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goedgekeurd

Beschermheer,
mr. dr. Ch , van Rooij
Commissaris der
Koningin in de provin
cie Limburg.

•Voorzitter,

Hub. Jongen
Heerlerheide
Tel. 04448-2934

*

Secretaris:
M. Beckers
Karel Doormanlaan 24
Reuver.
Tel. 04704-1727

•Anningtne ester:
~J. van Zijl

Schaesberg
. Tel. 04443 -1547
Giro: 1074508

•

Redaktie:
W. Pilich
Irenèlltaat 14
Nieuwenhagen
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* TeI.04443-_2.&I~~

P. Lejeune
Papenweg 62
Maastricht.

Tel.O«OO·19422

3

D E Z E MA A N D

april

1969

I

pag. 21Vuzoek van de Administrateur.
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61"Barbara~ Chevremont installeerde
Be.chermvrouwe.
7:Uitreiking Kampioenswimpels
8:Vit.eiking gouden Bondeinsignes
bij "Juliana"Versiliënbosch
lOrSolistenconcours Kaalheide
11lSolistenconcours Beesel
12:"St.Paulus"Schaesberg op het
Concertpodium.
14:Secretariaatswijzigingen,enz.
15:Overzicht over concoursen 1968.
BONDS-AGENDA
18 mei :Show-wedstrijd in Heer by Maastricht.
24-26J5l'estival in Schaesberg
1 juni:Bondsconcours in Heerlen.
29 juni:Bondsconcours in Houthem.
25-26J6:1estival in Waubach
3 aug.:Bondsconcours in Meyel.
17 aug.:Bondsconcours in Montfort.
17 aug.??? Festival in Boukoul-Swalmen.
31 aug.:ShowWedstrijd in Schaesberg.
7 sept:Bondsconcours in Kerkrade •
14 sept,Bondsconcours in Venlo.
Voor exactere gegevens kunt U terecht by:
Secretaris Beckers.
Redaktie Tamboer-Maitre
Administrateur Timmermans.
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VRIENDELIJK VERZOEK VAN DE ADMINISTRATIE
U zult het ongetwijfeld met het bestuur
eens zijn,dat een goede administratie
onmisbaar is. Vooral voor de vele aktivi
teiten van onze Bond.
MAAR ZONDER UW HULP IS DIT ONlWGELIJK.
En.in dit verband brengen wij graag het
volgende onder Uw aandacht;
WIST U•••• dat het herhaaldelijk voorkomt dat geld wordt
overgemaakt zonder dat de bestemming aangegeven
is?

WIST U•••• dat op elk stortingsformulier.links onder.een
ruimte is voor Nededelingen.daar kunt U doel
van de ptorting opschrijven.
WIST U•••• dat.als die ruimte niet groot genoeg is.ook op
de achterkant van het formulier ruimte hebt.om
te schrijven?
WIST'U •••• dat het.ook nu nog voorkomt dat korpsen het in
schrijfgeld voor conoursen e.d.pas laat na het
concours overmaken.meestal nadat er onnodig
schrijfwerk en portokosten Gemaakt zijn?
WIST U•••• dat wij hopen.dat U begrip hebt voor ons streven
dat uiteindelijk voor_ons aller belang is?
VaST U..•• en we dreigen niet sraag.àat we di t n i et Lang e r
meer kunnen verantwoorden,we ·menen dat we nu zo

ver zijn om ieèers medewerking te vragen omook
onze administratie rond te krijgen zonder al te
veel extra schrijfwerk?
DAARON VRAGEN WE •••• iedere secretariaatswijziging zo snel
mogelijk door te geven aan de Administratie.Wij
zorgen dan voor doorzending aan de Jondssecreta
r-Ls d e Districtssecretaris er. de a..daktie.
DAAROY. VI~GEN WE •••• Alle betalingen te doen op Giro en wel
op nunmer:1750143 t.n.v.C.H.Timmermans Parkstr.7
in Steyl-Tegelen.(denk er wel aan steeds de be
stemming op te geven en als U ~eerdere posten
overmaakt.dan deze even specificeren)
DAAROM VRAGEN WE •••• conoursgelden VOOR SLUITINGSDATUM over
te maken.
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Dan,in verband met de verdeling van de Leerlingensubsidie.
zouden we graag zo snel mogelijk van alle verenigingen een
ij:PLETE ledenlijst en een aparte lijst van de in opleiding
leerlingen ontvangen.(naam-adr.s-geboortedatum}
Natuurlijk moet U deze lijsten ook aan de Administratie zen
den.Na ontvangst van deze lijsten kan de Pennin~eester tot
betaling overgaan.
Nog eens zullen we de verschillende -te betalen-bedragen
de revue laten passeren:
SOLISTENWEDSTR JDEN: Solist •••••••••••••••• f. 4,
Jeugd tlm le afd.
Duo of Trio ••••••.•••• f. 6,
wartet of ensemble ••• f. 9,
Afd.Uitm.-Ere-Sup.
SOlist ••..•.•.•••••••••••••• f· 6,
Duo of Trio ••••••.•••.•••.•• f. 9 ,.
I
h i
ld bij'
wartet of ensemble •••••••••• f .12 ,
nsc r jfge
'Toetreding als Bondslid f. 10,
Jaarlijkse contributie f. 10,.
Abonnementsgeld voor de Tamboer-Maitre:
Eerste 5 exemplaren: f.10,. (deze zijn voor elke ver.nodig)
Tweede 5 exemplaren, f. 8,75
Derde 5 exemplaren: f. 7,50
Voor meerdere exemplaren blijft de prys f. 1,50 per ex.
Deze abonnemetsgelden zijn incl.portokosten.
Inschrijfgeld concoursen is gewijzigd en bedraagt nu f.20,_.
(zonder restitutie)Bij niet opkomen,zonder geldige reden,
vervalt bet inschrijfgeld aan de Bond.
Inschrijfgeld bij Kampioensconcours: f. 25,-.
Ook hier geldt,bij niet opkomen,het vervallen aan de Bond.

•
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Tot slot willen we nog opmerken,dat U altijd een beroep op
ons kunt doen,in alle (zonder uitzondering)gevallen.
Maar dan moeten wij ook op U kunnen rekenen voor wat mede
werking betreft in alle genoemde punten.
Mogen we daarop rekenen? ••.•.•.••••.•...•... Dank U.

Administra tie Limb.Bond.v.Tamboerkorpsen,
C•H. TimmenDans
Parks*raat
7
Steyl-Tegelen
tel:04706-2748
giro:1750143
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NIEUWS UIT DE DISTRICTEN

========_.=======_ •••• ====

DISTRICT I

=;~~~:-~Loco-bUrgemeester Rutten van Schaesberg heeft op

zaterdag 8 febr.in "'t BERBKE" de 18 majorettes
tellende show-groep van St.Barbara G/A.geinstal
leerd,waarbij hij tevens de nieuwe uniformen aan
de groep overhandigde.
Deze uniformen vertegenwoordigen een waarde van
ongeveer f.5000,-.
De installatie en overdracht vonden plaats tydens
een gezellige avond.
Zondagmiddag, tijdens een muzikale rondgang,presenteerden de
Majorettes zich onder leiding van de Miss Majorette J.Janssen
aan de inwomers van Schaesberg.
St.Barbara G/A.mocht de eervolle uitnodiging ontvangen om
deel te nemen aan het Bloemencorso in Hillegom.
DISTRICT II
Tn Heer is men vastbesloten de aangekondigde Show-wedstrijd
op zondag 18 mei in de Sporthal in Heer te houden.
De medewerking van het Gemeentebestuur is reeds verzekerd,
"De Grote Prijs van Heer" is voorgesteld als hoofdprijs.
Het is voor alle korpsen goed,vooral die korpsen die het
accent op show gaan leggen,bijv.door instellen van showen
majorette groepen,die hun waarde nog moeten bewijzen.
Men zal nog een keer de inschrijf formulieren rondzenden,
de reeds ingeschreven korpsen hebben hun woord gestand
gedaan.
In Houthem is men nu zover gevorderd dat de organisatie van
het Bondsconcours op 29 juni rond is.

DISTRICT III
De pas gefuseerde korpsen Wilhelmina en Manuela
hielden op 8 febr.de eerste gezamelijke verga
dering.Het nieuwe bestuur zal er zo uit zien:
Voorzitter: hr.van Vlimmeren.
Secretaris: hr.J.Pool Marshallsingel 52 Heerlerheide
Panningm. :hr.Peeters---2e voorzitter:hr.Boosten
2e aec r-, :hr.Ottenbros.
Het financiele verslag gaf een batig saldo te zien.
De vergadering gaf het Bestuur ·de opdracht de Koninklijke
Goedkeuring van de statuten te verkrijgen.
Hiermede is deze fusie een feit.We hopen:SUCCESVOL/

5
Nog uit District lIl:
De organisatie van het eerste Bonds
concours-dit seizoen-door Olympia is
rond.Datum is 1 juni.Marswedstrijden
worden gehouden op verhard wegdèk.
Dwanghekken zullen voor d~gelijke af
zetting zorgen.
In een 60 meter lange feesttent zullen
zaterdag 30 en zondag 31 mei festivals
worden gehouden.
Voor een uitstekende geluidsinstallatie
zal worden gezorgd.Men ril niets aan 't
toeval overlaten.
Van de overige districten werd geen nieuws gemeld.
Onze voorzitter Hub.Jongen is opnieuw in het Heerlense
Ziekenhuis opgenomen. nadat hij,na een vergade.
or
onze Bond,onwel was geworden. Namens ons allen
we hem een snelle genezing en terugkeer in familiekring.

MUZIEK voor:

**
**

accordeon- orkesten
slagwe rk-soli
mandoline orkesten
11
-duetten
accordeon- soH
"
-trto's
11
-kwartetten
pijperkorps en
vindt U bij de speciaal - ui tgeverij
"KRlPS - MU ZIEK 11
Thorbeckelaan 71, Den Haag. Tel. 070-689655
Catalo gus op aanvraag
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TE KOOP GEVRAAGD: 1 stel bekkens

:: Fluit en Tamboer
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1 grote trom

korps
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enige kleine trommen
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KON.ERK.KLAROENKORPS EN DRUMBAND "ST.BARBARA" CHEVREMONT
INSTALLEERDE· HAAR "SCHIRMHERRIN" BIJ VIJFJARIG BESTAAN
De dag van het eerste lustrum(26 jan)is voor deze sympathieke
vereniging een niet te vergeten gebeurtenis geweest.niet in
het minst door het hoge bezoek van HH.Exc.Fürst en Fürstin
zur Lippe.
Om 5 uur werd in een kleurige entourage en mooie
opstelling eèn feestvergadering gehouden.
De installatie van de Fürstin als Beschermvrouwe
was het hoogtepunt.De Fürstin betrad in gezelschap van haar
gemaal en Herr Mehlkopf van de Internationale Vereniging van
Spielmannzüge.voorafgegaan door de erevoorzitter van Barbara
de zaal,onder applaus van alle aanwezigen.
Het verenigings-insigne-een oorkonde-een prachtige
foto van "haar"korps werden haar aangeboden.Het jongste lid
bood bloemen aan en werd met een "vorstelijk" kusje beloond.
De Fürstin dankte in hartelijke woorden voor de mooie dag,de
goede muziek en voor de eer aan haar en haar gemaal gedaan.
"Muziek is zonder grenzen"sprak zij ,en zij besloot met
de
wens uit te spreken,dat een hernieuwd bezoek van"haar korps"
aan haar "Schloss" niet te lang zou uitblijven.
Ook de Fürst dankle voor de eer en beloofde aan
St.Barbara bijstand op "ander" terrein,hij had tenminste
gezorgd voor een levensgrote zak met "·Bonbons "meegebracht.
Hierna werden enkele bestuursleden,die vanaf de
oprichting hadden meegewerkt gehuldigd,de oprichter,momen
teel werkzaam als financiele wonderdoener werd beloond voor
zijn vele werk met een prachtige friese straatklok en met 'n
mooi schoorsteenplaquette.Op zijn beurt schOnk hr. Vonken 'n
nieuwe overslagtrom aan zijn korps.Het gehele bestuur en de
leden die alle vijf jaren hadden meegewerkt werden daarna in
een spontane hulde betrokken,een hulde waarin ook de pas
gernstalleerde Beschermvrouwe niet achter bleef.
Het aktieve Damescomité werd in de bloemetjes ge
zet.Zij boden als dank voor de bloemen een geschenk onder
couvert aan en daarnaast nogeens 5 tenortrommen,voorwaar 'n
welkom geschenk.
Ook hr.Mehlkopf bleef niet achter en bood-omder
uitspreken-van een gloedvolle speech-een couvert aan.
Daarne..
oegon een receptie van een formidabele om
vang.De Pastoor ging voor met gelukwensen en dank aan het
korps voor het vele werk voor de jeugd.
Wilhelmina Holz bracht een muzikale hulde onder
leiding van haar directeur hr.Vlieks.Ook de beide korpsen

....
7
ui t Che\l'remont "Voorwaarts" en Kon.Har.Philomena" brachten
muzikale huldes.
We zagen af\l'aardigingen \l'an \l'ele \l'erenigingen uit de
omge\l'ing,daarnaast ook korpsen \l'an onze bond,zoals: One Ge
noegen '56 uit Kaalheide,Prins Bernhard uit Waubach,St.Pau
lue en St.Barbars G/A.beiden uit Schaesberg.
Het was erg jammer dat zoveel \l'an de goede wensen en
hartelijke woorden verloren gingen door een "onwillige" ge
luidsinstallatie.
St.Barbars besloot deze mooie dag met een feestavond
met hun aanwezige ouders zijn d' jeugdige leden nag lang sa
men gebleven.
We hopen dat St.Barbars nog lang haar werk voor onze
muzikale jeugd zal blijven voortzetten,op de juiste wijze,
en gezien het hardwerkende bestuur twijfelen we daar niet
aan.
Wij ,van uw redaktie,hebben ons werk deze keer zo on
opvallend gadaan,dat we nog niet eens zijn opgemerkt •
• pl.
UITREIKINGEN VAN KAMPIOENSWIMPELS
Van verschillende zyden bereikten ons krsntenknipsels,waarin
van Wimpeluitreikingen verslag werd gegeven.
DRUMBAND FANFARE E~NSGEZINDHEID
FLUIT~~P~ JUL~4NA
In Brschterbeek werd de wimpel
In rey~ I wel let fluit
uitgereikt door hr.Beckers, de
en tamboerkorps gehuldigd.
Bondssecretaris.Hij feliciteerHier had burgemeester Drs.
de,dit veelal uit jonge leden
Heemskerk de eer van het••
bestaande korps,met hun ijveruitreiken voor zich opge
durf-en goede geest,die zeker
eist.Hij ~eed dit met een
tot successen moet leiden.
toepasselljk woord en \l'eel
felici táties.
Burgemeester en Pastoor droegen
met hun woorden bij aan de trots Ir.Horsmans,de beschermheer,
sprak"zijn"leden toe ,hij had
van dit korpe.Vele verenigingen
dankwoorden voor de persoon
droegen hun gelukwensen aan,wel
lijke inzet \l'an leden en de
vergezeld van de gebruikelijke
instructeur,een inzet,die nu
enveloppes.De aanwezigheid van
tot dit resultaat had geleid.
ons aller bekende Pierre Cnoops
Pastoor
Wolf zei blij te zyn
droeg veel bij om de stemming
met
het
bloeiende
verenigings
tot een hoog peil te brengen.
leven
in
zijn
parochie.
De voorzitter van de Fanfare
Herhaaldelijk is al bewezen,
sloot de drukke receptie met
dat men in Pey-Echt uit het
dankwoorden aan allen en vooral
goede
hout is gesneden.
aan de leider van de Drumband.
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GOUDEN BONDSINSIGNES
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Flui t en Tamboerkorps "JULIANA" '21" Versilienbosch,heeft de
eer de eerste "bondsinsignes in goud" aan een drietal van
haar leden uitgereikt te krijgen VOOr hun 40-jarig trouwe
lidmaatschap.
De jubilarissen werden naar
Als laatste en nog aktief
de feestzaal"Romantica" belid-als tamboer-was het de
geleid door Jeugddrumband
beurt aan Jo Kastermans.
Manuela.
Hr.v.Boxtel meende dat het
Hr.van Boxtel,de nog vrij
wel een hele prestatie was
jonge maar zeer energieke
om 40 jaar aktief met het
voorzitter van "Juliana"
korps mee op te trekken en
opende de plechtigheid om
te spelen.Al gaat het bij
als eerste de Jubilarissen
langere tochten niet meer
te huldigen.Als eers~e felizo best,aldus hr.v.Boxtel,
ei teerde hij A.Kastermans Sr.
op de kortere trajecten is
de"nestor" van Juliana met
"d'r Jo"nog best.Jo werd
zijn 15ste verjaardag en hij
als voorbeeld voor de jon
hoopte dat"OPA"Kastennans
geren gesteld.Veel lof had
nog vele jaren in goede gede voorzitter voor het ge
zondheid mag beleven.Hij
duld en de manier waarop
dankte hem voor het vele werk
Jo de jeugd instrueerde.
gedaan in het belang van zijn
Spreker memoreerde tevens
"Juliana" • Namens het korps 'n
ast de jubilaris instruc
verenigingsmedaille aan.
teur was van enkele drumJ .Bt'uystens kreeg eveneens 'n
bands.
verenigingsmedaille opgespeld.
De lovende woorden van de
De spreker memoreerde het vele voorzitter werden steeds on
'werk dat Keub (zoals zijn vele
derstreept door een enthou
vrienden hem ncemen Ivoo r
het
siast gespeeld "Lang zal hy, ol.
korps gedaan heeft als oudleven"door het korps.
,"""
ins'tructeur en tamboer-mai tre.
De drumband "Manuela", waar
Hr.van Boxtel stelde vast,dat
van Jo Kastermans instruc
de vele successen die Juliana
teur is,bracht een klinkenin deze veertig jaren heeft
de ae r-ena. •
geboekt,heel veel heeft bijge
dragen.Hij dankte hem mede na
mens het korps van ganser harte.
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Het hoogtepunt van deze plechtigheid was de aanbieding van
de goudenspelden van de Limb.Bond v.Tamboerkorpsen,aan de
jubila rl "sen.
De Bondsvoorzitter,hr.Hub.Jongen,verge
zeld door een bijna voltallig bondsbestuur
feliciteerde A.Kastermans Sr. als een de~
medeoprichters van de Limb.Bond,op de eer
ste plaats met zijn 75e verjaardag.
Hr. Jongen dankte de jubilaris vOOr zijn
werk,~edaan in de zo moeilijke beginperio
de van onze Bond.

.

Eij s pe Ld e je jubilaris het gouden insigne op en de hierbij
behorende oorkonde werd overhandigd.
De heren J .Bruystens en Jo Kastermans kregen het Bondsinsig
ne en de oorkondes aangeboden door het Bestuur van District
3.in de persoon van de Districtsvoorzitter.
De gelegenheid .tot felicitatie,eigelijk bedoeld als een in
tiem gebeuren,groeide uit tot een formele receptie,die dan
ook een uur langer duurde dan geplans was.
Vele afvaardigingen van zusterkorpsen maakten hun opwachting
en boden hun gelukwensen aan.We zagen o.a.het Schalmeienkarps
"Gll1ck Auf" Heerlerheide-St.Barbara G.A~ Kakert-Schaesberg
Olympia" Heerlen-"St.Antonius" Treebeek-"St.Gertrudis"Jabeek.
rl.anuelB was voorgegaan in de serenade, "Jong Leven" Brunssum
en "Edelweiss"Heksenberg bleven niet achter.
De Jubilarissen werden door "Jong Leven" met muziek naar hun
woonstee gebracht.
's Avonds werd de jubilarissen een feestavond aangeboden in
de zaal "Romantica" ,het show- en dansorkest "de \\'ilco 's"
verzorgde op haar manier een gezellige avond.
Tijdens dit feestbal werden nog de

~,
I
1

verenigingsmedailles Ilvan Verdiens te"

aangeboden aan de dames van Boxtel
en Mestrini.

j
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dvertentieadvertentieadvertentieadvertentieadvertentieadve
TE KOOP GEVRAAGD
een goede 2e handse Stencilmachine.
Als U er een voor ons heeft,dan gaarne een klein
berichtje over de kosten.
W.G.van de Vlag
Dl\IJM P>A"" W. N.K.
Brandstraat 147
5"",\"<.1,, .. 101.
Simpelveld.
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SOLISTENCONCOURS IN DISTRICT I
Op zondag 16 maart werd door"Ons Genoegen'56"Kaalheide dit
concours georganiseerd. Zoals we dat van "Ons Genoegen" wel
gewend zijn,was de organisatie perfect te noemen.
Het aantal deelnemers viel tegen,niet meer dan 40 solis
ten lieten hun kunnen beluisteren. Viel de kwanditeit tegen,
de kwaliteit was des te beter,slechts sporadisch werd een
2e prij s toegekend.
'
De uitgestelde Carnavalsoptochten in de Omgeving zullen
wel debet hieraan zijn geweest.Men had echt beter verdiend.
Hr.Jochems uit Roermond zorgde voor een vakkundige be
oordeling en was vol lof over het gebodene.
H.Franssen van St.Paulus Schaesberg toonde zich de beste
solist door met"Full Out" van S.Egberts in de Sup.Afdeling
liefst 57 punten te behalen.
Uitslagen van de 3 hoogst geplaatste solisten,
Jeugd afd. ,I1.Rinkens 54 pnt.(le prys met 10f)-A.Wever met
53 pnt.(le prys) en w.Wever(le prys)Deze drie
jeugdige solist sn zijn van"Wilhelmina"Holz.
3e afd. , P.Vonken 52i pnt (Ie pr.)St.Barbara Chevremont
R.de Groot 49 pnt(le pr.)Wilhelmina Holz
R.de Boer 48i pnt(le pr.)St.Barbara Chevremont
2e afd.
R.Ruitenschild 54 pnt (Ie pr.) Wilhelmina Holz
Ie afd. : L.Plum 51; pnt en W.de Groot 51t pnt,beiden van
Wilhelmina Holz,een eerste prys.
Afd.Uitm.: P.Paffen 52i pnt(le pr.)Aloysiana Schaesberg.
Ere afd. ,J.Wetzelaer 54t pnt (Ie pr.met 10f)Wilhelmina
G.Kwakelaar 54i pnt (Ie pr.met 10f)Barbara G.A.
N.Jàgers 52i pnt (Is pr.)Barbara G.A.Kakert.
Sup.afd.: H.Franssen 57 pnt (Ie pr.met 10f)St.Paulus
H.Paulssen 55 pnt (Ie pr.met 10f)Wilhelmina
F~Trompetter 51t pnt.(le prys)Wilhelmina.
Duo's
H~.ennens-Diederen 52i pnt.(le pr.) van Blauw-W~t
Kerkrade.
..
Thomas-Mennens 52i pnt(le pr.)St.pancratlus Nulland
Kleybergs-ThoIDassen 51i pnt (Ie pr.) van
Blauw-Wit uit Kerkrade.
Kwartetten: Hanneman~Wever-Werching-Ruitenschild51i pnt.
(Ie pr.) Wilhelmina Holz.
Thomassen-Kleybergs.Mennens-Haren met 4Bi pnt.(le)
van Blauw-Wit Kerkrade.
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Goede muziek werd geboden door ruim 70 solisten en
ensembles.Een bekwame jury in de persoon van hr.Jochems
een geschikte zaal,een dankbaar publiek en een echt pri
ma organisatie door de drumband van Schutterij uit Beesel
"St.GEORGIUS EN SEBASTIANUS".
Al deze factoren zorgden voor een in alle opzichten
geslaagd concours.Tegen half drie kon voorzitter Hermans
van de organiserende vereniging,deheren Beekers en Tim
mermans van de Bond,hr.Jochems als jurylid en alle deel
nemers en luisteraars welkom heten en het concours werd
geopend •
Enkele goede uitschieters met een eerste prijs met
lof en het grote aantal eerste prijzen,dat werd toegekend
geven een prachtig beeld van de uitstekende prestaties,
die hier geleverd zijn.
Alle bewondering voor hr.Jochems,die ongeveer zeven
uren-met een kleine onderbreking-zijn werk op d~ van hem
wel bekende uitstekende en eerlijke manier verrichtte.In
de kleine onderbreking werd hij door Mevr.Hermans op een
prima verzorgde koffietafel onthaald.
Tegen 9 uur kon hr.Hermans de uitslagen bekend maken.
Namens de L/B/T.dankte hr.Timmermans hr.Jochems voor zijn
werk,dat met kundigheid en vooral plezier ,in het belang
van onze Bond en haar leden,werd gedaan. De deelnemers
dankte hij voor hun ijver en hij betrok ook de instructeurs
in zijn dank.Hr.Timmermans toonde zich verheugd dat ook het
bondssolistenconcours door St.Georgiue en Sebaetianus zal
worden georganiseerd omdat gebleken is dat de organisatie
hier in goede handen is geweest.In aansluiting hieraan
wenste hij de winnars van eerste prijzen,nu al vast succes
op het Bondssolistenconcours,op 20 april a.s.
De nrijzen:4 bekers en 2 medailles werden gewonnen door:
Bèst~ Tamboer:E.Crins(st.G&Seb)Beesel 502 pnt le pr.+ lof
Beste Fluitist:P.Ritzen(Heide Swalmen)52i pnt le prys.
Beste Klaroen:F.Jeurnink(St.P.Kelpen) 55 pnt le pr.+ lof
Beste Jeugdsolist:T.Crins en P.Ickenroth (Beesel) beiden
55 pnt. le pr.+lof.
Beste Ensembles:E.Schouwenburg-R.Timmermans-R.Timmermans
(Steyl'61)fluiten en trom 52! pnt.le pr+lof
DANK U ORGANISATOREN,U HEBT DE BOND EEN DIENST BEWEZEN.
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SIftT PAULUS UIT SCHAESBERG

.======......z • • • • • • • • • • =.

:OP•••CONCERT

PODIUM
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Op uitnodiging van Fanfare Eendracht was Sint
Paulus als gastcorps op het Winterconcert van
de Nieuwenhaagse Fanfare.Samen met de Fanfare
en de Harmonie St.Caeci1ia uit Geul1e
zouden
de Schaesbergenaren het concert verzorgén.
Hr.Boermans.voorzitter van Eendracht,kon in 't
welkomstwoord een zaal vol muziekliefhebbers,
waaronder als eregasten Mgr.Roneken de voorzit
ter van de Limb.Bond v.Muziekgez1eschappen , en
onze voorzitter hr.Hub.Jongen met echtgenote.
Ook vele dirigenten zagen we in de zaal.
~
~et deze uitnodiging,zo sprak hr.Boermans, 10s~
sen wij een belofte in. Een belofte gedaan op "t
Kampioensconcours in Heythuizen waar St.Paulus
de Wimpel won.We zeiden tDen dat we dit corps
de ge1ege eid zouden geven eens aan een "echt Concert"mee
te werken.Zo zullen we alle Limburgse Muziekliefhebbers in
de gelegenheid stellen om deze zijde van onze rijke lim
burgse muziektraditie te leren kennen en iedereen ervan te
overtuigen dat ook door deze Trommel-en Fluitkorpsen al op
hoog niveau wordt gemusiseerd.
Fanfare Eendracht o.l.v.hr.Erkens opende het concert
met enkele klassieke w~rken.Dit optreden was ietà voor de
fijnproevers.Opva11end veel jeugdige muzikanten onder de
1eden.Dit kOrps gaf een demonstratie van technisCh muzi
kaal kunnen.Hier was een~~opkorps~aan het werk.
Hàrmonie St.Caeci1ia speelde een tweetal klassieke werk
ken,waarna dit-pas gepromoveerde-korps(naar de Sup.Afd.)
populaire muziek liet be1uisteren,dat zeer in de smaak viel.
Tussen beide korpsen in,had St.Paulus 0.1.v.W.Pi1ich,het ~
muzikale visitekaartje gepresenteerd met de Jubi1eummars.
Schijnbaar geinspireerd door haar "grote"voorgangers,groeide
St. Paulus in Tango Militaire naar een hoogtepunt.Maar in de
"be1gise parachutistenmars"inarrangement van W.Pi1ich,exce1
leerde St.Paulus op grootse manier.Dit optreden was verzorgd
tot in de kleinste detai1s.Persoon1ijk vond ik het experiment
om de "concertf1uit"te gebruiken,zeer geslaagd. Een compliment
aan de jeugdige solist,hij beschikt over een toonzuiverheid •••
om jaloers op te zijn.
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Een daverend applaus,na ieder numme~warm van voordracht en
technisch af-beloonde de St.Paulus mannen.
Sint Paulus liet een grote indruk achter.
Een mooier compliment kon dit korp~ met haar sympathiek-hard
werkend-bestuur niet aanbieden aaqvoorzitter en bestuu~ van
de L.B.T.Een welgemeende felicitatie aan dirigent W.Pilich
voor de manier waarop hij zijn korps leidde.Hij heeft hiermee
bewezen dat de hoogst geklasseerde korpsen van onze bond een
plaats ingeruimd dienen te krijgen bij het a.s.Wereld Muziek
Concours in Kerkrade,en wel mp het concertpodium en niet meer
in de marswedstrijden in het Sportpark,waar zoveel van hun
mooie muziek verloren gaat.
Een glunderende Bondsvoorzitter,in de persoon van meneer
Hub.Jongen bracht na afloop van het concert,samen met voorzit
ter Mgr.Roneken
dank en hulde aan alle muzikanten
die voor dit auditorium geconcerteerd hadden.Een bijzonder
woord van dank aan Fanfare Eendracht in de persoon van haar
voorzitter hr.Boermans voor dit initiatief."Ik hoop dat Uw
voorbeeld ook in andere plaatsen navolging zal vinden"waren
de laatste woorden van onze voorzitter.
Bij deze woorden sluit ik mij graag aan,want alleen dan
kunnen we bewijzen dat onze muziek-van alle soorten tamboer
korpsen-rechten heeft verworven in het limburgse muziekleven.
-pl

n.moederscheim &zn
voor
uniformen
en
uitmon ste ringen
UNIFORPlKLEERMAKERIJ
Heerlerweg 49
Bongerd
5

tel.04446-1281
te1.04446-1788
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SECRETARIAATSWIJZIGINGEN
Fluit en Tamboerkorps Schutterij "Wilhelmina"Hingen-Echt.
vroeger:Fred.Scheren
Hoogveldseweg 38 Hingen-Echt
nu
:H.G.Th.Janssen Hoogveldseweg 28 Hingen-Echt.
Klaroenkorps " St. Urbanus" Maasniel.
vroeger:F.Cox Raadhuisstraat 35 Maasniel.Nieuw adres:
F.Cox Kast.Heysterumstr,9 Maasniel gem.Roermond.
Jeugddrumband "Fa tima" Weert.
vroeger:P.M.Tobben Nieuwstraat 86 Weert
nu
:H.Doezl
Nieuwstraat 56 Weert

VDrumband " de Klaroen" Venlo.
nu:P.C.M.Moors Vinckenhofstraat 38 Venlo.

l/

Flui t en TBJIlboerkorps "Prins Jlernhard" Waubach.
vr oeger :M. J . s ys t e rman s Gravenweg Waubach
nu
: H.Jurgens
Emmastraat 28 Waubach.

, Klaroenkorps "St .Rochus" Pey_Echt
;~ok hier is de secretaris verhuisd,van Herderstraat 4 naar
Durg.Meeuwissenstr.12 in Pey-Echt.Secr.is de heer ~.Graus.
Drumband "Werk Naar Krachten" Simpelveld.
vroeger:H.van Loo Bulkumsbroek 18 Simpelveld
nu :W.G.van de Vlag Brandstraat 147 Simpelveld.
NIEUWE LIDKORPSEN

ti

IJ

Drumband Schutterij "st. Joris" Wessem,District IV.
secr. A.Dencer Mun*straat 4 Wessem.

en Trommelkorps "Vriendschapskring" Roermond.
ti Klaroen
ingedeeld in District IV.Secr.:H.Tobben Burg.Geraedtstr.26
Roermond.

·v

Drumband Fanfare "Eendracht Maakt Macht" E.M.M.Heyen (L)
see r , :J.Terpstra Hoofdstraat 19 Heyen. District VI.

en Trommelkorps Kon.Harmonie "Ste.Cécile"Eysden
V Klaroen
Secr.J.Deckers Kapelkestr.23b Eysden (distrid II)
WELKOM IN ONZE BOND.
VRIENDEN.V~N H~RTE

De Drumband van de Schutterij" St.Martinus" uit Asenray
Roermond heeft,jammer genoeg,door liqUidatie bedankt als
lid van onze bond.
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MUZIEKCENTRALE

MAIIKT 10· 112

ZO JUIST VERSCHENEN:
"ETUDES, VOORDRACHTSTUKKEN en SOLOS voor KLAFtOEN"
samenstelling: S.Egberts-Th.Smits.
In dit dubbele album zUn de exameneisen opgenomen voor de dipio
mas A t/m 0 van de diverse federaties, voor klaroenen (Bes) en
~as Klapuen. Bruikbaar voor de nog weinig geoefende, ~n vaar de
gevorde~ blazers.
NIEUWE

~ERKEN:voor

tamboerkorpsen met Bes bezetting.

Th.van Canlpen en d"(cluse-

La Chevalier tempête 11
Par la Villa
S. Egberts - Th. Smi ts
" Vall Cha-cha-cha "
ti
Fantasie Populair I 11
" Fantasie Populair 11 "
voor Tamboerkorpsen met Es Trompetten en Bas Trompet :
S.Egberts - Th.Smits
" Holland Cha-cha-cha"
ti

11

11

SOLISTENllIERKEN.
Haast Ben groot aantal werken voor Solo, duos en Trias, en Concer
ten voor Slagwerkinstrumenten hebben wij nog dive.rse albums, o.a.
van 8RBrikaanS6 uitgaven.
ZICHTZEf'lDINGEN .Graag zijn wij U van dienst met uitgebreide zicht 
zenrli0gen van drumband-werken. Gelieve wel duidelUkop te geven
voor welke samenstelling U belangstelling hebt en voor welke afde
ling U ze nodig hebt.
KATALOGUS.Vraagt onze uitgebreide katalogus met laatste supplement.
Ook kunnen wU U van dienst zijn met enige grammofoon platen va~
drumlJands •
UMJr superieur slagwerk slechts één merk

~

"

R0 YAL

ti

,

t

Vraagt uitgebreide katalogus van trommen, onderdelen en vellen,
waaronder de beroemde "UEATHER KING" plastic vellen.
De basta blaasinstrumenten voor Uw Klaroen- of Trompetterkorps
"GEBR.
DE
PRINS"!!
WU kunnen U instrumenten leveren naar Uw keus, in Bss of Es,
met ventiel in Es/Bes, Es/Des, of elke andere gewenste stemming,
ook de bes-in&trumenten

TIE ROL F F -
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mU ZIE

K eEN TRA LEI ROOSENDAAL.
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Muziekbond

