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Om 13.25 vertrokken we Klaar voor vertrek naar het Jan Cunenpark. Met de mars “Sons of the 

Brave” naar het Jan Cunenpark waar veel mensen al een plekje in de zon ingenomen hadden op een 

van de vele terrasstoelen. Nadat we in het park gearriveerd waren en de mars uitgespeeld hadden, 

verwisselden we de marsformatie voor een staande concertopstelling, in het park het aanwezige 

publiek te trakteren op mooie marsmuziek en wat luchtiger werk. Jos dirigeerde het korps en zette 

hij ons daarvoor in de houding en na het applaus weer op de plaats rust. Het nummer “You’ll never 

walk alone” viel eveneens als de traditionele marsen en onze Regimentsmars met het Mineurslied 

goed in de smaak. Dit mini concertje sloten we af met de song “Iedereen is van de wereld” van Thé 

Lau wat ook één van de thema’s was van het bevrijdingsfeest Oss 2022. Het publiek kon het allemaal 

goed waarderen afgaand op het enthousiaste applaus en de complimenten die we vanuit het publiek 

mochten ontvangen. Na het eerste concertje stelden we ons weer 4 breed op in marsformatie en 

vertrokken we richting het Barbarapark om daar staande en dit keer wel in lijnformatie ons tweede 

mini concertje te verzorgen. Ook in dit mooie park was er een gezellig publiek bijeengekomen. 

 

 

Rond 14.50 vertrokken we weer marcherend op het slagwerk van onze tamboers en met de mars 

“Arromanches” terug naar het gemeentehuis om op het “Veteranenplein” onze Regimentsmars ten 

gehore te brengen met uiteraard het Mineurslied, waarna onze Marketentsters Bets en Mimi een 

Brandewijntje uit hun houten vaatjes schonken aan enkele leden van de organisatie en Jos en Corné. 

Na het Mineurslied bedankte Jos en Corné het korps voor de inzet van vandaag.  
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