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Bescherrnheer:
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Voofzi.tter:
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leI. 04448-2934
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Karel Doormanlaan 24
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P. Lejeune
Papenweg 62
Maastricht.
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Redaktienieuws
Federatienieuws
Solistenconcours in
Boukoul-Swalmen
Advertentie Tierollf
In Memoriam G.Gijzen
Nieuws District II
Nieuws District III
Nieuws District IV
In Memoriam W.Wuts
Instructeurs-Examen
Federatie Kalender

Van de Districten I - V - VI
werd geen bericht ontvangen •
Kom heren Districtssecretarissen
blijf niet achter.

I
I,I'

STENCILWERK VOOR DE AANGESLOTEN KORPSEN
Lid-korpsen die stencilwe:r'lc-willen hebben,kunnen
tegen geringe vergoeding terecht bij de redactie
van "De Tamboer-Mai tre".
Secretarissen,die een schrijfmachine rijk zijn,
kunnen zelf hun stencil klaarmaken.
Voor onze simcilrnachine worden "GEHA 980"stencils
gebruikt.Deze zijn in iedere kantoorboekhandel
verkrijgbaar.
Deze tip geldt ook voor de districtssecretarissen
die de verslagen van hun vergaderingen willen
gestencild hebben.
Ondergetekende is natuurlijk ook gaarne bereid am
de stencils klaar te maken.
W.Pilich

~

Geachte Lezers,
Ook ditmaal is ons blad veranderd.
Niet aIleen wordt er een ander lettertype gebruikt
maar het geheel is beter verzorgd.
Het geheel is nu uitgevoerd in "offsetdruk".
Dit alles brengt natuurlijk grotere
kosten met zich mee.Dit kan worden
ondervangen door een groter aantal
abonnee's.
Geeft daarom leden,die interesse in
de Tamboer-Maitre hebben,op.
Hoe meer abonnee's,hoe mooier ons
blad.
Ook de Redaktie is uitgebreid.
De heer P.Lejeune(secr.districtII)
is zo bereidwillig geweest mij de helpende hand
toe te steken,welke ik gaarne aanvaard.
De Redaktie heeft zich tot doel
gesteld "DE TAMBOER-MAITRE" met medewerking van
districts- en korpssecretarissen aktueler te doen
zijn.
W.PilichHoofdredakteur.

•

N lEU WS

van de FED ERA TIE

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nieuwe leden
Drumband Fanfare"EENSGEZINDHEID"Maasbracht-Beek
.~
Secr.R.Smeets Molenweg 9 Maasbracht-Beek
Drumband Harmonie"MELODIE DER PEEL" Ospel
~ Secr.Th.Koppen Lochtstraat 7 Ospel-Nederweert
Drn mband HarmonieltKUNST EN VRIENDSCHAP"Brunssum
J- Secr.A.C.Jansen Clercstraat 11 Brunssum
Drumband "WILHELMINA"Heerlen
~
Secr.J.C.Sluimers Unescostraat 19 Heerlen.
Wijziging Secretariaten
Drumband
OLYMPIA
Heerlen .
.,
voorheen: S. Fokkens Laurierstr. 10 Heerlen
~
thans
:A.Robroek Vignonstr. 8 Heerlen
It

It

Verplichte nummers
Het verplichte nummer voor de
marswedstrijd in de 2e afdeling
"De Wachtcommandant" van Egberts
en Smits kan ZONDER reprises
worden uitgevoerd.

Op zaterdag 17 maart werd in Pey-Echt een bespre
king gehouden door H.B.met de Instructeurs.
Zeer geanimeerd en zeer doeltreffend was deze be
spreking,die zeker voor herhaling vatbaar is.
De Instructeurs en directeuren hoopten dan ook
dat er meerdere uitnodigingen voor dit soort
besprekingen zouden komen.
Ben verslag van deze vergadering is op verzoek
van de de heren Directeuren en Instructeurs bij
de redaktie verkrijgbaar.

,

I

I,

:i

EXAMEN VOOR INSTRUCTEUR
Elders in dit blad kunt U een verslag lezen
van dit in Maastricht afgenomffi examen.
Wij willen U echter de resultaten van dit zo
zware examen nu reeds vermelden:
De 3 kandidaten:L.Geijselaars uit Maastricht
Th.Lodewick uit Houthem en L.Sitzen uit Steyl
slaagden aIle drie.
Te vermelden is zeker dat de twee vroeger ge
slaagde kandidaten:de heren Beurskens en Verhoeven
door hun aanwezigheid een steun zijn geweest voor
de kandidaten van de 15e maart.
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ALGEMENE VERGADERING IN PEY
=======
========
ZATERDAG
23
MAART
==========
==========
Vooruitlopend op het verslag van de Federatie
secretaris lijkt het toch weI intressant enkele
feiten te vermelden.
Vooral de sfeer van deze vergadering, die anders
was dan we de laatste tijd gehad hebben.Men is er
zich nu echt weI van bewust dat de Federatie zeker
op de goede weg is bij het bepalen van verschillen
de standpunten.Er moeten zeker nog enkele vervelende
hindernissen worden genomen,maar het zal ons besluit
vaardige HoofdBestuur zeker lukken deze te overwinnen.
Groep 4 is er door!En dat is goed!De Federatie
kan niet achterblijven bij de "grote bond",die een
dergelijke groep al heeft ingesteld onder de naam
~_,
"Drumfanfare'.
~
De "wilde concoursen" kregen nog eens de (volg.
RED.) onverdiende aandacht.Het verdedigen van zgn.
wisselprijzen moet niet als motief van deelname
worden aangegrepen.Aansluitend hieraan,wagen wij 't
iets uit een Districtsverslag toe te voegen:Een lid
korps van de Fed.dat aan een dergelijk concours gaat
meedoen en niet het allerhoogste behaalt,blameert
niet aIleen zichzelf,maar ook de Federatie.
In plaats van "wilde concoursen" zou men toch
"Show-wedstrijden",als kasvulling laten fungeren.
In ons Limburgse wordt dit onderdeel,dat toch zeker
voor de toeschouwer mooier is,nogal verwaarloosd.
Wie begint als eerste?
PL

=======

GOED GESLAAGD SOLISTENCONCOURS v.d.FEDERATIE
ORGANISATIE DRUMBAND"ORANJE"BOUKOUL
Vijftienjarige Arno Pilich behaalde hoogste aan
tal puntenl
Hoogstaande muziek
perfecte organisatie
verzorgd programmaboek
geschikte zaal
overvloedige deelname
bekwame jury
ziedaar aile ingredi~nten,nodig om het Solis ten
concours gehouden op 9 en 10 maart in het gemeeR
sc hap shu Ls II DE KAMP II in Boukoul-Swalmen tot 1 n
overweldigend sukses te maken.,en voor de volle
100% te doen slagen.
De uiterst bekwame jurY,zaterdag gevormd
door de heren Jochems en van der Lende en op
zondag de heren Jochems en Semmeling,komt veel
hulde en dank toe,voor de vele uren van uiterst
ingespannen arbeid,met zoveel liefde verricht.
De officiele opening vond zondagmiddag
plaats,door de Edelachtbare Heer Mr.P.Pesch,de
burgemeester van Swalmen,nadat de heer Simons
voorzitter van Drumband Oranje een woord van wel
kom had gesproken tot genodlgden en deelnemers.
Burgemeester Pesch had veel lof en waar
dering voor de manier waarop onze F'ede r-at Le en de
organiserende vereniging deze prachtige en nuttige
vrijetijdsbesteding stimuleert.Naar een orkest,al
dus de burgemeester,kan men geboeid luisteren,maar
het optreden van een solist geeft het jUiste muzi
kale genoegen.Hij wenste vervolgens ~n de organi
satoren en de deelnemers veel sUkses en aile luis
raars enkele aangename uren toe in Boukoul.
HarmonieIAMICITIA" uit Boukou L speelde
hierna het Wilhelmus.
De woorden van waardering en welkom van de
burgemeester had den een zichtbare indruk gemaakt op
onze Federatievoorzitter,hr.Hub.Jongen.Hij dankte
de burgemeester op zeer hartelijke wijze en gaf toen
nadere uitleg over de betekenis van een Solis ten
concours.Ook hij wenste aile solisten veel sUkses
bij hun optreden.

.._ _ 0.,··

HoofdprU zen:
Wisselbokaal Ir.Raedtsbeker
Voor het korps met de 3 hoogst
geplaatste solisten,werd door
St.Pancratius Munstergeleen en
St.Paulus Schaesberg,elk met
107~ punt.gewonnen.Beide korp
sen zullen de beker een half
jaar mogen bezitten.
Jeugdbeker ging naar Beesel,
St.Geurgrius en Sebastianus

De beker van de Gemeente Swalmen
voor het hoogste aantal punten
was voor Arno Pilich van St.PauIus Schaesberg.met 57~ punt!
Beker voor de hoogst geplaatste solist uit de ge
meente Swalmen was voor D.Maassen met 57 punt.
Deze beker was geschonken door Weth.W.J.Baetsen.
Uit naam van de gemeente Swalmen bracht weth.
Baetsen dank aan allen voor het gebodene.
Na deze lange concoursdag gaf onze voorzitter
hr.Hub.Jongen nog steeds geen teken van vermoeid
heid.lntegendeel,nog zeer vitaal maakte hij,onder
daverend applaus een ererondje op de fiets,die
als eerste prijs voor de loterij op het podium
stond opgesteld.
Namens de jury bracht hr.Sernrneling een hulde
aan de solisten en sprak zijn bewondering uit
over het muzikale peil van di t concours.Hij -gaf
aan besturen en solisten,mede namens zijn jurycollega hr.Jochems,de raad op deze wijze door
te gaan.
Om half tien kon voorzitter Jongen onder een
hartelijk dankwoord,de prijzen bekend maken.
(red) Het concours,hoe goed ook verlopen,was
eigenlijk overbelast.Waarom geen Kampioensconc?
----------------voor solisten?
Oprechte dank,namens de Federatie,aan de dames
bestuur en leden van ORANJE voor de organisatie
en de keurige verzorging van Jury en Fed.Best.
C.Tirnrnermans
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Drumb .. nd

j

t-

muziek

voor Tamboerkorps : voor ..lIe ..fdelingen verschenen nieuwe verken, vanaf jeugd
..fdelingen tot en met voor superieure ..fdeling 0 .... Triomf door
Ritmiek 2(Egberts), Free Lance~Laros) enz.
voor Tamboerkorps met ~(s) : ook hiervoor zijn nu diverse werken levsrbaar.
voor T..roboerkorps met fijperflui ten : een nieuwe eerie verken van Adr. Bosch / M.
Schnsider en 1~. Smits /5. Egberts, voor diveree ..fdelingen
voor T..roboerkorps met Klaroenen\Bee) of 1Tompetten~Ee) : vele nieuwe verken van
diverse komponieten
voor T..mboerkorps met grote Es-besetting(incl. J..chthoorns/Bae Trompet en Ee Bae)
na het sukses v..n 0 .... "The Two Stare" en "Les Jeunes" zijn nu
weer enige eenvoudige werken uitgebracht van Th.Smite /5. Egberte.
D....rnaaet ook werken voor ..lIe andsre ..fdelingen en voor 4e hoog
ste ..fdeling 0 .... enige zeer uitgebreide werken van W. Laros, zo
a le "Rijedijk Mare", "Wl..dillir", "D..nny Lee", "Edinburgh".
Voor superieur sl..gverk elechts 1I11n merk " ROY A L" L I
Vraagt onze uitgebreide en fraaie k..talogus van trommen en de diverse prijslijetsn,
"'....rop 0 .... plastic-vellen v..n de merken ''WEATHER KING" en "STABIL".
De beet. blaasinstrumenten voor Uw drumband: merk " GEBRS. DE l-'HINS ", o.a. in gebru1k
bij de bekende band " De Trommelaeren van Roseendaele " !
Roo sen d a .. 1
TIE R 0 L F F - M U Z I EKe E N T R ALE Markt 90/92
tel. (01650) 4551

IN MEMORIAM GERARD GIJZEN
+++++++++++++++++++++++++

Overweldigend veel vrienden
en bekenden,waaronder het
Hoofdbestuur en bijna aIle
~j
Ereleden van de Federatie,
''iii "} ", V'
een tiental instructeurs
,!"
~
ui t geheel Limburg en ook
I, II
de voltallige korpsen van
"St.Hubertus" Kessel-"Reide" Swalmen-Steyl'61 Steyl,
en vele afgevaardigden van korpsen uit de omgeving ~
Waren 5 maart in Reuver samengekomen om hr.G.Gijzen /
de Laatste Eer te bewijzen.
Voorafgegaan door bovenge
noenrle korpsen,welke onder leiding van de overledene
hebben gestaan,volgde de lijkbaaribedolven onder een
schat van kransen en bloemstukken,zette de droevige
stoet zich om kwart voor tien in beweging,richting
St.Lambertuskerk,voor de plechtige Eucharistieviering.
In zijn afscheidspredicatie
schilderde Pastoor Geraets de rusteloze natuur en het
arbeidzame leven van hr.Gijzen,zijn grote verdiensten
op muzikaal en sociaal terrein,zijn eerlijk en oprecht
karakter,maar vooral zijn voorbeeld als huisvader.
Bij velen van ons zal hij zo in gedachten blijven.
Na de Eucharistieviering
werd de overledene door zijn vrienden uit Kessel-Swal
men en Steyl naar zijn laatste rustplaats gedragen.
Hr.J.WUlms,Districtsvoorz~

spr ak hier uit naam van onze hele Federatie en als 4t.
vertegenwoordiger van Kessel,Swalmen en Steyl een
afscheidswoord.Hij beloofde uit naam van deze vereni
gingen,dat zij,de duidelijk door hr.Gijzen,aangegeven
weg,zullen volgen.
De laatste muzikale groet
aan de overledene werd gebracht door een van zijn
pupillen met " The Last Post ".
Hr.Gijzen Jr.dankte uit
naam van de familie de vele aanwezigen voor dit
eerbetoon.

LAATSTE "FRO MEMORIE" AAN GERARD GIJZEN

=============

Wat dUs vele ingewijden weI wisten en steeds
vreesden,werd plotseling op 29 februari j.l.
werkelijkheid.
Ondanks zijn leeftijd,67 jaar,
stond hij nog midden in het volle leven.
Velen zullen zijn vermaningen en
richtlijnen,ook als trouwe schijver in dit
blad,erg missen.De Fluit- en Tamboerkorpsen
van Kessel,Swalmen en Steyl,ontvlel een haast
onvervangbare directeur.De muziek-commissie
en de Federatie werd een hoog gewaardeerde
collega en vriend ontnomen.
Wij kunnen slechts het hoofd nu
bu Lgeri en zeggen: "Heer Uw Wil Geschiede"
Moge God zijn vrouw en kinderen
helpen in het aanvaarden van het verlies.
Laten we samen veel bidden voor
ons aller vriend en collega en hem steeds
dankbaar gedenken.
Hij Ruste In Vrede
---------------------~=======================

r
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Voor de tweede maal,in zeer korte tijd verloor
de Federatie een van haar grote mannen.
Het Ere-lid de Edelachtbare Heer ~~i~~M~~ uit
Kessel overleed vrij onverwacht op 16 maart.
Wij herinneren ons nog de
hartelijke woorden waarmede Hij het Kampioens
concours opende,dat getuigcte van grote belang
stelling voor het werk van onze Federatie.
Deze woorden zullen altijd in onze
gedachten blijven als herinnering aan hem.

::

"St.Jozef" uit Vaals koos een nieuwe voorzitter.
Na 41 jaar actief te ziJn geweest,vond de vroe
gere voorzitter-de heer JOB Maaoson-de tijd 5e
kame am de voorzittershamer na 35 jaar aan een
jongere kracht over te dragen.
De kersverse voorzitter,de heer v.d.Laar
weet dat een sterke,door vriendschap gebonden,
vereniging van hem nu goade leiding verwacht.
.
,
De 2e v o orz i tter-de heer J .Beckers-heaft ~
de oUd-voorzittar namena de St.Jozef leden har
telijk dank gezegd en in zijn rede gememoreerd,
alles wat de heer Maassen voor de vereniging,die
mede door hem werd opgericht heeft gedaan.Groot
was het enthousiasme toen aan heer Maasaen,voor
zijn grote verdiensten,het Ere-Voorzitterschap
werd aangeboden.
Hr. Maassen aecepteerde dit met graagte
en verzekerde dat hij ieders vriend zal blijven
en aan de vereniging ziJn steun zal blijven
geven.
I
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In ons
District
<0'0
zijn twee
~
E.VEN
ve renigi ngen
die in de naaste toekomst een "Vriendschapsdag"
gaan organiseren.
GELEEN VOORUIT op zondag 30 juni.in Geleen.
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St.MARTlNUS Houthem-St.Gerlach op zaterdag 3 aug.
De dag in Houthem wordt georganiseerd bij gelegen
heid van het Schuttersfeest.
Dit Korps,dat nu over een "met onderscheiding" ge
diplomeerde Instructeur Th.Lodewick beschikt,is van
plan van deze dagen een groat toeristiseh evenement
te maken in het Land van Valkenburg.

•

•

District III

--------

Nadat de Raad in april 1967 het
besluit nam,de muzikale prestaties van fanfares
en harmonieen in Hoensbroek te stimuleren,door
het beschikbaar stellen van een uitkering in de
concourskosten,of hun leden muziekonderricht te
laten volgen aan de plaatselijke muziekschool,
stellen B&W de raad nu voor deze regeling ook
van kracht te verklaren voor drumbands,tamboer-,
klaroen- en pijperkorpsen.
Indien de Raad gunstig over dit
voorstel beslist betekend een en ander voor de
korpsen dat zij bij deelnamc aan Federatiecon
coursen zullen ontvangen:80~ van de partituur
kosten-80~ van de noodzakelijke reiskosten tot
een maximum van 300 gulden en 50~ in de extra
kosten van dirigent,instructeur of leider voor
het geven van aparte repetities,ook weer tot 'n
maximum van J 300,=.
Als de leden muziekonderwijs gc
nieten bij de plaatselijke muziekschool,ontvangt
men 5Q~ van het verschuldigde lesgeld,tot een
max. van J 50,= per leerling per jaar.
Wij hopen voor onze lid-korpsen
in Hoensbroek dat dit voorstel door de Raad van
hun gemeente wordt goedgekeurd.
====================
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~====-:===-''::;::.:::=:=::::..:::::-.::=~=

======~=-========~===

00000000000000000000

====================

V E R Z 0 E K J E (van andere aard)
De heer G.A.Kornet de Genestetstraat 2
in Barncveld,verzamelaar van foto's en prent
briefkaarten van muziekkorpsen,drumbands,enz.
vind het spijtig dat hij nog geen enkele foto
heeft kunnen bemachtigen van een van anze vele
korpsen.Hij zal het zeer ap prijs stellen als
hij zijn verzameling kan completeren met fotas
uit het Limburgse.
Wie wil de heer Kornet een plezier doen?

District VI

:ti~~~~:=~~g1~~~=~~1j~~=g~=~~~~~=
Promotie naar de Superieure Afdeling en dan
nog Kampioen.Reden om een grootse receptie te
houden.Zondag 11 februari werd in Hotel De Zwaan
dit grote Feest gehouden.
De wimpeluitreiking werd met hartelijke woor
den van lof en waardering verricht door ons Ere-lid
de Edelachtbare Heer Wuts,burgemeester van Kessel.
Namens het Districtsbestuur bood voorzitter
Wulms zijn gelukwensen aan,
De Edelachtb.Heer Pesch,burgemeester van Swal
men,toonde zich zeer verheugd over de prestaties
van het korps en bracht namens de overheid veel
dank een directeur,bestuur en leden.
Pastoor Niessen,wees als volgende
spreker,in zijn gelukwensen,op de goede
medewerking die " Heide" Swalmen steeds
verleent bij kerkelijke feesten.
Hr.Timmermans,voorzitter van "Steyl'61" wees
speciaal op de grote verdiensten van hr.Gijzen als
directeur.Deze -helaas te vroeg gestorven-rnuziek
pedagoog presteerde het met twee korpsen kampioen
te worden.Hr.Timmermans bood mevrouw Gijzen bloe
men aan als dank van de verenigingen.
De voorzitter van de Zangver."Liedertafel"
dankte bij zijn gelukwensen tevens voor de prettige
samenwerking tussen de plaatselijke verenigingen.
Het grote aantal bezoekers die hierna kwamen
feliciteren,drukte duidelijk de sympathie uit waar
in het Fluit- en Tamboerkorps"HEIDE" zich mag ver
heugon.Dit werd dan ook duidelijk door voorzitter
Langen in zijn harte:j.ijk dankwoord onderstreept.
FEDERATIECONCOURS IN GENNEP
Mogen we aIle korpsen in ons
District VI nog eens aansporen
tot deelname aan dit Concours,
op zondag 1 september as. te
organiseren door de Drumband
van de Kerkelijke Harmonie
"UNITAS ET FIDELITAS"
Dit moet in het uiterste noorden van Limburg een
Propaganda worden voor onze Federatie.~ T'
'j.

a mme r

mane

Burgemeester W.Wuts overleaen+
Verslagenheid in Kessel.
Opnieuw groot verlies voor de Federatie.
Zaterdag 16 maart,vier dagen voor zijn 5ge
verjaardag in hij plotseling van ons heen
gegaan.
In de Kesselse gemeenschap,waar hij,een ge
heel eigen gewaardeerde burgervaderrol,
speelde heerst diepe verslagenheid.In zijn
ruim 16 jarige ambtsperiode is onder zijn
lei ding zeer veel tot stand gekomen.
Burgemeester Wuts deed zich daarbij kennen
als een gezagdrager die zich met volle en
hartel~e belangstelling geheel inzette
voor gemeente en gemeenschap.Hij deed dit
altijd met veel gevoel voor de eigenheden
van deze tyryische Maasgemeente en haar in
woners.
Hij interesseerde zich bijzonder voor het
verenigingsleven en als Ere-lid van onze
Federatie was het hem altijd een heel bij
zonder genoegen verenigingen en haar leden
te huldigen en te doen onderscheiden.
In de herinnering van Kessels inwoners
en van de Federatre zal hij voortleven als
een hartelijk belangstellend en meelevend
magistraat.
Moge God hem hiervoor belonen.
~=~==~====================================
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Vrijdag 15 maart hebben
drie leerlingen van de heer J.Semmeling examen
afgelegd voor het verkrijgen van het begeerde
Instructeursdiploma.
Ze hebben het niet licht
gevonden,want de examencommissie,bestaande uit
de heren:L.Koch-professor voor slagwerk aan twee
Conservatoria:Luik en Maastricht en directeur in
Malmedy.Dan de heer J.Jochems,ons allen welbekend
als componist van onze favoriete muziek en oak als
Jur~lid bij onze concoursen en tot slot de heer
J.Semmeling,ook als jurylid bij ons bekend,maar
daarnaast leeraar slagwerk aan het Conservatorium
te Maastricht.De heer Hijstek,directeur van Con
servatorium en Muziekschool in Maastricht,heeft
de examens bijgewoond en heeft daadwerkelijk mee
gewerkt aan het goed veri open van de examens,door
naast het examenlokaal,ook de Concertzaal van het
Conservatorium beschikbaar te stellen.
Het theoretische gedeelte
bracht vele bijzonderheden
over ons slagwerk aan het
licht.Het zal zeker in de
naaste toekomst te wensen
zijn,dat de hlstorie daar
van in ons blad zal worden
gepubliceerd
De drie candidaten waren technisch zeer goed,maar
hadden met het " prima vista" lezen, min of meer
enige moeite,vooral toen hr.Jochems hen enkele
partituren uit eigen werk voorlegde en hij heeft
echt niet de lichtste gekozen.
Dat de "examenzenuwen" een rol speelden,alle
drie hadden ze daar wel last van,was goed te mer
ken.Maar de steun,die hr.Semmeling hen gaf,deed
het zelfvertrouwen goed terugkomen.Dit bleek voor
al in de concertzaal,waar de"drumband van de Gele
Rijders"uit Maastricht aangetreden stond,
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Hier moesten de drie cahdidaten hun proeve van
Praktijk-instructie afleggen.
En hier waren ze aIle drie
in hun element,hier bleek
dat het echte instructeurs
zullen worden,voor wiehet
werken met jeugd straks de
moeilijkheden geen sta in
weg zullen zijn.
Om L.Sitzen te helpen zijn
examenopgavecompleet te
maken,waren 2 pijpers uit
Steyl'61 meegekomen.
De door de Federatie aangewezen gecom
miteerde (ondergetekende)heeft,op verzoek van de
heer L;koch,de diploma's aan de drie geslaagde
overhandigd.Met hartelijke woorden aan het adres
van de heren leden van de examencommissie,aan de
Directeur van het Conservatorium en aan de leden
van de Drumband en het Pijperkorps werd hierna
het officiele gedeelte van de avond gesloten.
~
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Samen met de vertegenwoor
diger van het Hoofdbestuur
de heer Timmermans,werd er
nog een gezellig uurtje by
getrokken.

TiJdens een gesprek,dat ondergetekende
nog met de,heer Directeur mocht hebben,bleek dat
er voor het werk van onze Federatie heel veel
interesse bestaat,zo zelfs,dat als het in de toe
komst nodig is,de Muziekschool van Maastricht,er
graag toe over gaat,ook een leraar voor onze pij
pers aan te trekken.
We hopen dat de drie geslaagden nog vee 1
jeugdige leerlingen wegwijs mogen maken in onze
mooie IDUziek,wij weten dat de ~~A~ hen in
goede handen is.
~
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juni pinkstermaandag Federatieconcours ~
in Montfort (EXCELSIOR)
juni Federatieconcours in Eygelshoven
(EENDRACHT)
juni Vriendschapsmiddag in Geleen
(GELEEN VOORUIT)
augustus (zaterdag) Vriendschapsmiddag in
Houthem-St.Gerlach (St.MARTINUS)
augustus Federatieconcours in Nederweert
(St. LUCIE)
augustus Jubileumconcours bij 400 jarig
bestaan van Schutterij St.Urbanus
in Montfort.
september Federatieconcours in Gennep i./
(UNITAS ET FIDELITAS)
"'
september Federatieconcours in Obbicht
(CONCORDIA)
september Federatieconcours in Heksenberg
Heerlen (EDEL~EISS)

Hebt U ook evenementen?
Geef ze aan ons door voor plaatsingl
Het kost U niets!
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