
Beste leden,   

Daar is ie weer! De Notenkraker van de Fanfare en 
Drumband EMM uit Koningslust! Alweer nummer 5 in haar 
bestaan! We wensen je veel leesplezier, en je weet het: 
De Notenkraker is vóór en dóór jullie gemaakt!    

Verslag inhalen jeugdvierdaagse  (24-06-2006) 
Op zaterdag 24 juni jl. hebben we de wandelaars uit Koningslust weer muzikaal begeleid 
tijdens het defilé van de jeugdvierdaagse. 
Vooraf waren we niet eens zeker of we wel mee konden lopen. Het lopen van het defilé is 
een grote lichamelijke belasting. Vandaar dat er mensen zijn die om gezondheidsredenen 
niet meer mee kunnen. Daarnaast was op dezelfde dag een concert van Robbie Williams 
waar nog eens een vijftal leden naar toe gingen. En er zijn leden bij die de vierdaagse zelf 
mee liepen. 
Kortom in een kleine vereniging zoals wij zijn is dit een halvering van het aantal deelnemers. 
Vandaar de onzekerheid van deelname. 
Gelukkig is onze zorg niet uitgekomen. De drumband was, zoals meestal, bijna compleet en 
de meelopende wandelaars hebben hun meegebrachte instrumenten opgepakt en 
meegespeeld. 
Al met al een representatieve groep muzikanten die de zware tocht op een voortreffelijke 
wijze hebben afgelegd. 
Blij zijn we dan ook dat we het op deze manier weer hebben ingevuld. Richting Koningsluster 
gemeenschap en richting de gemeente Helden, toch een van de grootste sponsoren in de 
vorm van subsidies, hebben we weer een visitekaartje afgegeven.  
Alle muzikanten, deelnemers in welke vorm dan ook, bedankt voor jullie bijdrage.  

Verslag Peeltoernooi fanfare  (25-06-2006) 
Op zondag 24 juni nam de fanfare deel aan het jaarlijkse peeltoernooi. Na een wekenlange 
voorbereiding was het dan zover, het optreden in De Binger te Meijel. De voorbereiding 
verliep moeizaam. Een druk muzikaal weekend stond er op het programma. Vrijdagavond de 
generale repetitie. Vooraf speelden de leden van de hofkapel nog tijdens de wandeling van 
de vierdaagse. Zaterdag het defilé van de vierdaagse en zondag het peeltoernooi. Om 16.00 
uur, 20 minuten eerder dan gepland, mocht de fanfare hun kunnen tonen. Jammer dat de 
wijziging in de aanvangstijd niet eerder bekend werd gemaakt. Nu hadden we geen 
gelegenheid om onze supporters in te lichten. Vandaar ook dat de meeste te laat de zaal 
betraden. De fanfare liet zich hierdoor gelukkig niet afleiden. Vanaf het eerste moment zat de 
concentratie er goed in. De gezonde spanning die nodig is was voelbaar. Na een korte 
inspeeltijd en afstemmen was het dan zover. Het concert ging beginnen. Vanaf de eerste tot 
de laatste tonen zat men op het puntje van de stoel. Een waardig concert werd er neergezet. 
Nu nog hopen dat de jury er een zelfde oordeel over had. Om 17.30 uur kwam de uitslag. 
Jurylid Hardy Mertens was blijkbaar ook onder de indruk van ons optreden. Hij beoordeelde 
het met goed tot zeer goed. Een resultaat waar we met zijn allen zeer trots op kunnen zijn. 
Met grote tevredenheid kon er nog een glaasje op gedronken worden.   

Mededelingen 

 

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   



Uniformenbeheer: 
Jullie hebben allemaal een briefje gekregen over de uniformen. Leden die dit nog niet 
ingeleverd hebben, zorg dat je dit z.s.m. doet bij Gertie Lemmen.  

Laatste repetitie: 
Maandag is alweer de laatste repetitie geweest voor de vakantie. Na een korte repetitie ter 
voorbereiding op het kermisconcert werd door dirigent Theo Schreurs het juryrapport van het 
peeltoernooi voorgelezen. Jurylid Hardy Mertens had Lovende woorden voor onze fanfare. 
Na nog een slotmars te hebben gespeeld werd de repetitie afgesloten met een gezellig 
samenzijn.  
Zondag a.s. nog het kermisconcert en dan geniet de fanfare en drumband van een wel 
verdiende vakantie. 
Vanaf deze plaats wensen we alle muzikanten een prettige en fijne vakantie toe.  

Nieuwsbrief: 
Voor jullie ligt alweer een nieuwsbrief van de drumband en fanfare Eendracht Maakt Macht. 
Dit is de laatste nieuwsbrief voor de vakantie. Tot nu toe is er vooral nieuws gepubliceerd 
door het bestuur en door de commissie PR. Eigenlijk moet het een nieuwsbrief zijn van en 
vooral door de leden. 
Vandaar deze oproep om ook van jullie kant iets aan te leveren dat wij kunnen publiceren. 
Het maakt niet uit wat, alle informatie is welkom. Teksten, foto's of mededelingen alles is 
toegestaan. 
Dit kan allemaal ingeleverd worden. Wanneer? Dit maakt niet uit. Indien we het nog kunnen 
plaatsen in de eerstvolgende nieuwsbrief dan zullen we dit ook zeker doen. Lukt dit niet, 
geen probleem dan komt het in de volgende te staan. 
Zijn er stukken bij die wel aan tijd gebonden zijn dan willen we jullie vragen om vooraf 
contact op te nemen met een van de PR-leden. 
De PR-leden van dit moment zijn: Lieke Lemmen; Harm Caelers; Elly Ottenheijm; Hans 
Smits; Rob Zelen; Charles Ottenheijm. 
Als commissie hopen we op een spontane medewerking van jullie kant.   

Wat staat ons nog te doen?

 

Bloemenactie 
Donderdag 29 juni vindt de jaarlijkse bloemenactie weer plaats. Iedereen heeft een schema 
gekregen waarop staat wie er moet helpen. Sta je op deze lijst, dan word je opgehaald door 
diegene die voor de auto zorgt. Vanaf 17.45 uur wordt je thuis opgehaald. Om 18.00 uur 
verzamelen we ons bij Hans Cox om de bloemen op te halen. Hiervandaan verspreiden we 
ons over Koningslust en gaan we de bloemen verkopen.   

Kermisconcert 
Het eerste weekend van juli staat weer in het teken van de kermis. De fanfare draagt hier 
ook weer hun steentje aan bij. Ze houden een speciaal kermisconcert op zondag 2 juli. Het 
concert begint om half 12 op Savelberg en zal tot ongeveer half 1 duren. Het concert beging 
aansluitend aan de mis. Trouwens, wist u al dat de mis op Savelberg muzikaal wordt 
opgeluisterd door een groep leden van de fanfare. Zeker de moeite waard om al een uur 
eerder in de tent te zijn. 
Het concert zal worden ingevuld door de fanfare en de jeugdfanfare. Zij hebben enkele leuke 
muziekwerken uitgezocht die zij ten gehore zullen brengen.       



Agenda:

 
26 juni Laatste repetitie 
29 juni Bloemenactie. Leden worden vanaf 17.45 thuis opgehaald 
2 juli Kermisconcert van 11.30 uur tot 12.30 uur 
7 augustus 1ste repetitie na de vakantie 
21 augustus Werkvergadering Fanfarefeesten (na de repetitie) 
25-27 augustus Fanfarefeesten 
28 augustus Vaataafdrinken  
10 september Dag van de blaasmuziek in Maastricht  
8 oktober Heldens Open Podium  
29 oktober Voorspeelmorgen Kreato leerlingen  

 

Het interview: 
Zoals in een eerdere nieuwsbrief al aangekondigd volgt er een interview met een van onze 
leden. Wij vinden dat er maar een lid in aanmerking kan komen voor het allereerste interview. 
Namelijk de nestor van de vereniging, het lid vanaf de oprichting, Sjeng Berkers. 
Onderstaand interview is afgenomen door Harm Caelers en Elly Ottenheijm.   

Interview met Sjeng Berkers. 

 

Naam: Sjeng Berkers 
Leeftijd: 75 jaar 
Beroep: heb niet echt meer een beroep. 
Getrouwd: ja 
Hoelang ben je al lid van de vereniging?:zolang het bestaat dus al 61 jaar. 
Op welke manier bent u in contact gekomen met onze vereniging?:met de oprichting. 
Komt u uit een muzikale familie?nee, verder niemand uit de familie. 
Werken de drumband en fanfare op een goede manier met elkaar samen of zijn het 
volgens u 2 aparte groepen?: nee geen aparte groepen. De samenwerking is goed. 
Heeft u bepaalde voorkeur in muziek en vind je dat deze muziek ook gespeeld 
wordt?: Nee, als het maar niet te moeilijk is. 
Wat vind u leuk in het maken van muziek? Zijn er verder ook dingen die u niet leuk 
vind?: alles is leuk. 
Heeft u naast muziek nog meerdere hobby s?: ik heb duiven. Maar ik hoef nooit een 
repetitie ervoor af te zeggen. 
Besteed u veel tijd aan oefenen naast de gewone repetitie?: ja, 5 keer in de week 
ongeveer 15 minuten. 



Heeft u binnen de fanfare/ drumband nog meerdere baantjes?: nee, ik help alleen 
met de fanfare feesten maar ik zit in geen commissie meer. 
Zijn er dingen die u wilt veranderen in de vereniging?: nee, ik denk dat het goed is. 
Vind u het niveau wat we spelen hoog genoeg of te laag: nee, het is goed zo. 
Vind u dat er naast muziek voldoende activiteiten georganiseerd worden?: 
Ja ik vind van wel.  
Wat is u lievelingseten?: ik eet alles behalve vis. 
Gaat u wel eens op vakantie? Zo ja, waar naartoe?: nee ga niet meer op vakantie. 
Ging een aantal jaren geleden naar Spanje maar nu niet meer. 
Wat is uw lievelingsmuziek?: ik luister het liefst naar Duitse Slager. 
Heeft u verder nog op- en of aanmerkingen die u nog kwijt wilt?: nee.      


