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NIEUWSBRIEF
Data al 
genoteerd?  
Heb je zaterdag 17 en 
zondag 18 september al in 
je agenda genoteerd? Het 
tweedaags muziekfestival, 
waar 10 van de bij het 
Collectief repeterende 
bands, aan de omgeving 
laten zien en vooral 
horen, waartoe jarenlang 
(of korter …) repeteren kan leiden.

De entree is gratis, het wordt weer heel gezellig, er 
wordt gezorgd voor fijne horeca en sanitaire voorzieningen, 
een professioneel podium, Arnold Smit zorgt voor het geluid 
en licht en van buurman fruitbedrijf Eric en Rick Debets 
mogen we een deel van hun terrein gebruiken, zodat er 
voldoende zit- en sta-plek zal zijn om volop te kunnen 
genieten. Binnen kun je een beeld krijgen van onze 
oefenruimte en zal er een doorlopende video-presentatie zijn 
met vele foto’s en affiches uit de afgelopen 40 jaren. 

Kom zoveel mogelijk met de fiets, die je bij onze buurman 
kunt stallen. Auto’s kunnen geparkeerd worden op het P-
terrein aan de andere kant van de spoorbrug.

In deze tweede, van zeker vijf Nieuwsbrieven, stellen we 
weer twee bands nader aan jullie voor: Point Break en 
AMMO >

Terug in de tijd … 

Cor Ars en Harry Pluijmen kenden 
elkaar vanaf de lagere school en 
richten samen met Ruud Emonts het 
Muziekcollec-tief Voerendaal op; 
bewust als vereniging, zodat de 
leden inbreng hadden. 

Het bestuur in 1995: v.l.n.r. Cor Ars, David 
de Haas, Harry Pluijmen, Marjan Greten, 
Ruud Emonts, Falco Emonts, Peter Theves, 
Jos Weyts, Ger Slenders.  

Goede doelen 

Ook voor het goede doel vindt het 
Muziekcollectief dat het zijn steentje 
mag bijdragen. Door de 
overstroming van de Maas in 1995 
waren er allerlei landelijke acties 
opgezet, waar men geld kon storten, 
ten behoeve van de slachtoffers. Het 
Collectief organiseerde een concert, 
waarbij iedereen belangeloos 
meewerkte, onder de naam “Noot 
voor Nood”. 

Fake Five 1995, v.l.n.r. Ger Slenders, Peter 
Theves, Mark Vrolijks, Erwin Hermans en 
Arnold Jetten

In 2003 organiseert het Collectief 
een concert, i.s.m. L1, waarvan de 
opbrengst bestemd is voor de te 
bouwen Ronald McDonald 
Kindervallei in Valkenburg. 
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Ammo is een rapmetal/hardcore band uit Nederland. 
Muzikaal vergelijkbaar met bands als Body Count, Son of 
Skam, Merauder etc. Sinds 2018 spelen ze shows en in 2020 
brachten zij via WTF records het  full length album "Cold Sick 
Life" uit. In 2021 brachten zij in samenwerking met de band 
Reverse the Flow via WTF records en HCP records de split 
tape "The Lockdown Sessions" uit. 

Vocals: Bas Siersema 
Vocals: Calvin Jansen 
Gitaar: Ben Drenth 
Gitaar: Martijn Brauwers 
Bas: Julius Takacs 
Drums: Léon Vinders

Muziek gemaakt met passie, kracht, levenslust en respect. Dat is Point Break; lekker uitdagende 
recht-voor-je-raap rock/rapmuziek. Strakke drums, doordreunend in je lichaam. Zware basgitaren, 

die je meevoeren. Funky gitaarspel om te rocken en tegelijk bij weg te dromen. Vocals worden met 
afwisselende intensiteit en flow meegestuurd met de muziek. Een show om van te genieten!        

Max Moonen, drums, Nina Kunkels, bass, Andreas Philip, gitaar en Calvin Janssen, zang.               
Let’s keep it rockin…

18.30 

uur

Zaterdag  
17 september  17.15 uur
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