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Ten geleide 
 

Terugblikkend op de tijd na Carnaval is het weer een muzikale opstart 
om nieuwe werken in te studeren en ten gehore te brengen. 
Tijdens het Lenteconcert kon men de eerste keer het nieuwe 
programma beluisteren en Jean Tholen maakte hiervan weer een 
eigentijds verslag.  
Christie verzorgde de voorpagina en middenpagina met leuke foto’s. 
De rubriek “Omslagfoto” is deze keer voor Emilie die onlangs mamma 
is geworden van een zoon, Wessel. Alsnog proficiat. 
In ons archief vonden wij nog een mooie foto van Emilie.  
Jan liet zich inspireren door Ennio Morricone en schreef een verhaal 
over het leven van dit fenomeen. 
Tevens verzamelde Jan vele “Wistjedatjes” en Wil zorgde natuurlijk 
voor het gebruikelijke voorzitterspraatje.  
Deze keer hebben wij ook een vervolg op verhalen uit het verleden 
met een impressie over ons eerste concours in 1934. 
 
Inzenders bedankt en lezers veel leesplezier toegewenst. 
 
Bijdragen voor het volgende nummer graag voor eind juli bij de 
redactie inleveren.  
 

Agenda 
 Zondag 15 juni Sint Leendertmarkt 

 Vrijdag 4 juli Themaconcert Zuid Amerika 

 Zaterdag 12 juli Seizoensafsluiting 

 Zondag 13 juli Serenade Van der Valk 
 

Bedankt 
 De leden van de Rabobank die hun stem op de fanfare hebben 

uitgebracht. 
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Omslagfoto 
 

Deze keer prijkt op de vooromslag 
een foto van één van onze 
tenorsaxofonisten, te weten Emilie 
Klinkers, die in het nieuws kwam 
doordat zij twee weken geleden een 
zoon ter wereld bracht.  
Zij is al 18 jaar lid van onze fanfare. Ze 
is niet alleen muzikant, maar ook  lid 
van de muziekcommissie en altijd 
bereid de handen uit de mouwen te 
steken, zoals ook blijkt uit de foto, die 
genomen is bij het feest van de 
“Vrijheid Urmond” in 2013. 
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Uit het verleden (2) 

De eerste deelname aan een concours. 

BESLUIT EN VOORBEREIDING 

We schrijven het jaar 1933. 
Enkele leden van de fanfare hadden links en rechts horen vertellen over 
muziekconcoursen die in het hele land werden gehouden en wilden dan ook 
graag dat onze fanfare er eens aan deel zou nemen. Na heel veel gepraat 
werd besloten om ook eens mee te dingen, maar dirigent Louis Cosemans 
was er tegen en verklaarde dat als men toch op concours zou gaan, hij zou 
stoppen met dirigeren. Vervolgens werd gestemd en de uitslag was dat men 
aan een concours zou gaan deelnemen. 

Louis Cosemans nam dan ook ontslag, hetgeen inhield dat er een nieuwe 
dirigent moest komen. Bovendien moest een ander repetitielokaal worden 
gezocht (het toenmalige was immers eigendom van de familie Cosemans). 

Als dirigent werd aangesteld de heer Mathieu Janssen uit Elsloo en een nieuw 
repetitielokaal werd gevonden in het zaaltje van P.Breuls bij de oude kerk 
(later bewoond door “Ans op de trepkes”). Na enkele weken kon begonnen 
worden aan de voorbereiding van het concours, dat gehouden werd op 
Pinkstermaandag 1934 in Oudenbosch, Noord Brabant. Het was natuurlijk 
flink repeteren en de laatste WEKEN zelfs DAGELIJKS. Als het weer het toeliet 
werd buiten bij de trappen van de kerk gerepeteerd, onder grote 
belangstelling van de mensen uit Urmond. 

HET CONCOURS 

Eindelijk was de grote dag aangebroken. Er werd ’s morgens om 7 uur 
vertrokken met vier autobussen. Om 11 uur arriveerden we in Seppe waar de 
koffietafel met worstenbroodjes klaar stond bij mijn tante die daar een café 
met zaal runde. Dit was geregeld door mijn vader Tjeu Cosemans die in die 
tijd bestuurslid was van de fanfare. De prijs van de koffietafel was daardoor 
een vriendenprijsje.  
Na het eten werd er vertrokken naar het 10 km verder gelegen Oudenbosch. 
Wij moesten omstreeks 3 uur optreden. 
Met knikkende knieën en een zak vol zenuwen begonnen we aan ons eerste 
concours sinds de oprichting in 1906. Er werd deelgenomen in de tweede 
afdeling. De vreugde van de muzikanten en de supporters steeg ten top bij 
het horen van de uitslag: 346 punten.  
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Daar moest op gefeest worden, hetgeen betekende dat wij zingend de cafés 
van Oudenbosch bezochten en onze kelen flink smeerden. Omstreeks 
middernacht arriveerden wij in Urmond, waar zo ongeveer de hele 
dorpsgemeenschap ons stond op te wachten. 
De hele week erna was er feest, dat elke avond om 8 uur begon. Dan werd er 
in optocht naar een café getrokken, waar op kosten van de kastelein 
gedronken werd. De dirigent werd daarbij vervoerd op een door drie jongens 
getrokken, versierde hondenkar met daarop een leunstoel. (Er was toen in 
heel Urmond maar één auto, namelijk die van notaris Haan). 
Aldus was het dinsdagavond feest in Café Breuls, woensdag in Café Driessen, 
donderdag in Café Smeets, vrijdag in Café Wauben en zaterdag in de overige 
cafés.  
Alles bij elkaar was het voor ons een onvergetelijke gebeurtenis. 

Martin Cosemans 
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SEIZOENSAFSLUITING 2014 

 

Beste leden, 

Graag willen we jullie uitnodigen voor de jaarlijkse 
seizoensafsluiting. Deze zal plaatsvinden op zaterdag 12 juli vanaf 

14:00 uur in de fanfarezaal. Er wordt gezorgd voor een leuk 
middagprogramma in de vorm van workshops met aansluitend een 

barbecue.  

Trek een paar gemakkelijke schoenen aan. 
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Van de voorzitter.... 

Beste muziekcollega’s, 
 
Nog een dikke maand en het muziekseizoen 
zit er alweer op. Wat vliegt de tijd toch ! 
Met een openluchtconcert op de St. 
Leendertmarkt in het vooruitzicht kunnen 
we met plezier terugkijken op een mooi 
Lenteconcert dat onze drumband en fanfare 
samen met Harmonie St. David uit 
Voerendaal in onze eigen zaal verzorgde.  
Voor de mensen die er vanaf het begin 
waren, was het best wel een lange zit, maar 
goed, iedereen wil natuurlijk zijn 
ingestudeerde programma ten gehore 
brengen.  

De dag erna was het tijd voor onze traditionele jaarvergadering waar weer 
tekst en uitleg werd gegeven over het wel en wee van onze vereniging. We 
mochten terug kijken op een goed gevuld programma in 2013. Ook goed te 
horen dat onze financiën ondanks een paar dure concoursjaren nog steeds 
prima op orde zijn. 
Onze bestuursleden Gerrit Smeets en Felix Reinartz stelden zich herkiesbaar 
en zagen hoe een grote meerderheid de ja-stem uitbracht. Persoonlijk vind ik 
het erg jammer dat we sinds jaar en dag niet in staat zijn om onze vrijwilligers 
unaniem te herkiezen. Wellicht dat we binnenkort met een voorstel komen 
om deze verkiezingen op een andere wijze in te richten om zo de zure smaak, 
veroorzaakt door de anonieme nee-stemmer, te kunnen vermijden.  

In elk geval, Gerrit en Felix, proficiat en bedankt dat jullie je weer voor een 
aantal jaren willen inzetten voor onze club! 

Het uitstapje naar onze Belgische vrienden in Opgrimbie was de moeite 
waard. We hebben kunnen horen en zien dat de Belgen wel wat meer in hun 
mars hebben dan frieten eten en bier drinken. Indrukwekkend, verenigingen 
met indrukwekkende muziek! 
Ik wens iedereen succes met de voorbereidingen van het Themaconcert en 
daarna een fijne vakantieperiode toe.  
 
Met vriendelijke groeten,  
Wil Meulenberg.  
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Lenteconcert 12 april 2014 
 
De voortekenen waren goed. Toen ik even voor half 8 de zaal binnenkwam 
was deze goed gevuld. Zelfs de LOS (lokale omroep Stein) was aanwezig met 2 
camera’s. Centraal in de zaal had plaatsgenomen gastorkest St. David uit 
Voelender. Wat gelijk opviel waren de 2 “plukbassen” in de bassectie. In het 
publiek zag ik veel mensen met zeer grote fotocamera’s. De tijd van de mini-
camera’s en mobielfotografie is dus voorbij en heeft plaatsgemaakt voor de 
“wie heeft de langste (lens)”-hype.  

Zo’n try-outconcert met nieuw programma is altijd spannend en zeker als je 
buitenshuis moet aantreden. St. David werd daar echter niet warm of koud 
van en startte kloek met “Aurum”, een Duitse mars van de Belgische 
componist Bart Appermont, een ver familielid van bekende BRT-presentator 
Luc Appermont. Het idee voor deze mars had Bart opgedaan tijdens een 
vakantie in Baden-Würtemberg, aldus de dirigent en spreekstalmeester van 
dit korps, de heer Maurice Daemen. Jazeker, dezelfde als de dirigent van St. 
Martinus Urmond.  
Ook het tweede werk, “Noah’s Ark” was van Bart Appermont. Dit stichtelijk 
thema is weer helemaal hot sinds het uitkomen van de 3D film over deze 
ultieme bootreis. Als de naam “Morricone” op het programma staat, dan 
weet je dat je kunt gaan genieten van prachtige muziek. Zo ook het derde 
werk van St. David, getiteld “Gabriella’s Oboe”. Ik heb later even gegoogled 
en vond bij de stukken van Morricone echter niet bovengenoemd werk, wel 
“Gabriëls Oboe”. Ik ga ervan uit dat dit hetzelfde werk is en niet handelt over 
de hobo van de zuster van de aartsengel. De soliste in dit mooie stuk stapte 
dapper voor het orkest (wat ik altijd ontzettend moedig vind) en liet ons 
genieten van een wondermooie solo waarbij ze haar hobo sierlijk liet 
meedansen om de romantische melodie. Helaas haperde het instrument tot 
twee keer toe bij de hoogste noot. Maar ze liet zich niet uit het veld slaan en 
bracht haar solo tot een goed einde. Chapeau.  
Na dit werk heb ik even technische informatie ingewonnen bij Jean 
Cosemans, alom bekend dirigent. Hij legde me haarfijn uit dat het wegvallen 
van de hoge noten veroorzaakt werd door een technisch mankement, het 
plakken van de rietjes op elkaar. Waarvan acte.  
Voor het volgende werk ten gehore kon worden gebracht moest even 
gewacht worden op een laag overvliegende helicopter. En dat betekent in 
Oud-Urmond meestal dat het meubilair naar boven moet, want de Maas kan 
ieder moment buiten haar oevers treden. Gelukkig was dit nu niet het geval 
maar betrof het hier een Amerikaans legerhelicopter uit de musical Miss 
Saigon.  
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Tijd dus om lekker te genieten van musicalklanken. Tijdens het luisteren werd 
ik vooral betoverd door de klanken van de fagot, wat een leuk instrument.  
Verder viel me weer eens op dat manden vol noten produceren makkelijker 
gaat met 10 vingers dan met 3. St. David uit Voerendaal besloot haar concert 
met de paso doble “La primitiva” van Jef Penders, een in Valencia wonende 
pensionado uit Hoensbroek. Toch geen familie van familie Penders uit 
Urmond? Bij dit werk kwamen, door de Spaanse klanken, weer herinneringen 
boven aan de concertreis van de fanfare begin jaren 90 naar die mooie 
Spaanse stad en zijn omgeving (de tennisbaan in de badplaats, de 
binnenplaats in het bergdorpje, het zwembad in de buitenwijk). Wanneer 
gaan we weer op concertreis???? 
 
Na de ombouw (en er moest heel wat worden omgebouwd) nam Piet Janssen 
de micro over want onze percussie-groep/slagwerkensemble stond klaar. 
Vanwege het geweldig concourssucces van afgelopen jaar voerden de 
slagwerkers beide concourswerken nogmaals uit. De inhoud hiervan heb ik 
reeds meerdere malen toegelicht in eerdere concertverslagen zodat ik me nu 
zal beperken tot enkele “opvalligheden”. Roy van Wersch had bij “Duende”, 
het openingswerk, gekozen voor een zogenaamde kerkopstelling. Dat 
betekent: 2 spitsen op de eerste rij en de andere 18 leden zoveel mogelijk 
tegen de achterlijn, achteraan bij de biechtstoel. Het middenschip bleef zo 
vrijwel leeg waardoor Tim, als soort collectant, ongehinderd naar voren kon 
komen om zijn ding te doen en dan weer achter in te schuiven.  
Bij het tweede werk, “Saint Patrick’s Day”, was de veldbezetting wat beter. 
Alle plekken waren nu bezet. Ook de vleugels waren bemand. Dit werk blijft 
een geweldig mooi stuk ook al was de scherpte van het concours er een 
beetje vanaf. Dat was o.a. te merken aan de beide spitsen Tim en Claudia. Ze 
wisten niet altijd een goed een-tweetje te maken hetgeen leidde tot enkele 
vernietigende blikken over en weer.  
In het laatste werk, “Irish Impressions” van Henk Martens (woonde vroeger 
op de Kattekop), werd duidelijk waarom de twee rioolbuizen op de vleugels 
opgesteld stonden. Hierop imiteerde men het opzwepende geklik van de 
Flatly-schoenen op de houten planken. Er zat veel variatie in dit interessante 
werk. De witte , blauwe, rode, lila, oranje en andere gekleurde stokken 
zorgden voor de juiste klankkleur op de melodische instrumenten, of zoals 
Piet ze noemt , op de ladders. En zo besloot ons percussie-ensemble haar 
deel van dit drieluikconcert. 
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Vervolgens moest weer omgebouwd worden. Het was inmiddels al 21.45 uur, 
een beetje laat. De eerste gaten werden al zichtbaar in de publieke tribune.  
 
Eindelijk, om 21.55 uur zat iedereen op zijn plaats en kon Maurice Daemen 
beginnen aan zijn tweede concert van de avond. St. Martinus begon, zoals 
meestal, met een concertmars. Deze keer “Atlantic Quest” van Goff Richards.  
 
En een beetje chauvinistisch mag ik stellen dat onze mars meer in zijn mars 
had dan de mars van ons gastkorps. Daarna volgde het concertwerk 
“Excalibur” van Jan van der Roost en daaruit de delen 1 en 3.  
Deel 3 staat ook op de CD van de tweede WMC-deelname  van St. Martinus in 
1993.  
Omdat dit een try-out concert is en dat een concoursconcert was (ook nog 
met geheel andere bezetting) is vergelijken natuurlijk onmogelijk, al blijft de 
uitvoering van 1993 wel de hele tijd in je hoofd meeklinken. De grondverf zit 
er in ieder geval op. Nu nog de laklagen en….komt deel 2 er ook nog bij?  
“Oblivion”, het derde werk , was geschreven door Anton Piazolla, de 
tranencomponist van Maxima. In dit werk speelde Inge Mertens de solo op 
haar sopraan-saxofoon. ‘Wonderschoon” zou de Belg zeggen. Prima gedaan 
Inge. Nog een kleine tip: geniet wat langer van het applaus, je hebt het 
verdiend. Niet zo bescheiden, meid.  
Het volgende werk genaamd “Los Rios” (in plat Nederlands “Rivierencyclus”) 
was geschreven door Arie Maaskantje, beter bekend als Ole Guappa 
Malando. Uit deze cyclus speelde de fanfare het derde deel, de “Chubut”. 
Knap dat die Malando zo’n leuk stuk muziek kan schrijven voor een rivier die 
maar 800 meter lang is. Helaas moest het slagwerk, ondanks deze korte 
afstand, overuren draaien. Ze waren met z’n tweetjes en dus ietsjes 
onderbezet. Het concert werd afgesloten met “Postcard from Mexico” 
geschreven door Howard Snell.  
Gerrit Smeets wist te vertellen dat deze componist onlangs overleden was. 
Na enig gegoogle thuis kwam ik er achter dat deze heer nog altijd alive and 
kicking is, dus Gerrit: niet alles geloven wat in de Privé staat.  
In bovengenoemd werk waren de trombones weer op hun best. Ze toeterden 
en claxoneerden alsof ze een stel vrachtauto’s en bussen waren die Mexico-
stad onveilig moesten maken.  
Best leuk en interessant maar voor mij was het te laat geworden. Het blaadje 
was vol en de concentratie was op.  
 
Het was bedtijd.      Jean Tholen  



Lenteconcert
Het lenteconcert vond plaats op 12 april en werd geopend door

Harmonie Sint David uit Voerendaal. Hierna volgde een mooi optreden van 
onze percussiegroep, waarna de fanfare het concert afsloot.

Er werden opnames gemaakt van dit drukbezochte concert door Lokale 
Omroep Stein en hier is inmiddels een uitzending van geweest. 

Het concert is echter nog te bekijken op de website van Lokale Omroep Stein. 
Ga  naar www.omroepstein.nl, klik op het televisie-symbooltje en zoek 

vervolgens in het archief.

2014
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Ennio Morricone 
De allerbekendste componist van filmmuziek is 
ongetwijfeld de Italiaan Ennio Morricone. 
Nagenoeg iedereen kent de filmmuziek van Ennio 
Morricone. Denk maar aan “Once Upon a Time in 
the West” uit 1968, “The Good, The Bad And The 
Ugly” uit 1966 en  “Novecento” uit 1976. Maar 
deze inmiddels 85 jaar oude componist heeft veel 
meer geschreven dan filmmuziek. Overigens in 
dat laatste genre heeft hij ruim 400 films en TV-
series van ‘muziek’ voorzien. 
Momenteel is de componist bezig aan een 
tournee door de wereld en heeft hij daarvoor een 
orkest van 80 muzikanten en een koor van 75 
zangers en zangeressen samengesteld. In dat 

kader bezoekt hij ook Amsterdam, waar hij op 26 juni optreedt in de Ziggo-
hal. 
Hieronder volgt een biografie van “Il Maestro”, zoals hij in zijn vaderland 
wordt aangesproken.  
De normale aanspreektitel voor een dirigent is in Italië Maestro. 
 
Op zesjarige leeftijd startte Morricone met het componeren van muziek. Vier 
jaar later ving hij aan met zijn opleiding aan het Conservatorium van de 
Accademia Nazionale di Santa Cecilia, waar hij trompet studeerde. Zijn eerste 
volwaardige composities schreef hij net na de Tweede Wereldoorlog, 
waaronder de klassieke stukken Il Mattino (1946), Imitazione (1947) en 
Iintimità (1947). In 1952 behaalde Morricone met grootse onderscheiding het 
diploma  
'Instrumentation for band' en twee jaar later het diploma 'Composition'. 
In de jaren vijftig en zestig orkestreerde Morricone de muziek voor 
popartiesten (waaronder Paul Anka en Mireille Mathieu) en componeerde hij 
een honderdtal popsongs waarvan de hit 'Se telefonando' (1966) van Mina. 
Daarbuiten schreef hij achtergrondmuziek voor de nationale omroep RAI en 
werkte hij als muzikaal assistent en orkestrator voor diverse 
televisieprogramma's. 
 
De eerst stap in de filmmuziekwereld zette Morricone in 1959 toen hij 
fungeerde als dirigent en orkestrator voor de film Death of a Friend. Twee 
jaar later componeerde hij de muziek voor Luciano’Salces’ film 'Il Federale',  



 19 

 
zijn eerste officiële score. De samenwerking met Salce verliep vlot en werd 
overgedaan voor nog een vijftal andere films. 
 
Samenwerking met Italiaanse regisseurs 
Sergio Leone 
Het is echter de samenwerking met jeugdvriend Sergio Leone die Morricone 
bekend maakte. De westernfilm A Fistful of Dollars (1964) werd een 
wereldsucces mede dankzij de muziek die in de film overheerste. 
Budgetbeperkingen maakten het echter voor de componist financieel 
onmogelijk om een volwaardig orkest te gebruiken. Hij maakte voor vele 
scores dan ook gebruik van ongebruikelijke instrumenten om de muziek toch 
groots te laten overkomen. 
Siciliaanse folkinstrumenten, enkele houtblazers, de toen recent ontwikkelde 
(elektrische) Fender gitaar, een koor en allerlei speciale effecten vormden de 
basis van zijn filmmuziek uit deze periode. Hij ontwikkelde de muzikale 
mogelijkheden om een score te componeren.  
Met A Fistful Of Dollars begon ook de tien jaar durende samenwerking met 
Alessandro Alessandroni, een begenadigd 'whistler', en met het koor 'Cantori 
Moderni'. 
Morricone componeerde de scores voor alle Leone-films, acht in totaal, met 
klassiekers als For a Few Dollars More (1965), The Good, The Bad and The 
Ugly (1966), Once Upon a Time in the West (1968) en Once Upon a Time in 
America (1984). De muziek, die vaak al af was alvorens de film werd gedraaid, 
werd op de filmset afgespeeld via grote luidsprekers om zo de acteurs in de 
‘juiste stemming’ te brengen. Sergio Leone vond Morricones muziek zo goed 
dat de muziek in zijn films vaak een onmiskenbare rol speelt. 
De westernscores (een dertigtal in totaal) van Morricone behoren tot de 
bestsellers wat filmmuziek betreft. De best verkochte score van Morricone is 
Once Upon a Time in the West met een wereldwijde verkoop tussen 5 en 10 
miljoen exemplaren.]De muziek uit deze film werd door Willem Duys zeer 
intensief in zijn radioprogramma "Muziek Mozaïek" gedraaid waarna de 
langspeelplaat ervan in Nederland een 800.000 maal over de toonbank ging. 
In 1971 haalde de componist de hitlijsten met Here's to You, gezongen door 
de Amerikaanse folkzangeres Joan Baez. Dat jaar kreeg hij zijn eerste gouden 
plaat in Italië voor de verkoop van één miljoen albums. Tevens mocht 
Morricone in 1971 een Targa d'Oro in ontvangst nemen voor de wereldwijde 
verkoop van 22 miljoen albums. 
Morricone werd één van de meest gevraagde filmcomponisten. In de jaren 
zestig en zeventig componeerde hij jaarlijks 15 tot 25 scores, een gemiddelde  
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dat weinig filmcomponisten hem later nadeden. Morricone koos zijn 
projecten niet echt zorgvuldig en wees dan ook weinig projecten af. 
 
Na 2000 
De verzamelaar We All Love Ennio Morricone verscheen in 2007. Een album 
met composities van Morricone uitgevoerd door gerenommeerde artiesten 
als Céline Dion, Metallica, Bruce Springsteen en Roger Waters. Springsteen 
won met zijn vertolking van Once Upon a Time in the West een Grammy 
Award voor 'Best Instrumental Performance'. 
 
Morricone werkt nog steeds 7 dagen op 7, negen uur lang, aan composities 
en dit zonder enig muziekinstrument te gebruiken. De componist schrijft 
momenteel de muziek voor de twee opkomende films van Gioseppi 
Tornatore: The Best Offer (2013) ,die in januari 2013 in de cinemazalen 
verschijnt en het langverwachte Leningrad dat ergens eind 2014 verwacht 
wordt.  
Op 24 oktober 2012 werd bekend dat Morricone ook de score ging schrijven 
voor de animatiefilm The Canterville Ghost (2014) van regisseur Kim Burden. 
Het betreft de eerste animatiefilm waarvoor de componist schrijft. 
Op 18 december 2012 verscheen de soundtrack voor Quentin Tarantino's 
Django Unchained waarop vier composities van Morricone staan. De 
componist schreef specifiek voor de film één nieuw nummer, Ancora Qui 
(met lyrics en zang van de Italiaanse zangeres Elisa. Het lied haalde de 
shortlist van nummers die kans maken om genomineerd te worden voor de 
Oscar in de categorie 'Best Original Song'. Bestaande muziek van Morricone 
haalde eerder al andere films van Quentin Tarantino waaronder het 
tweedelige Kill Bill (2003), Grindhouse: Death Proof (2007) en Inglourious 
Bastards (2009). Op 4 januari 2013, anderhalve maand na het Filmfestival van 
Rome 2012, overhandigde Ennio Morricone in Rome een Lifetime 
Achievement Award aan de regisseur 
 
Ennio Morricone spendeert nog steeds tijd aan het concerteren. Zo dirigeerde 
hij op 22 december 2012 een twee uur durend concert in het Antwerpse 
Sportpaleis. De bekendste werken uit zijn omvangrijk oeuvre werden 
gebracht door het 85-koppig Orkest der Lage Landen, dat gedirigeerd werd 
door Morricone, en een koor met 100 zangers. 
 
Overigens zij opgemerkt dat veel van zijn composities en filmfragmenten 
(zelfs complete films) te zien en te horen zijn op Youtube. 
Bron: Wikipedia, Volkskrant    Jan Mennen 
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In het weekend van 26, 27 en 28 september 2014 gaan we weer op 
kamp. We hebben in het Belgische land voor de 3e keer de Woushoeve 
gereserveerd.  
Ter plekke zijn er nog voldoende 
mogelijkheden voor leuke activiteiten. 
Denk bijvoorbeeld aan het grasveld met 
daarachter aansluitend een stuk bos. Ook in 
het dorp zelf zijn er nog mogelijkheden 
genoeg om een activiteit te bedenken.  
 
 

Weten jullie nog?? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 25 

 
 
 



 26 

Wist je dat...... 
 

 De omslag van het maartnummer blijkbaar erg gewild was? 

 Verschillende leden dit Muzikrantje gekregen hebben zonder omslag? 

 Onderzocht moet worden waarom dat gebeurd is? 

 De foto van Mieke kennelijk bijzonder populair is? 

 Het artikel over 25 jaar fanfarezaal tot verwarring leidde? 

 Er mensen zijn die rekening houden met een feest op 27 oktober? 

 We denken dat het hier ging om een 1 april grap? 

 We uitgerekend hebben dat die zaal volgend jaar 50 jaar bestaat? 

 Of en hoe dat gevierd gaat worden nog niet bekend is? 

 Onze muzikanten niet alleen kunnen blazen, maar ook zingen? 

 Zij dit mogen demonstreren bij de uitvoering van het muziekstuk 
Gloria Estafette? 

 Wij elke zaterdagavond een koekiemonster signaleren? 

 Dat die persoon blijkbaar thuis niet genoeg te eten krijgt? 

 Misschien daar alle eten naar de hond gaat? 

 Natalie problemen had met haar instrument? 

 Dat probleem werd opgelost toen ze een poetsdoek uit de beker 
viste? 

 Gerrit er veel voor over had om stemmen te vergaren? 

 Het wel leek op stemmen voor de gemeenteraad? 

 Zijn inspanningen niet voor niks zijn geweest? 

 Alle bestuursleden op de jaarvergadering aanwezig waren? 

 Dat niet gezegd kon worden over de presentie van de leden? 

 De vergadering erg vlot afgelopen was? 

 Die snelheid beloond werd met een extra consumptie? 

 Wij dit jaar weer twee maal getrakteerd werden op paaseieren? 

 Wij hopen dat die traditie nog lang zal stand houden? 

 En dat de milde gevers nog lang bij ons mogen blijven? 

 Mieke een echte duizendpoot is? 

 Ze tijdens een bardienst kans ziet een uniform in te korten? 

 Gerrit onlangs zijn 75e verjaardag vierde? 

 Hij besloten heeft om voor vijf jaar bij te tekenen? 

 De vrouw van Maurice zich bij ons thuis blijkt te voelen? 

 Zij ook haar vrouwtje (mannetje) staat bij het buffet? 

 Het bezoek van oud-leden op de derde zaterdag erg afneemt? 

 Sommige mensen jaloers zijn op de haardos van Jan? 

 Hij dat zal doorvertellen aan kapster Janine? 
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 Het buffet in de kleine zaal voorzien is van anti-vliegjesstoppen? 

 Maurice na afloop van het concert in Opgrimbie geen fles drank kreeg 
maar een boek? 

 Dit een nieuwe trend zou kunnen worden? 

 De muzikanten wel getrakteerd werden op een consumptie? 

 Joëll staart? 

 Hij zich hier zelfs voor verontschuldigt? 

 Het hem nog nooit zo was opgevallen dat de zusjes Cosemans echt 
veel op elkaar lijken? 
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Onze jarigen in juni,juli en augustus: 
03 juni  Selina Claessen 
11 juni  Bert Boermans, Vince en Jean Vaessen 
12 juni  Hub Vaessen 
15 juni  Michel Lipsch, Nancy Pepels 
17 juni  Jan Janssen 
21 juni  Mike Mevissen, Jo Salden 
27 juni Wim Bousardt 
01 juli  Thieu Hecker 
11 juli  Joyce Gabriël 
15 juli  Claudia Cosemans 
19 juli  Maurice Daemen 
21 juli  Monique Hendrix 
23 juli  Koen van der Werf 
25 juli  Roel Janssen 
28 juli   Roy Aarts 
09 augustus Sabine Meeks 
11 augustus Wil Meulenberg 
14 augustus Luc Aarts 
19 augustus Jo Cosemans en Raymond Slijpen 
27 augustus Karin Spee 
29 augustus Marcia Cosemans 
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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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