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Ten geleide 
Het voorjaar stond met name in het teken van de drumband en het 
naderende afscheid van Roy van Wersch. In dit Muzikrantje een 
opsomming van 17 jaar Roy bij de drumband met vele leuke foto’s. 
Natuurlijk aandacht voor zijn afscheid op Urpop. Een aparte belevenis.  
Christie schreef hier een verhaal over en verzorgde natuurlijk de foto’s 
op de middenpagina gemaakt tijdens het concert “Sticks meet”. 
Noteer alvast in de agenda zaterdag 16 juli voor het Wijnfeest in 
samenwerking met Osann in Urmond.  
In mijn zoektocht in de oude Muzikrantjes kwam ik leuke stukjes tegen 
zoals de “Mopjes van Bart” en een uitleg van de Nederlands taal. 
Tevens hebben Jan en Christie weer veel leuke Wistjedatjes verzameld. 
Wil schreef weer zijn voorzitterspraatje over het wel en wee binnen 
onze fanfare en Jan een artikel over “Wereldproblemen oplossen met 
muziek”. 
DRINGENDE OPROEP aan leden en vrienden: Trek je stoute 
schoenen aan en schrijf ook eens een verhaal of verslag voor 
het Muzikrantje. Het Muzikrantje is voor en ván ons allemaal. 
Bijdragen voor het volgende nummer graag voor eind juli bij de redactie 
inleveren.  
 
Agenda 
• Zondag 5 juni St. Leendertmarkt/Zomerfeest  
• Week van 11 juli Donateursaktie 
• Zaterdag 16 juli Wijnfeest i.s.m. Osann en seizoensafsluiting 
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Reserveer alvast : 
 
16 Juli 2016 – Wijnfeest aan de Maas 
 
Met medewerking van de 
Winzerkapelle Kesten-Osann en de 
Sonabile band. 
De wijnboeren van Osann brengen 
tevens hele mooie Moezelwijnen 
mee naar Urmond 
Wij gaan een prachtig wijnfeest in 
Urmond beleven met het een 
gevarieerd programma. 
 

• Om 13:00 uur worden de beide 
verenigingen in Urmond ontvangen en 
krijgen zij een koffietafel aangeboden. 

• Om 15:00 uur een rondgang door de oude 
kern van Urmond met als deelnemers: 
Fanfare en drumband St. Martinus, 
Schutterij St. Leendert en de beide 
muziekverenigingen uit Osann. 

• Om 16:00 uur verzorgen de drie muziek-
verenigingen in de fanfarezaal een 
optreden: 
• Fanfare en Drumband St. Martinus o.l.v. 

Maurice Daemen en Hub Cosemans 
• Sonabile Band o.l.v. Theo Jacobs 
• Winzerkapelle Kesten-Osann o.l.v. 

Marco Schmitz. 
•  Aansluitend een gezellig wijnfeest met 

barbecue tot in de kleine uurtjes met 
gezellige muziek van DJ John 
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The story of Roy van Wersch als drumbandinstructeur 

Wist je dat september 1999 

- Onze drumband een nieuwe 
instructeur heeft? 

- Hij Roy van Wersch heet? 
- De eerste nieuwe mars onder 

zijn leiding heel toepasselijk 
“New start” heet? 

- Tijdens de eerste repetitie al 
heel veel veranderde? 

- Roy al gelijk vroeg voor een 
pauk extra? 

- Drie pauken ook voor de 
drumband niet meer 
voldoende lijkt? 

- De drumband straks ook een vrachtauto nodig heeft om het materiaal te 
vervoeren? 

- Bij de eerste repetitie de pauze overgeslagen werd? 
- Roy echter beterschap beloofde? 
- Het bier na die repetitie wel kouder was? 
- Het wat langer in de koeling had kunnen liggen? 

In het interview “Wij stellen voor” in 2000: 

Roy, 

Hoe vind je het bij onze drumband? 

Tot nu toe heel gezellig, het is een leuke club en het valt mij op dat er bijna elke 
week iemand jarig is, hetgeen betekent dat er getrakteerd wordt. De 
gezelligheid is misschien mede te verklaren door het aantal dames-leden. Dat is 
bij mijn andere verenigingen niet zo hoog. 

Op 29 november 2002 ging Roy met de drumband op concours in Kerkrade en 
behaalde 90,42 punten, eerste prijs met promotie en lof, in de eerste divisie, 
sectie A2 met de werken : 

-  Mystic Prophecy van Vincent Cox 
-  New Start van Gian Prince 
-  De slag van Lafelt van Gian Prince 
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Wist je dat 2002: 
 

- Roy de drumband dankbaar is voor het behaalde aantal punten? 
- Hij het dansmarietje-pakje gelukkig in de kast kon laten hangen? 
- De drumband uiteraard ook heel tevreden is met het resultaat van het 

concours, maar veel leden Roy graag aan zijn afspraak hadden gehouden 
(minder dan 80 punten) en hem in zijn pakje (met laarzen + stokje) voor 
de bus naar huis wilden zien lopen? 

- Er zelfs plannen gemaakt werden om opzettelijk fouten te spelen om niet 
meer dan 88 punten te halen, zodat ze Roy toch in zijn pakje konden zien 
lopen? 

 
Op zondag 23 november 2008: het podiumconcours van de LBT in het cultureel 
centrum te Heel uitkomend in de eredivisie, sectie A2.  
Het “verplichte werk”: Revolution van Vincent Cox en in het vrije gedeelte 
Riverdance, met daarin een basgitaar en synthesizer partij die door Ron en 
Berry worden gespeeld.  
Het tweede vrije werk koraal Kolj Slavjen, misschien bij velen van ons beter 
bekend als Ich bete an die Macht der Liebe. 
Het laatste vrije nummer, Beats and Paintings is voor ons gecomponeerd door 
G. Prince. Een stuk geschreven voor slagwerk met een solist. Deze solist is een 
Human-Beatboxer oftewel iemand die vocaal met microfoon percussie 
nabootst.  
 

Weet je nog dat: 

- Het sneeuwde 
- Het opbouwen niet snel genoeg ging en de drumband met stress op de 

bühne stond 
- Sommige instrumenten nog op de verkeerde plek stonden en nog snel op 

de juiste plaats werden gezet. 
- De jury vond dat het allemaal maar lang had geduurd  
- De uitslag bleek uiteindelijk dat we toch Limburgs Kampioen zijn 

geworden met een puntentotaal van 88,33 (net geen lof).  
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Concours 2013: 

 

Hierna is Roy te zien als kundig leider van de drumband in velerlei 
creaties. 
Onderstaand enkele fragmenten vergezeld met foto’s: 

Beestenboelconcert 
De drumband beet vanmiddag 
de spits af. Ze stonden al een 
hele tijd, in zwart gekleed en 
geschminkt als beesten, klaar 
achter olievaten. BarrelBeat en 
Oil Barrel Beat: slagwerkgeweld 
op olievaten. Pas bij het 
tweede stuk viel me op dat  
instructeur Roy van Wersch 
staartdragend was.  
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Themaconcert RIDDERS EN KASTELEN. 

De leden waren, zeer toepasselijk, uitgedost 
als schildknaap, ridder, jonkheer , jonkvrouw 
of hofdame. De meest angstaanjagende 
verschijning was hun leider, Ridder Roy van 
Wersch. Hij had zich voor deze gelegenheid 
helemaal in het ijzer gegooid en dirigeerde 
zijn troepen niet met een dirigeerstok maar 
met een kromzwaard.  
 
 

 

 

Natuurlijk de laatste jaren op de Ierse toer met Jick Munro en the 
Amazing Laserbeams met als afsluiting het optreden op Urpop. 

“Urpop had dit jaar een primeur: drumband Sint Martinus trad op met 
een wervelend programma. Maar ook voor mij was het een primeur. Het 
was namelijk mijn allereerste bezoek aan een popfestival. Ik moet 
zeggen, het viel niet tegen. Het was er gezellig druk en er heerste een 
ontspannen sfeer. Het goede weer zal daar zeker ook aan bijgedragen 
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hebben. Nadat ik bij de ingang mijn cameratas had laten controleren en 
een zoepbendje gekregen had, kon ik het terrein betreden.  

 

 

Ik was precies op tijd voor het drumbandoptreden. Een geslaagd 
optreden met een mooie lichtshow. Eye of the tiger en Sint Patricksday 
waren mijn favoriete nummers. Tenslotte speelde de drumband nog 
twee nummers met Jick Munro and the Amazing Lazerbeams. Veel te 
snel was het weer voorbij. 

Dit was tevens het afscheidsconcert van Roy Wersch. Hij is 17 jaar 
instructeur geweest en heeft veel veranderingen doorgevoerd waardoor 
de drumbandoptredens zowel voor publiek als voor de leden veel 
boeiender zijn geworden.  
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Hij werd door leden van de drumband bedankt met een mooi spandoek. 
Hij zal in Urmond zeker gemist worden.” 
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Van de voorzitter.... 

Beste muziekvrienden,  
 
op zondag 17 april j.l. hielden we onze 
Jaarvergadering waarin de aanwezigen op de 
hoogte werden gesteld van een aantal zaken die 
binnen onze vereniging spelen. Zo goed als 
mogelijk werden antwoorden gegeven op vragen 
die spelen.  

Na de toelichting op onze financiële situatie 
mochten we concluderen dat we net als vorig 
jaar onze reserves moesten aanspreken om de 

vereniging draaiende te houden. Ofschoon dit geld nuttig werd besteed, is een 
tekort natuurlijk niet wenselijk maar tegelijkertijd in ons geval niet 
verontrustend. We zullen goed op de winkel passen! 

Naast een unanieme herverkiezing van onze bestuursleden Mieke Drenthen, 
Math Cremers en ondergetekende werd van gedachten gewisseld over de wijze 
waarop bestuursleden in de toekomst herkozen zouden kunnen worden. 
Binnenkort zullen we hierin met een oplossing komen die hopelijk voor 
iedereen aanvaardbaar is.  

Tevens werd bekend gemaakt dat na 110 jaar een vrouw de scepter zal gaan 
zwaaien op straat en wel in de persoon van Inge Mertens die zich bereid heeft 
verklaard om de taak van straatdirigent op zich te nemen.  

Uiteraard werd er ook aandacht besteed aan het aangekondigde vertrek van 
drumband instructeur Roy van Wersch die jammer genoeg na 17 jaar onze 
vereniging gaat verlaten.  

Roy heel hartelijk bedankt voor je energieke inzet voor onze drumband die 
onder jouw bezielende leiding is uitgegroeid tot een waar muzikaal 
slagwerkensemble!   

Voor een waardige opvolging is een sollicitatieprocedure gestart die in handen 
is van de drumbandcommissie met versterking uit het bestuur. We hopen voor 
de vakantie te weten wie onze nieuwe drumband instructeur gaat worden. Tot 
dan zal Hub Cosemans de repetities verzorgen. Top!  
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Ook werd deze zondagmorgen bekend dat onze jeugdfanfare weer nieuw leven 
krijgt ingeblazen.  

Prachtig dat Kelly Cremers hierin een voortrekkersrol heeft genomen en dat 
dirigent Hans Breuls inmiddels met enthousiasme de eerste repetitie heeft 
gepland.  

Als we daarnaast zetten dat zich 10 blokfluiters hebben aangemeld dan mogen 
we de toekomst met een glimlach tegemoet zien. 

Graag wil ik de aanwezigen dan ook danken voor hun vertrouwen in de 
herkozen bestuursleden en uiteraard voor hun inbreng tijdens deze 
Jaarvergadering. 

Veel plezier en succes gewenst met de komende activiteiten! 

Met muzikale groeten,  

Wil Meulenberg  
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Sticks meet... 
 

Sticks meet... 
was een succesvol vervolg 
van Irish night met een 
sfeervol ingerichte zaal, 
gezellige drukte en natuurlijk 
veel mooie muziek. 

 
 
 

  
 

  



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Muzikrantjes uit het verleden 
 
Lieve zoon, 
 
Een paar regels om je te laten weten, dat ik nog steeds leef. Ik schrijf 
deze brief langzaam, omdat ik weet dat je niet snel kunt lezen. 
Je zult het huis niet meer herkennen, als je thuiskomt; we zijn namelijk 
verhuisd. 
Wat je vader betreft, hij heeft een andere baan. Hij heeft nu 500 man 
onder zich, hij maait het gras op het kerkhof. 
Er was al een wasmachine in het nieuwe huis toen wij erin trokken, maar 
hij werkt niet zo best.  
Vorige week deed ik er veertien hemden in, trok aan de trekker en heb ze 
nooit meer teruggezien. 
Je zus Maria heeft vanmorgen een baby gekregen. Ik weet niet wat het is, 
een jongen of een meisje. Dus weet ik niet of je oom of tante bent 
geworden. 
Je oom Guido is vorige week in een whiskyvat verdronken. Hij werkte toen 
net een week op de Dublin-brouwerij. Een paar van zijn collega's doken 
hem na om hem te redden, maar hij vocht dapper terug. We hebben hem 
gecremeerd en het heeft drie dagen geduurd, voordat we hem hadden 
geblust. 
Je vader heeft met Kerstmis niet veel gedronken.  
Ik had een laxeermiddel in zijn bier gedaan. Hij ging af tot Nieuwjaarsdag. 
Het heeft de vorige week maar twee keer geregend, eerst drie dagen en 
toen nog vier.  
Maandag waaide het zo hard, dat een van onze kippen vier keer hetzelfde 
ei heeft gelegd. 
We kregen gisteren een brief van onze begrafenisondernemer.  
Daarin stond, dat als we de laatste afbetaling van je grootmoeder niet 
deden, ze weer naar boven zou komen. 
 
Je liefhebbende moeder... 
 
PS: Ik was van plan je geld te sturen, maar ik had de brief al dichtgeplakt. 
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MOPJE VAN BART 
Er is een dom blondje bij weekend miljonairs. Met veel moeite en alle 
hulplijnen bereikt ze de laatste vraag voor het miljoen. Dus Robert Ten Brink 
vraagt of ze de vraag wil zien, dus dat blondje zegt van ja. Robert stelt de vraag: 
“Welke vogel woont niet in z'n eigen huisje?  
Is dat: a) de merel, b) de ekster, c) de koekoek of d) de tureluur.”  
Dus dat blondje zegt: “Nou die weet ik. Dat is antwoord c.”  

Zegt Robert: “Weet je zeker dat je ervoor wilt spelen, want je kan terugvallen 
naar € 16.000,- en dat is een verschil van € 984.000,-“ “Ja”, zegt dat domme 
blondje, “ik weet het zeker.” Dus Robert vult het in en het is goed.  

Dus dat vrouwtje gaat met € 1.000.000,- naar de kroeg.  
In de kroeg zegt een vriendin van haar: “Hoe wist je dat nou zo zeker?”  
Zegt dat domme blondje: “Ja dat weet toch iedereen; een koekoek woont in 
een klok!” 

 

Nederlandse taal 
Zo moeilijk is Nederlands niet mense! 
Je moet alleen maar goed kenne leze 
 
Antiloop = middel tegen diarree 

Bedacht = naast bed nummer negen 

Achteraf = min acht 

Continenten = inenten op een delicaat lichaamsdeel 

Papier  = zwaarlijvige Ier 

Minister = heel kleine ster 

Krakeling = zoontje van inbreker 

Profeet  = professor aan tafel 

Kaarsrecht = vergunning om kaarsen te maken 

Vertrouwen = in het buitenland trouwen 
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Uurwerk = werk dat per uur betaald wordt 

Minimaal = kleine maaltijd 

Panama = vader laat moeder voorgaan 

Kieskeurig = tand in goede staat 

Misleider = priester 

Politicus = zoon van politieagent 

Eileider  = autoritaire kip 

Koepon  = nachtgewaad voor rund 

Oordeel = lel van oor 

Paling  = vader van chinees meisje 

Super-de-luxe = onbetaalde benzine 

Uitdrukking = einde van constipatie 

Uterus  = sovjet gynaecoloog 

Verzuipen = drinken in het buitenland 

Theoloog = Theo vertelde de waarheid niet 

Uitzonderlijk = begrafenisondernemer aan de boemel 

Bustemaat = boezemvriend 

Sleutelfiguur = automonteur 

Panama = vader achter moeder 

Cuphouder = beha 

Nasi  = do 

Hardhandig = eeltig 

Trektocht = rukwind  
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Wereldproblemen oplossen met muziek 

 
De laatste zondag van april 2016 gaf de wereldberoemde pianist en dirigent 
Daniël Barenboim (Argentinië 1942) een pianoconcert in Amsterdam.  
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Behalve als musicus staat hij ook bekend om zijn onwrikbare overtuiging dat 
muziek de ernstigste conflicten in de wereld kan overbruggen. Die mening 
steekt hij niet onder stoelen en banken. Ongevraagd trakteert hij politici op zijn 
kritische kanttekeningen bij hun beleid. Hij is bovendien buitengewoon 
welsprekend.  

Hij is een wereldburger, een jood die thuis is in Duitsland, met een Argentijns 
en een Israëlisch paspoort, plus een Palestijns ereburgerschap. Verder een 
Spaans paspoort, hem verleend door koning Juan Carlos omdat hij zo veel heeft 
gedaan voor de Spaanse muziek.  

Een groot succes van hem is het West Eastern Divan Orchestra dat hij in 1999, 
samen met de Palestijns-Amerikaanse literatuurwetenschapper Said, oprichtte 
en waarin Joodse en Palestijnse musici samenspelen. Het orkest bestaat uit 
jonge muzikanten uit Syrië, Libanon, Jordanië, Egypte, Israël en de Palestijnse 
gebieden. Aanvankelijk gaapten er diepe kloven tussen de deelnemers. Na een 
stroeve start en eindeloos veel gesprekken lukte het Barenboim een echt 
orkest te vormen, niet van Arabieren en Joden, maar van cellisten, blazers en 
slagwerkers. De basis van zijn orkest met jonge musici uit een groot aantal 
landen uit het Midden-Oosten was gelegd en in 2005 speelden ze in Ramallah 
(Westelijke Jordaanoever). Voor veel luisteraars was dit de eerste 
kennismaking met Israëli’s in een niet-militaire setting. 

Barenboim weet nog steeds hoe het moet in de wereld en propageert 
oplossingen voor de grootste problemen van deze tijd. 

Zijn volgende project staat op stapel: de Barenboim-Said Akademie in Berlijn, 
een school voor jonge musici uit de conflictgebieden in het Midden-Oosten. 

Al met al is Barenboim een echte aanhanger van de welbekende spreuk:  
“Wo man singt da lass dich ruhig nieder, böse Menschen haben keine Lieder.” 
Die is zeer waarschijnlijk afkomstig van de Duitse schrijver en dichter Johann 
Gottfried Seume (1763 – 1810). 

Waar het uiteindelijk om gaat is: muziek en ruzie gaan niet samen.  

Laten wij dus maar als fanfare en drumband veel muziek blijven maken, dan 
behouden wij de vrede, binnen onze club maar ook daarbuiten. 

  

 24 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAAK KANS OP € 10.000,-- VOOR EEN AUTO NAAR KEUZE! 
 
In 2016 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.apkactie2016.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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Wist je dat..... 
 

• Wij getrakteerd werden op extra hapjes de avond voor de 
jaarvergadering? 

• Er tijdens de jaarvergadering meer bestuursleden dan stoelen 
waren? 

• Gerrit zich zelf een stoel moest regelen? 
• Er evenveel leden als bestuursleden aanwezig waren? 
• De fanfare probeert zo zuinig mogelijk te zijn? 
• Koffie uit een lekkende koffiekan geschonken werd? 
• Er daarom in de pauze door Nic Janssen gedweild moest worden? 
• Het wellicht toch goed is deze kan te vervangen? 
• Er gelukkig nog geld was voor enkele consumpties na afloop van 

de vergadering? 
• De tapcursus een groot succes was? 
• Er zoveel belangstelling voor was dat er een tweede cursus 

georganiseerd wordt?  
• Vooral het serietappen zeer populair was en 

veel bier kostte? 
• Enkele deelnemers hun nieuwe vaardigheden 

demonstreerden na de repetitie? 
• De concertavond ‘Sticks meet...’ een groot 

succes was? 
• Het Desperados bier ook na deze avond graag 

gedronken wordt? 
• Een muziekstuk volgens Hans Breuls 

ingezeept kan worden? 
• Hij hiermee bedoelt dat het de eerste keer gespeeld wordt? 
• Het moeilijk spelen is op een saxofoon met een poetsdoek erin? 
• Karin jullie daar alles over kan vertellen?  
• We ook een concert hebben gehad in Herten? 
• Het riskant is om met collega’s vervoersafspraken te maken? 
• Jos Hellenbrand dat heeft ondervonden na het concert in 

Herten? 
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• Math zich van geen kwaad bewust is? 
• Jos gelukkig met iemand anders mee naar huis kon? 
• Er de laatste tijd veel lampen in de zaal te hoog hingen? 
• De zaalcommissie zich daarover ontfermd heeft? 
• De verlichting van de zaal weer op de vereiste hoogte hangt? 
• Onze muzikanten hun partijen weer optimaal kunnen lezen? 
• Jammer genoeg nu de bodembedekking gebreken heeft? 
• Herstel ervan in de vakantieperiode gepland is? 
• De tapinstallatie in de kleine zaal van een glazensproeier is 

voorzien? 
• Roos Hen niet tegenhoudt om donderdags naar de zaal te gaan? 

 
Raadsel : 
 
Van welke sectie zijn deze foto’s gemaakt ?  
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Onze jarigen in mei, juni en juli: 
01 mei  Math Smeets 
02 mei  Tim Lacroix 
03 mei  Lei van Mulken 
04 mei  Angelique Smits-Visser 
06 mei  Wim Smits 
11 mei  Nic Janssen, Lisa Stassen 
19 mei  Gerrit Smeets 
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 
23 juli  Koen van der Werf 
25 juli  Roel Janssen 
28 juli   Roy Aarts 
 

Mieke Drenthen, Math Cremers en Wil Meulenberg met hun 
herverkiezing in het bestuur.  
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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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