
Donderdag 18 augustus 2022

Jubileum Nieuwsbrief MCV40-1 1

NIEUWSBRIEF

Even voorstellen 
In deze eerste jubileum nieuwsbrief stellen we de eerste twee 

bands van het zaterdagprogramma 
aan jullie voor. Na de officiële opening 
om 14.00 uur door burgemeester Wil 
Houben, is het de eer aan Plan B om 
het festival muzikaal te openen om 
14.30 uur…. > 

Terug in de tijd … 

Het Muziekcollectief viert dit jaar 
het 40-jarig bestaan, met een 
tweedaags festival, waarop 10 
bands - alle lid van het Collectief 
- een optreden verzorgen.   

Het Muziekcollectief Voerendaal 
bestaat sinds 1982 en is officieel 
een vereniging geworden in 
1983. Sinds 2005 spelen de 
aangesloten bands in het WML-
pompstation aan de 
Valkenburgerweg, richting 
Klimmen.  

Ontstaan 

Het collectief ontstond uit 
bandjes van Voerendaal, van 
vrienden en familieleden, die 
repeteerden in garages en op 
zolder. Vaak weggestuurd voor 
de “herrie”. Aan de bar bij Café A 
gen Staasie, begon het avontuur 
in de kelder aldaar. Door de jaren 
heen door de leden zelf 
verbouwd en verbeterd als 
ruimte met bar, toiletten en 
verwarming. De kegelbaan 
ernaast deed dienst als 
concertzaal en podium. 

Tot zover het begin in deze 
eerste speciale jubileum 
Nieuwsbrief. Volgende keer meer 
historie of hysterie. 
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Plan B 
Bij elkaar opgeteld zo’n slordige 120 jaar ervaring, covers van Eagles tot Tom Petty, van Cees 
Meerman tot The Fabulous Thunderbirds, soms komt Elvis langs en eigenlijk een grote 
mengelmoes van nummers. Niet in een hokje te vangen, muziek waarbij de setlist vaak zelfs niet 
wordt gevolgd. Naar elkaar kijken, luisteren en spelen is het credo. Verwacht geen exacte kopie, 
de eigen sauslepel is best groot. 
  
Stevige rocksolo’s naast een heel kleine  
ballad, moet gewoon kunnen.  

Quote: “…als het voor ons goed voelt,  
dan is het goed”!

v.l.n.r. 
Harry Pluijmen: zang, gitaar, basgitaar 
Rinus de Kloe: zang, (solo-)gitaar, 
basgitaar, Hammond 
David de Haas: (solo-)gitaar, slide gitaar

Zaterdag  
17 september,  

14.30 uur

Een coverband project van Paul (zang), Ger 
(gitaar), Arnoud (basgitaar) en Peter (drums), 
welke al eerder in verschillende bands 
hebben samengewerkt en in 2022 gestart 
zijn met de band Tails. Oude en nieuwe 
herkenbare covers in overwegend 
rockstijl, om vooral lekker met muziek 
bezig te kunnen zijn en natuurlijk 
publiek te kunnen laten meegenieten. 
Incidentele uitbreiding door 
gastmuzikanten behoort tot de 
mogelijkheden van dit project..

16.00 
uur
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