
Beste leden,  

Daar is ie weer! De nieuwsbrief van de Fanfare en 
Drumband EMM uit Koningslust! Deze keer in een 
nieuw jasje gestoken. De creatieve jeugd hebben 
ervoor gezorgd dat we een eigen logo en naam 
hebben voor de nieuwsbrief. Vanaf heden heet onze 
nieuwsbrief             De Notenkraker    

Verslag drumbandconcert  (12-2-2006) 
Op zondag 12 februari gaf Drumband E.M.M. in samenwerking met McLaren 
Pipeband, Drumfanfare St. Theobaldus uit Overloon en Dansgarde Koningslust een 
concert in Gemeenschapshuis De Sprunk in Koningslust. 
Deze verenigingen, m.u.v. de Mc Laren Pipeband, worden allemaal geleid door 
instructeur Math Janssen. Voor hem dus een drukke morgen. 
Doordat er in ons dorp op deze zondagmiddag nog enkele andere activiteiten 
plaatsvonden,  viel de belangstelling van het publiek iets tegen. Dit mocht de pret 
echter niet drukken. 
Als organiserende vereniging mocht Koningslust  beginnen met vijf ingestudeerde 
nummers. Als spetterend slot van hun optreden hadden ze een nummer 
ingestudeerd waarop onze eigen dansgarde het publiek kon vermaken met een 
dansact. Hierna verraste de dansgarde ons nog met een leuke dans op CD muziek. 
Vervolgens bracht de McLaren Pipeband (doedelzak muzikanten) ook vijf nummers 
ten gehore, als men de ogen sloot waande men zich in Schotland. 
Als laatste voerde Drumfanfare St. Theobaldus, in samenwerking met hun eigen 
dansgarde, 
ook een aantal mooie nummers op. 
Het slot van het concert was een nummer dat werd uitgevoerd door alle 
deelnemende muziekanten, een genot voor het oor en het oog.  
Kortom een concert dat zeker in is voor een herhaling. 
Ingezonden door Harm Caelers  

Examengeslaagden 
Ook dit jaar zijn er leden geslaagd voor hun examen. Rowan Fleuren, Wilbert Maas, 
Elle Ummenthum, Janine Ghielen, Kevin Peeters en Marthe Schreurs zijn dit jaar 
allemaal ruim voldoende voor A geslaagd. En Rosan Verhaegh is voor C ook met 
zeer goede punten geslaagd.  
Ook dit jaar zijn ze natuurlijk in het zonnetje gezet. Na de pauze werden alle 
geslaagden naar voren gehaald, en toegesproken door voorzitter Wim van 
Dommelen, die hen proficiat wenste met het behaalde resultaat. Daarna werd de 
geslaagden een roos overhandigd. Tot slot speelde de fanfare & drumband nog 
enkele marsen voor hen. Nogmaals proficiat!  
Ingezonden door: Marthe Schreurs  

Mededelingen 

 

Instrumenten onderhoud   
Momenteel zijn er twee van Laar bugels in roulatie bij de 2e en 3e bugels. Zo kunnen 
we alle bugels een onderhoudsbeurt geven. De andere instrumenten binnen de 
fanfare komen later aan de beurt. 



Instrumentenbeheer 
Vanaf heden hebben we iemand kunnen vinden die voor de fanfare en drumband het 
onderhoud en kleine reparaties van de instrumenten gaat uitvoeren. 
Wiel Ottenheijm van de Poorterweg 36, tel: 465-3991 zal de taak van 
instrumentenbeheerder op zich nemen. 
Natuurlijk moeten we er naar streven dat we Wiel zo min mogelijk moeten belasten 
met onderhoud of kleine reparaties. Als we zelf alle voorschriften volgen en zuinig 
zijn op onze instrumenten kunnen we dit beperken.  
Voor diegenen die niet weten hoe een instrument onderhouden moet worden, is er 
een brochure uitgegeven door Adams. Deze kan opgevraagd worden bij secretaris 
Piet Berkers. 
Ga nooit zelf met gereedschappen te werk, dit kan meer schade veroorzaken dan 
goed doen. 
Natuurlijk zullen er altijd momenten zijn dat een ingreep noodzakelijk is. Zorg dan dat 
je het instrument direct inlevert en een juiste beschrijving geeft van het mankement. 
Inleveren kan bij Wiel thuis, (bij geen gehoor achterom) of bij Emiel of Dorothe 
Verhaegh, of bij Charles Ottenheijm.  
Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn over het instrumentenbeheer, dan kun je 
deze altijd stellen bij een van de bestuursleden. 
Vanaf deze plaats wensen we Wiel heel veel succes toe bij zijn nieuwe taak.  

Afmelden voor de fanfare 
Kun je een keertje niet komen naar een repetitie? Laat het dan voor 18.45 uur weten 
aan Dorothé Verhaegh. Telefoonnummer: 4650434 
Drumbandleden kunnen zich afmelden bij Gertie Lemmen 4653614   

Ledenadministratie 
Vanaf heden zijn er enkele leden gestopt met de fanfare/drumband. Piet van Spijk is 
gestop. Hij heeft daarmee ook afscheid genomen van de PR-commissie. Charles 
Ottenheijm en Hans Smits nemen de functie binnen de PR-commissie over van Piet. 
Wegens gezondheidsredenen heeft Jan Swinkels besloten om te stoppen met zowel 
de fanfare als de hofkapel.  
Bij de drumband is Mats Janssen gestopt. 
Jan Vullings is gestopt als actief lid. Jan blijft nog wel gewoon lid van de fanfare. 
José Fleuren is gestopt met de beheerraad. Ook was José lid van de commissie 
jeugdzaken. We bedanken José voor haar bijdrage om jeugdige muzikanten van 
onze vereniging te begeleiden en te helpen bij de organisatie van diverse 
jeugdactiviteiten. 
De commissie is nu op zoek naar enthousiaste nieuwe leden. Misschien voelt iemand 
van de ouders zich geroepen om de commissie te versterken. Voor informatie 
hierover kunt u terecht bij Gertie Lemmen (4653614) of Dorothé Verhaegh (4650434 
of 4653226).  

Uniformenbeheer: 
Gertie Lemmen gaat zorg dragen voor het uniformenbeheer. 
Ieder lid heeft een briefje gekregen waar hij/zij van alles in moet vullen over de 
uniformen. Iedereen moet dit invullen en inleveren ook al is alles in orde. Dit wordt 
dan geïnventariseerd op de PC. Als er in de toekomst een broek of jasje te klein is 
geworden, moet dit altijd aan Gertie worden gemeld. Zo weten we precies wat er is 



en waar het is. Moet er iets vermaakt worden, zorgt Gertie er voor dat het bij Anny 
Derix komt.  

Wat staat ons nog te doen?

 
Peeltoernooi 
Ook dit jaar neemt de fanfare deel aan het peeltoernooi. Het vind dit jaar plaats op 25 
juni en wel in Meijel. Om 16.00 uur begint ons concert. Verdere informatie volgt nog.  

Vooraankondiging 
Na enkele nieuwsbrieven te hebben uitgegeven is het nu wel weer eens tijd om met 
een nieuw rubriekje voor de dag te komen. Vanaf nu wordt er namelijk in alle 
volgende nieuwsbrieven een bepaald lid onder de aandacht gebracht, door middel 
van een aantal vragen. Zo worden ook de andere kanten van de leden eens belicht. 
Op deze manier komen we misschien wel dingen te weten die we ons van tevoren 
nooit voor hadden kunnen/willen stellen.  
Weet je iemand die we een keertje in de schijnwerper kunnen zetten, laat het de PR-
commissie weten.  

Agenda 
30 mei 

 

2 juni Anjerloten verkopen 
5 juni Geen repetitie, Pinksteren 
12 juni Exercitie voorafgaand aan de repetitie 
25 juni  Peeltoernooi om 16.00 uur in Meijel 

 


