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Ten geleide 
Onze seizoensafsluiting was weer een geweldig, gezellig en leuk 
wijnfeest, waarvan Math een enthousiast verslag maakte, waarvoor 
dank. 
In dit nummer natuurlijk aandacht voor het aanstaande Galaconcert, 
met beschrijvingen van de artiesten die, samen met de fanfare, deze 
avond tot een groot succes gaan maken. 
Luc Houben komt de volgende keer uitgebreid aan bod in de rubriek 
“Wij stellen voor” maar we heten onze nieuwe drumbandinstructeur, nu 
al van harte welkom. 
Christie schreef heel kort over haar vakantiewerk en verzorgde natuurlijk 
de foto’s op de middenpagina. 
Tevens hebben Jan en Christie weer veel leuke “Wistjedatjes” 
verzameld. 
Van de hand van Wil het voorzitterspraatje, waarin hij terug kijkt naar de 
seizoensafsluiting, maar natuurlijk ook al vooruit naar de komende 
feestelijkheden van onze fanfare. 
 
Bijdragen voor het volgende nummer graag voor eind oktober bij de 
redactie inleveren.  
 
Agenda 
• Zondag 9 oktober Galaconcert 
• Vrijdag 11 november Sint Maartenoptocht en opening 

Carnavalsseizoen 
• Vrijdag 11 november Janse Bagge Bend 
• Zondag 13 november Sint Martinusmis en muzikale rondgang 
  High Tea  

Jubileumreceptie 
 

Bedankt 
• Alle mensen die ons gesteund hebben tijdens de jaarlijkse 

donateursactie 
• De sponsoren voor hun bijdrage aan ons Galaconcert  
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accountants

fiscalisten

juristenKenT Assurantiegroep
Rijksweg Noord 234 te Sittard   -   Tel. +31 (0)46-4516189

sint
martinus
 urmond

Voorverkoop/info: www.martinusurmond.nl

aanvang 20.00 uur 
MFC Berg aan de Maas

Fanfare Sint Martinus Urmond
o.l.v. Maurice Daemen

m.m.v. 
Werner Janssen - Gé Titulaer - Vocal Group Seven o.l.v. Paul Voncken 

Entree  € 10,-

9 oktober 2016



Met dank aan onze sponsoren o.a.: 
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Werner Janssen  

  
“Op mijn vijfde verraste mijn vader me toen hij een geheimzinnig koffertje 
opende met daarin een magisch instrument, een sopraan saxofoon. Hij leerde 
mij de vingerzetting en mijn muzikale avontuur begon. Na eerst de studie 
Wiskunde te hebben voltooid aan de Universiteit werd ik toegelaten tot het 
Conservatorium van Amsterdam waar ik de Master “Jazz Saxophone” met 
specialisatie “Lead-alt in een Big Band” behaalde. Later haalde ik ook nog de 
propedeuse klassiek klarinet. 
Het is mijn passie om andere mensen te inspireren de betekenis van muziek in 
hun leven vorm te geven, zonder grenzen te maken tussen stijlen. Ik doe dit 
aan de hand van de composities die ik heb geschreven voor klassieke 
ensembles met daarin elementen uit de lichte muziek zoals improvisatie. Ook 
geef ik workshops improvisatie, saxofoon sectie, Big Band en improvisatie voor 
klassieke ensembles. Tenslotte dirigeer ik, van jeugdorkest tot Big Band.  
Daarnaast ben ik werkzaam als free-lance saxofonist en werk o.a. met het 
Metropole Orkest, de WDR Big Band, de Luchtmachtkapel en mijn eigen 
groepen JAnZZn4! en Wood & Winds. Daarnaast speel ik lead alto in diverse 
bands en musicals. 
Ik had de eer samen te werken met onder meer Herbie Hancock, Pat Metheny, 
Toots Thielemans, Bono, Cliff Richard, Chaka Kahn, Mariza, Maria Schneider, 
Tori Amos, Randy Brecker, Vince Mendoza, Wynton Marsalis, Candy Dulfer en 
John Scofield en gebruik deze invloeden in mijn composities.” 
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Gé Titulaer 
 

 

De professionele carrière van zanger, componist en multi-instrumentalist Gé 
Titulaer begon bij de popgroep Pat Cool met de succesvol door hem 
gecomponeerde debuutelpee Daybreak. 
Ook als zangsolist wist Gé zijn weg te vinden. De door Cees Schrama 
geproduceerde solo-elpee werd meteen onderscheiden met een Edison.  
Hij werd uitgenodigd voor deelname aan het Nordring Festival in Helsinki en 
een jaar later in Jersey en wist met zijn ploeg beide malen te winnen. Hij geldt 
vanaf dat moment als een belangrijke muzikale ontdekking. Vooraanstaande 
muziekjournalisten plaatsen hem op één lijn met namen als Frank Sinatra, Tony 
Bennett of George Benson en hij wordt met het Gouden Hart van Rotterdam 
geëerd als ‘zanger van het jaar’. 
Vanuit heel Europa ontvangt hij uitnodigingen voor concerten, tournees, tv-
shows en vele radioconcerten. Hij deelt het podium met wereldsterren als 
Toots Thielemans, Eddie Daniëls, Clark Terry, Norma Winston, Diane Schuur, 
John Clayton en vele anderen. Concertreizen brachten hem naar St. Louis, 
Chicago, Kansas, Washington, New York, Toronto & Montreal. Hij maakte 
tournees door Japan, Bulgarije en Zwitserland en is jaarlijks regelmatig te gast 
in Parijs en Aveyron, voor workshops en concerten. 
Momenteel werkt hij samen met z’n zoon Boris (Bo Saris) aan de opnames voor 
een nieuwe Epee met een 5-tal nieuw gecomponeerde songs, die in de loop 
van 2016 op de markt moet komen. 
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Seven  
 
is een vocal group bestaande uit 12 vriendinnen die onder leiding van Paul 
Voncken met veel enthousiasme in close harmony zingen. 
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Van de voorzitter.... 

Beste muziekvrienden,  
 
de vakanties zijn weer voorbij en ik hoop dat 
iedereen heeft kunnen genieten van de rust 
die deze periode hopelijk heeft gebracht.  

Voordat de vakanties begonnen, beleefden 
we een seizoensafsluiting om 'U' tegen te 
zeggen. Samen met Schutterij St. Leendert, 
de Sonabile Band en de Winzerkapelle 
Kesten-Osann beleefden we een prachtig 
feest waarbij mooie muziek en heerlijke 

Mosel-wijn toonaangevend waren. Uitgaande van de vele goede reacties 
van onze Duitse vrienden en mensen binnen onze eigen gelederen, 
kunnen we vaststellen dat alle gedane moeite heeft geloond. Iedereen 
die zijn steentje hieraan heeft bijgedragen, in welke vorm dan ook, 
hartelijk dank hiervoor! 

Tijdens de vakantie werd binnen de vereniging niet helemaal stil gezeten 
want aan de hand van een aantal gesprekken en proefrepetities werd 
door de drumband haar nieuwe instructeur gekozen. Graag wil ik de 
mensen die de selectie tot stand hebben gebracht van harte bedanken 
en natuurlijk wensen we Luc Houben veel plezier toe binnen onze 
vereniging. 

Ook werd er onlangs geïnvesteerd en wel in een tweetal gloednieuwe 
Adams bugels. Mede door wat verschuivingen van instrumenten binnen 
de bugelsectie zorgt deze aanschaf ongetwijfeld voor meer speelplezier 
van de betreffende bugelisten.  

Na de vakantie hebben de fanfareleden en hun dirigent onmiddellijk de 
handen uit de mouwen moeten steken om zo goed mogelijk voorbereid 
voor de dag te komen op het aanstaande Galaconcert. Een stevige 
reclamecampagne en een actieve kaartverkoop gaat op zondag 9 
oktober a.s. hopelijk zorgen voor een volle zaal in Berg aan de Maas.  
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Het belooft een ware happening te worden waarbij kosten nog moeite 
gespaard zijn om de fanfare samen met solisten, combo en een vocal 
groep te laten schitteren.   

Zonder financiële ondersteuning van onze sponsoren zou deze 
happening niet mogelijk zijn en graag wil ik van de gelegenheid gebruik 
maken onze sponsoren hartelijk dank te zeggen.  

In november gaan we vrolijk door met het Jubileumfeest en hopen we in 
het weekend van 11 t/m 13 november het nodige plezier te beleven aan 
de Janse Bagge bend en de Jubileumzondag met o.a. High Tea voor alle 
leden met aanhang! 

Tot slot een dikke dankjewel aan iedereen die betrokken is bij de 
voorbereidingen en uitvoering van de komende feesten.  

Goed bezig! 

Met muzikale groeten,  

Wil Meulenberg 
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Wijnfeest aan de Maas, 
Je moet er maar op komen, in het land van de Maas waar graan en gras 
welig tieren en er los van de St Pietersberg in de verre omgeving geen 
wijnstok te vinden is een Wijnfeest organiseren. 

Maar ja als je connecties in Osann hebt kan een druif raar rollen. 

Verleden jaar waren we met onze fanfare in Osann op een wijnfeest 
uitgenodigd en toen is min of meer al het idee geboren om iets 
dergelijks ook in Urmond ter gelegenheid van ons 110 jarig 
bestaansfeest te organiseren. 

Hieronder een verslag van dit geslaagde feest. 

Nadat er op vrijdag door de zaalcommissie en een aantal andere 
vrijwilligers al hard gewerkt is om onze zaal weer om te toveren tot een 
mooie feestzaal inclusief Duitse vlaggen, Nederlandse Vlaggen, zelfs 
Uermendse Vlaggen en een Moezellandschap wordt er op 
zaterdagochtend de laatste hand gelegd aan de voorbereiding van het 
Wijnfeest aan de Maas.  

De plek voor de BBQ wordt ingericht. De ijskasten worden gevuld. Wijn, 
wijn, wijn en een beetje fris verdwijnen in de koude kasten, de glazen 
worden gespoeld. De buitentap wordt aangesloten en de muziek wordt 
getest. 

Binnen zijn de dames druk: broodjes worden gesmeerd, vla wordt 
gesneden en de tafels worden gedekt voor de koffietafel, onze gasten uit 
Osann worden na aankomst getrakteerd op een Limburgse koffietafel. 

Ik ga naar huis want de vlag moet nog uit voor de optocht (s’ middags 
blijkt dat veel mensen langs de optochtroute gehoor hebben gegeven 
aan de oproep om te vlaggen….een mooi gezicht!) 

Als de vlag hangt bemerk ik dat ik in de zaal nog iets vergeten ben, ik 
spring op de fiets (waarom eigenlijk fietsen voor 150 meter?). Bij de zaal 
staat een delegatie van de jubileumfeestcommissie Jean, Roel en Jos. Ze 
wachten op de bus met Muzikanten uit Osann. Wil (onze voorzitter) 
heeft de bus bij v/d Valk opgewacht en is samen met de muzikanten  
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onderweg. Het duurt lang, is de bus verdwaald of krijgen de muzikanten 
nog een toeristische route door Urmond aangeboden? Zal wel niet: Het 
gezelschap moet te voet vanuit de Grote Straat, een bus parkeren bij de 
zaal staat al lang op onze wensenlijst. 

Tegen 14.45 uur ben ik weer terug in de zaal, buiten staat de Schutterij 
al klaar maar ze gaan nog even naar de Witte, binnen wordt er druk 
gerepeteerd door de Sonabile band uit Osann. 

Het Limburggehalte bij dit Muziekgezelschap is groot, zal wel te maken 
hebben met de Dirigent uit Munstergeleen. Er staan zelfs muzikanten uit 
Urmond op de bühne. Roy en Vince zijn gevraagd als “stand-in” 
slagwerkers. 

Het einde van de repetitie nadert, al mijn collega muzikanten komen de 
zaal binnen, enkelen waren er al. 

Langzaam stijgt de spanning, de optocht staat op het punt om te 
beginnen. Blijkbaar is het niet mijn dag, weer iets vergeten! Pupitertje. 
Even snel naar huis! Buiten aan de zaal staat al veel publiek. Begint het 
nog niet? Hoelang duurt het nog? 

Toch maar weer op de fiets terug naar de zaal. En dan gaat de optocht 
beginnen. 

De Schutterij, de Winzerkapelle Kesten-Osann, twee leerlingen van het 
blokfluitgroepje met ballonnen, Drumband en Fanfare trappelen vol 
ongeduld. 

De Schutterij heeft er zin in, in marstempo vertrekken ze, maar even 
voorbij de Rat besluiten ze toch op ons te wachten. De Winzerkapelle 
wordt nog even door Roel geïnstrueerd over de te lopen route. 

En links, 2, 3, 4 ook wij zijn vertrokken. 

De Schutterij speelt als eerste, de Winzerkapelle als tweede en dan 
mogen wij ook spelen. San Carlo! 
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Het lijkt een beetje vreemd om zonder muziek af te marcheren, maar als 
we ter hoogte van Gerrit’s huis zijn gekomen begint onze drumband te 
spelen en dan 16 maten. Ja, we mogen!  
 
Maar na de eerste reprise heeft iedereen het al warm en worden er 
jaloerse blikken richting de kleding van de Winzerkapelle geworpen. 
(mooi zomertenue! Ook iets voor ons!)  
Na een kort rondje door het Dorp, (volgende keer op verzoek, ook de 
brug over!), komen we al puffend bij de zaal. Al snel worden de eerste 
pinten en de nodige wijntjes besteld, Dorstig weer! 

In record tempo verdwijnen de eerste 2 glazen in de dorstige kelen, de 
mijne zijn al verdampt voordat ze mijn maagwand raken. 

De Wijnkoningin en haar twee prinsessen worden door onze voorzitter 
hartelijk ontvangen met een bloemetje en 3 stevige zoenen van onze 
jeugdige muzikanten. Rens, Martijn en Rim voelen zich vereerd en 
vervullen met de plezier de aanvraag van Wil om hem even te helpen. 
(“Ik dacht dat we een paar tafels moesten verplaatsen, toen Wil ons 
vroeg of we hem wilden helpen” aldus Rim). 

Onze drumband maakt zich op de bühne snel klaar voor een spetterend 
optreden. 

Onder de bezielende leiding van Hub Cosemans zorgt de drumband voor 
het nodige ritmische vuurwerk. Het optreden duurt weliswaar langer 
dan gedacht maar met het melodisch en ongestemd slagwerk weet de 
drumband het publiek uitstekend te vermaken, vooral het slotstuk 
inclusief toegift valt in de smaak. Een stevig applaus valt hun ten deel. 

Onze voorzitter maakt van de gelegenheid gebruik om de “stand-in” 
dirigent Hub Cosemans te bedanken. 

Hub heeft tijdelijk het dirigeerstokje van Roy van Wersch overgenomen 
totdat er een nieuwe dirigent voor de drumband gevonden is. 

Onder de muzikale Duitse klanken van onze DJ John Lemmens en zijn 
Sandy wordt het slagwerk instrumentarium op de bühne snel verruild 
voor wat stoelen en pupiters.  
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Wijnfeest





 
Samen met de drumband speelt de fanfare twee marsen Teamwork en 
Little Boys, na dit gezamenlijk optreden verlaat de drumband de bühne 
en kunnen zij even afkoelen van de geleverde inspanning. 
De lieftallige presentatrice Nadine zet voor het volgende muziekstuk de 
schrijver van deze mars, Piet Janssen, nog eens even hartelijk in het 
zonnetje. Als er voor Piet een fanclub zou worden opgericht wil zij graag 
voorzitster van deze club worden. Na de mars Finito, geschreven door 
Piet toen hij zijn cornet aan de wilgen heeft gehangen, spelen we nog 
Andulka, Kirchweih, Egerländermarsch en Feeling Good, volgens Nadine 
moet dit het motto van deze middag zijn. 

We besluiten ons concert met Ateneo Musical. Voor ons zit het muzikale 
gedeelte erop en gelukkig want op de bühne heb ik al twee flesjes water 
opgedronken en nog is mijn temperatuur richting kookpunt gelopen. 
Nou hebben we eindelijk zomer en zit ik over de temperatuur te klagen. 
Niet dus! Geniet ervan! 

De Sonabile Band olv Theo Jacobs vervolgt het concert. 

De eerlijkheid gebied mij te zeggen dat ik van dit optreden slechts 
zijdelings iets heb meegekregen. 

Buiten is het wijnfeest los gebarsten, de wijn en schuimende Weizen 
glazen verdwijnen ook hier in de dorstige kelen. De BBQ, aangestoken 
door buurt Raadhuisstraat heeft de nodige hongerige gasten naar buiten 
gelokt. Onder het genot van een heerlijke BBQ worst, een smaakvolle 
salade en een stevig glas Weizenbier geniet ik buiten toch nog van de 
klanken van de Sonabile Band. Daarbij maak ik nog een paar gezellige 
praatjes met dorpsgenoten en andere muzikanten. De middag is al 
geslaagd! 

De gasten binnen genieten van de muziek en de muzikanten op de 
bühne hebben het, ondanks de hitte, uitstekend naar hun zin. Ook onze 
twee “stand-in” slagwerkers, Roy en Vince, laten zich bij de Sonabile 
Band van hun beste muzikale kant horen. 
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Na de Sonabile band neemt de Winzerkapelle olv. Marco Schmitz plaats 
op de bühne. Zij weten het publiek zeer enthousiast te krijgen en 
verzorgen met een uitstekend repertoire een mooi slotconcert.  
Als klapstuk een zeer mooi uitgevoerde Bayerische Polka, chapeau voor 
de trombonist! Met “BöhmischerTraum” besluiten zij het concert. Een 
enthousiast en overweldigend applaus valt hen ten deel. Ook zij kunnen 
gaan genieten van wijn, Weizenbier en BBQ, ze hebben het verdiend! 

Onze DJ John zorgt samen met Sandy voor het nodige muzikale vertier 
en voelt de stemming in de zaal en buiten uitstekend aan. Normaal staat 
hij als bugelist zijn mannetje en nu zorgt hij met zijn muziek voor de 
juiste stemming. Top!  

Buiten gaat het wijnfeest in volle gang verder, Wijn, Bier, Weizenbier en 
BBQ vinden gretig aftrek. 

De drankomzet bereikt grote hoogte, ongetwijfeld vanwege het weer 
maar zeer zeker door onze Duitse gasten. Bij ons daalt altijd het tempo 
qua drankomzet maar bij de Duitsers gaat de snelheid per 10 minuten 
omhoog. Hele flessen wijn worden besteld met als resultaat dat er aan 
het eind van de avond nog slechts twee flessen ergens achteraan in een 
koelkast over zijn. 

Als de nacht al is aangebroken blijkt er nog een handjevol Duitse gasten 
en een paar fuifnummers van onze vereniging over te zijn. (Wil, Mieke 
en Hub V. ) 

Zelf besluit ik, nadat ik 
bijgaand tafereel heb 
gade geslagen(zie foto), 
tegen 01:15 uur dat het 
toch langzaam tijd 
wordt om mijn fiets 
weer richting 
Kloosterpad te 
sturen……. 
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De volgende dag verneem ik dat Hub V de Duitse gasten nog wilde 
vergezellen naar v.d. Valk maar dat hij het helaas niet verder gebracht 
heeft dan de heg bij de Rat…… 
Hoelang de “after party” bij v.d. Valk nog geduurd heeft is mij niet 
bekend. 
Op maandag is in alle vroegte de volledige zaalcommissie inclusief een 
aantal vrijwilligers druk met het opruimen en weer in orde brengen van 
de zaal, in een gezellige sfeer wordt er in een paar uurtjes een hoop 
werk verricht. Tegen het middaguur ziet de zaal en het buitenterras er 
weer uit alsof er helemaal niets gebeurd is afgelopen weekend, maar we 
weten wel beter……. 
Tijdens de koffie die ochtend vraag ik de aanwezigen naar hun mening 
over dit wijnfeest. 
Hier een opsomming van de uitspraken: “Gezellig, Geslaagd, Maar twee 
flessen wijn over, Wijnfeest heeft naam eer aangedaan, Muzikaal 7 ½ tot 
8, Gezien het goede weer jammer dat het geen pleinfeest was, Echt 
wijnfeest aan de Maas, Alle omstandigheden speelden mee voor een 
perfect feest, Goed georganiseerd, Goed geslaagd, Sfeervol, Lekker eten, 
Lekkere wijn, Hartstikke Goed”. 
Zelf kan ik mij alleen maar aansluiten bij bovenstaande woorden.  

Dus eigenlijk: Voor Herhaling vatbaar! 

Onderstaand nog mailwisseling van Wil met de voorzitter van Osann, 
 
Hallo Wil, 
das war für uns ein super tolles Wochenende. Wir hatten auch in Maastricht 
noch sehr viel Spaß. Die Heimfahrt war dann etwas ruhiger. Alle waren doch 
mehr oder weniger erschöpft nach dem wunderschönen Konzerttag bei euch im 
Fanfarezaal. 
Ich soll dir, wie deinen Musikern und Helfern, auch von allen anderen 
Mitfahrern noch einmal ein dickes Dankeschön sagen für die herzliche 
Gastfreundschaft die Ihr uns entgegengebracht habt. Wir würden uns sehr 
freuen wenn wir unsere Freundschaft in den nächsten Jahren noch weiter 
vertiefen könnten. 
 
mit sonnigen und herzlichen Grüßen 
von der schönen Mosel 
Axel 
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Vakantiewerk 

Niet iedereen is tijdens de vakantieperiode op vakantie. Er moet ook nog 
gewerkt worden. Tijdens het Pulpfestival in Sittard waren twee 
fanfaremuzikanten actief. Hub Vaessen was er als EHBO-er en Christie 
Bruls was er namens de Wereldwinkel. 
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Luc Houben, onze nieuwe drumbandinstructeur. 
Welkom in Urmond!!! 
In het volgende Muzikrantje zal Luc zichzelf uitgebreid voorstellen.  
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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..... 
 

• Het wijnfeest wat traag op gang kwam? 
• Er in het begin veel bier werd gedronken? 
• Uiteindelijk honderd flessen wijn leeggedronken werden? 
• Er nog twee flessen over waren? 
• Daarmee het wijnfeest van Sint Martinus officieel geslaagd 

genoemd mag worden? 
• De trombonist van de Winzerkapelle met 15 glazen bier op nog 

de Beierse Polka kan spelen? 
• Wil Meulenberg dit zelfs nuchter niet aandurft? 
• Er veel drumsticks over waren van de barbecue? 
• Deze na afloop van de eerste fanfarerepetitie alsnog verorberd 

zijn? 
• Ook de drumband haar aandeel kreeg op de eerste repetitie? 
• Eén van de lampen in de zaal beïnvloed wordt door het geluid 

van het slagwerk? 
• De zaalcommissie trots is op de nieuwe vloer, die volgend jaar 

misschien klaar is? 
• Dan wel alles mee moet zitten, zodat wij ons kunnen laten 

verrassen? 
• De zaalcommissie niet naar Berg wil gaan om daar alles klaar te 

zetten? 
• Ze er ook niet over denkt om in Berg de zaal te schrobben? 
• Maurice bij een repetitie de leden vroeg om “wah” te spelen? 
• Wij echter geen Kerkradeneren onder onze leden hebben? 
• Maurice in het vuur van dirigeren vaak op de bok stampt? 
• Hij dat soms wel wat hard doet, waardoor hij ervan schrikt? 
• Hij zo in elk geval de muzikanten goed wakker houdt? 
• De bok gelukkig van stevig materiaal is gemaakt? 
• Onderstaande tip afkomstig is van een oud-muzikant met veel 

ervaring? 
• Je ook kunt oefenen door alleen het mondstuk van je instrument 

te gebruiken? 
• Zoiets gemakkelijk is als je op vakantie gaat? 
• Je dan toch je muzikale peil op niveau kunt houden? 
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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 
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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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