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Beste leden,  

Daar is ie weer! De Notenkraker van de Fanfare en Drumband 
EMM uit Koningslust! Dit is alweer het laatste nummer van dit 
jaar. We hopen volgend jaar op meer reacties vanuit jullie, de 
leden dus! 
De Notenkraker is vóór en dóór jullie gemaakt!  

Wat hebben we gedaan?

 

De voorspeelmorgen 
Zondagmorgen 29 oktober werd weer de jaarlijkse voorspeelmorgen gehouden. Er  
deden dit jaar 20 solisten mee en 10 blokfluiters. Voor de examenkandidaten  
was het een goede proef voor het komende examen. Het was voor 5 deelnemers  
de 1ste voorspeelmorgen als lid van de fanfare en drumband, met name  
Marlies, Lynn, Simone, Lody en Roel. Ze hebben het allemaal heel goed  
gedaan. Ook voor de 1ste keer was er een optreden van de jeugdfanfare en  
jeugddrumband. Dit was zeer geslaagd. We hebben ook veel positieve reacties  
gehad. Ook het optreden van alle deelnemers was een groot succes. Dus zeker  
voor herhaling vatbaar. Het was alleen jammer dat niet alle leerlingen van  
kreato hieraan hebben deelgenomen. We hopen dit volgend jaar wel te  
stimuleren, niet alleen de leerlingen maar ook de leraren.  

Geslaagden 
Als vereniging mogen we er heel trots op zijn dat dit jaar iedereen geslaagd is voor 
zijn/haar praktijkexamen van Kreato. Dit zijn voor de drumband Luc Peeters en Ivo 
Steeghs voor A-kleine trom, Bas Lemmen voor B-kleine trom, Nick Giessen voor B-
drumstel en Koen Ottenheijm voor C-drumstel. Voor de fanfare is dit Janine Ghielen voor 
B-bugel, Rowan Fleuren voor B-alt-saxofoon en Wilbert Maas voor B-tenor-saxofoon. 
Tijdens een repetitie zullen we hier nog even bij stilstaan. Allen van harte proficiat!   

Werving nieuwe leden 
Ook dit jaar is er weer veel animo om blokfluit te leren bespelen. We hebben nu alweer 
12 aanmeldingen. Dit is een fijn resultaat, vooral omdat er dit jaar extra aandacht aan de 
werving is besteed. De jeugdfanfare en de jeugddrumband hebben een optreden 
verzorgd tijdens de voorspeelmorgen samen met de blokfluiters. Van te voren moest er 
ook samen geoefend worden, zodat de blokfluiters al een kijkje konden nemen bij een 
repetitie van de jeugdfanfare en jeugddrumband. Vervolgens werd er een extra les op de 
basisschool verzorgd. De kinderen kregen een uitnodiging mee voor de open repetitie 
samen met een prijsvraag en een nieuw informatieboekje over onze vereniging. De open 
repetitie werd dan ook druk bezocht en iedereen die de prijsvraag inleverde had prijs. De 
grote winnaar was Kim Lemmen. Daarna werden alle blokfluiters persoonlijk benaderd 
met de vraag om verder te gaan met muziek maken.  
We zijn blij dat we weer 5 nieuwe leden bij de vereniging mogen verwelkomen. Dit zijn 
Kim Lemmen, Michelle Philipsen, Linda Boots, Max Joosten en Mark Janssen. Ze gaan 
allemaal een blaasinstrument leren bespelen. We wensen hen veel plezier toe bij onze 
vereniging. 
De werving bij de jeugd werkt goed. Dit door de inzet van de beheerraad en enkele 
muzikanten die vrijwillig een bijdrage leveren. Onze dank hiervoor. Met deze werving 
betrekken we de jongste jeugd bij de fanfare. Misschien kunnen we de werving wel 
uitbreiden. Hierbij denken we aan oud muzikanten die door studie of andere 
omstandigheden zijn afgehaakt. Zij hebben misschien nu de tijd en de zin om de muziek 
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weer op te pakken. Of zijn er nieuwe inwoners van Koningslust e.o.die interesse hebben 
om muziek te maken. 
Weet jij zo iemand, laat het dan bij een van de bestuursleden weten.  

Sinterklaas en Sint Maarten 
Ook dit jaar was er natuurlijk weer een troshoop in Koningslust. Zoals gewoonlijk hebben 
de fanfare en drumband de optocht muzikaal begeleid naar de troshoop.  
Met de intocht van sinterklaas is de optocht door het slechte weer niet doorgegaan. Wel 
is er door de fanfare en de drumband muziek gemaakt in de Sprunk. Na enkele 
Sinterklaasliedjes gespeeld te hebben kwam de goed heilig man, iets verlaat, naar 
binnen.  
Beiden werden door een groot aantal muzikanten opgeluisterd. Bedankt voor jullie 
medewerking ook namens de gemeenschap Koningslust.  

Cecilia avond 
Een paar weken terug hebben we de cecilia avond weer gehad. Dit was een leuke en 
vooral goed georganiseerde avond. Petje af voor de organisators. Op het begin van de 
avond werden we allemaal verdeeld in verschillende gemengde groepen. Toen dit 
gebeurd was konden we beginnen met het spel: Wie ben ik?. Dit was een spel waarbij 
elke groep zo snel mogelijk moest raden welke persoon de groep van de tegenstander 
had gekregen, en andersom. Daarna was er een karaoke  optreden waarbij iedere groep 
beoordeeld werd door een onafhankelijke deskundige jury. Als klap op de vuurpijl 
verzorgde deze jury zelf ook nog een optreden waardoor iedereen kon zien hoe het 
eigenlijk  had gemoeten. Dorst hoefden we niet te lijden en tussendoor kon iedereen 
genieten van lekkere hapjes. Nog een keer een applausje voor de organisatie.  

Uniformen 
Vrijdag 1 december was er de mogelijkheid voor leden die nog geen uniform  
hadden er een te passen.  Voor diegene die er uitgegroeid waren werd er door  
onze naaister Annie Derix weer alles afgespeld zodat dit weer vermaakt kan  
worden of kregen een andere broek of jasje. 
Woensdag 13 december wordt alles passend gemaakt door Annie en enkele  
moeders van onze jeugdige leden. We hopen zo iedereen weer op en top te  
hebben voor het kerstconcert.   

Commissie Jeugdzaken:

 

Uitbreiding Commissie Jeugdzaken 
We zijn nog steeds op zoek naar aanvullingen in de commissie. Graag zouden we ook 
enkele jeugdige leden in de werkgroep hebben om een of twee keer per jaar over het 
reilen en zeilen van onze vereniging te praten, maar dan gezien vanuit jeugdig 
perspectief. Wil je graag dat jou stem gehoord wordt, geef je dan op bij Gertie of 
Dorothé. Voor informatie kan je ook altijd bij hen terecht.   

Play-In 
Dit jaar hebben zich 20 jeugdige muzikanten van onze vereniging opgegeven voor de 
Play-In op zaterdag 10 februari a.s. 
Dit is weer een recordaantal. Jammer is wel dat animo vanuit de drumband wat 
achterblijft. Iedereen is van harte uitgenodigd voor het slotconcert dat rond 17.00 uur zal 
plaatsvinden in het Bouwens van der Boijecollege.   
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Wat staat ons te wachten?

 
Kerstconcert 
Tweede kerstdag vindt het jaarlijkse kerstconcert weer plaats. Ook dit jaar belooft dit 
weer een spektakel te worden waaraan de beiden koren die Koningslust telt meedoen. 
Daarnaast zal ook de drumband en de fanfare hun muzikale toontjes bijdragen. 
Het concert vindt plaats in de kerk en begint om 10.30 uur. De muziekcommissie en een 
afvaardiging van de koren hebben weer een gevarieerd programma weten samen te 
stellen. Nodig alle ouders, opa s en oma s, familieleden en andere belangstellenden uit, 
zodat we voor een volle kerk ons concert kunnen houden. 
Alle muzikanten worden om 10.15 uur in de kerk verwacht.  

Repetitie 
Maandag 25 december en 1 januari is er geen repetitie. Dit i.v.m. kerstmis en 
nieuwjaarsdag. Maandag 8 januari is de eerste repetitie van 2007. Van 19.00 uur tot 
19.45 uur is allereerst de jeugdfanfare aan de beurt. De grote fanfare repeteert van 
20.00 uur tot 21.30 uur. Ook bij de drumband blijven de repetitietijden hetzelfde als 
afgelopen jaar.  
Kun je een keer niet komen? Meld je dan even op tijd af. 
Voor de fanfare kan dat bij Dorothé Verhaegh, telefoonnummer: 4650434 
Drumbandleden kunnen zich afmelden bij Gertie Lemmen 4653614   

Interview met: Rosan Verhaegh

 

Stel jezelf eens voor. 
Ik ben Rosan Verhaegh ben 17 jaar. Ik zit nu op het Bouwens van der Boijecollege in 
Panningen en doe daar 5 havo.  

Wat wil je later worden? 
Ik weet het nog niet precies maar misschien wil ik 
forensisch onderzoek gaan doen.   

Ben je getrouwd? 
Nee, laat dat ook nog maar even zo.  

Hoelang ben je al lid van de vereniging? 
Uhm Ik denk een jaar of 8.   

Op welke manier ben je in contact gekomen met onze 
vereniging? 
Via familie. Moeder speelde hoorn en dat leek me wel een 
leuk instrument dat wilde ik ook wel spelen.  

Kom je uit een muzikale familie? Zo ja bespelen 
meerdere familieleden een instrument of doen ze iets anders met muziek? 
Ja heb een hele muzikale familie. Bij ons thuis speelt mam hoorn, Emiel, Tuba, Derk 
drumt bij de fanfare. En Koen speelt bij de drumband en Elly speelt saxofoon bij de 
fanfare. Dus ik kan wel zeggen dat we erg muzikaal zijn.  

Werken de fanfare/drumband op een goede manier met elkaar samen of zijn het 
volgens jou 2 aparte groepen? 
Ik vind dat ze niet zo goed samen werken. Het enige wat we samen doen is de cecilia, 
fanfare feesten en het kerstconcert. Samen pauze hebben is verbetering tussen de 
fanfare en drumband. En we kunnen vaker leuke dingen doen met z n allen zoals elk jaar 
een concertreis.  
Heb je een bepaalde voorkeur in de muziek voor de fanfare? En word die ook 
gespeeld? 
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Popmuziek, omdat het leuk is om te spelen. Daardoor denk ik dat er meer word 
geoefend. Maar er mag meer popmuziek als fanfare stukken.  

Wat vind je leuk in het maken van muziek?  
De gezelligheid.  
En welke dingen vind je er minder leuk aan? 
De optredens in het pak zijn minder. Het pak zit niet lekker.  

Heb je naast muziek nog meer hobby s? 
Ja ik doe nog tafeltennissen.  

Kan je dit goed combineren met muziek? 
Ja, want de trainingen zijn op dinsdag, donderdag en soms zondag.  

Besteed je veel tijd aan oefenen naast de gebruikelijke repetitie? 
Omdat ik nog les van Antoine van Buggenum les heb moet ik wel vaker oefenen.  

Heb je binnen de fanfare/drumband nog meerdere bijbaantjes en zo ja welke? 
Ik ben bij de muziekcommissie.  

Zou je zelf in de toekomst nog iets willen betekenen binnen de fanfare/ drumband? 
Ligt eraan of ik het kan combineren met mijn latere baan, man( hoop ik) en kinderen.  

Zijn er dingen die je wil veranderen in de vereniging? 
Ja, andere pakken. En er moet meer gecommuniceerd worden. Ik zou ook niet zo veel 
concerten in een jaar willen.  

Vind je het niveau wat we spelen hoog genoeg of te laag? 
Ik vind het prima zo. Iedereen kan ermee overweg.  

Vind je dat er naast de muziek voldoende activiteiten georganiseerd worden? 
Nee, alleen cecilia en fanfare feesten. Ik zou meer voor de jongeren doen om het leuker 
te maken door bijvoorbeeld eens in de zoveel tijd met z n allen te gaan bowlen of 
kegelen. En bij het fruit werken was leuk en het levert ook nog wat op.  

Nog wat persoonlijke vragen die niet veel met de fanfare te maken hebben: 
Wat is je lievelingseten? 
Ik lust alles behalve champignons.  

Ga je wel eens op vakantie en zo ja waar naartoe? 
Ik ga bijna elk jaar op vakantie. Afgelopen jaar ben ik naar Renesse geweest. Dit jaar 
weet ik nog niet waar ik heen ga.  

Wat is je lievelingsmuziek? 
Ik luister naar alles behalve klassieke muziek. En die Duitse schlagers van opa.  

Heb je verder nog op-, of aanmerkingen die je nog even kwijt wilt? 
Nee, ik heb alles wat ik wilde vertellen in het interview vermeld.   

Wist je dat

 

 
dit alweer de laatste nieuwsbrief is van 2006.  
deze nieuwsbrief van en voor de leden is.  
de laatste tijd vanuit de leden weinig nieuws komt.  
wij jullie daarom verzoeken om nieuws te melden bij een van de PR-leden.  
alle informatie welkom is.  
we voor de volgende nieuwsbrief meer reacties vanuit jullie verwachten.  
er dit jaar 8 leerlingen op examen zijn geweest.  
en dat ze allemaal geslaagd zijn.  
alle pakken weer op maat zijn gemaakt.  
dat we er nu weer een jaar tegenaan kunnen.  
het oefenen thuis nu makkelijker gaat met groepjes. 
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de Fanfarefeesten volgend jaar op 24, 25 en 26 augustus zijn.  
de Fanfarefeestencommissie de muziek voor de feesten van volgend jaar zo goed als 
rond heeft.  

onze voorzitter volgend jaar 4 maanden gaat wandelen naar Spanje.  
nog altijd nieuwe bestuursleden welkom zijn.  
de Play Inn is verzet naar 10 februari 2007.  
het optreden van de jury op de cecilia avond eigenlijk het slechtste was van allemaal.  
ze dit zelf maar niet in wilden zien.  
de jury die de jury beoordeelde er ook weinig van bakte.  
ondanks deze mindere optredens het alweer een kei gezellig feest was  
het kerstconcert weer bijna is.  
dat Math Janssen dan lekker op vakantie is.  
dat de drumband het daarom met Theo zal moeten doen.  
dat dit natuurlijk ook gaat lukken.   
we volgend jaar weer een vol programma hebben.  
de drumband dan ook op concours gaat.  
de voorbereidingen al in volle gang zijn.  
hierdoor de concertreis een jaar verplaatst is.  
de commissie dus een jaar meer de tijd heeft om iets te organiseren.  
dit een geweldige reis zal worden.  
dit zo ongeveer de wist-je-datjes wel waren.  
we iedereen fijne kerstdagen wensen.  
we ook iedereen een muzikale jaarwisseling wensen.  
2007 dan ook weer een muzikaal jaar gaat worden.  
dit echt alle wist-je-datjes waren.   

Belangrijke data!!! Belangrijke data!!! Belangrijke data!!! Belangrijke data!!!                            
26-12- 06 Kerstconcert 09-04- 07 Geen repetitie i.v.m. Pasen 
10-02- 07 Play-In 13-05- 07 Moederdagconcert 
19-02- 07 Geen repetitie i.v.m. carnaval 28-05- 07 Geen repetitie i.v.m. Pinksteren

 

18-03- 07 Lenteconcert (aanvangstijd 
n.n.b.) 

Juni Jeugdvierdaagse 

01-04- 07 Trioconcert (onder 
voorbehoud) 

17-18 of 
23-24 juni 

Peeltoernooi 

     


