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Ten geleide 
De zomer is weer voorbij en de muzikale noten gaan weer klinken in 
onze vernieuwde fanfarezaal. 
In dit Muzikrantje kijken we nog even terug naar de muzikale 
activiteiten net voor de zomervakantie. 
Ons buitenlands muzikale uitstapje naar Osann aan de Moezel wordt 
met foto’s (door Christie) en een leuk verhaal beschreven door Bert 
Boermans. 
Jean Tholen kwam met pen en papier naar de fanfarezaal om ons 
Themaconcert op geheel eigen wijze te beschrijven. 
Onze voorpagina wordt gesierd met volgens mij de 4e trombonist op rij, 
Math Smeets. 
Christie verzorgde de middenpagina met mooie foto’s. 
Jan heeft de Wistjedatjes weer verzameld, een verhaal geschreven 
over 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden en een link gelegd met onze 
vaderlandse liederen. 
Wil schreef weer een inspirerend en nazomers voorzitterspraatje met 
een vooruitblik naar ons 110-jarig bestaan in 2016. 
Natuurlijk laten we foto’s, gemaakt door Math Cremers, zien van de 
werkzaamheden die in de zaal hebben plaatsgevonden. 
 
Bijdragen voor het volgende nummer graag voor eind oktober bij de 
redactie inleveren.  
 
Agenda 
• Zondag 25 oktober Drumbandconcert met Drumexperience 

Merkelbeek 
• Woensdag 11 november St Maartensoptocht en opening 

Carnavalsseizoen 
• Zondag 15 november opluistering St. Martinusmis 
• Zaterdag 21 november Intocht Sinterklaas 
• Vrijdag 4 december St. Ceciliafeest 

 
Bedankt 
• Iedereen die op zijn of haar manier een steentje bijgedragen heeft 

aan de vernieuwing van de vloer en opknapbeurt van de zaal. 
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Omslagfoto 
De omslagfoto wordt gesierd 
door Math Smeets. 
Math speelt al jaren 
schuiftrombone en is naast 
bestuurslid, 
verantwoordelijk voor het 
onderhoud van ons 
instrumentarium en lid van 
de Commissie Opleidingen. 
Hij ziet tevens er op toe dat 
zoon Rim de juiste noten 
speelt! 
 

Waarom hij de vinger omhoog steekt is bij de redactie niet bekend. 
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Werkzaamheden Fanfarezaal St. Martinus in 
Urmond 

Van maandag 27 juli tot en met vrijdag 21 augustus werden 
werkzaamheden uitgevoerd aan de Fanfarezaal St. Martinus in 
Urmond. De werkzaamheden bestonden onder andere uit het 
verwijderen van de asbesthoudende vloer en het aanbrengen van een 
nieuwe afwerkvloer. De gemeente Stein gaf een gespecialiseerd bedrijf 
opdracht om dit uit te voeren. Het verwijderen en afvoeren van het 
asbesthoudend materiaal vond onder strenge voorschriften plaats. 
Omwonenden werden per brief over de werkzaamheden 
geïnformeerd. 

Op de foto’s zie je het leegmaken en afplakken van de zaal voordat de 
asbesthoudende vloer verwijderd werd. 
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Van de voorzitter.... 

Beste muziekvrienden,  
 
De vakanties zitten er voor de meesten 
onder ons weer op. Aan zonneschijn was dit 
jaar warempel geen gebrek! Ik hoop dat 
ook jullie batterijen goed opgeladen zijn 
zodat we er voorlopig tegen kunnen.  
Graag wil ik nog even terugblikken op ons 
uitstapje naar Osann-Monzel alwaar we 
met z'n allen een gezellige dag 
doorbrachten.  
 

Het weer speelde mee en voor en na ons muzikale optreden vloeiden 
wijn en bier rijkelijk. We werden prima ontvangen door de lieftallige 
Weinkönigin Sophia 1 en onze Duitse vrienden van de Winzerkapelle 
Osann die ons goed voederden in het Gemeindehaus.  
De Winzerkapelle heeft overigens belangstelling getoond ons volgend 
jaar te bezoeken samen met de Sonabele Band van Theo Jacobs, de 
Limburgse dirigent die in de Moezelstreek zijn boterham verdient.  
Misschien dat we dan de Urmondse bevolking een waar Weinfest 
kunnen aanbieden met een echte Uermendse Weinkönigin! 
 
En dan ons themaconcert, deze keer in Ierse sferen.  
Een fijne zondagmiddag in een volle zaal waar we onze beste beentjes 
hebben voorgezet met een mooi en uitgebreid repertoire van zowel 
drumband als fanfare. Een plezierig intermezzo hebben we te danken 
aan onze leerling Stan Janssen en aan een groepje blokfluiters die 
afgelopen maanden onder onze vlag les op school kregen.  
Iedereen die heeft meegewerkt om deze middag te doen slagen wil ik 
hiermee dank zeggen, zeker niet in de laatste plaats onze muzikale 
leiders Roy en Maurice.  
 
Het groepje blokfluiters heeft zich overigens opgegeven om vanaf 
september een opleiding te gaan volgen bij Artemuse en daar zijn we 
erg blij mee! 
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Zoals jullie hebben kunnen zien, zijn er tijdens de warme weken in onze 
vakantie, mensen geweest die de handen uit de mouwen hebben 
gestoken en onze zaal voorzien hebben van een nieuwe vloer.  
 
Een groot gedeelte van de kosten die hiermee gepaard zijn gegaan, 
heeft de gemeente Stein voor haar rekening genomen. Hiermee wordt 
nog eens onderstreept welke belangrijke plaats onze zaal inneemt in 
Urmondse gemeenschap. 
 
Oh ja, volgend jaar is het zover.  
Onze vereniging bestaat dan 110 jaar! Een mijlpaal die we niet 
ongemerkt voorbij mogen laten gaan. Als je leuke ideeën hebt om 2016 
extra cachet te geven, laat het dan even weten.  
 
Met muzikale groeten,  
Wil Meulenberg.  
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Onze buitenlandse reis en hoe het begon: 
Urmond, 26 juni 2015 

Beste muziekvrienden,  

Het is bijna zover. Nog 2 nachten slapen en dan 'geht's auf' naar de Weinkirmes in 
Osann-Monzel. 

De weersverwachtingen voor zondag zijn oké en we zijn goed voorbereid om de 
Duitsers te trakteren op een goed stuk muziek.  

We gaan op pad met bijna 90 personen waaronder bijna 30 fans ! Een klein busje 
zal meerijden om onze pauken te vervoeren.  

Onderweg worden lunchpakketten verstrekt die onze honger hopelijk tot na het 
concert zullen stillen.  

Bij aankomst zullen we trommen en  instrumenten uit de bus pakken en ons klaar 
maken voor een muzikale wandeling naar en met de Wijnkoningin. De kersverse 
Wijnkoningin zal ons laten proeven van een 'wijnsapje'.  

De muziekmappen en pupiters  kunnen we na aankomst in het kleine busje 
leggen dat de spullen alvast richting Konzertplatz zal brengen. De koffers blijven 
in de bus. Het is misschien goed om je pupiter en muziektas  te markeren zodat je 
ze later makkelijk terug kunt vinden. Denk ook aan wasknijpers voor het geval 
Jan de Wind op bezoek komt.    

Na het concert  kunnen we onze spullen terug in de bus leggen en voor degenen 
die zich willen omkleden is hiervoor gelegenheid en wel in de bus. 

Daarna gaan we gezamenlijk eten in het Gemeindehaus waar we kunnen genieten 
van de Duitse Spiessbraten of de Rinderroullade. De rest van de middag is over 
om ons te amuseren op de Weinkirmes! 

Graag op tijd aanwezig zijn omdat we echt stipt om 8.00 u willen 
vertrekken. De bussen zijn er al om 07.30 u. 

We willen alvast iedereen bedanken die meewerkt om deze dag tot een 
onvergetelijke te maken.   

Heel veel plezier gewenst! 

Met vriendelijke groeten,  

namens Fanfare en Drumband St. Martinus  

Jean Vaessen en Wil Meulenberg.  
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Onze concertreis naar Osann am Mosel 
 
Zoals Wil en Jean ons hadden beloofd was het weer prima en werd er stipt op 
tijd vertrokken. Gedwee bleven de bussen achter elkaar rijden, tot de 
verbazing van deze en gene over het Bèlsj. In onze bus gaf Jean voorlichting 
en over wat ons te wachten stond; makkelijk: Wil was ‘het allemoal sjoawt’. 
Onze chauffeur bleek, na een vriendelijk welkom, gelukkig niet zo’n heel erg 
spraakzame én: pas op de terugweg kwamen ‘de mopjes'.  
Het was een bustocht door mooie omgevingen. Een wel erg vroegtijdige 
‘lunch’ ging er bij velen toch al in en werd door anderen als reserve voor de 
rest van de dag bewaard.  
We arriveerden te vroeg in Osann am Mosel (am wàt? waar was die dan) 
maar dat mocht niemands pret drukken. Het was een rustig dorp met mooie 
en erg mooie huizen op ruime kavels; hier en daar een pension of een 
'Zimmer frei'. 
Ècht steil bergop ging het naar de Weinkönigin. De 'Kleiner Umtrunk’  
Weiszwein werd niet een nàcht, maar een òchtend op de kale berg en wel in 
de brandende zon of in een streepje schaduw, maar: wat toonden we weer 
zelfdiscipline! Na een uurtje marcheerden we keurig in het gelid naar 
beneden. Gelukkig hadden we niet ‘Einzug der Gladiatoren’ in het 
marsenboekje, want dat zou in de lege straten wel cynisch hebben geklonken. 

Ook bij het ‘Concert auf der Festwiese’ waren nicht so viele da.  
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Na een avond/nacht Weinprobe op zondagochtend in deze brandende zon 
gaan zitten ... dat valt ook niet mee. Er zaten wel wat meer mensen rondòm 
het pleintje -in de schaduw-. Een enthousiaste sfeer was er wèl en dat telt. 
Voor zo'n groβer Musikverein moesten er veel stoelen worden bijgehaald.  

Het concert was prima voor de gelegenheid; ook de drumband kwam weer 
goed uit de verf. De gastdirigent legde er een beetje de sjmik op bij Alte 
Kameraden maar dat waren peanuts voor ons korps. 
Na afloop van het concert rap naar de bus, warme uniformkleding uit en 
terug naar het ‘törrep’.  
Natuurlijk had ons groepje weer niet helemáál goed opgelet en stonden we 
zonder rood of blauw bonnetje bij het buffet. En echt: we kregen niks! 
ondanks ons overduidelijk Urmondernaarschap. Deutsche Gründlichkeit? 
Naar buiten, Wil zoeken, op onze beurt wachten en terug.  
Een raadseltje: wie had zijn eten al op toen wij, uitgeput van blazen en 
zoeken naar bonnen, eindelijk konden plaatsnemen?  
In gezellige sfeer werd er genoten van de Deutsche 
Spiessbraten oder Rinderroullade met een glas lekkere droge 
of zoete wijn.  
 
Een aantal van ons heeft zijn calorieënstandaard gewoon 
even aangepast aan de lokale mogelijkheden. Daarna 
mochten we allemaal doen en laten wat we wilden ....nou ja....  
Zo traden na ons de MV Mörschied und MV Lieser und die Kindertanzgruppe 
op...... er was ook een Marktplatz, waar een steeds gezelliger sfeer ontstond 
in de loop van de middag, vooral ‘da an der Theke’.  
Daar hebben we ons als club kameraden van onze beste kant laten zien. In 
onze bus bleken we op de terugweg gezellige gangmakers aan boord te 
hebben.  
Toen het alsmaar plezieriger werd, gooide alleen die ontbrekende 
kurkentrekker roet in de pret .... en viel de voorzitter (in de andere bus) van 
zijn voetstuk door een uur lang zijn phone niet op te nemen en dat  
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(schijnbaar) ook busgenoten te 
verbieden; hij dacht schijnbaar: hadden 
ze maar zelf voor een kurkentrekker 
moeten zorgen.  
 
Hij had vandaag best veel credits 
verdiend,  maar wat daar nog van over 
is? Mogelijk excuus: ze waren met een 
polonaise bezig? 
 
Wat echt een winstpakker kan zijn van 

zo’n dag: je leert mensen, die je eigenlijk al lang oppervlàkkig kent, veel beter 
kennen; nee, nìet door samen te gaan wandelen, maar wèl door 
ongedwongen auf der Platz bij elkaar te blijven hangen.  
Tussen haakjes: voor wie wèl wilde wandelen: wie kon hij daar op een 'vip' 
terras zien zitten? Juist ja: ons aller Gerrit van Kaatje met drie hofdames. 
 
Wat in dit schrijfsel mòet worden vermeld: de keurige organisatie en 
dienstverlening door zowel mensen van de fanfare als door 
vertegenwoordigers van de MV Osann usw. Dat vormde een onmisbaar 
onderdeel van het prima management van deze dag. Het was echt niet zo 
eenvoudig: gescheiden vervoer van personen, materialen, koffers etc. met 
behulp van een enkel transportbusje (overigens: heeft die p.r. voor die 
fietsenzaak nog iets opgebracht?). Organisatie: bedankt! Dit is zeker voor 
herhaling vatbaar.  
Oh ja: de dame die mij zo vriendelijk thuisbracht in haar mooie auto: 
bedaank!        Bert Boermans 
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CONCERTREIS OSANN
2015Het is alweer lang geleden dat onze vereniging de 

laatste keer op concertreis is geweest. Maar op 28 
juni j.l. was het dan weer zover. Om 8.00 uur ‘s mor-
gens vertrokken we met twee bussen naar Osann. 
Het was slechts een eendaagse concertreis, maar 
dat mocht de pret niet drukken. Het was een gezel-
lige busreis, we gaven een goed concert, we wer-
den goed verzorgd door het gastkorps en het  was 
zeker voor herhaling vatbaar. Er zijn al afspraken 
gemaakt met het  muziekkorps uit Osann voor een 
tegenbezoek. Dus laten we hopen dat dit een begin 
is van een lange en plezierige samenwerking.





St. Martin goes Celtic. 

Al enkele jaren presenteren drumband en fanfare in juni/juli hun muzikale 
kunnen tijdens een themaconcert. Zo ook zondagmiddag 12 juli j.l. Het thema 
van dit jaar was “Ierland” en dat kon je onder andere zien aan de reusachtige 
Ierse vlag die als een soort baldakijn aan het plafond hing. De zaal was, zoals 
gebruikelijk tijdens deze concerten, goed gevuld.  

Op het podium, omkleed met zwarte doeken, stond de drumband al klaar. 
Niet in uniform maar in stemmig zwart. Gelukkig droegen ze Iers-groene 
slipsen en corsages zodat we konden zien wie waar stond. Het geheel zag er 
zeer professioneel uit. Ook dirigent Roy van Wersch verscheen stemmig zwart 
op de bok. Via het grote videoscherm links naast het podium kon men, net als 
bij André Rieu, alles goed volgen. Het was echter erg vreemd dat Roy op dat 
beeldscherm een wit jasje droeg. Zou er dan toch geplaybackt worden? Het 
eerste werk, Irish Impressions, bracht ons al helemaal “in de mood”, mede 
door de getoonde prachtige beelden van de Ierse kust, de eilandjes, de 
groene heuvels en de gezellige kroegjes.  
Het tweede werk, “Irish Dance Music”, was volgens voorzitter/presentator 
Wil Meulenberg opgebouwd uit een heleboel jigs?? (volgens Wikipedia zijn 
dat Ierse stapdansen). Het klonk een beetje jazzy en zou uitstekend gepast 
hebben bij een lekker glas Guinness maar die was al uitverkocht. Vervolgd 
werd met “Lord of the Dance”, en dan stel ik me natuurlijk de vraag: Wie gaat 
dansen? NIEMAND. Wel zag je in de zaal de voetjes van diverse toehoorders 
bewegen, maar dan veilig weggestopt onder de stoel. Tijdens dit werk viel 

voor het eerst mijn oog op de xylofoon van 
bijna 6 meter. Wat een joekel. Natuurlijk 
mocht “River Dance” niet ontbreken op het 
programma.  

Hierbij kwam het publiek weer iets meer in 
beweging. Diverse hoofdjes knikten mee 
met de opzwepende ritmes (jigs!). Als 
voorlaatste werk bracht de 
drumswingsectie van St. Martinus te 
gehore : “Whiskey in the Jar”, een bekende 
melodie voor “ladders” (zoals Piet Janssen 
het melodisch slagwerk pleegt te noemen) 
en “wesjbraet”, welk laatste zeer vakkundig 
werd bespeeld door Sifra.  
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De Ierse uitsmijter was een bekend nummer van de Janse Bagge Bend (niet 
uit Dublin maar uit Susteren) nl. “Fiësta” of beter bekend als “Fiëste wie de 
biëste”. Helaas kwam het publiek niet echt los van zijn plaats bij dit toch zeer 
opzwepend nummer.  

Wellicht ligt hier een opdracht voor het bestuur of los rondlopende 
fanfareleden om het goede voorbeeld te geven en vervolgens de toehoorders 
van hun stoel te rukken en gezamenlijk in polonaise door de zaal te hossen. 
Of is dit toch iets teveel van het goede? Zo kwam een einde aan dit zeer 
geslaagde optreden van de drumband/percussiegroep.    
 

En toen kregen we zo maar te horen dat Nic 
Janssen zijn laatste nummertje gemaakt had. Na 
56 jaar zette hij een punt achter zijn muzikale 
carrière bij de drumband. Door zijn collega’s van 
de drumband en de voorzitter werd Nic terecht 
flink in het zonnetje gezet.  
 

Tijdens het concert van de drumband heb ik voor 
het eerst het fenomeen Phone-videoën mogen zien in de fanfarezaal. Hierbij 
nemen mensen hun mobieltje in de hand, strekken hun arm en kijken 
gedurende langere tijd via de telefoon (soms ook tablet) naar wat gebeurt op 
de bühne. Zo zie je op een klein schermpje wat je normaal ook live had 
kunnen zien. 

Na een korte pauze, welke o.a. gebruikt werd om het 
vochtgehalte in het lichaam weer op peil te brengen, 
konden de fanfareleden het podium betreden. Nadat 
iedereen had plaatsgenomen was eerst het muzikale 
woord aan de toekomst van de fanfare.  

Als eerste kwam naar voren Stan Janssen, kleinzoon 
van Nic. Hij speelde op geweldige wijze de pittige solo 
“Song and  Dance” waarbij hij op de piano begeleid 
werd door Jan van Hulten. Chapeau!!  
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Vervolgens stapten de dames Teddie, Nova, Izzie, Veerle en Floor op het 
podium. Zij zijn pas na de carnaval begonnen met blokfluitles en konden nu al 
diverse liedjes spelen met CD-begeleiding. Het allersjiekste was echter het 
nummer “Rockin’ Recorders” dat ze samen speelden met de fanfare. 
Geweldig. Hierbij is zeker een compliment op zijn plaats voor hun docente 
Marie Josée Aarts. 

En toen moest de fanfare het helemaal alleen doen. Begonnen werd met de 
mars “Mühledorf”, waarschijnlijk verwijzend naar een klein dorpje in het zuid 
oosten van Ierland waar veel Duitse immigranten neerstreken na de mislukte 
aardappeloogst van 1863. De uitvoering werd visueel ondersteund met 
beelden van het prachtige Ierse landschap gemaakt vanuit een straaljager die 
met een rotvaart kriskras over het groene eiland vloog.   

Tijdens het tweede werk, “The Green Hill”, kon solist Rim 
Smeets zich eens lekker laten gaan. Hij combineerde de 
warme sound van de euphonium met virtuoos spel. 
Proficiat Rim met deze geslaagde uitvoering.  

 

Het bekende “Adiemus” van Welshman Carl Jenkins (Wales ligt in de buurt 
van Ierland en mag dus aanschuiven op deze Ierse middag) werd ook 
ondersteund door beelden. Gelukkig ging het nu ietsje langzamer waardoor 
men nu wel kon genieten van het mooie Ierse landschap.  
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Tip: projecteer volgende keer achter het korps. Het ziet zo stom uit als 
mensen naar links kijken terwijl het korps recht voor je zit. 
“Cry of the Celts”, het vierde werk, is een zeer bekend brassbandwerk van 
Peter Graham. Het publiek luisterde ademloos naar de delen Nightmare, Suil 
a ruin en Victory. Langzaam maar zeker werd het iets leger in de zaal en was 
ik de enige die nog aan een standing table stond. 
Hield de drumband zich nog strikt aan het thema van deze middag, de fanfare 
nam zich heel wat meer vrijheid want na het eerdere Welsh uitstapje 
kwamen we vervolgens terecht bij de Schotten, daarbij uitgaand van de 
gedachte dat alle drie de volkeren verbonden worden door de Keltische 
cultuur. Als voorlaatste werk werd “Braveheart” ten gehore gebracht.  

Ook nu deed de beamer uitstekend zijn werk en werden we tijdens het 
luisteren vergast op een smurfblauw geschminkte Mell Gibson die door 
emoties overmand door de Schotse glenns draafde. Het geheel was mooi 
maar verrassend kort. Voor het slot van dit concert werd de suite “Hymn of 
the Highlands” nog eenmaal uit de kast gehaald. Over dit werk heb ik reeds 
meerdere malen in eerdere verslagen uitvoerig bericht. En hiermee kwam 
een einde aan een leuke muzikale middag waarbij het publiek heeft kunnen 
genieten van prachtige Keltische muziek. 
Mag ik al een verzoek indienen voor de volgende keer? Wat te denken van : 
The American Way. Met veel Jazz, dixieland, bigband, hamburgers, Sousa, 
Gershwin, hotdogs, cheerleaders en heel veel glamour en glitter. 

Jean Tholen 
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Vaderlandse liederen 
Het Koninkrijk der Nederlanden bestaat 200 jaar en dat is door de “Vrijheid” 
afgelopen juni met een evenement herdacht. 
Bij het ontstaan van het koninkrijk kwam er behoefte aan een volkslied. Het 
bestaande “Wilhelmus” werd ongeschikt bevonden, omdat het gediend had 
als lied van de partij van de Oranjegezinden in de 18de eeuw. Ook zouden de 
Zuid-Nederlanders (Belgen) het als calvinistisch beschouwen. 
Admiraal van Kinsbergen organiseerde in 1816 een wedstrijd voor een nieuw 
volkslied, waarbij de inzending van de dichter Tollens Wien Neêrlands bloed 
werd gekozen en door ene Wilms op muziek werd gezet. Het lied verscheen 
in de bekende liedbundel Kun je nog zingen, zing dan mee. (eerste druk 1906) 
Het eerste couplet van dit lied luidt: 

Wien Neêrlands bloed daar d’aderen vloeit 
Van vreemde smetten vrij, 
Wiens hart voor land en koning gloeit, 
Verheff’ den zang als wij: 
Hij stell’ met ons, vereend van zin, 
Met onbeklemde borst, 
Het godgevallig feestlied in 
Voor vaderland en vorst. 

Het lied is nooit populair geworden. Als je het nu zou zingen kreeg je meteen 
een proces aan de broek wegens discriminatie vanwege ‘van vreemde 
smetten vrij’. Daarom is deze zinsnede in tal van variaties gewijzigd.  
Niettemin werd dit lied, evenals andere ‘vaderlandse’ liederen tot 1940 
(begin Duitse bezetting) op vele scholen gezongen. Daarbij was ook de 
melodie voor schoolkinderen verre van gemakkelijk door de modulatie in de 
vierde zin. 
Als volkslied werd het in 1932 vervangen door het “Wilhelmus”. 
 
Van de andere vaderlandse liederen is, naar mijn weten, eigenlijk alleen “Piet 
Hein” overgebleven. Zou het typerend zijn voor de Nederlander dat dit lied 
over een zeerover nog steeds gezongen wordt? 
Ter illustratie van dit genre liederen geef ik hier nog een voorbeeld: 

Ferme jongens, stoere knapen 
Foei, hoe suffend staat gij daar. 
Zijt gij dan niet welgeschapen, 
Zijt gij niet van zessen klaar. 
Schaam je jongens en ga mee 
Naar de zee, naar de zee. 
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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. 
 

 

 24 

http://www.apkactie2015.nl/


 

Wist je dat..... 
• Er bij de “Vrijheid” een lekker temperatuurtje heerste? 
• Wij hierbij herinnerd werden aan ons eerste optreden in 

Valencia? 
• De temperatuur daar toen zo'n tien graden warmer was dan 

hier? 
• Diverse leden op de feestwei meteen de jassen uittrokken? 
• In Valencia daar niemand zelfs over durfde piekeren? 
• De klok in de fanfarezaal nog wintertijd aangeeft? 
• De thermometer het daar niet mee eens is? 
• De bussen naar Osann al om 8.00 uur vertrokken? 
• Desondanks iedereen op tijd was? 
• Het erg gezellig was in bus één? 
• Het eerste blikje bier al ’s morgens om 9.15 uur besteld werd? 
• Er op de heenreis een grote vraag naar koffie was in bus één? 
• De distributie hiervan slechts moeizaam op gang kwam? 
• Bus één trouwens helemaal vol zat? 
• Hierdoor niet genoeg lunchpakketten beschikbaar waren? 
• In bus twee lunchpakketten over waren? 
• Er dus onderweg een tussenstop gemaakt is om dit op te 

lossen? 
• Dit prettig was voor de inzittenden van het bestelbusje? 
• Zij nu ook koffie konden drinken? 
• Sommige mensen het lunchpakket als laat ontbijt hebben 

gebruikt? 
• Hub zijn lunchpakket onder in de bagageruimte had liggen? 
• Christie haar zomerbroek in de bagageruimte had opgeslagen? 
• Deze tussen het slagwerk terecht is komen? 
• Zij hem na het concert niet kon vinden? 
• Zij daarom de fanfarebroek maar aanhield? 
• Zij zaterdag na de repetitie haar zomerbroek terugvond in de 

fanfarezaal achter het buffet? 
• De reis naar Osann heel voorspoedig is verlopen? 
• We al om kwart over tien op de plaats van bestemming waren? 
• De sanitaire voorzieningen op de aankomstplek te wensen 

overlieten? 
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• De buschauffeurs daar niet blij mee zullen zijn geweest? 
• Gerrit zelfs in Osann meteen eigen was met de inwoners? 
• Hij de beste plaats van allemaal wist te krijgen? 
• Het lekker warm was tijdens het concert? 
• De muzikanten royaal voorzien werden van Sprudelwasser? 
• Martijn tijdens het concert erin slaagde een Weizen te scoren? 
• Hij zo verstandig was deze pas na het concert te nuttigen? 
• Er veel muzikanten jaloers op hem waren? 
• Na het concert ruime gelegenheid was om bier en wijn te 

‘proeven’? 
• Ook het middageten gretig aftrek vond? 
• Er ook een uitgebreid assortiment ‘Kuchen’ was? 
• Niemand dus iets te kort hoefde te komen? 
• We ook nog wijn meekregen voor de terugreis? 
• Er op de terugreis veel wijn, bier en water is gedronken? 
• Het in bus één nog gezelliger was dan op de heenreis? 
• Er zelfs een ware polonaise aan te pas kwam? 
• Felix een voortreffelijke wijnschenker is? 
• Hij in een rijdende bus zonder knoeien de glazen vol schonk? 
• Ook de terugreis heel voorspoedig is verlopen? 
• Bus twee over een rokersruimte beschikte? 
• Die door één van de leden intensief werd benut? 
• In die bus ook heel wat wijnflessen waren? 
• Er evenwel geen kurkentrekker bij was? 
• De flessen dus niet geopend konden worden? 
• Telefoontjes van Math uit bus twee naar bus één geen effect 

sorteerden? 
• Gezegd werd dat onze voorzitter wilde slapen? 
• We kunnen terugkijken op een heel geslaagde concertreis? 
• Er in Osann wel meer mensen wonen dan Jean beweerde? 
• Wij bovendien geen enkel paard konden ontdekken? 
• Voor Nik Janssen niet alleen het muziekseizoen is beëindigd? 
• Hij tevens als actief muzikant de pijp aan Maarten heeft 

gegeven? 
• Beter gezegd: hij de trom aan de wilgen heeft gehangen? 
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• Hij, daaraan voorafgaand, 56 jaar trouwe dienst heeft geleverd? 
• Sommigen vinden dat een concertreis meer dan een dag moet 

duren? 
• Er dan dus ergens overnacht zou moeten worden? 
• Onze club daarin geen al te beste reputatie heeft opgebouwd? 
• Mieke op de laatste schooldag in het zonnetje werd gezet door 

de kinderen van de Maaskei?  
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Onze jarigen in september, oktober en november: 
 
02 september Paul Hendrix 
04 september Math Cremers 
05 september Maud Lacroix, Hen Vaessen 
09 september Niels Hendriks 
16 september Martijn Hellenbrand 
23 september Rim Smeets 
30 september Gilian Hubers 
17 oktober Sifra Hendrix 
21 oktober Charles Gelissen 
23 oktober Jos Hellenbrand 
29 oktober Daphne van Erp 
2 november Joëll Stassen 
3 november Floor Kranenpoot 
4 november Tom van der Werf 
6 november Rens Verbeek 
19 november Nico Knops 
24 november Wim Vaassen, Jacques Vaassen 
 
Daphne van Erp met het behalen van het HAVO-diploma; zij volgt de 
opleiding tot muziekdocent aan het Conservatorium Maastricht en Rim 
Smeets met zijn Atheneum-diploma; hij studeert inmiddels 
Internationaal Business Administration te Tilburg.  
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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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