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Ten geleide 
 
Vanaf 2011 stel ik het Muzikrantje samen en de mederedactieleden 
vonden het tijd om mij op de voorpagina te plaatsen. 
Mede door hun bijdrages kunnen wij een Muzikrantje samenstellen, 
waarvoor dank. 
 
In dit nummer staan we stil bij het overlijden van Thieu Hecker. 
Christie neemt ons mee naar de sfeervolle Irish Night met een leuk 
artikel en foto’s.  
Jan heeft de Wistjedatjes weer verzameld en een verhaal geschreven 
over de Moezel. Zo weten we in ieder geval iets over de cultuur die 
Jean verwoordt in een eerste verkenning naar Osann met onze 
voorzitter voor ons buitenlands muzikale uitstapje.  
Jan heeft de oplossing aangeleverd over de “Grote Getallen”. 
De drumband concerteerde ook tijdens de Urban Race getuige de 
foto’s. 
Wil schreef weer een inspirerend voorzitterspraatje. 
 
Bijdragen voor het volgende nummer graag voor eind juli bij de 
redactie inleveren.  
 
 
Agenda 
• Zondag 7 juni Opening en optocht Vrijheid 
• Zondag 28 juni Concertreis 
• Zondag 28 juni t/m 4 juli Donateursactie 
• Zondag 12 juli Themaconcert 
• Zaterdag 18 juli Seizoensafsluiting 
 
 
Bedankt 
• De leden van de Rabobank die hun stem op de fanfare hebben 

uitgebracht   
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Omslagfoto 

Deze keer zie je Huub Kiggen, sinds 2011 
hoofdredacteur van het Muzikrantje.  
Hij nam dat over van Jan Mennen, die de 
pijp (pen) aan onze patroonheilige 
teruggaf. 
Tevens is Huub beheerder van onze 
website sinds 2007. 
Daarnaast speelt Huub al vele jaren 
verdienstelijk trombone, samen met een 
drietal collega’s.  
Tenslotte zei vermeld dat hij getrouwd is 
met Jacqueline en vader is van Dymphy 
en Tim. 
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In memoriam Thieu Hecker 
Op 22 maart 2015 overleed ons 
ondersteunend lid Thieu Hecker, 
84 jaar oud . Hij was van maart 
1973 tot februari 1984 bestuurslid 
van onze vereniging en daarna tot 
nu toe ondersteunend lid. 
Jarenlang was hij actief in onze 
zaalcommissie, totdat zijn 
gezondheid dat niet meer 
toestond. Hij was een markante 
persoonlijkheid, die bekend stond 
om zijn droge humor.  

Wij wensen zijn kinderen en 
kleinkinderen veel sterkte toe. 

Moge hij rusten in vrede 
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Grote getallen 

Hierbij de oplossing van de quiz uit het vorig Muzikrantje.  

De volgorde van de getallen van klein naar groot is als volgt: 

a) het aantal genen van één mens 
b) het aantal verschillende pokercombinaties met vijf speelkaarten 
c) het aantal sterren in de Melkweg 
d) het aantal vissen in alle oceanen samen 
e) het aantal mieren op aarde 
f) het aantal zandkorrels op alle stranden van de aarde bij elkaar 
g) het aantal geldig ingevulde sudokuroosters. 

 
Een mens heeft iets meer dan 20.000 genen, er zijn ruim 2,5 miljoen 
verschillende pokerhanden en de Melkweg telt pakweg 400 miljoen sterren. 
Er zwemmen een slordige 3.500 miljard vissen in de oceanen en er krioelen 
nog eens duizend keer zoveel mieren op aarde. Tenslotte liggen er op alle 
stranden samen grofweg een triljard zandkorrels. 

Maar het grootste getal uit het rijtje is het aantal mogelijke geldig ingevulde 
sudokuroosters, namelijk 6.670.903.752.021.072.936.960. 

Overigens is de sudoku geen Japanse, maar een Amerikaanse uitvinding.  
De ontwerper is Howard Garns en zijn puzzel werd in 1979 voor het eerst 
gepubliceerd. De Japanners introduceerden de puzzel in 1984 onder de naam 
sudoku, hetgeen een samenvoeging is van ‘suuji dokushin ni kagiru’ en  zoiets 
betekent als ‘getallen blijven alleen’. (Mijn Japans is ook niet meer wat het 
geweest is.) 
De Nieuw-Zeelander Wayne Gould werkte zes jaar lang aan een 
computerprogramma om sudoku’s te kunnen genereren. De “Times” kocht 
dat programma in 2004 om vervolgens sudoku’s in haar krant te kunnen 
publiceren. 

Een en ander is ontleend uit “Denksport”. 
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Van de voorzitter.... 

Beste muziekvrienden,  

Dit is alweer het derde Muzikrantje van dit jaar 
en langzaam komt de zomer nabij. Sinds de 
vorige editie is er alweer heel wat gebeurd.  

Op 23 maart ontvingen we het droevige bericht 
van het overlijden van ons ondersteunend lid 
Thieu Hecker. Vroeger was 'Nonk Thieu' 
bestuurslid van onze vereniging en later stond 
hij altijd paraat om op zijn eigen wijze een 
helpende hand te bieden in onze zaal.  

Op 17 mei luisterden wij ter nagedachtenis van hem, met mooie muzikale 
klanken , de Zeswekendienst op.   

We hebben als drumband en fanfare afgelopen maanden onze kersverse 
repertoires ten gehore gebracht tijdens de Irish Night in onze eigen zaal en 
tijdens concerten in Bocholtz en Genhout. Hierbij kregen we weer eens de 
gelegenheid om te ervaren wat andere muziekgezelschappen in hun mars 
hebben. 

Eind maart hielden we onze traditionele jaarvergadering waarin onder andere 
weer naar voren kwam dat onze vereniging financieel sterk is maar dat er ook 
wat zorgelijke punten zijn. 

Denk maar aan de bezetting van de fanfare die zonder aanvullingen van 
buitenaf helaas niet meer geheel compleet te noemen is en tegelijkertijd aan 
het gebrek aan de broodnodige aanwas. Het doet overigens wel deugd te 
kunnen melden dat de inspanningen van onze opleidingscommissie 
geresulteerd hebben in een leuk aantal blokfluiters die onder de vlag van 
onze vereniging aan de slag zijn gegaan.  

Tijdens de jaarvergadering passeerden de gebruikelijke agendapunten de 
revue en bij de rondvraag ontstonden heel wat nuttige discussies en kwamen 
goede ideeën naar voren. Graag wil ik hiermee alle aanwezigen bedanken 
voor hun bijdrage  en spreek de hoop uit dat we op deze jaarlijkse 
vergadering in de toekomst nog meer leden mogen verwelkomen.  
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Maud Lacroix heeft kenbaar gemaakt niet langer actief te willen zijn als 
bestuurslid. Gelukkig blijft zij wel deel uitmaken van onze drumband. Maud, 
nogmaals dank voor het goede werk dat je gedaan hebt voor onze vereniging.  
Onlangs brachten we een bezoek aan Osann-Monzel, het reisdoel voor ons 
muzikaal uitstapje op 28 juni. Van dit bezoek heeft Jean Vaessen een verslag 
gemaakt en in dit Muzikrantje laat hij ons lezen wat we mogen verwachten. 

Auf geht's en veel plezier tijdens de komende activiteiten! 

Met muzikale groeten,  

Wil Meulenberg.  
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Hokje Bert

 

Onlangs werd Bert Boermans verrast met een eigen hokje om zijn zitplaats, 
gemaakt van geluidsschermen. Hij had blijkbaar geklaagd over geluidsoverlast 
tijdens de voorafgaande repetitie en werd prompt op zijn wenken bediend 
met deze geluidsschermen. Dit leverde overigens veel reacties op bij dirigent 
en overige muzikanten. Bert was heel tevreden over zijn hokje, jammer voor 
hem bleef dit echter bij een eenmalig experiment.  
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Irish Night 
Ierse muziek is populair in Urmond. Dit bleek uit het grote bezoekersaantal 
tijdens de Irish Night op 21 maart in de Fanfarezaal. Het was behoorlijk druk. 
De zaal was geheel in Ierse stijl ingericht en sfeervol verlicht. De drumband 
had zich geïnstalleerd op het podium en ernaast was een kleiner podium 
gemaakt voor de band Jick Munro & The Amazing Lazerbeams.  

 
In de grote zaal waren alleen staanplaatsen, wie wilde zitten kon in de kleine 
zaal terecht.  
Er was Iers bier in extra grote glazen en er waren borrelhapjes. 
Er werden veel opnames van de optredens gemaakt, met videocamera, 
fototoestel en mobieltje. De drukte en sfeervolle verlichting maakte het wel 
een uitdaging om goede opnames te krijgen. 

De drumband was voor de gelegenheid uitgedost in stemmig zwart met 
groene accenten. Roy had een groen vlinderdasje en pochetje. Voor de pauze 
speelden de band en de drumband afwisselend hun muziek en de laatste 
twee nummers speelden ze samen.  

Na de pauze speelde alleen de band met tijdens de toegift nog een 
gezamenlijk optreden met de drumband. Er werd met veel inzet gemusiceerd 
en het publiek reageerde enthousiast op de uitvoeringen. Er werd af en toe 
ook nog even gedanst. 

Verrassend was het optreden van drie enigszins corpulente heren die een 
onvervalste buikdans ten beste gaven tijdens het optreden van The Amazing 
Lazerbeams. De muzikanten van de band vonden het prachtig en ook het 
publiek reageerde enthousiast 
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Bij de drumband viel het optreden met de bezems zeer in de smaak. Ze lieten 
hiermee zien dat de uitbreiding van het instrumentarium niet veel geld hoeft 
te kosten en dat overal muziek in zit. 

Het klikte goed tussen de band en de drumband en op het einde van de 
avond werd gemeld dat de drumband en de band Jick Munro & The Amazing 
Lazerbeams gezamenlijk zullen optreden tijdens Urpop 2016. Of dat doorgaat 
weet ik niet, maar het zou wel mooi zijn als deze succesvolle samenwerking 
nog een vervolg krijgt.                                                                           Christie Bruls 

 
Een wijnfles voor Jan 
 

Het feit de Jan Mennen na 
afloop van een repetitie een 
complete fles wijn voor zijn 
neus kreeg i.p.v. alleen een glas 
wijn, leverde veel commentaar 
op. Hij heeft de fles overigens 
niet leeg gedronken. 
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Irish night was:
Swingende muziek,
een sfeervol
ingerichte zaal,
gezellige drukte,
enthousiast publiek, 
kortom een top-avond!





De Moezel 

Onze concertreis gaat naar Osann, een plaats(je) in de Moezelstreek. 

De rivier de Moezel ontspringt in de Vogezen (Frankrijk), stroomt vervolgens 
door het industriegebied van de Elzas, dan langs de Luxemburgse grens, door 
Duitsland, om daar ten Noorden van Koblenz in de Rijn uit te monden. Het 
Duitse deel van de Moezel slingert zich met vele grote lussen door het 
gebergte en de hellingen langs de rivier zijn bijzonder stijl. Hierdoor heeft het 
dal een relatief warm klimaat, geschikt voor de wijnbouw, die al eeuwenlang 
een grote bron van inkomen voor de bevolking is. Daarnaast is het toerisme 
een belangrijk middel van bestaan. 

De rivier was bij tijden erg wild en zorgde vaak voor grote overstromingen. 
Om daar een eind aan te maken zijn er enkele stuwen in aangebracht, 
waardoor de Moezel bevaarbaar is voor schepen tot 1500 ton. Je ziet er ook 
geregeld toeristenboten met gezellige restaurants en wijnbars aan boord. 

Ook nu nog is er kans op overstromingen. In elke plaats langs de Moezel vind 
je wel een gevel met de hoogste waterstand in een bepaald jaar. 
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De steden en dorpen langs de rivier zijn een belangrijke trekpleister voor 
toeristen. Je vindt er pittoreske gebouwen, mooie doorkijkjes, smalle straten 
en leuke pleintjes. De horeca is er uitstekend vertegenwoordigd. Overal zie je 
cafeetjes en restaurants, wijnterrassen en “Biergärten”. Gezellige muziek 
hoort daar ook bij. 

Nagenoeg iedereen kent Cochem, maar er zijn veel meer interessante 
plaatsen langs de Moezel. In Trier vind je nog resten van Romeinse 
beschaving. Elke plaats heeft zijn wijnfeesten, soms meer dan eens per jaar. 

De wijnbouw is een verhaal apart. De hellingen zijn zo stijl dat die verstevigd 
moeten worden met keermuurtjes. Het werk van de wijnboeren is ontzettend 
zwaar, alles moet met de hand gedaan worden: met machines kun je daar 
niets doen. Geen wonder dat die wijnboeren alles in het werk stellen om hun 
wijn aan de man (vrouw) te brengen. 
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MAAK KANS OP € 10.000,-- VOOR EEN AUTO NAAR KEUZE! 
 
In 2015 geeft Bosch Car Service maar liefst 10 prijzen weg van € 10.000,- voor 
een auto naar keuze wanneer u uw APK bij een onze auto bedrijven laat 
uitvoeren. 
Plan daarom nu de APK bij ons en maak kans op 1 van deze prijzen!  
Ga hiervoor naar www.apkactie2015.nl 
Bij Garage Poulissen is uw auto voor de Apk in betrouwbare en vakkundige 
handen. Wij vertrouwen op de kennis, ervaring en apparatuur van Bosch. De 
kwaliteit en betrouwbaarheid die u van Bosch gewend bent, mag u ook 
verwachten van onze jaarlijkse APK. Dat betekent topkwaliteit, service en 
deskundig advies. 
Kom langs voor uw APK bij Bosch Car Service Poulissen en maak kans op een 
auto  
Keuring tijden MA t/m DO van 08.30 t/m 16.00 en Vr van 08.30 t/m 15.00 
Pauze 10.30 t/m 10.45 12.30 t/m 13.00 15.30 t/m 15.45 uur 
 
Teven kunt u bij ons ook terecht voor onderhoud en reparatie voor uw 
Camper en personen auto, hiervoor kunt u een afspraak maken 046-4337878. 
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Een dag op pad met onze voorzitter. 

Als de voorzitter je vraagt om een 
dag zijn gast te zijn en mee te gaan 
om te kijken wat het dorp Osann-
Monzel onze fanfare van Urmond 
te bieden heeft, dan sla je dat niet 
af. 
 
Met de instructies van Jan Mennen 
op zak over hoe belangrijk 
“kwartiermaken” wel niet is, 

hebben wij ons goed en degelijk voorbereid op deze trip. 
De belangrijkste tips van Jan:  
Vertrek op tijd en vergeet niet onderweg regelmatig iets te eten of te 
drinken. 
 
Na nog wat gesteggel of we via Duitsland of via België moesten reizen, was 
die keuze snel gemaakt. De voorzitter zat achter het stuur, wilde via België 
reizen en dus gingen wij in de richting van Luik.  
Voor Luik bogen wij af richting de prachtige Belgische Eifel in en daarna is het 
dan alleen maar kilometers maken, wat wij ook netjes gedaan hadden. 
 
Het contact met het dorp Osann-Monzel had Wil gelegd via de trombonist 
(wat anders) / dirigent Theo Jacobs uit Munstergeleen. 
Theo Jacobs woont in Munstergeleen, is tweede dirigent van de fanfare 
Juliana uit Munstergeleen en werkt 4 dagen in de week in de regio rondom 
Osann-Monzel. Theo is hier dirigent van een viertal muziekkorpsen in de regio 
en wordt in deze regio een beetje als the Godfather van de blaasmuziek 
gezien. 
 
Wil kende Theo al sinds jaren van de carnavalsoptocht in Sittard en nog 
specifieker van het “after”- carnavalsfeestje in de zaal van de Philharmonie in 
Sittard. 
Toen Wil Theo gevraagd had of hij iets voor ons kon betekenen, was dat zo 
gepiept en daarom zaten wij nu in de auto naar het mooie Osann-Monzel in 
de buurt van Trier. 
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Maar voordat wij Osann-Monzel zouden bereiken, hadden wij besloten om 
ons ook in de muzikale kennis en kunde van Theo te verdiepen. Dat kwam 
goed uit want Theo moest deze zondagochtend in het buurplaatsje Naurath 
im Wald. een frühshoppen verzorgen met een van zijn plaatselijke orkesten  
en omdat Naurath im Wald op de route naar Osann-Monzel lag, besloten wij 
tijdig in de feesttent aanwezig te zijn en eens uurtje te gaan genieten van wat 
mooie blaasmuziek. 
 

 
Of wij genoten hebben vertellen wij pas na het bezoek van onze fanfare aan 
Osann-Monzel, dus in het volgende Muzikrantje. 
Wel alvast enkele feiten: 

- Wij kwamen aan in het dorpje Naurath im Wald, het dorp kent 65 
inwoners en 650 paarden. 

- In de feesttent was plaats voor dertig muzikanten en 130 
toeschouwers. 

- De frisdranken en het bier waren uitstekend verzorgd. 
- Wij waren samen met Theo Jacobs als eerste in de feesttent, 

want de rest van het dorp zat nog in de kerk te luisteren naar de 
“secretaris van de Bisschop van Trier” en een prachtig koortje, die 
samen de heilige mis verzorgden. 

- De secretaris van de Bisschop van Trier hielp even uit in het dorp, 
want hij had toch niets anders te doen, zo vertelde hij ons en het 
belangrijkste voor die dag was het middageten, wat hij in de 
feesttent aangeboden kreeg. Nou dat hebben Wil en ik 
geweten………………. 

- Theo kan op zijn Duits goed dirigeren en het orkest goed 
enthousiasmeren, zodanig zelfs dat wij een trompettist ontdekt 
hebben die in staat was, is en zal blijven om het mooie, warme 
geluid van een trompet om te vormen tot het geluid van een  
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tandboor. Het ging zelfs ons door merg en been zoals men dat zo 
mooi kan zeggen. 
 

- Dus waren wij blij dat de Duitsers zich ook netjes aan de tijd 
hielden en zij op tijd klaar waren met hun concert. 

 
Daarna volgde onder de deskundige begeleiding van Theo Jacobs een mooie 
tocht langs de Moezel van Naurath im Wald naar het stadje Osann (30 km) en 
hier hebben wij de voorzitter van onze gastvereniging ontmoet. 
 
Deze heer Axel Licht was zeer vereerd met onze komst en heeft ons alles 
laten zien waar en wat wij die dag gaan meemaken. 
 
Dus besproken is: 

- De locatie waar wij samen met de drumband en de fanfare het 
concert zullen verzorgen. 

- Dit kan misschien een beetje krap worden, maar dat wordt wel 
opgelost. 

- Men heeft nu nog een vaag vermoeden wie de nieuwe 
Wijnkoningin van Osann-Monzel gaat worden, dus daar deden ze 

nog geheimzinnig 
over, maar wij 
kregen toch al te 
zien waar deze 
jonge dame 
ongeveer woont en 
hoe ver het vandaar 
tot aan het 
gemeenschapshuis 
lopen is, om deze 

route marcherend af te leggen.  
- Belangrijk is natuurlijk ook de aandacht voor de inwendige mens, 

nou dat is bij onze gastgevers wel in goede handen. 
- Achter de concertlocatie is een mooi gemeenschapshuis waar wij 

na het concert goed verzorgd zullen worden, met dat bijltje heeft 
onze muziekvereniging de Winzerkapelle Kesten-Osann al vaker 
gehakt, dus dat komt wel goed. 

- Kortom dat kan ik jullie wel verklappen, het ziet er allemaal goed 
uit. 
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Na alles gezien, besproken en vastgelegd te hebben bij een goede kop Duitse 
koffie, was het inmiddels toch al drie uur in de middag en begonnen onze 
magen al aardig te knorren.  
 
Wij dachten dat regelen wij wel even en wat die secretaris van de Bisschop 
van Trier kan, dat kunnen wij ook, dus tijd om eens goed te tafelen. 
 
Maar toen zijn wij toch wel van een hele koude kermis thuis gekomen, de 
details besparen wij jullie, maar een kort verslag van een zoektocht naar een 
goed Duits restaurant kort samengevat: 

- In Osann lag alles wat in een keuken werkte inmiddels op een 
oor. 

- Onderweg door de Duitse en Belgische Eifel was ook niets meer 
te vinden wat naar de zin van onze voorzitter was. 

- In Luik hebben wij vier keer in dezelfde wijk rondgereden en niets 
gevonden. 
- Hoofdreden was dat wij verzeild raakten in een demonstratie 

van kleurrijke Indiërs en het gehele verkeer ontregeld werd. 
- Uiteindelijk - eind goed al goed en vele uren later - zijn wij in 

Maastricht in een fantastisch Italiaans restaurant aan het Onze 
Lieve Vrouweplein geland en hebben wij ons daar eens goed laten 
verwennen, waardoor wij de opgelopen schade in de hongerige 
middaguren weer snel vergeten zijn. 
 

Kortom een enerverende en leuke dag wat ons allen een goed gevoel zal 
geven voor een mooie en gezellige zondag in juni. Op naar Osann-Monzel aan 
de Moesel. 
 
Tot zover het verslag van een secretaris en penningmeester van dienst, 
zonder bevoegdheden. 
Tot gauw in de bus naar Osann-Monzel op 28 juni 2015.  

Jean Vaessen. 
 
 
Links: 

http://www.osann-monzel.de/downloads/omo-ortsprospekt.pdf 
http://www.osann-monzel.de 
http://wk-kesten-osann.de 

 24 

http://www.osann-monzel.de/downloads/omo-ortsprospekt.pdf
http://www.osann-monzel.de/
http://wk-kesten-osann.de/


 

Drumband bij Urban Race 
De Urban Race is meer dan alleen maar een run. Er is een uitgebreid 
randprogramma waarbij niet alleen aan de lopers maar ook aan de 
toeschouwers wordt gedacht. Op 17 mei was er van alles te doen in het 
bruisende centrum van Heerlen. Zo zijn er DJ’s en dansers, graffiti-
workshops, streetdance-clinics, klimwanden, soccer-courts, basketbalveldjes 
en skate-demo’s. 

Tijdens deze race werd door liefhebbers van diverse drumbands muziek 
gemaakt o.l.v. Roy van Wersch. 
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Wist je dat..... 

• Wij vroeger houten pupiters in gebruik hadden? 
• Die tegenwoordig een nostalgische waarde hebben? 
• Lei van Mulken er nog een paar in zijn bezit heeft? 
• Hij die graag aan onze leden ter beschikking stelt? 
• Hij daar geen vergoeding voor wenst te ontvangen? 
• Het drumbandconcert met de Ierse band een daverend succes 

was? 
• De zaal door de drumbandleden fantastisch was aangekleed? 
• Diezelfde leden ook gezorgd hebben voor het opruimen? 
• De zaalcommissie daar bijzonder blij mee was? 
• Zij vindt dat de drumband daar een compliment voor verdient?  
• Bert klachten had over het geluid (lawaai)van de trombonisten? 
• Bij de volgende repetitie een ‘isoleercel’ voor hem was 

geconstrueerd? 
• Bert daar dankbaar gebruik van heeft gemaakt? 
• Het wel maar bij één repetitie is gebleven?  
• Het concert in Bocholtz om 19.00 uur zou beginnen? 
• Beide korpsen dachten dat ze om 20.00 uur moesten spelen? 
• Onze fanfare de muzikanten het eerst bij elkaar had? 
• We daarom dus maar als eerste zijn begonnen? 
• Het concert hierdoor wel een half uur te laat begon? 
• Het niettemin veel publiek bleek te trekken? 
• Het bedienend personeel daar niet tegenop was gewassen? 
• Natalie in Bocholz een thuiswedstrijd heef gespeeld? 
• In Genhout onze dirigent zich klein voelde zonder bok? 
• Hij bang was dat de muzikanten hem niet goed konden zien? 
• De lengte van onze solist ook niet echt hielp? 
• Het concert desondanks goed is verlopen? 
• De “vloerbedekking” daarbij geen rol heeft gespeeld? 
• Er gelukkig niemand over uitgegleden is? 
• Onze voorzitter onlangs weer bardienst heeft gehad? 
• Hij het erg druk had, hetgeen zorgde voor een record-omzet? 
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• Het bier dat hij tapte “stresspils” werd genoemd? 
• Wil desondanks behoorlijk stressbestendig bleek te zijn? 
• Hij wel bijzonder veel hulp kreeg van sommige aanwezigen? 
• Gerrit assisteerde met het aanslaan van een nieuw vat? 
• Mieke en Vince hielpen met glazen spoelen? 
• De fanfare weer Spaanse muziek op de pupiter heeft? 
• We desondanks niet van plan zijn om weer naar Valencia te 

gaan? 
• Wil en Jean als ‘kwartiermeester’ naar Osann-Monzel zijn 

gegaan? 
• Zij het daar uitstekend naar hun zin hadden? 
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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 
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 
06 augustus Bart Smeets 
09 augustus Sabine Meeks 
11 augustus Wil Meulenberg 
14 augustus Luc Aarts 
19 augustus Raymond Slijpen 
27 augustus Karin Spee 
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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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