
Limburgse Veteranendag zaterdag 22 juni 
Op zaterdag 22 juni is de 15e editie van de 
Limburgse Veteranendag voor alle in Limburg en in 
de Euregio woonachtige Nederlandse veteranen en 
hun partners.  
 
De plechtige herdenking zal plaatsvinden tussen 
11.00 en 12.00 uur in het Nationaal 
Herdenkingspark aan de Maastrichterweg. Vanaf 
13.00 uur is er een parade door de binnenstad met 
een defilé aan de Neerstraat. De Marinierskapel zal 
voor de muzikale begeleiding zorgen. Vanaf 14.00 
uur is er voor alle veteranen een gezellig samenzijn 
op het Munsterplein waarbij ook de Gouverneur 
aanwezig is. Meer info is te vinden op 
https://www.limburgseveteranendag.nl/  
 
De Keuninklikke is door de organisatie gevraagd om 
tussen 16.00 en 18.00 uur een concert te verzorgen 
op het Munsterplein. Uiteraard verlenen wij hieraan 
onze medewerking.  
 
Wij zullen die middag tweemaal 45 minuten 
(zittend) spelen op het Munsterplein. Tussendoor 
hebben wij circa 20 minuten pauze. De te spelen 
muziekwerken (in willekeurige volgorde) zijn: 
Remunj Medley 
God save the Queen 
La Primitiva 
Lilo and Stitch 
La Bamba 
Marching through America 
Dakota 
Arturo 
Exodus Song 
Conquest of Paradise 
Gammatique 
Enkele marsen uit marsenboekje 1. 
 
Wij verzamelen die middag om 15.30 uur op het 
Munsterplein. De organisatie heeft helaas geen 
parkeerplaatsen voor ons geregeld. Kom dus zoveel 

mogelijk met de fiets of zet je auto bijv. in de 
parkeergarage van de Oranjerie.   
 
Denk aan wasknijper en/of magneetjes. De 
muzikale leiding is in handen van dirigent Wouter 
Pletzers.  
 
Sacramentsprocessie zondag 23 juni 
De Sacramentsprocessie – vermoedelijk stammend 
uit de 13e eeuw – ging verloren in de jaren 60 van 
de vorige eeuw. In 1977 echter werd de 
Sacramentsprocessie in ere hersteld. Zij vertrok 
toen vanuit de Kathedraal. In 1985 werd besloten 
om de processie voortaan vanuit de Munsterkerk 
naar de Kathedraal te laten trekken. 
 
Wij verzamelen zondag 23 juni om 10.30 uur op het 
Munsterplein. Rond 11.00 uur zal de processie 
vertrekken. Wij dienen kort op de binnenplaats van 
het “Godshuis” te spelen alsmede in de Kathedraal.  
  
Wij spelen de volgende muziekwerken: 

1. Salve Regina 
2. Le val Fleuri 
3. Sint Oswaldes 
4. St. Victor 
5. Tantum Ergo 
6. Great is Thy Faithfulness 
7. Trompetsignaal en kleine trom 

 
Na afloop van de processie trekken wij met muziek 
uit het 1e marsenboekje uit de Kathedraal richting 
Munsterplein. Denk aan je marsenboekje en de lier. 
De muzikale leiding is in handen van onze 
streetmaster Robert Tollenaar.  
 
Parkeren kan die zondagochtend op het 
Munsterplein.   
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