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Ten geleide 
 

Carnaval is voorbij en we hebben met de lente weer zin en muzikale 
kriebels voor de komende concerten.  
Zoals gewoonlijk levert Carnaval weer mooie foto’s op die door Christie 
zijn gevangen in een mooie middenpagina. 
De rubriek “Omslagfoto” is deze keer voor Mieke.  
Een heuglijk feit voor de vereniging is dat we zelfs twee interviews 
hebben met nieuwe leden in de rubriek “Wij stellen voor”. 
Waar concoursen al niet goed voor zijn! 
Onder supervisie van Jan werden weer vele “Wistjedatjes” verzameld 
en Wil zorgde natuurlijk voor het gebruikelijke voorzitterspraatje.  
Bijzondere aandacht gevraagd van onze lezers voor de “Rabobank 
Clubkas Campagne”.  
Deze keer hebben wij ook enkele verhalen uit het verleden die 
geschreven zijn in de eerste Muzikrantjes uit 1990. 
 
Inzenders bedankt en lezers veel leesplezier toegewenst. 
 
Bijdragen voor het volgende nummer graag voor eind mei bij de 
redactie inleveren.  
 

Agenda 
 Zaterdag 12 april Lenteconcert met Voerendaal 

 Zondag 13 april Jaarvergadering 

 Zondag 27 april Begeleiding Communicanten 

 Zaterdag 24 mei Concert te Opgrimbie 

 Maandag 9 juni t/m Zaterdag 14 juni Donateursactie 

 Zondag 15 juni Sint Leendertmarkt 

 Vrijdag 4 juli Themaconcert Zuid Amerika 

 Zaterdag 12 juli Seizoensafsluiting 
 

Bedankt 
 Iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan het slagen van de 

Carnaval.
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Omslagfoto 
  

Op de voorpagina prijkt een actiefoto 
van ons bestuurslid Mieke, die 
onlangs (kroon)jarig was.  
Mieke is een zeer actief lid van ons 
bestuur en zeer bekend en bemind 
bij alle leden van ons bestuur, onze 
fanfare en vooral onze drumband. 
Wij hopen haar nog vele jaren in ons 
midden aan te treffen in goede 
gezondheid. 
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Rabobank Clubkas Campagne  
 
Beste leden, familie en iedereen die onze vereniging een warm hart 
toedraagt,  
 

Een van de manieren van coöperatief dividend van Rabobank Westelijke 

Mijnstreek is de Rabobank Clubkas Campagne. De basisgedachte van de 

campagne is dat leden van Rabobank Westelijke Mijnstreek inspraak krijgen 

op de verdeling van een gedeelte van de winst van de bank. Deze winst vloeit 

zo terug naar het lokale verenigingsleven. Leden van Rabobank Westelijke 

Mijnstreek kunnen hun stem uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) 

die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer 

stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer 

geld krijgt deze vereniging of stichting. 

Deelnemende clubs 

In februari 2014 ontvangen alle clubs die in aanmerking komen voor de 

Rabobank Clubkas Campagne een uitnodiging om zich in te schrijven. 

Stemmen 

Rabobank Westelijke Mijnstreek is een coöperatie met leden. Onze klanten 

die op 1 januari 2014 lid zijn, kunnen hun stem uitbrengen voor de Rabobank 

Clubkas Campagne voor 2014. Bent u nog geen lid? Vraag het lidmaatschap 

aan bij Rabobank Westelijke Mijnstreek. Als u nu lid wordt van Rabobank 

Westelijke Mijnstreek dan mag u in 2015 meestemmen bij de Rabobank 

Clubkas Campagne. 

Onze leden ontvangen vlak voor de stemperiode een bericht met een unieke 

persoonlijke code waarmee zij kunnen gaan stemmen. Via de website 

www.spekjouwclub.nl kunnen de leden tijdens de stemperiode hun 

stem(men) uitbrengen op de vereniging/stichting van hun voorkeur. De 

stemperiode duurt twee weken. In 2014 loopt de stemperiode van 9 tot en 

met 22 april. 

http://www.spekjouwclub.nl/?ra_resize=yes&ra_width=&ra_height=&ra_toolbar=yes&ra_menubar=yes&ra_mfvars=clickout%7CRabobank+-+Rabobank+Clubkas+Campagne+%7Cexternalwebsite
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Het zou daarom fantastisch zijn als jij en jouw familie en vrienden jullie 
stemmen geven aan Fanfare St.Martinus Urmond bij deze clubactie van 
Rabobank Westelijke Mijnstreek.  
 
Voor meer info over de Rabobank Clubkas Campagne ga je naar: 
www.spekjouwclub.nl.  

 
Namens alle leden van Fanfare St.Martinus Urmond alvast hartelijk dank voor 
jouw stemmen! 
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Wij stellen voor 

Interview met Saskia Verboekend-Sons  
Saskia, eerst even over jezelf:  
 
Wanneer en waar ben je 
geboren? 
 
Ik ben op 6 februari 1975 in 
Guttecoven geboren en heb daar 
tot mijn 23e jaar gewoond.  
 
Sinds wanneer woon je in 
Urmond? 
 
In 1998 heb ik samen met mijn 
man Luud ons huis aan de 
Graetheidelaan 21 gekocht.  
Hier wonen wij nu nog steeds en 

het bevalt ons dan ook prima hier in Urmond. 
 
Je hebt ook kinderen? 
 
Ja, ik heb twee kids. Sanja van 11 jaar en Zino wordt in mei 5 jaar. 
 
Wat doe je in het dagelijks leven? 
 
Na mijn schooltijd heb ik een aantal administratieve banen gehad. Toen Sanja 
geboren werd ben ik parttime gaan werken. De afgelopen 7 jaren was dit op 
kantoor bij de Ambulante Thuiszorg. Helaas is hier in mei 2013 door 
bedrijfseconomische omstandigheden een einde aan gekomen. Op dit 
moment ben ik dus fulltime mama en huisvrouw maar naarstig op zoek naar 
een leuke job voor 2.5 dag per week. Dus als iemand nog iets in de 
aanbieding heeft dan laat het mij maar weten.  
Ik had al geprobeerd een deal met onze voorzitter te sluiten maar dit is helaas 
niet gelukt. 
 
Wanneer en hoe ben je eigenlijk bij de drumband terecht gekomen? 
 
Nou, dat herinner ik mij nog heel goed. Als vijfjarig ukkie kwam ik heel 
regelmatig bij mijn oom, Hub Bogie, over de vloer. Hij was destijds voorzitter 
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van de fanfare St. Caecilia in Guttecoven. Op de tv had hij een foto staan van 
de drumband en de fanfare. Ik was net groot genoeg om aan te wijzen welke 
trommel ik wilde hebben: 
 
Die daar, die kleine, niet die grote, nee die kleine. En dat drie jaar lang. Toen 
ik acht jaar werd, heb ik die kleine trom dan ook eindelijk gekregen. Ik heb 
eerst twee jaar les gehad van Theo Meuffels en in 1985 mocht ik dan eindelijk 
bij de “grote groep”. Uiteindelijk is Hub Cosemans in Guttecoven instructeur 
geworden. Samen met Hub hebben wij heel wat successen behaald. Limburgs 
Kampioen, Nederlands Kampioen, noem maar op. Een hele mooie tijd. 
 
Je bent ook lid geweest van de drumband van Berg aan de Maas, meen ik mij 
te herinneren? 
 
Ja, dat klopt. In 1999 ben ik samen met Luud lid geworden van de drumband 
in Berg aan de Maas. Tja, ik heb het altijd wel leuk gevonden om dingen 
anders te doen dan anderen dus waarom niet wonen in Urmond en 
trommelen in Berg aan de Maas, hahaha. Uiteindelijk ben ik in december 
2012 gestopt met muziek maken. 
 
En nu ben je bij ons. Hoe is dat gekomen? 
 
Zoals ik al zei woon ik in de Graetheidelaan en toevallig is Joëll Stassen mijn 
overbuurman. Zegt dat genoeg? 
Joëll was natuurlijk al langere tijd aan het proberen mij over te halen naar 
Urmond te komen. Toen ik uiteindelijk gestopt ben in Berg aan de Maas zag 
hij natuurlijk zijn kans. Hij gunde mij wel nog een rustperiode van een half 
jaar, ja zo was hij toch nog wel. Toen ik na dat half jaar aan gaf dat ik de 
vrijheid en het “geen verplichtingen” hebben toch wel erg fijn vond, gaf hij 
het natuurlijk nog niet op. Het concours werd in de strijd gegooid en de vraag 
of ik niet wilde komen “uithelpen” werd gesteld. Ik beloofde op donderdag 
eens naar de repetitie te komen luisteren. Dit heb ik toen ook gedaan en toen 
ik thuis kwam, wist ik al welke instrumenten ik de komende maanden zou 
gaan bespelen. De rest van het verhaal over de gesloten deal is al bekend (zie 
verslag concours in het Muzikrantje van november 2013). 
 
Heb je naast de drumband nog andere hobby’s? 
 
Mijn kinderen zijn natuurlijk mijn grootste hobby. Verder vind ik het heerlijk 
om samen leuke dingen te doen en regelmatig naar ons huisje in het 
Sauerland te gaan. 
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Doe je ook aan sport? 
 
Niet echt fanatiek. Ik ga om de week een partijtje squashen in Geleen.  
 
Wat zou je graag nog eens willen doen met de vereniging? 
 
Ik zou graag nog eens een concertreis (weekend) willen maken. Wij zijn met 
Guttecoven een weekend naar Straatsburg geweest en met Berg aan de Maas  
naar Olpe. Dat was echt super om te doen. Een leuk concert geven en daarna 
teambuilding. Zoiets doet een club echt goed. 
 
Heb je zelf nog iets toe te voegen aan dit interview? 
 
Ik hoop dat we nog een hele tijd samen met deze mooie groep muziek mogen 
maken. Als je kijkt hoe groot de groep is, mag je daar heel trots op zijn. 
Menige vereniging zal hier jaloers op zijn.      
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Uit het verleden 

Bij het begin van het Muzikrantje in 1990 publiceerden wij een reeks verhalen 
uit de geschiedenis van onze fanfare onder de titel “Uit het verleden”. De 
schrijver van die reeks was Tin (Martin) Cosemans. Omdat wij niemand meer 
kennen die, die periode uit eigen herinnering kan navertellen en er veel leden 
zijn die in die verhalen geïnteresseerd zijn, zullen wij die verhalen af en toe bij 
gebrek aan actuele artikelen herhalen.  
 
De eerste groepsopleiding tot muzikant bij Fanfare St. Martinus in het jaar 
1932. 
 
Na lang heen en weer gepraat werd besloten in 1932 te beginnen met de 
opleiding van nieuwe leden onder leiding van de toenmalige dirigent Louis 
Cosemans, die tevens koster en timmerman was. 
 
Er werd gestart met ongeveer 25 personen van diverse leeftijden.  
De opleiding vond plaats in de timmerwerkplaats van de dirigent, waar ook 
de wekelijkse repetitie werd gehouden. 
De groep van 25 leerlingen slonk met de week. Na een jaar van "gedegen" 
opleiding, waarbij de kennis van het spelen van één mars werd bereikt, 
mochten wij, inmiddels ingekrompen tot, zegge en schrijve drie man, 
toetreden tot het korps. Wij, dat waren Tinus van Kaam, Martin Salden en 
ondergetekende. 
Na deze muziekopleiding van één jaar werd verondersteld dat wij volleerde 
muzikanten waren en kregen we verder geen aparte lessen meer; onnodig te 
vermelden dat onze jeugdige muzikanten van nu betere muziek maken en 
meer muziekkennis bezitten dan wij vroeger na 20 jaar bij het korps spelen.  
 

KERMISRONDGANG 
 
Wij verheugden ons dan ook zeer, toen wij in Juli 1933 mee mochten spelen 
in de kermisrondgang door ons toen nog dorpje. Dat hield o.a. in dat geen 
enkele straat werd overgeslagen. De tocht begon bij Café Cosemans-Salden 
(vader van de dirigent) tegenover de Hervormde Kerk. Bij het optrekken van 
de Bergstraat werd de enige mars die wij kenden, te weten "Clovis" ingezet. 
Na het drinken van een welverdiende pint in Café Bohnen (nu Autobedrijf 
Poulissen) ging het terug, waarna de Beekstraat werd ingeslagen. Op het 
einde hiervan werd bij de Familie Stein omgekeerd. Via Grote Straat, 
Maasstraat, Kloosterstraat en weer Grote Straat werd de inmiddels ontstane 
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dorst gelest in Café Breuls (nu Hetzendael). Na een gezellig praatje en drankje 
werd verder getrokken tot bij Café Driessen (nu Oud Urmond). Ook daar werd 
een tijdje heerlijk gekeuveld, waarna de tocht werd vervolgd naar Café 
Smeets, beter bekend als bij het "koupmenke" (hoek Grote Straat en Burg. 
Strijkersstraat). Na het drinken van de nodige pintjes werd verder getrokken 
door de Bergerweg (nu Raadhuisstraat) naar het café van de weduwe Muris, 
genaamd Café du Commerce (bij de Oude Poort). Ook daar werd het nodige 
gedronken om kracht te verzamelen voor het langste traject van de 
rondgang: Bergerweg tot Familie Jans en weer terug, nu tot Café Wauben 
(thans Tiroler Hof). Uiteraard moesten wij hier bekomen van de afgelegde 
zware etappe. Daarna werd de terugweg ingeslagen naar het beginpunt, 
alwaar de rondgang werd besloten met het voldane gevoel geen enkele straat 
te hebben overgeslagen.   Martin Cosemans 
 
Bijgaande foto is genomen in 1982 bij de verbouwing van onze zaal, waarbij 
Tin een belangrijke rol vervulde. Rechts Tin Cosemans, links de toenmalige 
penningmeester, nu ere-bestuurslid, Harrie Wetzels. Tin overleed in 1998. 

 



 14 

25 jaar fanfarezaal 
In verband met de slechte toestand van de fanfarezaal, gelegen in de "Steeg" 
(nu Burgemeester Strijkersstraat), werden reeds in 1960 plannen besproken 
voor het bouwen van een nieuwe fanfarezaal. Ook werd al begonnen met het 
bijeenvergaren van bruikbaar bouwmateriaal, afkomstig van de sloop van 
oude woningen van DSM en van de oude school in de Raadhuisstraat. 
Nagenoeg alle leden droegen hierbij letterlijk hun steentjes bij. 
 
Het vinden van een geschikt bouwterrein leverde enige problemen op. Het 
gemeentebestuur was bereid een terrein te verkopen nabij de nieuwe St. 
Martinuskerk. Ons bestuur wees dit voorstel af in verband met mogelijke 
geluidsoverlast door zondagmorgenrepetities. Uiteindelijk werd een 
bouwplaats gereserveerd in de Hoolstraat, welk terrein voorheen eigendom 
was van de heer Bergers. 
 
Op 24 mei 1961 werd definitief besloten over te gaan tot de bouw van een 
niet te grote zaal. De benodigde tekeningen en het bestek werden ingediend 
om de benodigde goedkeuringen van de betrokken instanties te verkrijgen. 
Maar er kwam een kink in de kabel: een subsidieverzoek van Harmonie St. 
Joseph uit Berg gooide roet in het eten. Een oplossing in de vorm van een 
stichting waarin alle Urmondse verenigingen vertegenwoordigd zouden zijn, 
leverde ook niet het gewenste resultaat op, omdat dan voor de fanfare 
onvoldoende zeggenschap zou over blijven. De bouwplannen verdwenen in 
een Ia van het provinciaal opbouworgaan Limburg. Teleurstelling alom! 
 
In maart 1965 werd de draad toch weer opgepakt. Het bestuur benoemde 
een zaalcommissie, bestaande uit Wim Bousardt, Tjeu Tholen en Chris 
Worms. Van DSM werd een bouwterrein gekocht, gelegen aan de Urmonder 
Maasstraat en architect Tjeu van Mulken leverde de tekening. De 
zaalcommissie bedelde de benodigde gelden, vergunningen en nog 
ontbrekende materialen bij elkaar. 
Op 8 mei 1965 werd de bouw "uitgezet” en dankzij de inspanning van 
praktisch alle leden en enkele buitenstaanders voor de speciale werkjes die 
onze leden niet zelf konden doen, kon al op 7 augustus feestelijk de mei 
worden opgezet. 
Zaterdag 6 september 1965 werd de zaal door burgemeester Coenders 
officieel geopend. 
Door de goede samenwerking van leden en niet-leden, vaak met alleen maar 
gebrekkig gereedschap, werd een prachtige zaal uit de grond gestampt.  
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Zonder wie dan ook te kort te doen, mag vooral de inzet van de heren Wim 
Bousardt, Tjeu Tholen en Chris Worms niet onvermeld blijven. 
Overigens, de door het bestuur bedachte naam "St. Martinushuis" heeft 
duidelijk geen weerklank gevonden. 
 
Dat de zaal aan een dringende behoefte voldeed moge blijken uit het feit dat 
hij in de 25 jaar van zijn bestaan vier keer werd uitgebreid. Vooral de 
uitbreiding van 1982 was daarbij belangrijk. 
 
Op zaterdag 27 oktober zal aan de Urmondse bevolking een feestavond 
worden aangeboden als dank voor het vele en intensieve gebruik dat zij in de 
afgelopen 25 jaren van de zaal heeft gemaakt. 
De muziek zal worden verzorgd door het orkest "Grenzland Express" uit 
Kerkrade. De dranken zullen voor een gereduceerde prijs te krijgen zijn en er 
wordt gezorgd voor een hartige hap.  Jacqueline Kiggen-Bergevoet 



Vasteloavend
Het voorjaar is vroeg begonnen dit jaar en ook 

tijdens de optochten in Sittard en Urmond
was het weer uitstekend en zat

de stemming er goed in.

2014
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Carnaval 2014 
 
Voor meer foto’s zie onze fotoalbum op de website www.martinusurmond.nl. 
Met dank aan Christie Brüls. 

 
 
 
 

http://www.martinusurmond.nl/
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Van de voorzitter.... 

Beste muziekvrienden,  

De wintermaanden zijn weer voorbij en we 
kunnen terugzien op een periode zonder 
sneeuw en ijs. Wat een verschil met vorig 
jaar toen “Koning Winter” maar niet wilde 
vertrekken!  

Waarschijnlijk dat sommigen onder ons 
toch hebben gesmacht naar een pakje 
sneeuw maar zelf heb ik hier geen last van 
gehad.  

De Carnavalsactiviteiten liggen alweer achter ons en we mogen stellen dat 
gelukkig alles goed verlopen is. De activiteiten in de zaal hebben weer heel 
wat inspanningen gekost van velen. Iedereen die hieraan heeft meegewerkt, 
in welke vorm dan ook, hartelijk dank hiervoor.  
Tijdens de optocht in Sittard hebben we ons prima gepresenteerd en ook de 
stoet in Urmond met een enthousiaste Prins als hekkensluiter, bracht het 
nodige plezier.   

Met de zon in de lucht gaat het richting Lenteconcert. Drumband en fanfare 
zijn flink doende met het instuderen van een aantrekkelijk programma en als 
we ons beste beentje voorzetten dan mogen we ervan uitgaan dat het de 
moeite waard wordt.  

Zoals jullie ongetwijfeld weten, heb ik in mijn werkkring enkele weken 
geleden een zeer tragisch ongeval meegemaakt. Dit laat weer eens zien hoe 
snel het leven kan veranderen en hoe belangrijk het is op zijn tijd plezier te 
maken voordat het te laat is.  

Ik hoop dan ook dat we de komende maanden veel plezier mogen hebben in 
het uitoefenen van onze mooie hobby! 

Veel succes gewenst in de komende concerten,  

Met vriendelijke groeten,  
Wil Meulenberg 



 21 

 

Interview met Jean Vaessen  

Jean, eerst even over jezelf:  
Wanneer en waar ben je geboren? 
 
Ik ben geboren in Heerlen op 11 juni 1960 en 
getogen in Simpelveld, waar ik mijn hele jeugd 
heb gewoond. 
 
En hoe ben je in de muziek terecht gekomen? 
 
Op 10-jarige leeftijd kwam ik bij de harmonie van 
Simpelveld. Mijn vader zei toen: “Piet Knarren’s 
zijn er al genoeg; ga maar op een zwaarder 
instrument blazen dan een trompet.” De 
toenmalige dirigent Wiel Jacobs adviseerde dat 
ook. Zo begon ik op cor, toen tuba en daarna 

trombone, mede onder invloed van Harry Ries. Ik ging later naar de 
conservatoria van Aken en Keulen, waar ik het geweldig naar mijn zin had, 
vooral door de vele afwisselende projecten waar ik aan mee mocht doen. 
 
En toch ben je geen beroepsmuzikant geworden? 
 
Mijn vader was erg streng en vond dat ik maar wat moest gaan leren waar je 
fatsoenlijk de kost mee kon verdienen. Dat werd dus economie en zo kwam ik 
in de financiële wereld terecht, waar ik nu nog steeds werkzaam ben. 
 
En hoe is jouw gezinssituatie? 
 
Als trombonist ging ik vaak ‘uithelpen’ bij korpsen die op concours gingen. Zo 
leerde ik mijn vrouw kennen die sopraansax speelde in Ulestraten. In 1990 
zijn we rond Carnaval getrouwd, nadat ik inmiddels voorzitter was geworden 
van de harmonie van Simpelveld. Dat ben ik 16 jaar lang geweest met de 
dirigenten Maurice Hamers, Jos van de Braak en Harry Vorselen. 
We gingen in Genhout wonen en verhuisden later naar een vrijstaande 
woning in Elsloo, dit vanwege het geluid dat mijn hele gezin produceert.  
Behalve mijn vrouw die nog steeds lid is van Ulestraten, speelt mijn dochter 
Julot (geboren in 1996) eveneens sopraansax en Vince (geboren in 1999) 
slagwerk. Hij speelt hier in het jeugdorkest en wil na zijn opleiding bij de 
fanfare beginnen als slagwerker.   Jan Mennen 
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Wist je dat...... 
 Jos toch niet het op één na oudste lid is van de drumband? 

 Deze eer te beurt valt aan Math Cremers? 

 Nic het laatste Muzikrantje in zijn kippenhok heeft opgehangen? 

 Hij daar namelijk geen haan heeft rondlopen? 

 De foto van Jos wellicht een goed alternatief kon zijn voor dat gemis? 

 Dat helaas toch niet het geval bleek te zijn? 

 De kippen van Nic nu totaal van de leg af zijn? 

 Angelique al een aardig mondje Chinees kan praten? 

 Zij dat leert van haar dochter, die daarvoor studeert? 

 Wij al een tijdje een nieuwe biersoort erbij hebben? 

 Dit witbier in speciale glazen getapt wordt? 

 De inhoud van die glazen anderhalf gewoon glas is? 

 Wij er echter de dubbele prijs voor moeten betalen? 

 Onze penningmeester dit wel ziet zitten? 

 Wij wellicht ook halve penningen kunnen introduceren? 

 Joëll de club trakteerde vanwege het jeugdprins zijn van zoon Ferry? 

 Hij de penningen daarvoor ruim op tijd heeft aangeschaft? 

 Ze destijds slechts 80 cent kostten? 

 Veel penningen tegenwoordig plakkerig aanvoelen? 

 Ze eigenlijk wel onderhand aan een wasbeurt toe zijn? 

 Je die penningen ook gewoon in je zak kunt laten zitten? 

 Ze dan bij een volgende wasbeurt automatisch schoon worden? 

 Eén van onze tubaïsten speelt als de kok van de Muppetshow? 

 Er lichte paniek ontstond bij de zaalcommissie? 

 Eén van de raamversieringen van de kleine zaal ‘verdwenen’ was? 

 De andere vier inmiddels waren teruggevonden en opgehangen? 

 Jacqueline er naar bleef zoeken, terwijl ze voor de ramen hingen? 

 De vijfde werd opgespoord door Manuela? 

 Deze op de zolder in een vuilniszak was opgeborgen? 

 De repetitie voor vasteloavend slecht werd bezocht? 

 De trombonegroep echter compleet was?  
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 Dit wellicht kwam door het vaatje bier dat op hun te wachten stond? 

 Ze blijkbaar een voorkeursbehandeling verwachten? 

 Mike zijn fluitje had verloren op weg naar de verzamelplaats in 
Sittard? 

 Angelique en Johnny mee hielpen zoeken? 

 Johnny de gelukkige vinder was en Mike hier erg blij om was? 

 We om kwart over een op het evenemententerrein Oude ziekenhuis 
moesten zijn? 

 Er een strakke organisatie was vanwege tv-opnamen van L1 en NOS? 

 We (slechts) drie kwartier hoefden te wachten voor vertrek? 

 We vervolgens een half uur nodig hadden om het terrein af te 
komen? 

 We tijdens de optocht heel vaak stil stonden? 

 Er weer een nieuwe optochtroute was? 

 Deze 800 meter langer was dan die van vorig jaar? 

 Dit toch wel erg vermoeiend bleek te zijn? 

 Er diverse muzikanten waren die ‘de knuip aaf hejje’? 

 De fanfare op televisie te zien is geweest bij de NOS, Start en L1? 

 De optocht in Urmond precies op tijd vertrok? 

 Wij in de optocht van Sittard nummer 45 hadden? 

 Dat nummer ook in de optocht van Urmond op de drapeau prijkte? 

 Hub Vaessen last van zijn schouder had tijdens het helpen in de zaal? 

 Hij vakkundig gemasseerd werd door Jacqueline?  
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 Natalie een repetitie in de outfit van Jonge Klaore bezocht? 
 Ze na de repetitie geen tijd had om zich om te kleden? 

 
 Als Mieke niet op de repetitie 

is, de hond van Truus dorst 
heeft? 
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Onze jarigen in april, mei en juni: 
 
19 april  Mariëlle Last-Janssen, John Lemmens 
23 april  Carola Bours 
25 april  Jacqueline Kiggen, Natalie Penders 
29 april  Jo Worms 
01 mei  Math Smeets 
02 mei  Tim Lacroix 
03 mei  Lei van Mulken 
04 mei  Angelique Smits-Visser 
06 mei  Wim Smits 
11 mei  Nik Janssen, Lisa Stassen 
19 mei  Gerrit Smeets 
03 juni  Selina Claessen 
11 juni  Bert Boermans, Jean Vaessen 
12 juni  Hub Vaessen 
15 juni  Michel Lipsch, Nancy Pepels 
17 juni  Jan Janssen 
21 juni  Mike Mevissen, Jo Salden 
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Gefeliciteerd de solisten met hun prestatie in hun afdeling tijdens het 
onlangs gehouden Artamuse HafabraSolistenconcours 2013-2014: 
 

 Vince Vaessen  met 81 punten 

 Twan Slijpen met 81 punten 

 Joyce Gabriel met 83 punten 
 
Tijdens de repetitie werden ze in het zonnetje gezet door Manuela. 
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Het Muzikrantje verschijnt elke twee maanden 

Jaaradvertentie-abonnement: 

kwart pagina € 25 

halve pagina € 43 

hele pagina € 65 

omslag achter € 120 
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