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Ten geleide 
Zoals de voorzitter al schrijft in zijn gebruikelijke voorzitterpraatje, 
de eerste zonnestralen en de voortekenen van de lente zijn voor onze 
vereniging een voorteken van vele muzikale activiteiten. 
Natuurlijk kijken we terug naar de Carnaval met de vele foto’s op de 
middenpagina in dit Muzikrantje en op onze site. 
We begonnen de Carnavalsweek met een leuke, andere manier om 
leden te werven op de Maaskei. Christie maakte het verhaal en de 
foto’s.  
Op onze voorpagina staat Inge, de presentatrice die de 
Carnavalsdinsdag weer aan elkaar praatte. 
Een bijzonder artikel besteden wij aan onze oud dirigent August 
Thissen die een auto-biografie over zijn muzikale verleden heeft 
uitgebracht. Verder aandacht aan de jaarlijks terugkerende RABO 
Clubkas Campagne om te stemmen op de fanfare. 
Ook wist Jan weer heel wat “Wistjedatjes” te verzamelen. 
Speciale aandacht voor een bijzonder concert van onze drumband 
samen met Jick Munro & The Amazing Laserbeams. Een echte 
aanrader. 
Uit de oude doos een verhaal over drankverslaving door Jean Tholen. 
Inzenders bedankt en lezers veel leesplezier toegewenst. 
Bijdragen voor het volgende nummer graag voor eind mei bij de 
redactie inleveren.  
 
Agenda 
• Zaterdag 21 maart Iers concert St. Patrick’s Day  
• Zondag 29 maart Jaarvergadering 
• Zondag 12 april Concert te Bocholtz 
• Zondag 19 april Concert te Genhout 
• Zondag 24 mei Begeleiden Communicanten 
• Zondag 7 juni Opening en optocht Vrijheid 
• Zondag 28 juni Concertreis 
• Zondag 12 juli Themaconcert 
 
Bedankt 
• Alle vrijwilligers voor het versieren van de Fanfarezaal  
• Jean Vaessen voor het plaatsen van een advertentie  
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Omslagfoto 
 
 
Deze keer een foto van de Inge 
Mertens die weer de presentatie 
van de Pleebeksjoo en het 
Carnavalskienen voor haar 
rekening nam.  

Daarnaast is zij bij onze 
vereniging o.a. actief in de 
opleidingscommissie en als 
sopraan-saxofoniste van onze 
fanfare.  

 

 

 

Grote getallen 
 
Hieronder zie je een grappige quiz: zet de volgende getallen op 
volgorde van klein naar groot. 
 

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. 

 
In het volgend Muzikrantje wordt de uitslag van deze quiz bekend 
gemaakt. 
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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 maart 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 2015 lid zijn, kunnen hun stem uitbrengen voor de Rabobank 

Clubkas Campagne voor 2015. 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 2015 loopt de stemperiode van 8 tot en 

met 21 april. 
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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


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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Muziek op school 

De fanfare en drumband hebben ook behoefte aan nieuwe leden en 
dus trok een groepje fanfare-en drumbandleden naar basisschool De 
Maaskei voor een ledenwervingsactie. Aangezien het vlak voor 

carnaval was, gebeurde dit in carnavaleske 
sfeer. We trokken met 'De Waterrat' naar 
binnen en liepen door de school naar de 
gymzaal. Hier zaten de kinderen al op ons te 
wachten. De stemming zat er meteen goed in. 
Nadat we nog een carnavalsmars gespeeld 
hadden, begon Marie-Josée Marx met de 
eigenlijke presentatie.  
 

De kinderen wisten de naam van de fanfare en konden activiteiten 
noemen waarbij de fanfare meedeed, maar hoe lang de fanfare al 
bestond, bleek toch wat moeilijker. 109 jaar is natuurlijk ook best wel 
lang.  

De instrumenten 
werden één voor één 
voorgesteld, te 
beginnen met de 
saxofoon van Inge. De 
saxofoon van Bert 
was inmiddels terug 
uit reparatie, dus die 
werd ook voorgesteld. 
Het verschil tussen 
een bugel en een 
trompet werd 
uitgelegd en Wil 

speelde tussen twee glissando’s een kort 
carnavalsdeuntje op zijn trombone.  

Hub liet horen hoe laag een bas wel niet kan en ging 
daarvoor zelfs op de knieën.  
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Ook de tuba's werden voorgesteld, waarbij Martijn zich van zijn beste 
kant mocht laten zien. Tenslotte gaf Vince een demonstratie op zijn 
trommel. 

 

Nadat de instrumenten voorgesteld waren, mochten de kinderen zelf 
proberen er geluid uit te krijgen. Dat lukte verrassend goed. Tenslotte 
mocht er ook nog even getrommeld worden. Als de grote 
belangstelling hiervoor een indicatie is voor het aantal aanmeldingen, 
ziet het er goed uit voor de aanwas van de drumband.  
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We mochten ook nog een stukje spelen, waarbij vijf kinderen 
meezongen. Na een wat langzame start speelden we het stukje 
uiteindelijk in het juiste tempo en klonk het heel leuk. 

Tenslotte werden er slaginstrumentjes uitgedeeld en speelden we 
stukjes carnavalsmuziek, waarbij de kinderen om beurten mee 
mochten spelen. 

Hiermee werd de presentatie afgesloten en na een bedankje van de 
meester en een applaus van de kinderen, konden we weer naar huis. 
Na de carnaval zullen we weten of het veel aanmeldingen heeft 
opgeleverd. Het was in ieder geval een leuke activiteit.  

Christie Bruls 
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Zaterdag 21 maart organiseert de drumband van Fanfare St. 
Martinus Urmond een Irish night. 
Zij doen dit i.s.m. Jick Munro & The Amazing Laserbeams, de 
winnaars van NU OF NOOIT 2015. 
De Ierse band heeft hiermee een plaats weten te bemachtigen 
op Pinkpop 2015. 
De avond begint om 20:00 uur en zal plaatsvinden in de 
fanfarezaal te Urmond. 
Kaarten zijn in de voorverkoop voor € 5,- te krijgen bij Café de 
Witte en Cafetaria 't Pleintje in Urmond. 

 
Het beloofd een leuke en swingende avond te worden met een zaal die 
omgetoverd wordt in een Ierse muziektempel. 
Tevens kunnen wij genieten van Iers bier en diverse borrelhapjes. 
De drumband zal deze avond openen met diverse bekende Ierse werken zoals 
“Irish dance”, “St. Patricksday”, “Riverdance”, “Irish impressions” en het alom 
bekende werk “Lord of the Dance”. 
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Hierna zal samen met Jick Munro & The Amazing Laserbeams “Whisky in the 
jar” gespeeld worden en een bewerkte versie van de Jansse Bagge Bend, 
“Fieste wie de bieste”.  
Als de stemming er goed in zit zal Jick Munro de avond vervolgen met hun 
muziek die bekend is om hun “handclappin', feetstompin', houserockin' and 
bootyshakin' music”. 
 

Wie is deze band eigenlijk ?? 

Na het raadplegen van internet heb ik summier wat informatie verzameld. 

  

Opgericht in/op december 2011 

• Genre: Country Blues, Ragtime Swing & Folk 'n Roll 
• Leden band: Jick Munro - Vocals & Guitar,Kiki Double D - Rocksolid Drums 

Tommy "Little Gun" Cooper - Vocals, Lightning Fast Mandolin & Kazoo"Banjo" 
Joe Lewis - Vocals, Beautiful Banjo, Lapsteel & Guitar Luke "The Ridge" 
Mcfarland - Vocals & Keys Eddie "The Walker" Black - Vocals, Double Bass & 
Harmonica, Django 'Sjeng' Pully - Treksack 

• Geboorteplaats: Geleen/Maastricht 
• Lange beschrijving: Americana music 
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Biografie: 

Jick Munro met his partners in crime, The Ridge, Banjo Joe and Eddy Black, in 
college doing the most noble thing of all, teaching young children the basics 
of life. After some special musical moments together on stage late 2011 they 
were joined by Mandolin Tommy and The Stick. 
In the beginning of 2012 they won the People’s Choice Award @ Podiumvrees 
and soon the attention got bigger as they rambled on. They were asked to 
play at various locations like Nieuwe Nor, Theater aan het Vrijthof and The 
Fenix. In the beginning of 2013 The Stick had to part ways with the band due 
to personal reasons. Kiki Double D took on the drums instead and the band 
went on to a new chapter on their musical journey! 
Today they are known for their handclappin', feetstompin', houserockin' and 
bootyshakin' music, known as: "Jick Munro & The Amazing Laserbeams". 
A night with them is packed with rockin' tunes, guaranteed! So for a night of 
awesomeness: Book us now 

• Interesses band: Whisky & Beer 
• Website: www.jickmunro.com 
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Van de voorzitter.... 

Beste muziekvrienden,  
 
met de zonnestraaltjes in de lucht krijgen we 
weer langzaam de lentekriebels.  
De Carnavalsdagen liggen weer even achter ons 
en we mogen terugzien op prima optochten en 
het nodige plezier tijdens deze dolle dagen.  
 
Maar er moest tijdens de Carnaval ook gewerkt 
worden om ons horecabedrijf gaande te 
houden.  
 

Een groep vrijwilligers zorgden ervoor dat alles piekfijn werd voorbereid en 
het nodige gerstenat de tapkraan kon verlaten. Iedereen die tijdens deze 
dagen de handen uit de mouwen heeft gestoken wil ik hiermee hartelijk 
danken ! 
 
Er ligt voor komende maanden een flink programma op de plank.  
Onze drumband luidt dit jaar de lente in en geeft het op 21 maart een 
mooie voorzet met de organisatie van een heuse 'Irish Night '.  
Dit belooft een spetterende avond te worden waarbij onze zaal heel 
toepasselijk zal worden omgetoverd en een knallend programma zal worden 
geboden.  
 
Daarna volgen een aantal concerten in Bocholtz, Genhout en het 
Themaconcert op eigen bodem. En....we hopen komende weken duidelijkheid 
te kunnen verschaffen over onze Concertreis naar het Duitse land. Auf geht's! 
 
Tot slot wil ik onze jaarvergadering onder de aandacht brengen die zal 
worden gehouden op zondag 29 maart. Het zou fijn zijn als iedereen zich de 
moeite zou kunnen nemen om enkele uurtjes te besteden aan het reilen en 
zeilen binnen onze vereniging.  
 
Veel plezier, komende maanden ! 
 
met hartelijke groeten,  
Wil Meulenberg.  
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Vasteloavend
Net als vorig jaar hadden we heerlijk weer tijdens 
beide optochten, zodat we tijdens de vele pauzes 

regelmatig konden genieten van het zonnetje. 

2015





 
Musicus August Thissen schreef auto-
biografie 
 
Onder de titel “August Thissen, muzikant en 
Beegtenaar in hart en nieren” voltooide August 
Thissen, gewezen harmoniedirigent, 
muziekdocent en jurylid, onlangs zijn 
autobiografie. De bijna 40 bladzijden tellende en 
rijk geïllustreerde brochure geeft een 
indrukwekkend beeld van de bijzondere 

muzikale carrière van deze geboren en getogen Beegtenaar die tot ver over 
de dorpsgrenzen heen grote bekendheid genoot op zijn vakgebied: de 
blaasmuziek. De brochure is uitsluitend bij voorintekening bij de auteur 
verkrijgbaar vanaf 24 december 2014. De oplage is beperkt en komt niet in de 
handel. 
MUZIKANT IN HART EN NIEREN 
August Thissen is één van de weinige musici die voornamelijk door zelfstudie 
(specifieke opleiding naast baan) de top wist te bereiken van de Nederlandse 
blaasmuziek. Hij behoort tot de categorie personen die in hun jeugd de tijd 
niet mee heeft gehad, om het beroep te kiezen, dat hen van huis uit als het 
ware op het lijf geschreven was. Geboren in een zeer muzikaal gezin in 
Grevenbicht, een dorp waar de blaasmuziek, beoefend binnen twee 
superieure harmoniegezelschappen, haast elk gezin raakt, verkeerde August 
in de meest gunstige omstandigheid om “in de muziek te gaan”. Zowel vader 
Thissen als August en zijn vijf broers waren zeer betrokken leden van de 
plaatselijke harmonie “St.-Cecilia”. De tijdsomstandigheden in zijn jeugdjaren 
waren echter van dien aard, dat beroepsmatige muziekbeoefening geen 
toekomstperspectief was. 
Na het behalen van MULO-diploma (1946) was het in die tijd zaak om zo snel 
mogelijk vast werk te hebben. Een muzikale opleiding, bijvoorbeeld aan het 
conservatorium, was zo kort na de oorlog naast uitzonderlijk, ook om 
praktische redenen niet aan de orde. August koos de administratieve richting, 
aanvankelijk bij de Staatsmijn “Maurits” en uiteindelijk bij de gemeente 
Grevenbicht. 
Toch bleef de blaasmuziek zijn grote passie. Aanvankelijk als muzikant (o.m. 
fluitist) bij harmonie “St.-Cecilia”, maar vanaf 1952 ook als tambour-maître, 
instructeur, dirigent, muziekdocent en jurylid. De eerste belangrijke aanzet 
tot die schitterende muzikale carrière was ongetwijfeld de oprichting van de 
drumband van Harmonie “St.-Cecilia” in 1952.  
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Als tambour-maître stal hij bij straatoptredens de show door op spectaculaire 
wijze de tambour-maîtrestok te hanteren tot vermaak en grote bewondering 
van het publiek. 
 
DIRIGENT EN JURYLID 
In zijn hoedanigheid als tambour-maître/instructeur is August Thissen 
onbetwist één van de voornaamste pioniers, die een belangrijke bijdrage 
heeft geleverd aan de ontwikkeling van de drumbands-oude-stijl tot de 
specifieke showkorpsen in de HaFaBra-wereld van nu. 
In 1966 nam August Thissen bij zijn eigen harmonie voor het eerst de 
dirigeerstok ter hand; daarmee de deur openend naar een bijzonder 
succesvolle carrière als dirigent. Met grote inzet en veel ambitie en van de 
muzikanten de uiterste inzet vragend, wist August nagenoeg alle korpsen, die 
onder zijn leiding stonden, tot de hoogste prestaties te brengen. Dat August 
Thissen na beëindiging van zijn actieve loopbaan als dirigent, jarenlang 
gevraagd werd zitting te nemen in wedstrijdjury’s, merendeels bemand met 
muziekprofessionals, ligt voor de hand. In de onderhavige autobiografie doet 
August Thissen, zonder enige overdrijving, verslag van zijn bijzonder 
succesvolle muzikale loopbaan. 
INTEKENEN 
Wegens gebleken belangstelling is de inschrijftermijn verlengd. De leuk 
geïllustreerde brochure is tegen kostprijs verkrijgbaar door een bedrag van 
€6,- over te maken op rekeningnummer IBAN NL35RABO0117290564 t.n.v. 
A.J. Thissen Grevenbicht, onder vermelding van “Autobiografie” en naam en 
huisadres. Bij toezending per post moet per boekje € 4,- extra worden 
overgemaakt.  
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Plan uw APK bij Bosch Car Service en maak kans op 
een auto! 
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 van onze autobedrijven laat 
uitvoeren. Plan daarom nu de APK voor uw auto in bij uw Bosch Car Service 
autobedrijf en maak kans op 1 van deze prijzen! 
Bij Bosch Car Service 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. 
 

Maak nu een afspraak 
Maak kans op € 10.000,- voor een auto naar keuze! Maak nu een afspraak 
voor uw APK in 2015 bij een Bosch Car Service autobedrijf bij u in de buurt. 
Vanaf 1 januari 2015 kunt u deelnemen aan deze actie. Ga hiervoor 
naar:www.apkactie2015.nl. 
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Uit de oude doos (Muzikrantje mei 1994) 

De Limburgse blaasmuziek, opleiding tot drankverslaving? 

Enige maanden geleden stond er in de “Limburger” een artikel over de 
kwalijke invloed van het drinken van bier tijdens repetities en na uitvoeringen 
van muziekgezelschappen op de hedendaagse jeugd. In onze vereniging 
hoeven wij daar, gelukkig, niet zo bang voor te zijn, daar het merendeel van 
onze jeugdleden de alcoholische dranken helemaal niet aanraakt, en zich 
liever tegoed doet aan allerlei fris, dit in tegenstelling tot vroeger. 
Toch wil ik erop wijzen dat het drinken van, vooral, bier ook positieve kanten 
heeft als het gaat om musiceren. 
Ik citeer hierbij uit een artikel van de Zwitserse professor Dr.Heinz 
Schweppes, verbonden aan de universiteit van Kloten bij Zurich. Hij schreef 
onlangs in het gezaghebbende medisch tijdschrift “Magazin der Modernen 
Medizin” een artikel over dit onderwerp onder de titel ”Das Bier und die 
Blasmusik”. Hierin schreef hij onder meer het volgende: 
Het consumieren van bier vóór een uitvoering zorgt voor eine bessere 
toonvormng. Durch het opzwellen van die tong kan men een mooiere, 
rondere klank produzieren. Alles klinkt daardurch meer omfloersder. Der 
harde staccato verdwijnt nagenoeg und macht plaats voor de zachte DA-DA-
aanzet. 
Auch bindungen worden gemakkelijker gemaakt. Net als bij het schpreken na 
het drinken van genoeg alcohol, worden tonen gemakkelijker aan elkaar 
geregen en ontschtaat vanzelf ein subliem legatospel. 
Het regelmatig nuttigen van mehrere pinten bier zorgt für verschiedene 
lichamelijke veranderungen waar der muzikant sein voordeel mee kan doen. 
Zo zullen, durch het bierdrinken, die buikspieren verschlappen waardoor ein 
buikje ontstaat. Die ingewanden krijgen also meer plats und geven die longen 
zo meer ruimte, waardoor zij op hun beurt besser kunnen uitzetten und meer 
zuurstof kunnen opnemen. Ook der lever zal zich beter ontwikkelen. Zij kan 
daardurch de stofwisseling beter aan, und daβ betekent dat de kans op 
fasche winden danig zal verminderen. 
De blaas tot slot zal zich, durch het verwerken van die grote hoeveelheden 
vocht, ontwikkelen tot eine gesunde, stevige spier en zal bei voldoende 
oefening, das middenrif gaan ondersteunen bij het opbouwen van de 
benodigde druck van binnenuit, hetgeen weer zorgt voor eine vaste toon. 
Beikomende effekten, soals starkere brusthaarentwikkelung und höhere 
potentz durch die bessere durchbloetung, sind voor de muzikant van minder 
belang. 
Aldus Prof.Dr.Heinz Schweppes. 
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U ziet dus: Een pint op zijn tijd is gewoon een MUST voor iedere goede 
muzikant. 
Maar denk wel aan het volgende: 

BIER EN MUZIEK, OKEE. 
BIER EN VERKEER, NEE!                                                  Jean Tholen 
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Wist je dat..... 
 

• Truus lekkere worstenbroodjes maakt? 
• Wij dit jaar over de Duitse grens zullen gaan? 
• Daarover heel wat gespeculeerd wordt? 
• Duitsland namelijk een erg groot land is? 
• Zowel Tüddern als Schwaney daar liggen? 
• En ook Gelsenkirchen in veler herinnering ligt? 
• De zaalcommissie er weer een versierder bij heeft? 
• Wim Bousardt die taak met veel plezier verricht? 
• De zaal in 50 jaar diverse malen is vergroot en verbeterd? 
• Nu toch een nieuw mankement is vastgesteld? 
• Er onvoldoende ruimte is voor het opbergen van uniformen? 
• Er ook bij sommigen een wens is voor een slaapruimte? 
• Die bij voorkeur een lits-jumeaux zou moeten bevatten? 
• Wij hier helaas geen namen mogen noemen? 
• Hub V het verschil tussen trekken en duwen moeilijk vindt? 
• Een verbaasde gezichtsuitdrukking goed is voor de toonhoogte? 
• De poetsploeg tegenwoordig zelf voor de vlaai zorgt? Jammer, Gerrit! 
• Dat volgens sommige drumbandleden Jan twee maal per jaar jarig is? 
• Mieke volgens Jean Tholen bloemen verdiend heeft? 
• Er niet bij gezegd wordt wie haar die bloemen gaat geven? 
• Ze in vier verschillende functies bij de prinsenreceptie aanwezig was?  
• Er een invasie van muizen 

plaats vond in onze zaal?  
• Die beesten erg slim bleken te 

zijn? 
• Ze alleen de meest verse 

producten tot zich namen? 
• Ze misschien wel de 

vershouddatum kunnen lezen? 
• Nik onmiddellijk de muizenjacht is begonnen? 
• Het eerste resultaat slechts een muizenstaart opleverde? 
• De rest van de muis een dag later gevangen is? 
• De zaalcommissie overweegt een kat aan te schaffen? 
• Ze ook op zoek moet naar iemand die dat beest wil verzorgen? 
• Vrijwilligers hiervoor zeer welkom zijn? 
• Jos bij het afhalen van de Waterratteprins schoenenpech kreeg? 
• Die schoenen, gelukkig voor Jos, niet erg duur waren? 
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• De fanfare geen verzekering heeft voor dit soort accidenten? 
• We dit jaar de brug over moesten om de prins af te halen? 
• We daardoor tijd genoeg hadden om ‘Carnaval in Sittard’ te oefenen? 
• De burgemeester te laat was en we moesten wachten bij de 

fanfarezaal? 
• We daardoor tijd hadden om ‘Carnaval in Sittard’ nogmaals te 

oefenen? 
• Vervolgens de sleutel enkele keren vermist was? 
• De burgemeester toegaf deze liever niet af te willen geven? 
• Het toch nog allemaal goed gekomen is? 
• De prins uiteindelijk – met sleutel – over het “Waterratteriek” kon 

regeren? 
• Er volgens Maurice mannelijke en vrouwelijke muziek is? 
• De coda in een muziekstuk als vrouwelijk beschouwd wordt? 
• De meeste muzikanten dit niet wisten?  
• Volgens een leerling van de Maaskei de drumband voorop loopt om 

iedereen wakker te maken? 
• De optochtroute in Sittard weer veranderd was? 
• We tijdens de optocht toch nog vaak stilstonden? 
• Daardoor de stoet slechts langzaam op gang kwam? 
• Alleen het laatste stuk zeer vlot verliep? 
• De muzikanten dit niet altijd erg vonden? 
• Ze dan wel probeerden in de zon te gaan staan? 
• Het heerlijk weer was tijdens beide optochten? 

• Wij volgens bronnen de oudste deelnemer in 
de optocht hadden?  
• Hij de overige “wistjedatjes”zelf gemaakt 
heeft? 
• Er veel selfies gemaakt werden tijdens de 
optocht in Sittard? 

 

• Veel muzikanten een flesje 
sterke drank bij zich hadden? 
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• Mieke een zak boterhammen 

had meegenomen? 
• Saskia door haar man van 

water werd voorzien? 
• Hen in Sittard jus d'orange bij 

zich had? 
• We niet weten of daar doping 

in zat? 
• Hij in Urmond overgestapt was op iets sterkers? 
• Ons slagwerk-ensemble alles kan gebruiken waar geluid mee te 

maken is? 
• Dat zich niet beperkt tot een al langer in gebruik zijnde stuk rioolbuis? 
• Onlangs de schoonmaakkast van de zaal geplunderd werd? 
• Vijf leden op een rij met bezems bezig zijn? 
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Onze jarigen in maart, april en mei: 
 
08 maart Mieke Drenthen 
12 maart Ralf Reinartz 
16 maart Thieu Hendrix, Tim Kiggen, Harry Wetzels 
20 maart Ellen van der Werf 
21 maart Kelly Cremers 
26 maart August Thissen, Manuela Janssen-Wenmaekers 
28 maart Hub Cosemans 
19 april  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 
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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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