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Ten geleide 
 
Het heeft even geduurd voor we genoeg kopij hadden om een nieuw 
Muzikrantje te vullen. Oproep aan alle leden om eens een stuk te 
schrijven voor het Muzikrantje. We kunnen het niet alleen. 
Na de carnavalsactiviteiten vond er een concert plaats met de naam 
“New Dimension meets Antikythera” Hen Breuls gaf zijn visie op dit 
bijzonder concert. Op de voorpagina ons jongste lid Stan Janssen die van 
alle markten thuis is. 
Wim schreef zijn voorzitterspraatje en inspireerde mij om nadere 
informatie te zoeken over het project “DOOR!”, het stimuleren van het 
muziekonderwijs in Limburg. 
Natuurlijk schenken we extra aandacht aan Dora en Mieke vanwege hun 
koninklijke onderscheiding. 
De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) heeft ook 
gevolgen voor ons als vereniging. In kort heb ik beschreven wat deze wet 
voor onze vereniging betekent. 
Christie en Jan hebben weer leuke “Wistjedatjes” verzameld. 
Om al in de stemming van het geplande kamp te komen, haal ik oude 
herinneringen op van de vorige kampen. 
 
Bijdragen voor het volgende nummer graag voor eind augustus bij de 
redactie inleveren.  
 
Agenda 
• Zondag 1 juli    Pleinconcert en seizoensafsluiting 
• Maandag 2juli t/m 6 juli    Donateursactie 
• Vrijdag 28 sept t/m 30 sept Verenigingskamp 

 
Bedankt 

• De leden van de Rabobank die hun stem op onze vereniging 
hebben uitgebracht. 

• De Vrienden van Fanfare Sint Martinus voor hun gulle gift. 
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Bij de voorpagina 
Stan Janssen staat op onze voorpagina als jongste lid van onze fanfare. 
Stan speelt vanaf 2016 bij de fanfare op bugel en heeft onlangs zijn 
diploma B gehaald, waarvoor onze complimenten. 

Op onderstaand foto’s is te zien dat Stan van meerdere markten thuis is. 

Speaker voor het jeugdorkest 

Trompettist in onze Big Band 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gastheer tijdens concerten 

 

 

 

. 
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Proficiat aan onze gedecoreerden Dora en Mieke: 

 
Woensdag 25 april reikte burgemeester Leurs-
Mordang een Koninklijke Onderscheiding, te 
weten Lid in de Orde van Oranje Nassau, uit 
aan mevrouw T.M.H. Smeets-Maes uit Urmond. 

Dora ontving de onderscheiding voor de 
volgende activiteiten: 

 
 

1970-heden: vrijwilliger bij de protestantse gemeente Geleen-Beek-Urmond. 
1970-heden: vrijwilliger bij fanfare St. Martinus Urmond. 
1980-heden: vrijwilliger bij de Stichting Kerstmarkt Oud-Urmond. 
1980-heden: vrijwilliger bij de Stichting Leendertmarkt Comité Urmond 
 
 

Ook ontving deze dag mevrouw 
A.M.W.G. Drenthen-Peeters een 
Koninklijke Onderscheiding, te 
weten Lid in de Orde van Oranje 
Nassau, uit handen van 
burgemeester Leurs-Mordang. 

 

 

Mieke ontving deze onderscheiding voor de volgende activiteiten: 

1990-heden: vrijwilliger bij het Intochtcomité Urmond. 
1990-heden: vrijwilliger bij Veilig Verkeer Nederland, afdeling Stein. 
1994-heden: vrijwilliger bij O.B.S. de Maaskei te Urmond. 
2004-heden: bestuurslid van Fanfare St. Martinus Urmond. 
2012-heden: bestuurslid van het St. Leendertmarkt Comité. 
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Van de Interimvoorzitter.... 

Beste lezers, 

Alweer bijna halverwege 2018 kijken we terug op 
een aantal mooie activiteiten en gebeurtenissen. 

Bij “New Dimension meets Antikythera” konden 
onze leden van het jeugdorkest onder leiding van 
Hans Breuls zich uitleven in leuke bigband muziek. 
Voor een deel van onze trouwe supporters zal 
Antikythera mogelijk ietwat te vernieuwend 

geklonken hebben maar al met al kunnen we terugkijken op een leuke 
avond. Bij het Lenteconcert speelde onze fanfare naast twee echte 
fanfare-werken ook een aantal populaire werken die goed in de smaak 
vielen. Piet Janssen kondigde ook de werken, virtuoos en transparant 
gespeeld door het Maaskentj Brass Ensemble aan. Piet presenteerde dit 
alles met een vrolijke noot en een educatief karakter, waarvoor dank. 
Ook bedanken we de Vrienden van de Fanfare Sint Martinus voor hun 
donatie aangereikt tijdens dit concert. Wijze woorden van hun voorzitter 
Joop Jacobs betreffende geld voor de muzikale opleiding van jeugd 
bevestigen ook een grote zorg die bij het bestuur bestaat. Straks hebben 
we wel de middelen maar niet de jeugd. De jeugd die de toekomst van 
onze vereniging moet borgen.  

In het vorige Muzikrantje meldden we al dat het kosteloze 
lesprogramma niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd. We gaan 
onderzoeken of Door! Masterplan Muziekonderwijs Limburg 
(www.doormuziek.nl) ons mogelijkheden biedt. DOOR! is een 
provinciale campagne die muziekonderwijs in beweging zet. DOOR! zet 
zich o.a. in voor structureel muziekles in de klas voor het primaire 
onderwijs. 

Na een matige voorbereiding door de vele afwezigen bij repetities 
concerteerde de fanfare in Borgharen toch redelijk goed. Erg enthousiast 
kan ik over dit concert niet schrijven gezien de aanloop ernaar toe. 
Eerdere oproepen om frequent de repetities te bezoeken en thuis te 
oefenen lijken aan dovemans oren gericht. Onbegrijpelijk ook.  
 
 

9 

http://www.doormuziek.nl/


 

Als muziek je hobby is wat is er dan niet mooier dan samen muziek 
maken? Bedenk hoe fijn het is als je buurman muzikant er is. Vergelijk 
dit eens met een repetitie waar je omringd wordt door lege stoelen. 
Waarbij de dirigent een partij maar zingt omdat de speler ervan er niet 
is. Dat is echt niet leuk. Hier ligt ook een verantwoordelijkheid voor ieder 
lid. Een lidmaatschap van onze vereniging is weliswaar vrijwillig maar 
daarbij ook niet vrijblijvend. Er wordt van je verwacht dat je je naar je 
beste kunnen inzet. Geef gehoor aan deze verantwoordelijkheid. 
Natuurlijk, wie de schoen past trekke hem aan. 

Personen die ons als voorbeeld van verenigingszin kunnen dienen zijn 
Dora Smeets en Mieke Drenthen. Zij werden door onze koning met een 
lintje onderscheiden voor hun langdurige inzet voor de gemeenschap en 
voor onze vereniging in het bijzonder. Middels een serenade hebben wij 
onze dankbaarheid voor hun vele inspanningen laten blijken.  

Nogmaals van harte proficiat!! 

De drumband is al druk bezig met de voorbereidingen van hun groot 
concert getiteld “Music connects the world” dat op 24 november 
gegeven zal worden in poppodium Volt te Sittard. Buitengaats in een 
andere entourage met een gevarieerd programma willen zij een groter 
publiek aanboren. Randvoorwaarden zijn besproken. Rest een gedegen 
voorbereiding waarbij ik hun namens het bestuur veel inzet en plezier 
toewens. 
 
Ons resten nu nog enkele weken voor ons buitenconcert op het 
Urmonderplein op 1 juli waarbij we ons met jeugdorkest, drumband en 
fanfare aan de Urmondse bevolking willen presenteren met een licht en 
toegankelijk programma. We proberen onze zichtbaarheid binnen onze 
gemeenschap te vergroten. We willen laten zien dat samen muziek 
maken leuk is. Als we daarin slagen kunnen we met een voldaan gevoel 
van onze vakantie gaan genieten. 
 
Wim Smits 
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Door Muziek 
Wim verwijst al naar het Masterplan Muziekonderwijs Limburg om het 
muziekonderwijs op de kaart te brengen met het project DOOR!. Ik heb 
begrepen dat een delegatie woensdag 27 juni naar een 
voorlichtingsbijeenkomst gaat bij Adams Muziekcentrale. 

Leuk detail is dat Hare Majesteit Koningin Máxima deze woensdag aanwezig is 
bij de ondertekening van het lokale samenwerkingsconvenant muziekonderwijs 
in de provincie Limburg. Koningin Máxima is erevoorzitter Méér Muziek in de 
Klas. 

WAT IS DOOR!? 

DOOR! is een provinciale campagne die muziekonderwijs in beweging zet. 
DOOR! maakt hierbij de verbinding vanaf de bron. Opleidingen, Primair 
onderwijs en Voortgezet onderwijs, allen samen op weg naar structureel 
muziekles in de klas. Samen met onze culturele omgeving realiseren we 
optimale kansen voor leerkracht en leerling om hun talenten te gebruiken en te 
ontwikkelen. 

- DOOR! maakt gebruik van de al aanwezige kennis van alle participanten 
- DOOR! legt verbindingen waardoor het geheel meer is dan de som der delen 
- DOOR! gaat uit van een integrale visie op muziekonderwijs van primair – naar 
voortgezet onderwijs, in verbinding met de vakopleidingen en het culturele 
veld. Talenten worden ontdekt en op het goede spoor gezet. 
Dat maakt DOOR! masterplan muziekonderwijs Limburg en haar aanpak uniek 
in Nederland. 
De kracht van DOOR! is dat er vraaggericht wordt gewerkt. 
Inspiratiebijeenkomsten, gesprekken met Primair-, Voortgezet onderwijs, 
Culturele veld en gemeenten hebben geresulteerd in mooie, heldere vragen 
vanuit scholen. In samenspraak met hun muzikale culturele omgeving werd de 
behoefte uitgesproken om muziekonderwijs weer een structurele plek in hun 
onderwijs te laten innemen. 
 
Cultuurparticipatie lanceerde in afstemming met het ministerie van OCW en de 
stichting Stimulering Muziekonderwijs de subsidieregeling Impuls 
Muziekonderwijs. Het Fonds neemt daarbij de adviezen en het geschetste 
toekomstbeeld in.  
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Bedoeling is dat scholen met de handreiking muziekonderwijs 2020 als 
uitgangspunt de kennis en deskundigheid van de mensen die voor de klas staan 
vergroten, structureel muziekles gaan verzorgen onder schooltijd en 
verbindingen aangaan tussen binnen- en buitenschoolse voorzieningen waarbij 
wordt samengewerkt met lokale en regionale culturele instellingen. 
Diverse scholen gingen ons al voor zoals die in Born, Limbricht en Sittard. 

De Parkschool (Limbricht): 

Wat wilt u over drie jaar op uw school gerealiseerd hebben met behulp van 
de subsidie DOOR! masterplan muziekonderwijs Limburg?  
Muziek terug in de klas als vast onderdeel op het lesrooster waarbij de items 
van de leerlijn Muziek en Bewegen achtereenvolgens schoolbreed aan bod 
kunnen komen en er een doorgaande lijn zichtbaar is. Leerkrachten die zich 
handelingsbekwaam voelen. Bekijken of er een passende methodiek te vinden is 
voor ons specifiek onderwijs. 
 
OBS DE WISSEL (BORN) 

Hoe zorgt u ervoor dat het muziekonderwijs na deze periode van 3 
schooljaren verankerd is op uw schoollocatie, zodat u ook na de 
subsidieperiode structureel muziekonderwijs kan blijven geven op uw 
schoollocatie? 
De waarde van goed muziekonderwijs is groot. Op dit moment leveren de 
muziekmomenten zo veel plezier op bij de kinderen dat wij dit graag willen 
uitbouwen. ·Wij hebben na deze periode ons muziekonderwijs gevormd rondom 
een muziekmethode die bij onze kinderen en leerkrachten  past. Er is structureel 
tijd ingeroosterd voor talentenmiddagen. 
Het team is deskundig/bekwaam  om wekelijks zelf een goede doelgerichte 
inspirerende muziekles te geven. 
De muziekverenigingen waarmee we een duurzame samenwerking zijn 
aangegaan hebben een vaste rol in het jaarlijks muziekaanbod. We gaan dit in 
het vroege vogels jaar uitproberen en afspreken voor de komende jaren.  
Artamuse (“Domijnen”) heeft een vaste rol in het jaarlijkse muziekaanbod. Dit 
gaan we in het vroege vogels jaar uitproberen en afspreken voor de komende 
jaren. 
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NEW DIMENSION MEETS ANTIKYTHERA....... 
Zaterdagavond vond in de fanfarezaal een concert plaats in de serie New 
Dimension meets..... 

Zoals bekend is “New Dimension” het jeugdorkest van Fanfare Sint 
Martinus. Een geweldige bigband onder leiding van Hans Breuls. 

Zij brachten een sprankelend programma op de bühne hetwelk in 
hoogste mate gewaardeerd werd door de trouwe bezoekers van deze 
concertreeksen. 

Als gastoptreden was dit keer uitgenodigd “Antikythera”. 

Dit is een enthousiaste band, bestaande uit conservatoriumleerlingen, 
die pas 1 jaar bestaat en al de nodige palmares verdiend heeft. 

Ze combineren de invloeden van moderne elektro, jazz, soul, trip hop en 
dance muziek. 

Met hun jazz achtergrond won men de “2017 Maastricht Jazz Talent 
Award”. Deze band, bestaande uit leden uit heel de wereld, is het decor 
voor een internationaal platform. Invloeden zijn o.a. Hiatus Kaiyote 
zenuw, Knower, Native Dancer. 

Het was een gewaagde combinatie deze twee bands, twee werelden, bij 
elkaar te brengen. 

Het toont moed van de organisatie deze jazzy band aan hun vaste 
aanhang te presenteren. Men kan zodoende kennis maken met diverse 
stromingen in de moderne muziek. Wellicht niet ieders keuze maar men 
kan ervan overtuigd zijn dat de organisatie terecht voortgaat op deze 
ingeslagen weg. 

Iedereen is dan ook van harte welkom op de volgende uitgave. 

Hen Breuls “Wij Urmond” 
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New Dimension meet...
Op 17 maart was er een
ontmoeting van jeugdorkest 
New Dimension met Antiky-
thera.
Het was een geslaagd optreden 
van ons jeugdorkest in een big-
band bezetting onder leiding 
van Hans Breuls. 
De experimentale jazz van 
Antikythera was even wennen 
voor het Urmondse publiek. 
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Zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens 
Vanaf 25 mei 2018 geldt in de hele Europese Unie dezelfde 
privacywetgeving, namelijk de AVG (Algemene Verordening 
Gegevensbescherming). Door de digitalisering worden steeds meer 
persoonsgegevens verzameld, verwerkt, opgeslagen en gedeeld. Het is 
daarom van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met deze 
gegevens. Door de invoering van deze wet nemen de 
verantwoordelijkheden van alle organisaties toe, ook die van 
verenigingen. Zij moeten kunnen aantonen dat ze aan de nieuwe wet 
voldoen. Mocht bij een controle door de Autoriteit Persoonsgegevens 
blijken dat de AVG niet nageleefd wordt, dan kunnen er fikse boetes 
volgen. 

Waar kun je aan denken? 

Het verwerken van persoonsgegevens staat centraal bij de nieuwe 
privacywet. Het gaat erom dat verenigingen vastleggen hoe zij omgaan 
met persoonsgegevens van haar leden en dat ze kunnen aantonen dat ze 
toestemming van haar leden hebben gevraagd voor het verzamelen en 
bewaren van deze persoonsgegevens. Verenigingen hebben 
bijvoorbeeld een ledenbestand waar persoonsgegevens in verwerkt zijn. 
Hierin mogen alleen noodzakelijke gegevens van leden verzameld 
worden en tevens moeten deze volgens een specifiek doel worden 
beschreven. Daarnaast is het de bedoeling dat de persoonsgegevens van 
leden up-to-date zijn en deze niet langer bewaard mogen worden dan 
noodzakelijk. Naast de verwerking van persoonsgegevens kun je 
bijvoorbeeld ook denken aan foto’s of filmpjes die worden gemaakt van 
leden tijdens een optreden en die worden geplaatst op de social media 
of op de website. Hiervoor is expliciete en aantoonbare toestemming 
nodig van de leden en bij minderjarigen van de ouders.  

De fanfare is druk bezig om aan deze regels te voldoen en komt met een 
privacyverklaring die gepubliceerd zal worden op onze website. De leden 
zullen middels een handtekening op diverse formulieren akkoord 
moeten gaan met deze privacywet.  
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Het Lenteconcert  

Fanfare St.Martinus Urmond concerteerde samen met het Maaskentj 
Brass Ensemble op zondag 15 april. 
Tijdens deze avond kwamen twee werelden van muziek-maken bij 
elkaar. Piet Janssen wist als vanouds deze avond glansrijk te 
presenteren. 

 
Het Maaskentj Brass Ensemble o.l.v. Hans Wagner bracht deze avond 
o.a. “La vita è bella” en “Carmen Fantasia” ten gehore. 

Op de foto twee bekende gezichten die vervolgens de honneurs 
waarnamen bij de fanfare. Het concert van de fanfare bestond o.a. uit 
“De soldaat van Oranje” en “The Lord of the Rings”. 
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Kamp 2018 
Van vrijdag 28 september tot en met zondag 30 september staat er weer 
een verenigingskamp op de agenda in de Woushoeve te Zutendaal 
(België). Dit is alweer de derde keer dat we op deze locatie verblijven. 

Om in de stemming te komen geef ik alvast een korte terugblik. 

Verenigingskamp fanfare 2011 
Wie kent nog het moordspel? Felix was met een bijl vermoord en er 
waren zes verdachten. Hij ligt met zijn bloederige hoofd op tafel en 
naast hem ligt een grote bijl. Het mag duidelijk zijn. Felix heeft de 
enorme klap niet overleefd. 

Na het kampvuur werd ook nog een dierengeluidenspel. Bepaalde 
dieren bleken erg moeilijk te vinden. We hadden veel moeite om de koe 
te vinden en het varken vonden we helemaal niet. Dat hield zich erg stil. 

Zaterdagmorgen werden we om half acht gewekt. Nu eens geen reveille 
want Hub was zijn tuba vergeten, maar een verdwaalde vuvuzela kan 
ook veel kabaal maken.  
Na het ontbijt mochten we een vlieger in elkaar knutselen en 
beschilderen. Dit leverde mooie creaties op, die echter niet gevlogen 
hebben. Daarna volgde de zeskamp; 's morgens de droge spellen en voor 
's middags waren de natte spellen gepland. Er was steltlopen, volleybal, 
hoelahoep en boerengolf. Het was heerlijk weer en er werd fanatiek 

gestreden (en gefoeteld) voor de 
overwinning. Na de lunch volgden 
de natte spellen. Hierbij werd 
veel water gebruikt en het was de 
bedoeling om nat te worden. 
Nou, dat lukte prima. Het 
waterdoorgeefspel heeft 
menigeen een koude douche 
bezorgd.  
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Hierna natuurlijk de zeepbaan, die niet mag 
ontbreken. Dit was een zeepsopbaan, 
waarover men een zo groot mogelijke afstand 
moest zien af te leggen. Hier mocht de jeugd 
zich uitleven, terwijl de ouderen toekeken en 
aanmoedigden. Het leverde veel leuke 
plaatjes op. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Verenigingskamp fanfare 2014 

 

De meegebrachte schnaps werd 
enthousiast gepromoot door onze 
schnapsboys Tim en Rim.  
 

 

 

De creaties “jokers” die gemaakt werden en een 
ouderwetse zeskamp met het waterspel en natuurlijk 
de zeepsopglijbaan. 
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’s Avonds een gezellige barbecue 
met de nieuwe koks Tim en 
Claudia.  
Na afloop was er een spooktocht 
die werd afgesloten met een 
gezellig kampvuur. 
Zondagmorgen spek en ei en het 
ritueel verbranden van de jokers. 
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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..... 
• De fanfarejassen ook gebruikt worden om geluid te dempen? 
• De leden daarom de jassen moeten mee nemen? 
• We nog nooit zo’n droge jaarvergadering hebben meegemaakt? 
• We volgend jaar zelf drank meenemen naar de vergadering? 
• Veel mensen tegenwoordig een activity tracker gebruiken? 
• Ze daarmee kunnen zien of ze genoeg beweging maken? 
• Maurice zo’n ding helemaal niet nodig heeft? 
• Hij bij het dirigeren ruim voldoende calorieën verbruikt? 
• Een eventuele activity tracker bij hem gegarandeerd op tilt slaat? 
• Mieke wist dat Dora een lintje zou krijgen? 
• Dora wist dat Mieke een lintje zou krijgen? 
• Ze beiden totaal verrast waren toen de burgemeester aan de 

deur kwam? 
• Zij totaal niet doorhadden dat ze zelf een lintje zouden krijgen? 
• De voorbereiding op het concert in Borgharen nogal moeizaam 

verliep? 
• Onze dirigent zich hier zorgen over maakte? 
• De uitvoering desondanks best goed was? 
• Het toch prettiger zou zijn als de repetities beter bezocht 

werden? 
• Hub Vaessen meedeed met het concert in Borgharen? 
• Hij hiervoor terug kwam van zijn vakantie in Luxemburg? 
• Hij dus ruim 300 km moest rijden om bij het concert aanwezig te 

zijn? 
• Hij die route ook weer terug moest rijden om zijn vakantie voort 

te zetten? 
• Veel pupiters op elkaar lijken? 
• Het daardoor wel kan gebeuren dat een muzikant de verkeerde 

pupiter inpakt? 
• Het vervelend wordt als dit vaker gebeurt? 
• Er tegenwoordig niet alleen bier genuttigd wordt tijdens de 

repetitie? 
• Er laatst ook een glas wijn gesignaleerd werd? 
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• Het concert op de Sint Leendertmarkt goed bezocht werd? 
• Veel oud-muzikanten aandachtig toehoorden? 
• Sommige leden klaagden over de warmte? 
• Zij vergeten zijn hoe het in Valencia was? 

 
• De warmte vooral vervelend was voor de trombonesectie? 
• Zij vlak naast een biertap zaten? 
• Ze toch tot na het concert moesten wachten om hun dorst te 

lessen? 
• Zij toen de schade ingehaald hebben? 
• Hub Vaessen multifunctioneel was 

tijdens de Sint Leendertmarkt? 
• Hij niet alleen muzikant was maar 

ook EHBO’er? 
• Hij daarom niet in het juiste 

uniform meespeelde? 
• Er tijdens het concert gelukkig 

geen hulpverlening nodig was? 
• Hub daarom het hele concert kon 

meespelen? 
• Er klachten waren over het zitcomfort van de stoelen? 
• Er veel gezucht en gekreund werd toen de fanfare opstond na 

het concert? 
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• Het ook bij de serenade voor de 90-jarige VV Urmondia erg warm 

was? 
• Wij daar niet de “Standard of St. George” hoefden te spelen? 
• Er in de feesttent veel ‘gemeentepils’ werd gedronken door de 

fanfareleden? 
• De lijst van concoursresultaten van de fanfare is bijgewerkt? 
• Binnenkort die van onze drumband zal volgen? 
• De verrichtingen van Verstappen tijdens de repetitie live werden 

gevolgd? 
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Onze jarigen in juni, juli en augustus: 
 
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 
15 juli  Claudia Cosemans 
19 juli  Maurice Daemen 
23 juli  Koen van der Werf 
25 juli  Roel Janssen 
28 juli   Roy Aarts 
06 augustus Bart Smeets 
09 augustus Sabine Meeks 
11 augustus Wil Meulenberg 
14 augustus Luc Aarts 
19 augustus Raymond Slijpen 
27 augustus Karin Spee 
 

• Marcia en Tim Lacroix met de geboorte van hun dochter Dahné 
• Stan Janssen met het slagen voor het Hafa B-examen 
• Syfra Hendrix voor het behalen van het diploma Verpleegkunde 
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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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