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Ten geleide 
 
Dit Muzikrantje staat weer bol van de leuke verhalen en 
wetenswaardigheden rondom onze zonnepanelen. 
Wim heeft een zonnig verhaal over de geïnstalleerde zonnepanelen op 
onze fanfarezaal en enkele technische wistjedatjes voor onze 
techneuten. 
Christie heeft weer een actueel en boeiend kerstverhaal, geheel 
gestoeld op ervaringen van enkele muzikanten binnen de fanfare. 
Natuurlijk verzorgde ze niet alleen de foto’s van ons Halloweenfeest 
maar schreef ze hier ook over. 
Samen met Jan werden weer leuke “Wistjedatjes” verzameld. 
Wil schrijft zijn gebruikelijke voorzitterspraatje, dat tevens zijn laatste is. 
We gedenken Nic Knops in een memoriam. 
 
Bijdragen voor het volgende nummer graag voor eind januari bij de 
redactie inleveren.  
 
Agenda 
 
• Dinsdag 26 december Tweede Kerstdag 
• Zaterdag 6 januari   Nieuwjaarsconcert 
• Zondag 4 februari  Inhalen Prins Carnaval 
• Maandag 5 februari Start Nonnevottenverkoop 
• Zondag 11 februari Carnavalsoptocht Sittard 
• Maandag 12 februari Carnavalsoptocht Urmond 
• Dinsdag 13 februari Pleejbeksjoo 

 
Bedankt 

• Alle mensen die ons gesteund hebben met de Jumbo “Spek de 
kas van je club actie”. 

• Math Smeets voor zijn inzet in het bestuur. 
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Nieuwjaarsconcert 
Fanfare St.Martinus Urmond 
opent 2018 muzikaal met een 
Nieuwjaarsconcert op zaterdag 6 
januari 2018 in de fanfarezaal. 
Met een spetterend programma 

treden de drumband o.l.v. Luc Houben en het 
jeugdorkest “New Dimension” o.l.v. Hans Breuls vanaf 
20.00 uur voor het voetlicht. Toegang gratis. 

Fanfare St.Martinus nodigt u hiervoor van harte uit en 
wenst u alvast  

Prettige Kerstdagen en een Gezond en Gelukkig 
Nieuwjaar.  
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Bij de voorpagina 

 
 
Hulde aan onze jubilarissen, Nancy Pepels met haar 25-jarig jubileum en 
Roel Janssen en Ruud Smeets met hun 40-jarig jubileum.   
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In memoriam 
 

 
Op 16 september overleed 
ons ondersteunend lid Nico 
Knops in de leeftijd van 84 
jaar. Hij was in de ware zin 
ondersteunend lid en was de 
laatste jaren bij nagenoeg 
elke repetitie en uitvoering 
aanwezig, waarbij hij tevens 
de handen uit de mouwen 
stak door - onder andere - 
kantinedienst te verrichten 
bij de drumbandrepetities. 
De leden van de drumband 
beschouwden Nico dan ook 
terecht als één der hunnen.  
Heel veel van onze 
activiteiten vereeuwigde hij 
in beeld en geluid.  

Kortom wij zullen hem erg 
missen. 

Wij wensen Truia, zijn kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe bij het 
dragen van het leed, dat het verlies van man, vader en grootvader met 
zich mee brengt. 

Moge Nico rusten in vrede  
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Van de voorzitter.... 

Beste muziekvrienden,  
 
het jaar 2017 is alweer voorbij. Gaat de tijd 
steeds sneller of lijkt dit maar zo omdat wij 
gaande de tijd stapje  voor stapje wat 
langzamer worden... 

Zoals jullie weten leg ik na 6 jaren de 
voorzittershamer van onze mooie vereniging 
neer. Ik doe dit met gemengde gevoelens en 
vind het erg jammer dat het zo gelopen is.  

Tegelijkertijd ben ik dankbaar voor het vertrouwen dat ik heb mogen 
ervaren in deze jaren. Een extra woord van dank overigens aan iedereen 
die mij afgelopen maanden een hart onder de riem heeft gestoken.  

Graag wens ik jullie en je familie gezellige feestdagen toe en een gezond 
en gelukkig 2018. Ook hoop ik dat onze mooie vereniging komend jaar 
de stappen kan zetten die ze verdient.   

Tot slot wil ik alle vrijwilligers, commissies, bestuur, kortom iedereen die 
zich afgelopen jaar weer belangeloos heeft ingezet voor St. Martinus, 
hartelijk bedanken.    

Veel muzikaal plezier in 2018 ! 

Met hartelijke groeten,  

Wil Meulenberg. 
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Aangeboden 
Onze roemruchte blaaskapel uit de vorige eeuw, genaamd “Hetzendaler 
Muzikanten” had die naam op vaantjes voor iedere muzikant staan. Zie 
foto op bladzijde 119 van het gedenkboek “100 jaar Sint Martinus”. 

Op de zolder van onze zaal staan nog een aantal van deze vaantjes 
behoorlijk in de weg en de zaalcommissie wil ze opruimen, echter niet 
voordat jullie de kans krijgen ze mee te nemen. Wij denken hierbij 
vooral aan oud-leden van onze voormalige kapel. Liefhebbers kunnen 
zich melden bij Wim Vaassen. 
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Martinus zonneschijn 

 
Rond april 2015 hebben we een eerste onderzoek gestart naar de 
mogelijkheden voor het plaatsen van zonnepanelen op onze fanfarezaal. 
Een dakoppervlak van ruim 150 m2 met een hellingshoek van ongeveer 
30 graden gesitueerd nagenoeg op het zuiden zou goede mogelijkheden 
kunnen bieden met een hoog rendement. Als doel voor deze activiteit: 
middels een groene investering de energiekosten op termijn verlagen en 
een bijdrage leveren aan het milieu. 
Na gesprekken met installateurs bleek dat er bij de provincie Limburg in 
het kader van duurzaamheidsmaatregelen voor scholen, verenigingen en 
gemeenschapshuizen een subsidieregeling bestond. Bij navraag bij de 
provincie bleek dat deze subsidieregeling net was afgelopen, de pot was 
op. We hebben toen besloten te wachten op een nieuwe 
subsidieregeling. 
 

Technisch intermezzo (voor de liefhebber) 

Een zonnepaneel bestaat uit een in serie geschakelde set van 
halfgeleidercellen. Een halfgeleidercel  bestaat uit een dunne laag n-type 
gedoteerd silicium (5-waardig, overschot aan elektronen) tegen een 
dunne laag p-type gedoteerd silicium (3-waardig, tekort aan elektronen). 
Door de verschillende doteringen ontstaat er in het overgangsgebied, de  
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pn-overgang, een elektrisch veld. Fotonen in het zonlicht met voldoende 
energie die botsen op een halfgeleidercel kunnen in de halfgeleidercel 
elektronen uit hun silicium atoombindingen  los maken die naar de pn-
overgang worden gezogen waardoor het elektrisch veld zal toenemen. 
Een zonnepaneel bestaat wel uit een serieschakeling van zo’n 60 
halfgeleidercellen resulterend in een optelsom van alle elektrische velden 
per halfgeleidercel aan de polen. We meten hier een gelijkspanning van 
zo’n 36 volt. Sluiten we nu middels elektrische geleiders een belasting 
aan op een zonnepaneel dan is er door het aanbrengen van deze 
geleidende weg buiten het zonnepaneel een pad ontstaan waardoor 
elektronen naar de voorkeurskant kunnen bewegen en het elektrisch veld 
afneemt. Er vloeit stroom gedurende bepaalde tijd door de belasting dus 
levert het zonnepaneel energie (spanning x stroom x tijd). In een zonne-
installatie worden een aantal zonnepanelen in serie geschakeld in een 
string (pas op, spanningen kunnen wel oplopen tot 700 volt , 
levensgevaarlijk dus) en aangesloten op een omvormer die de 
gelijkstroom geleverd door de zonnepanelen omzet naar wisselstroom 
zodat deze aangesloten kan worden aan het elektriciteitsnet. 

In 2017 lanceerde de provincie Limburg een Subsidie regeling duurzame 
maatschappelijke organisaties. Het 
subsidiebedrag is 25% van de 
aanschafkosten van de installatie. Bij een 
drietal installatiebedrijven hebben we 
offerte aangevraagd. Met de offerte van de 
kandidaat installateur hebben we 
vervolgens een subsidieverzoek ingediend 
bij de provincie. Dit werd al snel 
goedgekeurd en in een vloek en een zucht 
stond op 23 juni het subsidiebedrag op de 
bankrekening.  Het eerste gewin bleek 
kattengespin. De zonnepanelen werden op 
pallet aangeleverd maar de vrachtwagen 
had geen palletteerwagen bij zich. De 
opslagloods van Meulenberg bracht 
uitkomst (waarvoor dank). Bij inspectie van  
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het dak door de dakdekker van de installateur bleek dat de bitumen 
dakbedekking door slechte verankering op de ondergrond in combinatie 
met de warmte van de zon flink was uitgezakt en gedeeltelijk in de 
regenafvoer terecht was gekomen. De dakbedekking aan de zuidzijde 
moest in zijn geheel vervangen worden. We hebben de gemeente Stein 
gevraagd of deze reparatie onder het lopende onderhoudscontract van 
de fanfarezaal kon vallen. Een lange vakantie periode later bleek het 
antwoord positief (waarvoor dank aan de gemeente). 

  

Op maandag 16 oktober werd met de plaatsing van de montagerails op 
het vernieuwde dak begonnen. Dinsdag werden de zonnepanelen van de 
loods bij Meulenberg naar de fanfarezaal vervoerd en met hun 
vorkheftruck het dak op gehesen. Het zaalcomité verrichtte daarbij hand 
en spandiensten. De zonnepanelen werden geplaatst, de elektrische 
installatie met twee omvormers uitgebreid. Op woensdag 18 oktober 
16:00 uur werd de installatie opgestart en draagt Martinus Urmond zijn 
steentje bij aan een groenere wereld!! 

Wat heeft het opgeleverd: 1194 kWh, stand per 9 december 2017, het 
jaarverbruik ligt rond 11.500 kWh. 

Wat hebben we geleerd: wachten loont.                                      Wim Smits 
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Wist je datjes: 
 
- In 2010 totaal wereld energieverbruik 500 ExaJoule ofwel 

138.000.000.000.000 kWh uit meer dan 85% fossiele brandstoffen 
- In 2050 geschat totaal wereld energieverbruik 1100 ExaJoule uit circa 

50% fossiele brandstoffen 
- In 2100 geschat totaal wereld energieverbruik 1600 ExaJoule uit 

minder dan 20% fossiele brandstoffen door schaarste 
 - De zon straalt op onze aarde ieder jaar 5.000.000 Exajoule aan 

energie 
- In 2010 hoefden we dus maar 0,01% van de zonne-energie te vangen 

om aan onze behoefte te voldoen!! 
- Bij een rendement van zonnepanelen van 10% moeten we dus 0.1% 

van het aardeoppervlak van de wereld (500 miljoen km**2) volleggen 
met zonnepanelen ofwel een vierkant van 700km x 700km (bron  
Zeger Vroon, TNO). 
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Ceciliafeest 2017 

Dit jaar was Halloween het thema van het Ceciliafeest. 
Niet direct mijn favoriete thema, ik heb niet  zoveel met 
dit feest.  Ik had afgesproken Jan en Rie Mennen op te 
halen. Rie voelde zich niet zo lekker, zodat ik alleen met 
Jan naar de zaal vertrok. De zaal was geheel in stijl 
creepy aangekleed, met veel aandacht voor details. 
Vooral het aantal spinnen viel me op. Gelukkig bewogen 
ze niet. Het is me iedere keer weer een raadsel waar de 
organisatoren alle decoratie en inspiratie vandaan halen. 
Mijn complimenten hiervoor.  

We kwamen omstreeks 
half acht aan in de zaal en werden 
ontvangen met een drankje en de 
dapperen onder ons konden zich te goed 
doen aan een Halloweensnoepje in de 
vorm van een oog.  Ik was niet zo dapper 
maar heb begrepen dat het snoepje erg 
zoet was.  Het was niet erg druk maar wel gezellig. Er waren enkele 
zieken en er waren nog wat nakomers. Onze voorzitter opende rond 
acht uur de feestavond en mocht van de Vrienden van de Fanfare een 
cheque van 750 euro voor de jeugdopleiding in ontvangst nemen.  

In tegenstelling tot de afgelopen jaren volgde hierna niet de huldiging 
van de jubilarissen maar het eetbuffet. Het eten was zoals ieder jaar 
weer uitstekend verzorgd. Ik vond vooral de gegratineerde aardappels 
erg lekker. Er was ruim genoeg, zodat iedereen die dat wilde nog eens 
kon opscheppen. 

Hierna werden de jubilarissen gehuldigd. Het waren er dit jaar drie, 
waarvan twee hoornisten. De derde hoornist moet nog een jaartje 
wachten op zijn volgende jubileum, anders hadden al onze hoornisten 
op het podium gestaan. Allereerst werd Nancy naar voren geroepen. Zij 
is vijfentwintig jaar bij de muziekbond.  
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CECILIAFEEST
De organisatie had er alles aan gedaan
de avond zo afschrikwekkend mogelijk
te laten verlopen. Dat was aardig gelukt.

2017





 

Ruud is al veertig jaar bij deze bond en ook Roel is veertig jaar bij de 
bond, maar ook bij onze vereniging. Alle jubilarissen werden door Wil 
uitgebreid in het zonnetje gezet en bedankt voor hun vele verdiensten 
voor onze vereniging. Vooral Roel die zich al veertig jaar vol overgave 
inzet voor onze vereniging. Hij is begonnen bij de drumband, speelt al 
jaren bij het slagwerk van de fanfare en is momenteel tamboermaître. 
Ook kan de fanfare altijd een beroep op hem doen voor hand- en 
spandiensten.  

Er waren dit jaar geen optredens, wel een spelletje in de sfeer van 
Halloween. De deelnemers werden uitgenodigd een snoepje uit een 
doos te halen, maar ze kwamen daarbij niet alleen het snoepje tegen.    
Er was gelukkig een keukenrol beschikbaar om hun handen weer schoon 
te vegen. 

Daarna was het tijd voor de traditionele loterij. Er waren dit jaar niet 
zoveel prijzen als vorig jaar, één tafel met prijzen was voldoende. Daar 
zal Jan wel blij mee geweest zijn, hij werd namelijk opgeroepen om de 
lootjes te trekken. Meestal wordt hiervoor de jongste deelnemer 
gevraagd, maar Hub vond dat het dit jaar de oudste deelnemer moest 
zijn. Het lootjes trekken ging goed, al was er soms twijfel over de kleur 
van de lootjes. Ik had dit jaar geen prijs.  

Na de loterij riep Hub op de 
lootjes in de lucht te gooien (hij 
zal wel niet bij de poetsploeg 
zitten), zodat de vloer van de zaal 
bezaaid lag met lootjes. Ik zocht 
Jan op en we besloten naar huis 
te gaan. Hij had dit jaar geen 
aftershave-set van Play Boy 
gewonnen, maar twee potten 
jam. Daar zal híj wel niet zo blij mee geweest zijn. 

Desondanks was het weer een geslaagd Ceciliafeest.         Christie 
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Kerstsolo 
Het was de week voor Kerstmis. Fred zuchtte. 
Morgen was het kerstconcert van de fanfare 
en voor de eerste keer had hij een solo. 
Afgelopen maand had hij hard geoefend, 
maar tijdens de laatste repetitie was gebleken 
dat hij er nog niet helemaal klaar voor was. Er 
was echter niemand anders beschikbaar om 
de solo te spelen en het was te laat om het 
programma om te gooien. Dus had de dirigent 
besloten om hem toch maar te laten spelen, 
en hem op het hart gedrukt deze laatste week zoveel mogelijk te 
oefenen en er dan maar het beste van te hopen. Vroeger zou zoiets 
ondenkbaar geweest zijn, maar het ledenaantal en repetitiebezoek was 
dusdanig teruggelopen dat de dirigent genoodzaakt was regelmatig 
water bij de wijn te doen om überhaupt nog een concert te kunnen 
geven. Fred was blij dat hij deze kans kreeg, maar ook wel behoorlijk 
zenuwachtig. 

Het was de afgelopen week behoorlijk koud geweest, met sneeuwbuien 
en af en toe ijzel. Er was echter een weersomslag gemeld en vanaf 
morgen zou het weer zachter en wisselvalliger worden. Het zag er naar 
uit dat het geen witte kerst zou worden. Heel erg vond hij dat niet. Vorig 
jaar was op de dag van het kerstconcert zoveel sneeuw gevallen dat de 
wegen niet meer begaanbaar waren. Het concert moest daarom afgelast 
worden. Dat zou dit jaar in ieder geval niet gebeuren.  

Hij pakte zijn instrument en begon weer te oefenen. Het ging best goed, 
het zou wel lukken morgen dacht hij en borg zijn instrument weer op. 

De volgende ochtend werd hij al vroeg wakker. Vandaag was de grote 
dag. Na het ontbijt overwoog hij of het nog zinvol zou zijn om even te 
oefenen, maar hij besloot het maar niet te doen. Je kon het ook 
overdrijven. Als hij het nu nog niet kon, zou nog een keer repeteren ook 
niet helpen. Het was erg regenachtig weer en er waren veel ongelukken 
en filemeldingen.  
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Het concert was pas om zes uur ‘s avonds, maar hij besloot ruim op tijd 
te vertrekken. Dan had hij wat speling bij oponthoud onderweg. Als de 
reis voorspoedig verliep kon hij nog even bij zijn moeder langs. Die was 
altijd blij als ze hem zag en al te vaak kwam hij er niet. De ochtend kroop 
tergend langzaam voorbij. Hij probeerde te lezen, maar had moeite zich 
te concentreren. ‘s Middags besloot hij tussen twee buien door even een 
blokje om te lopen. Hij keek naar de verlichte kerstetalages, de meeste 
winkels waren open, maar erg druk was het niet. 

Eindelijk werd het vier uur, een mooi tijdstip om te vertrekken. Hij zocht 
zijn spullen bij elkaar en controleerde of hij alle muziekpartijen had. Hij 
moest er niet aan denken dat hij die vergat. Hij gooide alles op de 
achterbank van zijn auto en ging op weg. Onderweg hoorde hij op de 
radio dat er een ongeluk was gebeurd op de A2 en dat er al vijftien 
kilometer file stond. Dat was niet goed! Hij besloot de autoweg te 
mijden en binnendoor te rijden.  

Zodra hij op de doorgaande weg kwam was het erg druk. Tergend 
langzaam kwam hij vooruit. Zodra het kon ging hij rechtsaf en het was 
meteen een stuk rustiger op de weg. Het was wel een omweg en hij zou 
zeker een kwartier langer onderweg zijn, maar dat was altijd nog beter 
dan in de file op de autobaan. 

De problemen begonnen echter toen hij bij het kruispunt linksaf wilde 
slaan. De weg was afgesloten in verband met een kerstmarkt. Hij baalde, 
de omweg zou groter worden dan hij had verwacht. Zuchtend reed hij 
dan maar rechtdoor. Het probleem was dat hij hier niet zo heel goed 
bekend was. Het zicht was slecht door de regen en het begon ook al 
donker te worden. Bij de volgende kruising zocht hij naar 
verkeersborden, maar die stonden er niet. Had hij nu maar zijn 
navigatie-apparaat meegenomen dacht hij spijtig. Maar hij had niet 
verwacht dat nodig te hebben. Via de autoweg was de route simpel 
genoeg. Hij besloot nog maar even rechtdoor te gaan in de hoop een 
verkeersbord tegen te komen. Dat deed hij inderdaad, maar de 
plaatsnamen die daar opstonden hielpen niet echt. Het leek hem toch 
wel tijd om naar links te gaan, dus sloeg hij linksaf. De weg werd echter 
smaller en draaide de verkeerde kant uit. Omkeren was lastig op deze 
smalle weg, dus bij de volgende kruising ging hij maar weer naar rechts.  
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Hij kwam in een woonwijk. Helaas was er niemand op straat om de weg 
te vragen, ook had hij geen wegenkaart bij zich. Binnen de kortste keren 
was hij hopeloos verdwaald. Hij was al een uur onderweg en had geen 
idee meer waar hij was. Zachtjes vloekend reed hij door, op zoek naar 
een verkeersbord of een voetganger die hem zou kunnen helpen. 
Uiteindelijk zag hij een man die zijn hond uitliet. Opgelucht stopte hij, 
draaide zijn raampje open en vroeg de weg naar Sittard, Urmond zou 
deze man wel niet kennen. Sittard wist deze man echter ook niet, maar 
hij kon hem wel de provinciale weg naar Heerlen wijzen. Dat was beter 
dan niets, dus keerde Peter zijn auto en volde de instructies op. Al 
spoedig kwam hij op de provinciale weg naar Heerlen. Niet helemaal de 
bedoeling, maar nog altijd beter dan doelloos door een woonwijk rijden. 
Na een kwartier kwam hij bij de afslag richting Sittard. Het regende nog 
steeds en het zicht was slecht. Op de autoweg reed hij zo de file in. Ook 
op deze weg was er een aanrijding geweest. Op de radio hoorde hij dat 
er tien kilometer file stond met een vertraging van minimaal een half 
uur. Het was inmiddels kwart over vijf. Het concert begon om zes uur en 
hij moest er eigenlijk om half zes zijn. Dat ging dus niet lukken. Hij mocht 
van geluk spreken als hij op tijd voor het concert in de kerk was. Tergend 
langzaam kroop zijn auto vooruit. Eindelijk was hij voorbij het ongeluk en 
loste de file zich op. Hij kon de snelheid geleidelijk opvoeren en niet lang 
daarna was hij bij de afslag Urmond. Het was inmiddels vijf voor zes. 
Misschien kon hij het nog halen, maar dan moest niets meer tegenzitten. 
Het stoplicht voor de brug sprong op het laatste moment op rood. Weer 
vloekte hij, maar hij durfde niet door te rijden. Dat was maar goed ook, 
want er kwamen enkele auto’s van de andere kant. Het duurde 
eindeloos voor het licht weer op groen sprong. Gehaast trok hij op en 
reed de brug over. Het was nu bijna zes uur. Hij reed het pleintje op, op 
zoek naar een parkeerplaats. Het stond er helemaal vol. Gefrustreerd 
sloeg hij met zijn handen op het stuur, ook dat nog. Geen parkeerplaats! 
Gehaast reed hij het pleintje weer af en reed de straat in. Eindelijk vond 
hij een vrij plekje. Het was inmiddels zes uur geweest en hij moest een 
stuk lopen naar de kerk. Snel griste hij zijn spullen bij elkaar en holde 
naar de kerk. Het regende nog steeds, maar hij merkte het nauwelijks. 
Hij opende de kerkdeur en liep gehaast naar binnen. In de kerk was het 
muisstil, iedereen luisterende naar het inleidend praatje van de pastoor.  
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Zo stil als hij kon sloop Fred langs de zijkant naar zijn plek in het orkest. 
De dirigent wierp even een blik op hem maar zei niets. Hij pakte zo 
geruisloos mogelijk zijn instrument uit, stelde zijn pupiter op en legde de 
muziekstukken erop. “Leuk dat je nog kon komen”, fluisterde zijn 
buurman een beetje sarcastisch. Fred zei niets, maar slaakte een diepe 
zucht. De pastoor was inmiddels uitgepraat en de dirigent maakte 
aanstalten om met het concert te beginnen. Zijn solo was meteen in het 
eerste stuk. Hij zette zijn instrument aan de mond en begon te spelen. 
De solo verliep vlekkeloos. 

Christie Bruls 
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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. 
 
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 personenauto, hiervoor kunt u een afspraak maken  
046-4337878. 
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Wist je dat..... 
• Kantinediensten steeds meer 

verricht worden door jeugdige 
leden?  

• Dat leden zijn van zowel fanfare als 
drumband? 

• Zij aldus de eerste stappen in de 
horeca zetten? 

• Wij gelukkig weer over de brug 
kunnen komen? 

• De overtocht via het voetpad wel 
enig risico met zich mee brengt? 

• Het vooral s’ nachts gevaarlijk is door fietsers en bromfietsers? 
• Velen van hen de verkeersregels aan hun laars lappen? 
• Een gehandicapte brug niet alleen nadelen heeft? 
• De Sinterklaasintocht daardoor veel sneller verliep? 
• Niet alleen de route korter was, maar er ook minder kinderen 

mee deden? 
• De geboorte van Des meteen twee ouders en drie grootouders 

binnen ons ledenbestand opleverde? 
• Het eten op het Ceciliafeest bijzonder lekker was? 
• Sommigen zich drie maal lieten opscheppen? 
• Voor hen wel het einde van de vasten leek? 
• Er ook nieuwe (echte) wijnglazen werden aangeschaft? 
• Bovendien een ander merk rode en witte wijn werd geserveerd? 
• Het aantal optredens bij het Ceciliafeest 

nogal magertjes was? 
• Het aantal pompoenen voor de ingang 

drastisch verminderde? 
• Er nog maar één is overgebleven?  
• Wij in ons dorp weer kunnen zien hoe 

laat het is? 
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• Herman uit Nieuwstadt de solo vertolkt in Mary’s boys child? 
• Hij op verzoek van dirigent zich moet laten saneren? 
• De solo beter klinkt als je hem speelt zonder tanden? 
• De kerstmarkt geteisterd werd door sneeuw en harde 

windvlagen? 
• De kraampjes zich bijna vanzelf opruimden? 
• Het aan leden in bruikleen ter beschikking gestelde instrument 

niet is verzekerd door de fanfare. Bij schade is het lid hoofdelijk 
aansprakelijk, waarvoor het lid aanspraak kan maken op zijn 
WA-verzekering. 
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Onze jarigen in december, januari en februari: 
 
01 december Mark Hermans 
21 december Hub Meulenberg 
26 december Inge Mertens 
29 december Stan Janssen 
31 december Christie Brüls 
03 januari Huub Kiggen 
12 januari Felix Reinartz 
22 januari Simone Thissen-Hendrix 
03 februari Jan Mennen 
06 februari Saskia Verboekend 
13 februari Piet Janssen 
15 februari Emilie Klinkers 
20 februari Piet Tholen 
21 februari Thieu Cosemans 
24 februari Jos Demandt  
 
Onze jubilarissen Roel Janssen, Nancy Pepels en Ruud Smeets 
Tim en Claudia met de geboorte van zoon Des  
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Het Muzikrantje verschijnt elke drie maanden 

Jaaradvertentie-abonnement: 
kwart pagina € 25 
halve pagina € 43 
hele pagina € 65 
omslag achter € 120 
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