
Beste leden,  

Daar is ie weer! De Notenkraker van de Fanfare en Drumband 
EMM uit Koningslust! Alweer nummer 6 in haar bestaan! We wensen 
je veel leesplezier, en je weet het: 
De Notenkraker is vóór en dóór jullie gemaakt!   

Wat hebben we gedaan?

 

Fanfarefeesten 2006  
In het weekend van 25, 26 en 27 augustus werden de fanfarefeesten Koningslust weer 
gehouden. Een weekend later dan normaal.Dit om de grote concurrentie in de regio uit de 
weg te gaan zoals verschillende fuiven. 
Dit jaar voor het eerst de inkoop van de drank in eigen beheer. Hoeveel extra werk dit zou 
opleveren was niet bekend. Samen met Jan Schers werden de bestellingen gedaan. Niet 
alleen de drank werd door ons zelf geregeld, maar ook de inrichting van de tent kwam 
grotendeels op onze schouders terecht. Voor een eerste keer op deze manier organiseren is 
niet tegen gevallen. Natuurlijk zijn er enkele aandachtspunten voor het volgend jaar, maar al 
met al is het extra werk op een goeie manier ingevuld. Met dank aan de vrijwilligers die dit 
hebben mogelijk gemaakt. 
De feesten begonnen de vrijdagavond met de formatie KHICK, de band uit Maasbree. Dit 
was voor hun de tweede keer dat ze in de nieuwe formatie optraden. Een geweldige indruk 
hebben ze achtergelaten. Iedereen was enthousiast over deze avond. Zeker voor herhaling 
vatbaar. 
De zaterdagmiddag werd opgevuld door DJ On The Road Again met medewerking van de 
country Highway Dancers. Een gezellige zaterdagmiddag die door een vaste club van 
dancers werd bijgewoond. 
De zaterdagavond stond 2nd Gear op het programma. Een band die hun muziek tot in de 
perfectie weet uit te voeren. Helaas sloeg de vonk niet over op het aanwezige publiek. 
De zondagmorgen begon traditiegetrouw met de Heilige Mis. Een mis die opgedragen werd 
aan  de overleden leden van drumband en fanfare. Het gemengd koor Laudate Dominum 
had een mooi repertoire samengesteld dat ten gehore werd gebracht. Helaas was de 
belangstelling van onze leden minimaal. 
Gelukkig werd het fruhshoppen beter bezocht. Twee top kapellen verzorgden de muziek en 
wisten het talrijke publiek te vermaken.Dit jaar waren dat de Heimat Kapelle uit Meijel en de 
Breethaler uit Maasbree. Voor de zondag middag/ avond hadden we  Sjef Diederen. Vooral 
de ouderen wisten zijn optreden erg te waarderen.De bekende liedjes werden uit volle borst 
mee gezongen. Ook was er W- Dreej zij zongen allerlei carnavalsliedjes zoals het bekende 
liedje Höf de glaze in de loch . Het publiek deed goed mee dus was er een groot feest aan 
de gang. Later op de avond werd de muziek door DJ Rob van Soest verzorgd. De sfeer zat 
er erg goed in. De jeugd had de stemming er goed in zitten want ze danste allemaal op het 
podium of op de dansvloer. Het was dus een geslaagde avond.Rob wist het publiek tot het 
eind goed te vermaken. De conclusie van de fanfare feesten van dit jaar: Het was zeker een 
geslaagd jaar! Hopelijk volgend jaar ook weer.   

Optreden Maastricht. 
Op zondag 10 september jl. trok de fanfare richting Maastricht voor deelname aan de dag 
van de blaasmuziek . 
Dit jaar werden alle activiteiten in Maastricht georganiseerd. Omdat het deze dag goed weer 
was, werd het optreden buiten verzorgd. Iets later dan gepland was onze fanfare aan de 
beurt. Een vertrouwd programma werd ten gehore gebracht. Ondanks dat er veel klanken 
vervlogen werd er toch aardig gemusiceerd. Het publiek wist dit ook te waarderen. Zeker 
nadat de fanclub van de Brookdiekh was gearriveerd. Luidruchtig werden de muzikanten 
toegejuicht. 
Al met al een leuk optreden in een zonnig Maastricht.  



 
Drumband:

 
Concours drumband

 
Zoals sommige van jullie misschien al ergens gehoord hebben is de drumband van plan om 
eind 2007 op concours te gaan. Het vorige concours was goed bevallen en daarom vonden 
we het zonde om 4 jaar te wachten tot we weer mochten gaan. Math vond dit ook goed, dus 
gaan we volgend jaar weer. Deze keer zijn we van plan om ook echt voor promotie te gaan, 
vandaar dat er onderling is afgesproken om thuis meer te oefenen. We willen ook graag een 
repetitiedag houden in de winterstop van het voetbalseizoen of misschien een keer rond 
Pinksteren. Dit allemaal om een beter resultaat te behalen dan de vorige keer. Verder 
hebben we ook nog een gastspeler (Mats Janssen) die ons komt uithelpen voor en tijdens 
het concours. We liggen dus op schema, en dit proberen we vol te houden tot het zover is.      

Fanfare:

 

Concertreis verplaatst!

 

De concertreis, gepland voor het najaar 2007, wordt verplaatst naar het voor- of najaar 2008. 
Dit i.v.m. het concours van de drumband en het concours van de fanfare van Velden (waar 
Theo dirigent van is). De betalingen voor de reis worden door dit alles ook een jaar verzet.   

Groetjes De Concertreis-commissie   

Onderhoud van instrumenten

 

In deze nieuwsbrief willen we nog een keer wijzen op de manier van het onderhoud van de 
instrumenten. Wat kunnen we zelf aan dit onderhoud doen? 
Allereerst kunnen jullie er voor zorgen dat het instrument schoon is en blijft. Na ieder gebruik 
het instrument schoon vegen. Vooral de plekken waar het instrument met de handen of 
speeksel in aanraking komen. Transpiratie en speeksel tasten het materiaal erg aan. Dit kan 
met de poetsdoek afgeveegd worden. Laat op tijd ook eens het koffer open staan zodat het 
instrument kan drogen.  
Koperinstrumenten

 

moeten minstens een keer in de twee maanden van binnen 
schoongemaakt worden. Dit kan in lauw warm water met een schoonmaakmiddel. (dreft of 
badedas). Gebruik nooit kokend water en/of soda. Leg het instrument ongeveer 30 minuten 
in bad of een plastic bak en spoel het daarna af met lauw warm water. 
De ventielen schoonmaken met een schone niet pluizende doek. Inwendig reinigen met een 
borsteltje. Zorg bij het schoonmaken van de ventielen dat je ze in de juiste volgorde legt. Bij 
het terugplaatsen alleen ventielolie gebruiken. 
Saxofoons

 

na gebruik met een zachte doek oppoetsen. De binnenkant na ieder gebruik met 
de daarvoor bestemde doek droog maken. Op de draaipunten en polsters regelmatig een 
drupje olie doen. Dit is speciale Key-olie. 
Na gebruik het instrument uit elkaar halen en in het koffer opbergen. Ook hier geregeld het 
koffer open laten staan om te drogen. 
Nu nog enkele algemene tips:

  

Gebruik alleen de daarvoor bestemde schoonmaak doekjes. 

 

Het mondstuk steeds voorzichtig op de mondstukbuis plaatsen en nooit met de hand 
aanslaan. 

 

Berg geen losse onderdelen op in het koffer, zoals pepiters en dergelijke. Alleen 
indien er hier voor extra opbergruimte is. 

 

Eet of drink nooit onder het spelen. Zorg voor een schone mond alvorens te gaan 
spelen. 

 

Houd het mondstuk zowel inwendig als uitwendig grondig schoon. 

 

Repareer in geen enkel geval zelf het instrument. Laat dit aan de vakman over.  

Voor eventuele vragen of onduidelijkheden, meld je bij een van de bestuursleden of ga naar 
de instrumentenbeheerder, Wiel Ottenheijm Poorterweg 36.   



Samen oefenen: meer plezier

 
De afgelopen tijd hebben de muziekcommissie en het bestuur zich beraden over het 
stimuleren van het thuis repeteren. Daarbij hebben wij ons afgevraagd: Wat zijn belangrijke 
punten om het thuis oefenen te promoten en minder saai te maken. 
Verder vinden wij het belangrijk om zoveel mogelijk leden erbij te betrekken, waardoor het 
plezier van thuis repeteren in een wat groter verband groter wordt. 
Ons idee daarbij is om enkele personen als ploegleider aan te stellen die in overleg met de 
andere leden het tijdstip van repeteren bepaald, rekening houdend met ieders 
mogelijkheden.   
Verder hebben we gekeken naar de groepssamenstelling per partij, zodat het voor de hele 
groep hetzelfde blijft en gericht geoefend kan worden op de eigen partijen. 
De duur van de oefentijd kan in onderling overleg worden bepaald, maar een half uurtje per 
keer moet toch minimaal kunnen lukken. 
Per 1 oktober willen wij het groepsrepeteren invoeren en wel als volgt: 
De dikgedrukte naam is in ons voorstel de ploegleider. Deze ploegleider neemt contact op 
met de muzikanten die onder zijn/haar hoede vallen. 
Jan v. Dommelen, Yvonne + Lieke  
Marlie, Loes + Bart + Janine 
Aukje, They + Marthe + Elle 
Elly + Evelien eventueel met hulp van John 
John, Wilbert + Marloes + Rowan 
Dorothé, Anouk 
Emiel, Sjeng + Kevin 
Rob Smets, Piet  
Han, Sanne + Anne 
Wim v. D., Wim V. + William 
Leden die niet genoemd zijn kunnen in overleg met een groep van hun partij afspraken 
maken.  

Doel van dit alles is om door meer samen te oefenen meer plezier aan de muziek te kunnen 
beleven en mede daardoor ons muzikale peil nog wat extra op te krikken. 
Wij verwachten door het thuis oefenen wat eerder een nieuw stuk te beheersen waardoor wij 
wat vaker een nieuw stuk kunnen aanschaffen en zo een breder repertoire kunnen spelen. 
Dit betekent dan weer vaker een afwisselender programma te kunnen samenstellen.  

Namens de muziekcommissie en het bestuur wens ik jullie daarbij veel succes en 
speelgenot.  

Wim van Dommelen 
Voorzitter    

Commissie Jeugdzaken:

 

Hop

 

Op zondag 8 oktober nemen 8 leden van onze vereniging deel aan het Heldens Open 
Podium. De aanvang van het HOP is 12.00 uur in de Ankerplaats te Grashoek. Onze 
deelnemers krijgen persoonlijk bericht over hun optredens. We wensen hen veel plezier en 
succes bij hun optreden.   

Voorspeelmorgen

 

Op zondag 29 oktober a.s. vindt weer onze jaarlijkse voorspeelmorgen plaats. Aanvang is 
11.00 uur in dorpshuis de Sprunk .  
De blokfluiters en onze leerlingen in opleiding bij Kreato zullen aan familie en andere 
belangstellenden weer hun kunnen laten horen. De Voorspeelmorgen wordt afgesloten met 
een optreden van de jeugdfanfare en de jeugddrumband. Samen met de blokfluiters zullen 
zij voor een spetterende finale zorgen.   



Werving

 
Dit jaar willen we meer aandacht aan de werving besteden. We beginnen met een 
gezamenlijk optreden van zowel jeugdfanfare als jeugddrumband als blokfluiters tijdens de 
Voorspeelmorgen op 29 oktober. Aan ouders en kinderen kunnen we dan laten zien wat we 
de jeugd als vereniging te bieden hebben. Er zal hiervoor gezamenlijk gerepeteerd worden 
op maandag 23 oktober. Ouders worden ook uitgenodigd om deze repetitie bij te wonen. 
Vervolgens bezoeken we de school op dinsdag 7 november. Theo geeft dan een 
informatieles over de diverse instrumenten.  
Wie van de leden kan op deze middag bij de wervingsles aanwezig zijn? (Geef dit AUB 
door aan Gertie of Dorothé).  
Ook zal er een informatiefolder over onze vereniging worden uitgereikt.  
Op maandag 13 november is de Open Repetitie. Hierover volgen nog mededelingen.    

Hofkapel

 

Op 2 september heeft de hofkapel een feestmiddag gehad. Ieder jaar hebben we tijdens die 
feestmiddag een thema. Dit jaar was het thema bouwvakkers . De leden mochten zelf weten 
hoe ze hier invulling aan wilde geven. Zodoende liepen er een heleboel bouwvakkers in de 
tuin van Piet. De hele tuin was omgebouwd tot een echte sjafkiet . Met een echte 
bouwvakkershangtafel. Ook konden we toen de zon al een beetje onder ging, heerlijk 
achterover zakken in het bankstel dat buiten stond. Daarnaast konden alle kleine en grote 
kinderen onder ons, zich uitleven op het springkussen. Het was een gezellige middag/avond 
die zeker voor herhaling vatbaar is.    

De hofkapel gaat binnenkort weer van start met repeteren. We repeteren 2 keer in de maand 
op vrijdag avond van 8 tot 10 uur. Dit alles vindt plaats in de kantine van Verhaegh. Iedereen 
die graag eens een kijkje wil komen nemen is natuurlijk van harte welkom. We beginnen met 
onze eerste repetitie op vrijdag 29 september! Er moet wel even bij gezegd worden, dat je 
pas lid kan worden vanaf 16 jaar.     

Interview met: Nick Giesen

 

Wat is je naam, leeftijd, beroep enz.?

 

Ik ben Nick Giesen, ik ben een scherpe jongen van 16 jaar en ben helaas nog niet 
getrouwd (ik wacht op Elly). Ik heb niet echt een beroep. Wel zit ik op een school waar ik 
voor timmerman aan het leren ben. 4 dagen per week werk ik bij een bedrijf, en 1 dag ga 
ik naar school. 

Hoelang ben je lid van de vereniging?

 

Vanaf januari 2000, dat is nu dus al 6 jaar. 
Kom je uit een muzikale familie? Bespelen meerdere familieleden een instrument of zijn ze 
op een andere manier met de muziek bezig?

 

Nee, Hennie en Jos (mijn ouders) zijn niet zo muzikaal. Allen mijn nicht Carla is wel 
muzikaal. Ze heeft ook bij de fanfare gezeten en ze is nu de zangeres 
van 2-nd Gear. 

Op welke manier ben je in contact gekomen met onze vereniging?

 

Ik ben met de vereniging in contact gekomen via de wervingsmiddag op 
de basisschool. Deze middag heeft me meteen overtuigd om bij de 
drumband te gaan. 

Werken de fanfare en de drumband op een goede manier met elkaar 
samen of zijn het volgens jou twee aparte groepen?

 

Ik vind dat ze niet echt goed samenwerken, het enige wat ze 
gezamenlijk doen is marcheren. Ik vind trouwens wel dat ze aan de 
beterende hand zijn. 

Heb je bepaalde voorkeur in muziek en vind je dat deze muziek ook gespeeld wordt?

 

Mijn voorkeur gaat uit naar rock uit de jaren 90. Helaas kunnen we met de drumband 
geen rock spelen, daar hebben we de fanfare bij nodig. 



Wat vindt je leuk aan het maken van muziek? Zijn er ook dingen die je niet leuk vindt?

 
Ik vind de saamhorigheid en het buurten tussendoor bij de drumband wel leuk. Ik vind het 
minder leuk dat we vaak dezelfde nummers spelen. 

Heb je naast muziek nog meer hobby s? Kun je die hobby s goed met elkaar combineren of 
levert dat wel eens problemen op en moet je kiezen?

 
Naast het drummen zit ik ook bij de voetbalclub, verder vind ik uitgaan wel leuk en ga ik 
ook regelmatig naar de kiët. Bij het voetballen sta ik sinds 3 wedstrijden in de spits, en dit 
heeft een doelsaldo opgeleverd van 24 voor en 0 tegen. Eigenlijk ben ik wel een beetje 
de sterspeler van ons team. Met uitgaan zuip ik iedereen onder de tafel. De hobby s kan 
ik goed met elkaar combineren, alles is op een andere dag dus dit levert weinig 
problemen op. Af en toe moet ik een keuze maken en dan heeft voetbal meestal 
voorrang. 

Besteed je veel tijd aan oefenen naast de gebruikelijke repetitie?

 

Nee, helemaal niks. Alleen voor de drumband oefen ik sinds de nieuwe afspraken voor 
het concours regelmatig. 

Heb je binnen de fanfare/drumband nog meerdere bijbaantjes en zo ja welke?

 

Ja, ik ben bij de jeugdfanfare maar dit is even wennen er nu gebleâr van de toeters 
ertussendoor hebt. 

Zou je zelf in de toekomst nog iets willen betekenen in de fanfare\drumband? (bestuurslid of 
iets mee organiseren?)

 

Ja, ik wil me op geven voor het kandidaatschap om voorzitter van de fanfare te worden. 
Ook wil ik graag in de toekomst ooit in de pr. Komen, maar hiervoor moet ik eerst nog 
een beetje slimmer worden. 

Zijn er dingen die je wilt veranderen in de vereniging?

 

Ik wil samen met de fanfare de pauzes doorbrengen. 
Vind je het niveau dat we spelen hoog genoeg of te laag?

 

Bij de drumband vind ik de niveaus van de solisten hoger dan die van de stukken die we 
spelen. Bij de fanfare is dit precies andersom op enkele zeldzame gevallen na.  

Vind je dat er naast de muziek voldoende activiteiten georganiseerd worden?

 

Ja, de cecilia avonden de concertreis vind ik leuke activiteiten. Ik zou eigenlijk wel graag 
3 keer per jaar fanfarefeesten hebben. 

Wat is je lievelingseten?

 

Friet met frikadellen. Wat ik echt niet lust is spruitjes, witlof, groenteburger enz. 
Ga je wel eens op vakantie en waar naar toe?

 

2 keer per jaar. Meestal ga ik naar Turkije met mijn ouders of met mijn vrienden naar een 
jongerencamping. 

Vertel iets over je lievelingsmuziek.

 

Ik houd van Guns N Roses, Aerowsmith, Bon Jovi, Normaal en Rowen Hèze. 
Heb je verder nog op of aanmerkingen die je nog even kwijt wil?

 

Ik vind de instructeur (Math) een prima vent die veel van zijn vak weet. Het is een goede 
dirigent die goed met ons om weet te gaan. Kortom: het is een toffe vent.   

Belangrijke data!!! Belangrijke data!!! Belangrijke data!!! Belangrijke data!!!                           
s 

08-10- 06 Heldens Open Podium 18-11- 06  Cecilia mis 
17 t/m 20-
10- 06 

Donateursactie 25-11- 06 Cecilia feestavond 

23-10- 06 Repetitie voorspeelmorgen 11-12-06 Uiterlijk inleveren copy  Nieuwsbrief 
29-10- 06 Voorspeelmorgen 18-12-06 Laatste nieuwsbrief 2006 
05-11- 06 Deelname drumbandtreffen 

Heldense drumbands 
26-12- 06 Kerstconcert 

07-11- 06 Wervingsles Basisschool 03-02- 07 Play-In 
10-11- 06 St. Maarten 18-03- 07 Lenteconcert (onder voorbehoud) 
13-11- 06 Open Repetitie 01-04- 07 Trioconcert (onder voorbehoud) 
Eind 
november 

Kreato examens 13-05- 07 Moederdagconcert 

 


