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steel de show met seezo
"Daar komt de muziek!"
Ja, die muziek, onmisbaar middelpunt
van optochten en volksfeesten .:
Keurig en fleurig, want het oog wil héél wat.
Steel de show met Seezo.
Laat u vrijblijvend informeren over Seezo
uniformen met de unieke nazorg.
Harmonie- en fanfare-,tamboer· en
majorette-uniformen.
Alle fournituren.
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NIEUWS VAN DE ADMINISTRATIE.
80NDSCONCOURSEN.

LIMBURGSE
KAMPIOENSWEDSTRIJDEN

23 sep. St. Oda Boshoven-Weert
(wegens 25·jarig bestaan)

2 dec, Rodahal Kerkrade

ADRESWIJZIGING
District Kerkrade
Jeugddrumband Blauw-Wit Kerkrade
voorheen: P. Wegh, Kennedvlaan 67,
Eygelshoven
W,ans: H. Kuit, Evertstraat 84, Kerkrade.
District Maastricht
Drumband Fanfare Concordia Einiq
hausen.
voorheen: X. Schlössels, Heistraat 57.
. Einîghausen
thans: A. Lichteveld. Grasbroekstraat 6,
Limbrlcht. Tel. 04490-4980.
District Heerlen
Jeugddrumband Olympia Heerlen.
voorheen: H. v.d. Berg, Dr. Philipsstraat
23, Hoensbroek
thans: W. Stijfs, Joh. Vermeerstraat 2,
Heerlen, tel. 045-712389.

District Venray
Drumband Kronenberg, Sevenum
voorheen: Mevr. Kusters-Janssen, Simons
straat 18, Sevenum
thans: F. Baeten, Heuvelsestraat 12
Sevenum
'

BEDANKT ALS LID
Drumband Don Bosco, Maastricht
NIEUWE LIDKORPSEN
Drumband Harmonie St. Rosa, Sibbe
Yzeren. Ingedeeld in district Maastrîcht.
Secr.: J. Heuts, Bergstraat 68, Sibbe
Drumband St. Agatha, Haelen. Ingedeeld
in district Roermond.
Secr. J. Hendrix, Violier 3, Haelen.

AKERSTRAAT 96·98

SPEKHOLZERHEIDE

,uw

TEL. 045-413438

VERTROUWENSADRES

Uit voorraad leverbaar het grootste assortiment op het gebled van slagwerk,
klaroenen, fluiten en toebehoor.

L

CONCERTTROMMEN
MARSTROMMEN

ROYAL, PREMIER, LUDWIG, WILEY.

PARADE- en DIEPTETROMMEN

ROYAL, WILEY, STAR, BEVERLEY, KINGS
AJAX, PREMIER.

ROYAL, SUPTON, WILEY, KINGS.

Luxieuze modellen met perloid bekleding in diverse kleuren.
Metalen profielbanden, dubbelspanbaar • plastic vellen met automatisch of semie
automatisch snaarmechantek.

OVERSLAGTROMMEN

ROYAL, KINGS, WILEY.

in diverse afmetingen, met houten of metalen profielbanden.

KLAROENEN

SUPTON, MAHILLON, VAN E'NGELEN

In bes. of es-bes, altklaroen, jachthoorn, bazuin, basklaroen in fond, recht of
trombone-model. sousaphoon

PIJPt:RFLUITEN
LYRA'S

SANDNER (metaal), KLINGSON, PASTALIT
KLIER

In chromatische en diatonische uitvoering, prachtig-e modellen.
In elke gewenste stemming leverbaar.
Zware nylon staarten in elke gewenste kleur.

LEERWERK en FOUDRALEN
Ons leerwerk is uniek. zeer soepel, onverslijtbaar, afwasbaar. en daarbij
z eer goedkoop.
In alle uitvoeringen leverbaar.

TOEBEHOOR

I
f
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Alle merken plastic vellen, w. o. Weather King t Buffalo, Star, Everplay, Kings.
Alle methodes voor slagwerk, klaroenen enz ,

VAKKUNDIGE ,EIGEN REPARATIE-INRICHTING

BOETPLICHTIGE
DISTRICTSVERGADERINGEN

Onze districtsvergaderingen in de maand
ok tober zullen plaats vinden op de na
volgende data:
District Weert:
5 oktober, Gemeenschapshuis Trefcentrum,
Grathemerweg 69, Kelpen-Oler. Aanvang
20.00 uur.
District Roermond:

6 oktober, in zaal J. Geelen, Markt 1,
~Montfort.

Aanvang 15.00 uur.

Distric1 Venray:
12 oktober, in het Gemeenschapshuis,
Henslniusplein, Venray. Aanvang 20.00
uur,

District Venlo:
13 oktober, in het Trefcentrum, Hen
drlkxstraat, Venlo. Aanvang 14.30 uur.
DiJtrieten Heerten en Kerkrade
19 oktober Stad Heerlen, Sittarderweg
143·145, Heerlen. Aanvang 20.00 uur.
District Maastricht
20 oktober. in het Ontmoetingscentrum
"Aan de Wan", Eindstraat 32 te Heer.
Aanvang 14.30 uur.
Voor verloting "Bondsconcours 1974"
komen enkel korpsen in aanmerking
welke voldoen aan de voorwaarden qe
steld in het wedstrijdreglement, art. 1
en 2.

GESLAAGD BONDSCONCOURS TE KAKERT-SCHAESBERG OP 19 AUGUSTUS
TRIOMF VOOR "PRINSES MARIJKE" HEERLERBAAN

De Kakert - een gemeenschap in Schaesberg - was weer in de ban van showen muziek.
Deze kleine, maar hechte gemeenschap beleefde dit weekend een ware invasie van tarn
boerkorpsenen majorettenqroepen. Om dit 2e bondstreffen hadden de organisatoren,

de showband St. Barbara G.A., een héél feest gebouwd. Het begon reeds op vrijdag met
een "Kakerts feest". Medewerking verleenden de Kon. Fanfare Atovsiana Schaesberg
met een muzikale wandeling door de Kakert en een goed geslaagd concert in de feest
tent. De 5jeeter Knap Kapel zorgden de verdere avond VOOT de juiste stemming. Zater
dag 18 augustus was een festival geprogrammeerd. Hieraan namen een 10-tal korpsen
deel. Door het bezoek van een vijftal Duitse korpsen kreeg dit feest een internationaal
allure.
Ue hoofdschotel van dit feestelijk weekend was het bondsconcours. De organisatoren
"""adden niets aan het toeval overgelaten om dit tweede bondstreffen te doen slagen en
verdienen hiervoor een grote pluim. Het groen omzoomde sportterrein, waar het con
cours plaats vond, was op een voortreffelijke wi~ze ingericht. De ingelaste majorette
wedstrijd was een fleurig intermezzo en trok uiteraard veel belangstelling. Het talrijke
publiek was zeer dankbaar voor het gebodene en was zeer gul met applaus, waarvan de
showkorpsen het leeuwendeel voor zich opeisten. Het jurv-tearn, de heren A.M. Janssen
uit Amsterdam, K. Smits uit Ede en J. Comaerts uit Eijs-Wittem waren niet zo gul als
menig supporter wel zou wensen. Van de 10 deelnemende korpsen behaalden slechts
twee een 1e prijs met de zo fel begeerde onderscheiding "met promotie". Vier korpsen
kregen een te prijs en driemaal werd een 2e prijs bekend gemaakt. Eén korps moest ge
noegen nemen met een 3e prijs. Bij de deelnemende majorettenqroepen kregen drie
groepen een 2e prijs en de overige kregen een 1e prijs toebedeeld.
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NIEUWE DRUMBANDWERKEN:
Tamboerkorpsen: Serie werken van J.H.Jansen en B.v.d.Pluijm "Oansrnarfeke's"

"In de Arena" en "krijgdans".
Besklaroenen: van JH.Jansen en Biv.d.Pluijm "De Klaroenblazer", "De Poorter",
"De Schout" en "Edelman"
Es/Trompetkorp5: zelfde componisten "De Manage", "De Trompetter", "De Piste"
"De Stoeterüv.Voor grote Es/bezetting: "Koperklenken".
Grote Es/Bezetting: Th.v.d.Kamp "Tbat's Swing".en "Marching Carnaval" S.Egberts/
Th.Smits "The Red Coats". .f.Tesink arr. S.EgbertslTh.v.d.Kamp "Marche du Jabutè".
Es/Des Trompetterkorps (Ook bruikbaar voor vele Grote Es Bezettlnqskorpsen):
"Down by the Htversrde" bew. K. Srntts . "Bull's Head" J. van Wakeren ~'Hero",.
"Snadow end Sunshine", "Btue-whtte Stars", en'Sunny Girl" alle van K, Smtts. Voor
deze samenstelling verschenen eerder van dezelfde komponist 4 werken welke alle een
groot sukses waren:" José cha-cba-cha";" Mien op Kfumpkes'; "Mon Gérard" en
"Maria ma chics".
Pijper. en/of Lvrakcrps: " Lyramars no. 1" en "Dessauer Marsch" beide K. Smits
"Adelita" (Latin American Moodl bew. Th. van Campen crEctuse . " Folksongs in strict
time" Selectie nr. 2" en "Wal zing Mills" beide S. Egberts en Th. Smits.

GRAMMAFODNPLATEN:
"Drumband Tuhantia": o.l.v. Janssen en Van Stigt met: Trompet Holiday - Troeplal
Buggle Rif - Sledevaart - Ode aan James Last - Léaende Mvsrérteuse . Jubileum mars·
Atouette . Tamboercapriolen - Vigilat ut Ouescant ~ Treinritme - Hertogstad - Roodborstje.
K. & G. on parade: een nieuwe plaat van "Kunst en Genoegen" uit Leiden, winnaars van
het laatste Wereld-MUZiek-Concours Kerkrade, Deze Drumtentare met Pijpergroep
brengt een zeer afwisselende en aantrekkelijk programma
Festival aux Ehamps-Elvseas opnieuw is deze befaamde plaat van de Drumfanfare van de
Franse Luchtmacht leverbaar.

NIEUWE ALBUMS:
"Methodische imtruktie voor Mars en Show" S. Egberts, met vele tekeningen en totos
fl, 15,'
"De ideale majorette ., uit het frans vertaald, fraaie uitgave fl. 14,- Dit album zal naast
het alleen in het enqets leverbare "Baton Twrlmg" een standaard werk worden.

AMERIKAANSE SLAGWERK WERKEN EN ALBUMS:
Wij hebben een uitgebreide kollektie Percusston-musrc van diverse Amerikaanse uitgevers,
zoals .Ludwlç", "Creative Mustc". "Music tor Percussio n" en .Hubank"
LV RA' S . naast haar bijzonder goede drumband-blaasinstrumenten levert het merk
"Gebr,. DE PRINS" ook top-kwaliteit Lyra's, welke uitblinken door hun licht ge
wicht, door gebruik van aluminium-legering voor het frame en zeer heldere en verdra
gende klank. De meest gangbare Lyra is deze van 11/2 okteet. chromatisch, prijs
fl. 592,~!
Vraagt folders en prijslijsten van Drumband-instrumenten van "Gebrs. DE Prins", trom
men van "ROYAL" en Bekkens van "PAISTE".

TI EROLFF·M UZIEKCENT RALE
ROOSENDAAL

MARKT 90-92

TELEFOON (01650141255

V

De grote triomfater van dit bondsconcours was Fluit- en Tamboerkorps Prinses Marijke
uit Heerlerbaan. Niet aUeen de showgroep klasseerde zich als hoogst geplaatste maar
ook het pijperkorps ging met deze eer bij de tamboerkorpsen strijken. Dat dit korps
over een goede "nachwuchs" beschikt bewezen zij, doordat het jeugd pijper korps een
le prijs behaalde. Na de prijsuitreiking van de lagere divisies, die verricht werd door
wethouder Rutten, bracht Show- en Klaroenkorps Molenberg Heerlen een vlotte en
spectaculaire show. Verschillende malen oogsten dit showkorps een open doekje. Tot
besluit van dit, in alle opzichte geslaagd concours, bracht Fluit- en Tamboerkorps Wil
helmina Nieuwenhagen een goed verzorgd concert. Waarna het de beurt was aan loco
burgemeester Mulders om de ovenge prijzen uit te reiken,
Rest ons nog bestuur van Fluit- en Tamboerkorps St. Barbara hartelijk te danken voor
het gastvrij onthaal van de juryleden en bondsbestuur .

..

UITSLAGEN
JEUGDDIVISIE

Sectie

Pnt.

Prijs

Drumband D.E.S. Stein

A
A

1.
181
168 112 2.

Jeugd Fluit- en Tamb. korps Prinses Marijke
Heerlerbaan

E

180

2. DIVISIE
Fluit- en Tamboerkorps Juliana Abdissenbosch
Fluit- en Tamboerkorps St. Antonius Stek-Echt

E
E

2e
168
1991/2 1e met promotie

E

167

3.

E

193

le

E

204

1e met promotie

193
185 1/2

le
2e

Drumband Harm. St. David Voerendaal

1e

1. DIVISIE
Fluit- en Tamboerkorps Eendracht
Eygelshoven
Fluit- en Tamboerkorps Wilhelmina
Hingen-Echt
Fluit- en Tamboerkorps Prinses Marijke
Heerlerbaan
ERE-DIVISIE

F:,luit- en Tamboerkorps Excelsior Montfort
E
tl..JJuit- en Tamboerkorps Prins Bernhard Waubach E

Winnaar van de wisselbeker van district Kerkrade "de Wilhelmina Cup" was Ftuit- en
Tamboerkorps Prinses Marijke Heerlerbaan.

SLIP OF THE PENN

In het augustus nummer in de "Eisen Leerlingen-Examens" praktijk kleine trom, diplo
ma C. (blz. 9) zijn de crescendo en decrescendo tekens vergeten.
De opmerkelijke lezer zal wel gemerkt hebben, dit moest zijn p-=:::::::::: f f::::=- p.
Ditzelfde geldt ook voor de praktijk kleine trom voor diploma D. (blz. 10).
5
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ST. JOB LEUKEN-WEERT HULDIGDE JUBILARISSEN
Het was in 1948. toen het toenmalige
hij de jubilaris een couvert met inhoud
bestuur van de Schutterij St. Job uit
aan. Namens de leden werd hem een
Leuken-Weert de heer Hans Sastra wist
prachtige wandversiering aangebcx:len.
te bewegen om de muzikale leiding van
Als vice-voorzitter van de Limburgse
hun fluit- en tamboerkorps op zich te
Bond van Tamboerkorpsen dankte de
nemen. Hiermede deed het bestuur een
heer van Hoef de jubilaris. Als dank voor
zijn werk in het belang van de Limburg
goede greep. want deze functie vervuld
se korpsen mocht de heer Sastra de gou
de heer Sastra tot heden nog. In deze 25
den insigne van de Federatie van Katho
jaren is de heer Sastra een wezelijk deel
lieke Muziekbonden in Nederland ont
van St. Job geworden. Met kennis, veel
vangen. De heer Jans, voorzitter van de
geduld en liefde voor de jeugd heeft hij
Oud-Limburgse Schuttersfederatie speld
St. Job naar vele hoogtepunten gevoerd.
de de heer Sastra het gouden insigne op
..., datzelfde jaar werd Hub van Hoef
van deze organisatie, als waardering voor
aangewezen als Tamboer-Maître, ook dit
het vele werk gedaan voor de schutterij
bleek een goede keus te zijn geweest.
korpsen;
Ook hij vervuld deze taak nog steeds
nauwgezet en is bij St. Job een niet meer
Tamboer-Maitre H. van Hoef werd door
vice-voorzitter van St. Job namens de
weg te denken persoon. Reeds 20 jaar
vervult hij de functie van voorzitter. Te
vereniging dank gebracht in verband
vens was hij vele jaren commandant van
met zijn 25-jarig jubileum als Tamboer
de excertitie-qroep. Zijn leiders-capitl
Maitre en hij bood hem namens St. Job
teiten en organisatietalent bleven niet
een schrijfmachine aan. Ook de heer
ongemerkt. Zo is Hub van Hoef voorzit
Jans, voorzitter van de O.L.S. sprak lo
ter van de Kantonale Bond van Schutte
vende woorden aan het adres van de
jubilerende tamboer-maitre.
rijen voor Weert en omstreken, bestuurs
L. Nouwen, vice-voorzitter van de Schut
lid van de Oud-Limburgse Schuttersfe
tersbond E.M.M., bood namens het bestuur
deratie, vice-voorzitter van onze bond
en bestuurslid van de Federatie van Ka
een horloge aan. Loco-burgemeester Mr.
tholieke Muziekbonden in Nederland.
St. Smeets sprak namens het gemeentebe
Zaterdag 11 augustus werden beide ju
stuur.
bilarissen gehuldigd tijdens een receptie.
Na dit officiële gedeelte werd de gelegen
Naar goed Limburgs gebruik werd door
heid gegeven om de jubilarissen te felici
....I;! vereniging en jubilarissen met familie
teren. Hiervan werd een druk gebruik ge
4liI.in Eucharistieviering bijgewoond in de
maakt. We merkten o.a. op het G.S.-lid
parochiekerk van Leuken. Hierna werd
L. Stals, wethouders en diverse gemeen
vanaf zaalOvermans onder feestelijke
teraadsleden van Weert. Het bestuur van
klanken van de feestvierende vereniging,
de Schuttersbond E.M.M. en uiteraard was
Showband Irene Beek en Jachthoorn
het bondsbestuur van de L.B.T. ook met
en Trompetterkorps St. Oda Boshoven,
een deligatie aanwezig. Showband Irene
naar het feestterrein gemarcheerd. In de
Beek en Jachthoorn en Trompetterkorps
feesttent werd de receptie geopend door
St. Oda Boshoven - waarvan de heer Sastra
voorzitter H. van Hoef, die de heer Sas
eveneens instructeurs is - brachten klinken
tra huldigde met zijn 25-jarig jubileum
de serenades. Na deze geslaagde receptie
als instructeur van fluit- en tarnboer
werd het feest voortgezet, waarbij het or
korps St. Job en dankte hem voor het
kest "De Baliekluivers" en de bekende
vele werk, gedaan in het belang van dit
buuttereednar H. Wolters voor de juiste
korps. Als blijk van waardering bood
stemming zorgden.
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K. BAKKER en ZN.
Tel. 045-213757

Singel 12

HOENSBROEK
VOOR HET HUREN VAN:
FEESTTENTEN -

DANSVLOEREN - PODIUMS

GELUIDSINSTALLATIES -

VERLICHTING

Eduard Nazarski
Tel. 04749 . 1494
Giro 807041

Tramstraat 25

ROGGEL

LEVERANCIER VAN TROMMEN
EN MUZIEKINSTRUMENTEN

Onze reparatie-afdefinq

staat met
SPECIAAL OPGELEID PERSONEEL
Reparatie opdrachten worden binnen
voor U klaar
8 dagen uitgevoerd

BON DSCONCOURS TE KESSEL UITSTEKEND VERLOPEN
ZILVEREN "ST. HUBERTUS" GRANDIOOS GEFETEERD
Zelden hebben wij zo'n grootse huldiging meegemaakt. WiJhadden de indruk dat vri]
wel alle inwoners van Kessel naar de feesttent waren gekomen om gelukwensen aan te
bieden. En daar was dan ook alle reden voor. Het fluît- en tamboerkorps St. Hubertus
vierde op zaterdag 25 augustus haar 25·jarig besteensfeest. Bovendien moest het korps
nog een huldiging ondergaan naar aanleiding van het behaalde landskampioenschap te
Blokker in mei j.L Ten slotte waren er ook nog drie zilveren jubilarissen.

t
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RECEPTIE
De receptie in de feesttent nabij de kasteel rui ne werd geopend door de plaatselijke
:.:it~oninklijke fanfare Maasoever. De receptie werd verder nog diverse malen onderbroken
....oor muzikale huldigingen van de zusterverenigingen fluit- en tamboerkorps Heide
Swalmen, de drumband van Neer en klaroenkorps Voorwaarts Baarlo. Namens het ge
meentebestuur bood wethouder Dings gelukwensen aan. Hij roemde het korps voor de
inzet van de afgelopen 25 jaar en speciaal feliciteerde hij met het behaten van de kam
pioenswirnpet, Zijn gelukwensen gingen vergezeld van een couvert met inhoud. Federa
tievoorzitter dr. A.H.M. Habets had de aangename plicht om de kampioenswImpel te
overreiken aan de tamboer-maitre van St. Hubertus. Spreker memoreerde diverse ge
beurtenissen uit de geschiedenis van het korps en feliciteerde tenslotte ook de drie jubi
larissen. Vervolgens was het de beurt aan bondsvoorzitter Mr. Joh. Janssen om de drie
zilveren jubilarissen te huldigen. Allereerst betrof dit de heer Th. Reinders. Deze jubi
laris, die erelid is van de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen, heeft reeds alle te ver
krijgen onderscheidingen in zijn bezit en derhalve moest de bondsvoorzitter hier vol
staan met gelukwensen. Mr. Joh..Janssen speldde bij de heren J. Wulms en J. Hebben
het zilveren insigne van verdienste van de Federatie van Katholieke Muziekbonden in
Nederland op.
Aan de lange stroom van receptiegangers scheen geen einde te komen. Het was bijna
23.00 uur alvorens de blaaskapel Die Lustige Srüder de eerste tonen kon laten weer
klinken voor het gezellige jubileumbal.
BONDSCONCOURS

-it..? het feestterrein nabij kasteel Ruïne werd zondag 26 augustus het bondsconcours
~hooden. De

omgeving was voor deze gebeurtenis sfeervol, de organisatie was uitste
kend. Het wedstrijdparcours was wel wat aan de krappe kant. maar de meeste korpsen
wisten dermate te improviseren, dat men er toch niet zo'n hinder van ondervond.
Onder "tropische" temperaturen opende wethouders Dings het concours officieel.
Hij memoreerde nogmaals de verbondenheid van de Kesselse bevolking met de schutte
rij en het fluit- en tamboerkorps en wenste de organisatie alle succes toe. Aanvankelijk
waren er maar enkele toeschouwers. maar naar gelang het concours vorderde werd het
steeds drukker rondom het wedstrijdparcours. Negentien korpsen namen er aan het
concours deel en de prestaties waren zeer uiteenlopend. Voor de statistiek z.ij vermeld,
dat er 2 maal een eerste prijs met het predicaat "met promotie" werd behaald. 6 Korp
sen behaalden een eerste prijs, 9 korpsen een tweede en 2 korpsen een derde prijs.
Twee korpsen maakten gebruik van het recht om in de introductie-divisie uit te komen.
Ook bij dit concours werd de jury gevormd door de heren A. Janssen, Amsterdam 
J. Conjaerts, Eys-Wittem - K. Smits, Ede.
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De wedstrijd had een vlot verloop, ondanks het feit, dat de geluidsinstallatie het begaf,
maar de organisatie had in een mum van tijd voor vervangend materiaal gezorgd. Con
coursleider H. van Zijl dankte tenslotte allen voor de medewerking, in het bijzonder
fluit- en tamboerkorps St. Hubertus Kessel. Bij deze dankwoorden sluiten de jury. het
bondsbestuur en de redaktie zich gaarne aan.
DE UITSLAGEN

sectie

punten

prijs

B
A

168
180 1/2

2e
1e

INTRODUCTIE-DIVISIE
Oranje, Boukoul-Swalmen
St. Sebastianus, Neer

A

181 1/2
161

3e

DERDE DIVISIE
St. Comelius, Schin op Geul
St. Anna, Merum-Herten
St. Urbanus, Belfeld
St. Mathias, Posterholt
St. Catharina, Stramproy
St. Oda, Boshoven-Weert

A
A
A

197 1/2
180 1/2
193
171

le met promo
1.
le met promo
2e

JEUGDDIVISIE
Voorwaarts Baarlo
E.R.O.S. Egchel-Helden

TWEEDE DIVISIE
Kunst na Arbeid, Belfeld
St. Antonius, Altweert
St. Joris, St. Joost-Maasbracht
Blerickse Herten, Bieriek
St. Nicolaas;Venlo co mb.

B
A

1e

B
D

174

2.

157 1/2

3e

A
A

173 1/2
175 1/2

2.

E
G
E

174 1/2
1691/2

171

2e
2e
2e
2e

EERSTE DIVISIE
St. Jozef, Helden-Beringe
Heide, Swalmen

A
E

173
192

2e
1e

ERE-DIVISIE
St. Barbara, Reuver
Steyl'61,Steyl

E
E

197
192

1e
1e

..

De beker voor het hoogste aantal punten van het gehele concours werd behaald uoor dk
drumband St. Cornelius, Schin op Geul.
HUMOR

Mien bewondert de baby van trotse
Truus en vraagt naar de naam van de
kleine. "XAPYLLAQRJEWA" krijgt zij
als antwoord. "Ben jij met een rus of
zo getrouwd? ft, vraagt Mien. "Nee",
zegt Truus, "met een oogarts",

10

Zegt een glimwormpje tegen een ander
glïmwormpje: "Ik ben bang, dat ik naar
de oogarts moet. Stel je voor. gisteren
heb ik een brandende sigarettenpeuk ten
huwelijk gevraagd",

L.._-------------:.~
MARIJKE HEERLERBAAN OP GROOTSE WIJZE GEHULDIGD
19 Augustus, bondsconcours te Kakert
Schaesberg. Fluit- en Tamboerkorps en
showband Prinses Marijke Heerlerbaan

kwam, zag en overwon. Het was dan ook
een indrukwekkende prestatie van dit.
korps. Een 1e prijs voor de majoretten
groep. Dit was tevens ook het hoogst aan
tal punten bij de majorettengroepen. Een
1e prijs met promotie naar de hoogste
divisie en het hoogst aantal punten van
het concours bij de tamboerkorpsen. De
jeugdafdeling bleef niet achter bij de. grote
broers en behaalden een goede 1e prus,
De tamboer-maitre van het jeugdkorps be
haalde de tamboer-rnaitreprijs. Deze on
derscheiding was ook voor de Miss Majo

rette. terecht ontving het korps voor de
ze unieke prestatie de wisselbeker van dis
trict Kerkrade, "De Wilhelmina Cup".

Gezien dit resultaat was dit wel een zeer
goede reden om te recipiëren en dit ge
beurde dan ook op zondag 26 augustus.
Deze receptie was een overduidelijk bewijs,
dat het korps met Heerlerbaan en zijn in
woners vergroeid is en een belangrijk onder
deel is van het culturele leven in Heerler
baan. In het parochiehuiswaar deze fees
telijke bijeenkomst plaats vond, was het
uren -Ian,g een komen en gaan van depu
taties vanplaatselijkevereniging, zusterver
enigingen en een groot aantal particulie
ren. De Harmonie St. Jozef Heerlerbaan
bracht een muzikale hulde. Vele sprekers
roemden in alle toonaarden de goede geest
in het korps, die de hoeksteen is voor de
ze sprekende suksessen.
Fluit- en Tamboerkorps en Showband
Prinses Marijke Heerlerbaan mag terug
zien op buitengewoon geslaagde receptie.

Wethouder P. Masthof{ van Heerlen feliciteert het glunderende bestuur
van Fluit- en Tamboerkorps "Prinses Marijhe" Heerlerbaan.
11

HORST ORGANISEERDE BONDSCONCOURS MET VEel VERVE
"LOF DER JURY" VOOR SUB MATRIS TUTELA, OOSTRUM

Bij onze aankomst in Horst op zondag 2 september, werden wij door borden duidelijk.

verwezen naar het wedstrijdterrein voor het bondsconcours, dat werd georganiseerd door
het klaroenkorps van de Koninklijke Harmonie van Horst. Aan de rand van de gemeen
te is een uniek sportcomplex aangelegd en in deze omgev ing werd het bendeconcours
gehouden. Het complex ligt midden tussen de bossen en de hier heersende rust is een
verademing. Op een van de verharde bijvelden (glad als een biljartlaken) was het par
cours van 60 x 40 meter uitgezet. Onder een heerlijk zonnetje kon loco-burqerneester
Ciaessen het festijn officieel openen. Hij prees de organisatie, die in het kader van
"Muziekfestijn '73" dit bondsconcours in het sportpark Terhorst hadden georganiseerd.
Districtsvoorzitter J. van Toor memoreerde in zijn toespraak, dat dit het derde con
cours was, dat in het district Venray werd georganiseerd en hij sprak de hoop uit. dat
dit juist zo goed zou mogen verlopen als de voorgaande twee bondsconcoursen. Zijn
hoop werd bewaarheid. want het duizendkoppige publiek was meer dan eens gul met
applaus. Opvallend was wel de prestetiecurve bij het concours te Horst. In het eerste
gedeelte van de wedstrijd (Jeugd- en derde divisie) kon de jury, bestaande uit de heren
A. Janssen,-Amsterdam ~ J. Conjaerts, Eys-Wittem en K. Srnits, Ede hoge punten no
teren voor wat hetgeen de korpsen boden: 1 derde prijs, 1 tweede prijs, 2 eerste prij
zen, 2 maal een eerste prijs "met promotie en zelfs een eerste prijs "met lof der jury"
(de eerste in dit seizoen) waren de resultaten bij de bekendmaking van de eerste uit
slagen. Dit gaf goede hoop voor het verdere verloop van de wedstrijd. maar de resul
taten in de hogere divisies waren maar pover: 3 derde prijzen, 2 maal een tweede prijs
en drie maal een eerste prijs. Dit vormde eigenlijk wel een anti-climax. Het weer was
dan wel op een bepaald ogenbl ik iets slechter geworden - het regende zelfs af en toe
een beetje· maar dit mag toch niet als excuus gelden.
Voor de korpsen met het hoogst aantal punten in iedere divisie was een bekerbeschik
baar. De drumband van de harmonie Sub Matrls Tutela uit Oostrum was met 217 pun
ten winnaar van de beker voor het hoogste aantal punten van het gehele concours. Oe
tamboer-maitre van deze vereniging kwam ook in het ~zit van de prijs voor de beste
tamboer-maitre van het concours.
De organisatie in Horst was perfect, de aceomodatie uniek, de verzorging van juryleden,
bondsbestuur en redaktie uitstekend. Een voorbeeld voor de anderen. Tot besluit van
het concours gaf de drumband Ons Genoegen Oirlo nog enkele staaltje van hun kunnen
weg. De heer Vullings, voorzitter van de konlnkliike harmonie van Horst, dankte allen
voor de medewerking.
DE UITSLAGEN
'Betie
punten
prijs
JEUGDDIVISIE
De Boekvinken, Boekend-Bleriek
DERDE DIVISIE
Wilhelmina. Horst
Eendracht maakt macht, Koningslust
Moed en Ijver, Blltterswijck
Drumband Kronenberg
Sub Matris Tutela, Oostrum
St. Paulus, Roggel
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A
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196
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A
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Ook een manier om
geuniformeerd te zijn

Maar wij hebben
betere ideeën,
vraag eens vrijblijvend
offerte aan

Telefoon 043 . 33834
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INTRODUCTI E-DIVISIE
Juliana, Munstergeleen
TWEEDE DIVISIE
Semper Avanti, Grashoek-Helden
Eendracht, Melderslo-Horst
Crescendo. Milsbeek
Kelpen-Oler
EERSTE DIVISIE
St. Catharina, Amsterdam
ERE DIVISIE
St. Oda, Merselo-Venray
St. Jozef, Vaals

A

192

Ie

A
A
A

174 1/2

B

160 1/2
182 1/2

2e
Ie
3e
Ie

G
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3e

A
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KALENDERS
MET UW EIGEN
VRAAGT PRIJSOPGA VE
boekdruk
offsetdruk

drukkerij

VERENIGINGSNAAM

gelieve tijdig te bestellen

eijdems
eygelshoven - tel. 1045) 351533

.

HUMOR
Een boerin ging met een foto van haar
overleden echtgenoot naar de fotograaf
in de stad met het verzoek, deze foto te
vergroten. De fotograaf zei, dat dit wel
zou lukken. "Maar zou U wel de hoed
eraf kunnen halen? " "Die kunnen we wel
even weg halen", antwoordt de fotograaf,
"maar aan welke kant droeg Uw man
de scheiding? " U bent me ook een rare
zegt de boerin, dat ziet U toch wel, als'
U de hoed weghaalt! "
14

In een landelijk dagblad had een jonge
man een advertentie laten plaatsen,
waarin hij een secretaresse vroeg voor
een wereldreis. Liefst 1111 bekoorlijke
jongedames reaqeerden op de gedane
oproep en de jongeman koos de knap
ste van allen uit. "Hoe reizen we? "vroeg
de jongedame, "Met de auto of per vlieg
tuig? " De jongeman maakte een weids
gebaar en zei: "Op het vaste land gaan
we Iiftend en als over zee moeten gaan
we als verstekeling",

•

Uiterste perfektie.
In muzikaliteit en in
presentatie. Daarop rs ner streven
van elk muziekkorps gericht.
Daarvoor wordt eindeloos gerepeteerd.
Daarom wordt de uiterste zorg aan
instrumentarium en uniform besteed.
Martens, gespecialiseerd in uniformen
en uniformpetten, biedt een waaier van
mogelijkheden om die perfektie in de
presentatie te bereiken. Als crealie ...e
perfektionislen hebben ze een kritisch
oog voor hel kleins Ie oeteu. Als
vakmensen zijn ze wars van elk compromis
dal ten koste van de kwaiiteil gaal. En
toch komen ze met uitgekiende prijzen
uitde bus.

....IFORMEN· EN UNIFORMPETnNATELlIRS _

Aan nieuwe uniformen of aan
gedeeltelijke vervanging tce t
Kom dan eens grasduinen in een
monsterkolleklie zonder weerqa.
Of bel Martens simpelweg op.
Pralen met vakmensen heeft altijd
voordelen.
Uniformen- en uniformpetlenateliera.
Livrei en uitmonsteringen.

J.G.A. Martenl
eearoeneuaat as. Sittard,
Telefoon 04490-5616.

ze. Binnenveslgrachl14, leiden,
Telefoon 01710-46067.
Abdij van

Averecoeeueet ta. Tilburg,
'reretccn 013-670224.

LlVRII EN UITMONSTIRINGIN

J. G. A. MARTEN5
PAARDENITRAAT 43, SITTARD - TELEFOON 04490-S618

/

/

FLUIT- EN TAMBOERKORPS "EENDRACHT" EYGELSHOVEN 40 JAAR
ERE·VOORZITTER P. CUYPERS ONDERSCHEIDEN MET DE GOUDEN
FEDERATlE·SPELD

Wegens hun 40-jarig bestaan organiseerde
Fluit- en Tamboerkorps Eendracht het
district-testivat van district Kerkrade op
zaterdag 1 en zondag 2 september. De fees
telijkheden vonden plaats in het nieuwe
(nog niet helemaal gereed zijnde) Socio
Project, dat als gemeenschapshuis wordt

benut.
De start was een jeugdmiddag waaraan me
dewerkten o.a. de goochelaar Gussini, de
dansgroep de "Stone-hlegirls" het tiener
koor "De Kleikoelmeisjes" uit Nieuwen·

hagen en de parodist en muzikale clown
Jacobs uit Tegelen. Om aan deze eerste
feestdag de nodige glans te geven concer
teerden een vijftal korpsen. Het waren de
Showband Antonius Treebeek en Fluit
en Tamboerkorps Wilhelmina, die de show
stalen. De hierna volgende Beierse-avond
werd verzorgd door de "Original Broich·
bachtaler Musikanten". De bekende

"Hitmicqroup '70" uit Schinve\d verzorg
de een tussentijds optreden. Deze groep
wist met hun meeslepend ritme het
publiek in vervoering te brengen en oogstten
een stormachtig applaus.
HOOGTEPUNT
Zondagmorgen togen de feestelingen, in
nieuwe uniformen gestoken, onder muzi
kale begeleiding van het gastkorps Jeuqd
drumband Apóllo uitNoordschaarwoude
(N.H.) naar de St. Janskerk waar een
eucharistieviering werd bijgewoond. Een
dracht speelde tijdens de dienst een 3·tal
werkjes. Na de eucharistieviering werd een
bezoek gebracht aan het kerkhof, waarop
een piëteitvolle wijze de overleden leden
werden herdacht. De receptie ter gelegen
heid van dit 40·jarig bestaan was ongetwij
feld het hoogtepunt van het feest. Zelden
heeft Eygelshoven zo'n receptie beleefd.
Een lange onafgebroken stroom van re-

Bondsvoorzitter Mr. Joh. Janssen speldt jubilaris P. Cuypers het goudere
Eederatie-insigne op.
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NIEUWE WERKEN VOOR?
DRUMBAND

van Gerard Brinkman

van teeseli ng
muziekuitgeverij

Voor KLAROEN KORPS in Be, (Bezetting: le en 2e klaroen in Bes-Basklaroen-Trom
Grote trom-Tenortrom en Lyra in C.
Summer Time Tango (VT B3)- Sylvia wals (VTB4) - Shirley eha eha eha (VT 85)
VOOR TAMBOERKORPS van J.H.W. Beurskens
The J_Joehems Drumparade (VT 77) - Promenade mars nr. 1 IVT 7B)
Promenademars nr. 2 (VT 79)
BREDE5TRAAT 138· NIJMEGEN [tel. OBo-770450, b.q.q, 229076

A. Adams Muziekhandel Thorn
REPARATIE-INRICHTING - MuziEKHANDEL - PAUKENFABRIEK
Het betere adres voor reparaties aan SlAG- en MUZIEKINSTRUMENTEN

Adams, die bij diverse fabrieken samenstelling
van Muziekinstrumenten en Slagwerk bestudeerd
heeft, bundelt deze wetenschappen in eigen
bedrijf waar hij dan ook zelf reparaties leidt.
Reparaties worden onder garantie uitgevoerd
en worden opgehaald en teruggebracht.
Ons leveringsprogramma omvat o.m. :
Paradetrommen
Marstrommen
Vraag vrijblijvend inlichtingen en
Overslagtrommen
wij zullen U graag van dienst zijn.
Klaroenen
Pijperfluiten
Lyra's
Woodbloek, passend gemaakt voor elke trom
Leerwerk en foudralen van zeer goede kwaliteit
e.a.

adams maakt 't goed

Benedictastraat 14
Tel. (04756) 324 en 814

Van de twee speetallsten op nomqebied verschenen weer vele soli, duo's en trio's
soms met gebruikmaking Vilf\ vele andere instrumenten:
Van J. V. VELUWEN :
kleine trom, castagnetten en tambourijn
1552 PASO DOBlE
1553 OE KOMlSCHE MARS
kleine trom, rimshct of woodblock
en conducteursfluitje.
1554 PRACTISCHE SOLI VOOR TAMBOUR-SOLIST
Jensiusstraat
1555 OE BRANDING DUO
voor kleine trom en doffe trom.
Rotterdam Van M. SCHEINDER
1537
THE YOUNG ARTIST
kleine tramsoio
1539
HET BOEMELTJE - Duo voor 2 kleine trommen.
Als U op Uw jaarfeest "De komische mars" en "Het boemeltje" door enkele van
Uw bene drummers laaf spelen is Uw feest geslaagd,
Als vrije nummers op de soustenconcoursen midden in de roos,

n.v. KDNEFA Muziekuitgaven

58
Tel. (010)241871

ceptiegangers passeerden de bestuurstafel
De receptie, gepland tot één uur, liep uit
tot half twee. Voor de receptie werd de
mede-oprichter P. Cuypers thans ere-voor
zilter, wegens zijn 40-jarig lidmaatschap
(waarvan 35 jaar voorzitter} gehuldigd
door voorzitter B. Pierweyer en bood hem
namens het korps een fraai uitgevoerde
barometer aan. Tevens betrok hij de echt
genote van de jubilaris in de hulde en bood
bloemen aan. De muzikaal leider, J. v.d,
Berg ~ langzaam herstellende van een ern
stige ziekte - werd verrast met een tafel
aansteker en kreeg een staande ovatie van
de leden. Verder kon de voorzitter de he
ren H. Opgenaffen, A. Körver en Wijntjes
(hiervoor speciaal overgekomen uit Oosten
rijk) wegens hun verdienste voor de vereni
ging tot ere-lid benoemen. Na deze int ie
me huldiging werd de eigenlijke receptie
geopend door burgemeester Mr. Joh. Jenssen
De eerste burger van Eygelshoven felici
teerde bestuur en 'eden met het 40-jarig
bestaan en de aanschaf van nieuwe unitor
men namens het gemeentebestuur. In de
afgelopen 40 jaren, aldus de woordvoer
der, zijn veel mterne en externe spanningen
in het korps geweest. Deze zijn echter
steeds in goede harmonie en eendrachtige
samenwerking tot een oplossing gebracht.
De burgemeester had bewondering voor
de wijze waarop het korps bij het optre
den de sfeer van vriendschap en kameraad
schap, die onder de leden heerst, naar
buiten weten te dragen. De heer Joh.
Janssen feliciteerde vervolgens de heer
Cuypers met zijn 4D-jarig lidmaatschap.
De burgemeester stelde vast: zegt men
Eendracht, dan denkt men ook aan
Cuypers. Als waardering bood hij namens
het gemeentebestuur een kunstwerkje
aan. In zijn hoedanigheid als voorzitter
van de L.B.T. kon hij de verraste' heer
Cuypers mededelen, dat hij onderschei
den was. met de goud~n insigne van de
~ederatle van Katholieke MUliekbonden
In Nederland.
18

Dat fluit- en tamboerkorps Eendracht
populair is in de gemeente Eygelshoven
hebben wij mogen constateren. Praktisch
alle Eygehhovense verenigingen waren
vertegenwoordigd om het korps en [ubila
ris te feliciteren. Ook gaven veel korpsen
uit de omtrek acte de présence. Namens
de geestelijkheid kwam pastoor Terfingen
zijn opwachting maken. Eendracht onder
houdt met hun oud geestelijke adviseurs
goede vriendschappelijke betrekkingen.
Zo zagen we oud-adviseurs, Schulpers,
thans Deken te Kerkrade en Kapelaan
Plum, die zelfs een verre reis vanuit Hen
gelo ondernomen had om zîjn oude vrien
den te feliciteren. Namens "Laura en
Vereeniging" . een van de nog weÎnige
kolenmijnen - kwam Mr. Brands cornpli
menten overbrengen en kon mededelen,
dat het bedrijf één compleet uniform
voor haar rekening nam. Eendracht mag
zich verheugen, dat zij veel vrienden en
supporters bezit. Dit kwam tijdens deze
receptie tot uiting. Als laatste kwam het
aktieve dames-comité hun gelukwensen
aanbieden. Ook zij kwamen niet met lege
handen en boden het bestuur een goed
gevulde enveloppe aan.
De korpsen die aa.n het festival deelnamen
begonnen re.eds blnnen te komen toen
voorzitter Pierwever met een hartelijk
dankwoord aan ~lIen deze buitenqewoon
geslaagde receptie kon besluiten.
FESTIVAL
Na de middag werd het feest voortgezet
met het districtfestival. waaraan 17 korp
sen deelnamen. Het startschot voor dit
festival was een korte optocht met een
daaraan verbonden defilé. Na de optocht
werden in de qrotezaat van het SocioProject de concerten gehouden. De muzi
kale prestaties van de korpsen waren goed
te noemen.
Er waren verschillende hoogtepunten.
Fluit- en Tamboerkorps Eendracht mag
terugzien op een geslaagde viering van hun
jubileum.

SCHROËN
Muziekuitgaven
Muziekhandel

PREMIER tromstokken (alle modellen)
van f. 9.- voor f. B.-. OL YMPIC tromstok
ken (alle modellenl van f. B,- voor f. 7...
YAMAHA tromstokken van f. 6,50 voor
f. 5.60 modellen C en D. Tamboer Maitre
stokken in luxe uitvoering (met fraai be
werkte vol) Van f. 135.- voor f. 120.-.

Deze aanbiedingen gelden tot 1 maand
na verschijnen van dele advertentie. Ove
rige instrumenten 10- 15°/0 korting.
FRANCO door geheel Nederland. Wij ge

Postbus 14
HEYTHUYSEN (L.)

o

vellen geheel gratis.

tel. 04749 - 1989

Z

NIEUWE UITGAVEN KLAROEN KORPS
van P.H. Walters LES CINQ POMPIERS
(5 brandweerlieden die alles in de 100

w ven de beste service, o.a. opleggen van

Z

ëw

jij

Speciaalzaak voor Z
~
Drumbands
w
.....
Klaroenkorp8en
<
Trompetterkorpsen Ü
w
~
Pijperkorpsen
SPORT. MODE· CAMPING

laten lopen) een concert werk in 5/8 voor
Es trompet I - 11. Bastrompet en div. slag
werk. Van J.A. Ruskus de NAJO MARS
voor Bes klaroenen I en 11 en Basklaroen.
NIEUW voor Bes/Es trompet (met gebru'ik
van ventiel) het werk DEINING van F.H.

Geens, de stemmen: Bes/Es trompet I en 11,
Jachthoorn I en 11, Bastrompet en div.Slagwerk.
Wij leveren door geheel Nederland

SNEL· BETROUWBAAR' VOORDELIG
.. Vaantjes

'" .xherpcn

'" Bekers
'" Medailles

... Massa Spe/dies

• Er elindjes

Groleslr. 51 TEGElEN (Ned.r!.) NAAR EIGEN ÜNTWEllP .

. . .~-----------------I

Firma van ROSMALEN
VELP(Gldj
Rozendaalsetaan 18· Telefoon 08302 - 3457

Het Centrale adres
voor ALLE BINNEN- l:::N BUITENLANDSE muziekuitgaven voor

HARMONIE. FANFARE EN DRUMBAND

HULDIGING
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Tijdens de repetitie op 28 augustus [L
werd aan de heren G. Franssen en M.
Peulen van het Fluit- en Tamboerkorps
St. Barbara te Reuver de Zilveren Fede
ratie-Speld van verdiensten uitgereikt
voor hun 25-jarige staat van trouwe
dienst bij genoemd korps. Door ons
Ere-bestuurslid de heer M. Beckers wer
den beide jubilarissen op zeer hartelijke
wijze gehuldigd. Ook door voorzitter
Roelofs werden woorden van dank ge
richt voor het vele werk door deze pio
niers verricht.
Om deze dank te onderstrepen werden
zij tevens onderscheiden met het ver
enigings-insigne van verdiensten.

INSTRUCTEUR IN HOGER SFEREN

Een bekend instructeur uit de Heerlense
dreven waagde zich in hoger sferen. Hij
beklom de ladder met als doel: kersen
plukken. Het verblijf in de hogere regio
nen scheen deze heer echter niet zo goed
te bekomen en al spoedig had hij weer
vaste grond onder zich. Echter niet onder
zijn voeten, maar onder zijn gevoelige
handen en armen, want hij was uit de
boom gevallen.
Advies van de redaktie: volg de stelregel
"Beter één bloem in de hand, dan 1000
kersen in de boom",

JOEPSTIJNS 60 JAAR IN DE MUZIEK

rt
I

r
l

Zondag 29 juli was voor de heer J.J. Stijns uit Heerlen een zeer gedenkwaardige dag.
Enkele dagen tevoren had hij zijn zeventigste verjaardag gevierd en nu bereikt hij op
nieuw een mijlpaal in zijn leven. 60 jaar zat hij in de muziek en niet onverdienstelijk.
Als broekje van 10 laar.hed hij zich aangemeld als lid van de harmonie en dat was het
begin van een rijke muzikale loopbaan. Diverse instrumenten heeft hij bespeeld, in
diverse muziekverenigingen heeft hij fourure gemaakt, maar de meeste verdiensten
heeft hij verworven door zich volledig over te geven aan de opleiding van jeugdige mu
zikanten. De laatste jaren is hij o.a. een gewaardeerd instructeur bij het bazuinenkorps
Jong Leven Brunssum. Bovendien is hij ook op bestuurlijk niveau aktief, want de heer
Stijns is reeds jarenlang secretaris van drumband Marijke Hoensbroek en secretaris van
het district Heerlen.
Zijn aktiviteiten werden zondag 29 juli geaccentueerd tijdens een grootse huldiging
in het gemeenschapshuis te Hoensbroek-Nieuw Lotbroek. De voorzitters van bazui
nenkorps Jong Leven en drumband Marijke gaven in hun toespraken blijk van waar
dering voor het vele, dat de heer Stiins voor hun vereniging had verricht. Een ligstoel
en een prachtige standaard vormden hiervan het stoffelijke bewijs. Mevrouw Stijns
werd hierbij niet vergeten en zij kreeg een prachtige bloemenhulde.
FEDERATIE-INSIGNE
Het was voor alle aanwezigen een bijzonder grote verrassing, dat districtsvoorzitter
W.Starmans aan de jubilaris het gouden insigne van de Federatie van Katholieke
Muziekbonden kon uitreiken. Het insigne werd hem opgespeld door mevrouw
Stijns. In zijn felicitatietoespraak besteedde de heer Starmans speciaal aandacht aan
het vele werk, dat de heer Stijns steeds belangeloos aan de jeugd heeft besteed.
Het was lange tijd een komen en gaan van afgevaardigden van verenigingen uit de
omgeving en vele vrienden van de jubilaris, die hem met dit bijzondere jubileum kwa
men feliciteren. Met muziek van bazuinenkorps Jong Leven en drumband Marijke
werd de receptie besloten.
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tenten

Mensen
met smaak

VOOR ALLE DOELEINDEN GESCHIKT

In de maten van 30 tot 3000m 2
grondoppervlakte.
Vloeren, verlichting, toiletwagens,
verwarming enz.
kiezen

W.J. HEKKEN8 M0 EI ER SCHEI M
voer uniformen
REUVER
INDUSTRIESTR. 16 . TEL. 04704-1771

fa. N. lhellerscbeim en Zn
ZEILMAKERIJ - TENTENVERHUUR
ALLUMINIUM JALOEZIEEN

HEERLERWEG 49
VOERENDAAL (L.I
Tel. 04446-1281
Na 6 uur en zaterdag en zondag 1788

londer koslen uwerzijds
maken wij een ontwerp van

Vaandels
Vlaggen
Schellen
bomen
Vraagt

Wij verzorgen de volledige belichting
van taptoes, shows, openluchtspelen

en andere evenementen.
I nteressante prijzen.
Nadere inlichtingen worden gaarne,
geheel vrijblijvend, verstrekt.

loto's en prijzen

ter inzage

TECHNISCH BURO

BREUGElMANS
TESSELSCHADELAAN 18
ROOSENDAAL - TEL. 01650-40045

NIEUW

V.D.G.
Dubbelsnaar
Trommen
worden geleverd in
twee afmetingen:

~ 

DIEPT ROM
36x34 cm

en
HALF-DIEPT ROM
36x25 cm

In twee uitvoeringen: Geheel metaal in verchroomde uitvoering
en met houten ketel, bekleed n, keuze.

DE V. D. G. DUBBELSNAAR TROMMEN

bezitten - naast de speciale snaren aan de onderzijde van het
snaarvel - bovendien een 20-delig spiraal tapijt tegen de onder
zijde van het alagvel , Beide spiraal-tapijten worden d, m , v ,
één handle bediend, waardoor de trommen zowel "scherp" als _
"dof' bespeeld kunnen worden.
Ulte rmate scherpe klank.
Toppunt van perfectie en klasse.

op aanvraag zenden wij U
gaarne volledige
documentatie
Blaas . en Sielinotrum.ntenlabriek

VAN
DER GLAS
lIeerenveen
telefoon (05130) 22652

