeer druk bezochte receptie,wnarop
vele promonenten van Gennaps weraldlijk en kerkelijk l~van nc~e de pr~ 
cenca gaven.
De prasident dar Harmonia,de Hoog.Eerw.Haar Oeken W.Jnnsssn,g~ondeord
door beide knpelnans,de Eorw~Horen H.terlingen en P.Curvers,sprnk WDor
dan van lof an waardering voor het bahaalde resultnnt.De Beschermheer
van hat korps, Burgemeester J.Gilissen,toonde zich verheugd over dit knm
p:~~nschap en uiaa trots kampioenen in zijn gemsente te hcbben ,
~ns daza receptie was hat voltallig bestuur van district Noord-Limburg
dar Fedaratia aanwezig ondar aanvoering van voorzitter J.Wulms.Het was
vergezeld door heer M.Beckers uit Reuver,secretaris der Federatie,en van
een deputatie van het Fluit en Tamboerkorps "St.Hubartus" uit Kessel,de
organisatmren van het kampioensconcours.
Het hoogtepunt van de raceptie was ongetwijfeld de overhandiging van de
kampioenswimpel aan het tamboerkorps,dnt eerst de kampioensmars uitvoar
de. In zUn toespraak memoreerde de Heer Beckers het prachtige resultaat
an sprak hij zijn bawondering uit voor de gelevarde prastatie.Hoeveel
moeite en wark kostte zulk een resultant niet ! Hij feliciteerde tambour
maitre Th.Guelen met het stijlvolle optreden.Hij memorserde hot plotsoling
overlijden van instructeur ill.Jaspers, en toonde zUn respect voor de ma
nier waarop de twea invallors Th.Noy en J.Konings diens zware taak had
den overgenoman.
BU doze woarden sloat zich de Heor lliulms ann.Hij hoopto dat valo tnmboer
korpsen ten noorden van VenIa zich nanslaten bU da Federatie, en ~gde
reeds nu zijn mode werking toe voor het organiseren van het Federatiecon
cours te Gennep op 1 se~tember 1968. No eon drieworf hoara aan de
" ,i~rrdon die de haver vardienden " reikta hij de kampioanswimpel uit aan
o~wUfeld
Nederlands jongste instructeur, de 15 - jnriga Thea Noy.
Het bostuur van de Harmonie, wiens drumband
zo suksesvol was, toont zich uitarmnte verheugd aver hat van allorwego
gevonden medaleven bij dit kampioansschap.
Zo sluit de Harmonie het jaar dat vooraf gaat aan het kroonjaar - het
honderd en vijftig jarig bestaan - op glansrUke wijza of.
Hat korps gnat zich thans beradan op de uitwerking van de plannen tar
viering van dit unieke feast. Een onderdeel van dit jubileumsfeast zal
de organisotie van het foderatief connours voor Fluit en tnmboerkorpsen
an Orumbands zijn. AIle korpsan krijgen biervan nog uitvoerig baricht
via het organiserend korps
ill.S.vnn illinter lid distr.best.VI
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NIEUIUE LEDEN
Drumbund van de Harmonie "Eendraeht Maakt Macht II ta IHssem.
~ Seer. P.M.H.Nelisson Burg.Joostenlaan 10 wessom.
Vriendon van harte welkom.
IUIJZIGINGEN SECRnTARIATEN
Drumband van de "Harmonie "St.Caocilia" bo Geulle.
voorheen ; ·S.Claessans Moorveld 4a Gaullo
>( thans
; W.Dekkers
Snijdersberg 18 Geulle
Fluit en Tnmboerkorps "lUilhoihmina" Kerkrado - Holz
~
voorheen; F.Thomas Zonstraat 274 Kerkrade
~
thans
; H.Doveran Cobbanhagonstraat 79 Kerkrade

f;
"

I

\J
~

Dhr.Th.Hendriks.secretaris van de Drumband van do Schutterij "St.Geor
gius" on "St.Sebastianus" te Beesel.verzookt aan aIle secretarissen
van de lid-korpsen nota van to nemon.dat van bovongonoomd korps,het
correcpondentie-adres KERKSTRAAT 2 is en niot Kerkstraat 4. '
Om reden Kerkstraat 4 ook eon Th.Hendriks woont.Regelmatig komen brie
ven van het drumband bij de naamgenoot van de secretaris £lan, dit loidt
totbnnodi~e vervelende situaties
Nogmaals het corresp.-adres van Drumband "St.Georgius" en "St.Sebastia
nus' 11 is K E R K S T R A' A T 2.
oxoxoxoxox
=======================================================================

DRumBANDS:
Voor £1110 bandbezettingen zij weer niauwe werken versbhen~1w
o s a , vuor tamboerkorps: 11 TRIDMF DOOR RHMIEK 2 " (6gbe~'
"FREELANCE" (Laros) .Voor bas klaroanen:SUMMERHOLIDAYS ON
VLIELAIIJD" (Bosch / Schneider). Voor as trompetten: vaius
STYLE";"BAND ..IS PLAYING JAZZ" (Bosbh/Schneider).Voor jacht
hoorne as trom etten:RIJSDI:IK"(Laros),"BEATSHOW" (Bosch/
Schneider • Voor pijpers :" C/HOOTJE 11 en "SCHERENSLIEP" (Bosch
Schneider.
"R 0 Y A L" Trommen. Hot besta, dat op dit gebied levorbaar is.

TIEROLFF -MUZI£KCrNTRALE
ROOSENDAAL

MARKT 90-92

TELEFOON 01650-4551
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