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Beste leden,  

Daar is ie weer! De 9e “Notenkraker” van de Fanfare en 
Drumband EMM uit Koningslust!    

Wat hebben we gedaan?

 
Lenteconcert 18-03-2007 
Het begon allemaal vroeg zondagmorgen, kwart over negen vertrekken naar Egchel, voor 
sommige leden nog midden in de nacht. In Egchel aangekomen slagwerkinstrumenten uitladen 
en klaarzetten. Om kwart voor tien inspelen, al met al toch een half uurtje.  
Wij als organiserende vereniging mochten om half elf uur de spits afbijten. Ons eerste werk was 
“Dynamite” van Robert Finn. Na de zenuwen wat weggespeeld te hebben ging het best lekker. 
"Choral Music” was ons tweede werk, een zeer mooi in het gehoor liggende choral. Dit werd 
opgevolgd door “Grease”, een schril contrast met het vorige nummer. Daarna volgde het 
beroemde "Hit the road Jack". Tot slot werd de mooie mars “Cavalino” van G. Vianno gespeeld. 
Een waardige afsluiting van het concert. Dat het niet perfect was weten we allemaal, alle stukken 
zijn nieuw waar toch nog veel aan geoefend moet worden. Ik ben ervan overtuigd dat dit ook 
gaat lukken.  
Na een kleine pauze was het de beurt aan het Jeugdensemble van Muziekvereniging Egchel 
onder leiding van Jan van Hamond. Zij speelden uit de samenspelbundel "First class on tour" 
van Jacob de Haan, een reis rond de wereld die begon met “Welkom to the world”, “Portugal”, 
“United States”, “Bosnia-Herzegovina” en “Turkey”. Dit alles werd heel mooi gespeeld, bijgestaan 
door wat groot koperwerk.  
Toen was het de beurt aan de fanfare van muziekvereniging Egchel. Met de mars "Guards of 
honour” van Harm Evers werd begonnen, gevolgd door “On the Movieset”, “Anna Magdalena’s 
Song” en “Song and Dance” van Andre Waignein. Het volgende werk was "When you believe” 
van Wim Stalman, de zang werd verzorgd door Nel Manders, zeer knap gedaan. Als slot werd 
geëindigd met de mars “Maashorst” van Ger de Mulder.  
Al met al een zeer geslaagd concert waar misschien wat meer publiek bij had mogen zijn. 
Geschreven door: Hans Smits  

Jaarvergadering 2007 
Op maandag 2 april jl. werd de algemene ledenvergadering gehouden. 
De vergadering werd bezocht door de erevoorzitter, een erebestuurslid, een erelid, 7 
bestuursleden en 38 leden. 
Hieronder volgen enkele belangrijke punten uit de jaarvergadering. 
Financieel is de fanfare er op vooruit gegaan. Dit jaar is er voor het eerst zelf de drank voor de 
fanfarefeesten ingekocht. Het extra werk wat hierbij hoort werd rijkelijk beloond. Een opbrengst 
van de fanfarefeesten zoals we ze al jaren niet meer gehad hebben. 
Mede door een penningmeester die bovenop de centen zit hebben we in een jaar het verlies van 
2 jaren weggepoetst. 
De voorzitter en penningmeester, Wim en John waren aftredend. Beiden zijn unaniem door de 
vergadering gekozen voor een volgende periode. 
De concoursdeelname van de drumband werd aangehaald, het programma, voor zover definitief, 
werd besproken. 
De concertreis is gepland in 2008. 
Verder lag er een voorstel om voor de dames het uniform iets aan te passen. Helaas is dit niet 
door iedereen begrepen. Daardoor ontstond er een discussie die geen uitkomst bood. 
Binnenkort zullen we jullie duidelijk tekst en uitleg geven met enkele voorbeelden.  
De fanfarefeesten kwamen ook aan de orde in de rondvraag. De PR kan beter. Aansluitend aan 
de vergadering is de fanfarefeestencommissie meteen bij een geweest om hierin actie te 
ondernemen. Tevens werden er enkele ideeën voor de feesten geopperd. 
Ook werden er ideeën uitgewisseld om leden eerder te belonen. Nu krijgen ze pas bij een 25-
jarig lidmaatschap een speldje. Het voorstel kwam om hier eerder mee te beginnen. 
Al met al een vruchtbare vergadering waar de inbreng vanuit de leden groot was. 
Geschreven door: Charles Ottenheijm 
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Trioconcert 
Dit jaar was het trioconcert in Koningslust. Het vond plaats op 1 april in de Sprunk te 
Koningslust. Er waren twee fanfares en een harmonie die deze dag hun muziek ten gehoor 
brachten. Theo Schreurs is van alle drie de korpsen dirigent. Koningslust begon het concert. Ze 
speelden nummers die ze op het peeltoernooi dit jaar ten gehoor zullen brengen. Ze hadden een 
aantal swingende liedjes erbij zoals “Grease” en “Hit the road Jack”. Als 2e was Velden aan de 
beurt. Ze lieten vandaag alle concourswerken aan ons horen. Ze hadden ook een aantal 
bekende nummers namelijk “The Pirates of the Caribean”. Dat is een erg bekende film. Op 1 
april werd verteld tegen fanfare Velden dat prins Willem-Alexander naar hun concours komt 
luisteren. Zal dit echt waar zijn? Als laatste trad op de harmonie uit Roermond, zij hadden een 
bekend stuk van “de Efteling”. De rest van de stukken waren meer klassiek. Daarmee sloten ze 
dit trioconcert af. Het was een geweldig concert! Bedankt Theo! 
Geschreven door: Elly Ottenheijm   

Wat staat ons te wachten?

 

Fanfare en drumband EMM 
Zoals elk jaar zullen we ook dit jaar weer onze communicantjes inhalen. We starten vanaf de 
school, en lopen vervolgens naar de kerk. Ook na de mis zullen we nog enkel stukjes spelen. 
Alle leden van de fanfare en de drumband worden om 09.45 uur verwacht op het binnenterrein 
van de school.   
Geschreven door: Harm Caelers  

De drumband gaat op concours! 
Zoals iedereen al wel gehoord of gelezen heeft, gaat de drumband dit jaar op concours.  Het 
concours is verdeeld over twee dagen, namelijk zaterdag 16 en zaterdag  23 september. Onze 
voorkeursdatum was 23 september. Helaas heeft de bond hier andere gedachtes over en zijn we 
in de conceptplanning ingedeeld op 16 september. Dit is voor instructeur Math Janssen niet 
haalbaar vanwege zijn werk. Uiteraard willen we de Bond ertoe bewegen om ons een weekend 
later in te delen. De drumband zal ook op twee aparte momenten op moeten treden. Één keer in 
de vierde divisie met het  marcherende werk de Wavehunter. Na een pauze zullen we voor de 
tweede keer optreden in de derde divisie met het podiumwerk Metamorphosis. Dit is een stuk dat 
speciaal gecomponeerd is voor deze groep, en dit concours. De componist is een oud 
kreatoleraar van de meeste drummers, namelijk Vincent Cox. Hij heeft dit nummer geschreven 
op aanvraag van Math. Dit werk is ter beoordeling aan de commissie voorgelegd.  
De wijze mannen kwamen tot de conclusie dat dit werk behoord in de derde divisie. Omdat het 
concoursreglement helemaal is vernieuwd, is het nu niet meer mogelijk om een werk uit een 
hogere divisie te kiezen voor een lagere divisie. Vandaar dat we 2 keer op moeten treden in 2 
verschillende divisies. De Bond is wel van mening dat dit anders moet en zal voor de volgende 
jaren deze regel aanpassen. Helaas is dit voor ons nog niet van toepassing. 
Nadat het muziekstuk door de keuring heen was gekomen is de drumband volop gaan oefenen, 
en dat is ook nodig, want het kan altijd beter. We hebben op 10 juni een repetitiedag en verder 
zal er ook nog een keer in een sporthal geoefend worden.  Om tussentijds even te kijken waar 
we staan, doen we ook nog mee aan het Peeltoernooi. Kortom, de komende periode moeten we 
dus oefenen, oefenen en nog eens oefenen. 
Van alle datums zullen we jullie op de hoogte houden.  
Geschreven door: Harm Caelers 

Fanfarefeesten Koningslust 
De fanfarefeestencommissie is weer volop bezig met de organisatie van de feesten van dit jaar. 
Het programma is al bijna helemaal rond. De laatste puntjes worden op de i gezet. 
Voor de vrijdag staat er een optreden gepland van de groep D-Vision. Een band die in de regio 
en ook daarbuiten steeds meer bekendheid geniet. In het voorprogramma staat de meidengroep 
Sirius op het podium. Ook zij zullen het publiek op hun eigen manier weten te vermaken. 
Op de zaterdagavond zullen de Spikes weer zorgen voor een wervelend optreden. Een band die 
al jaren in het vak zit en voor Koningslust geen onbekende is. Met de nodige show en humor 
weten zij het publiek als geen ander te bespelen. 
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Het frühshoppen op de zondagmorgen wordt weer ingevuld door de Breethaler uit Maasbree en 
die Heimatkapelle uit Meijel. Ook zij zijn al enkele jaren vaste waarden tijdens de fanfarefeesten 
en weten op een muzikale manier met een goed repertoire het publiek te vermaken. 
De zondagmiddag en avond is nog in voorbereiding. Grootse plannen zijn er al. Deze zijn we nu 
aan het uitwerken. Erg veel wil ik er nu nog niet over zeggen maar het belooft een waar 
spektakel te worden. Zodra de plannen definitief zijn willen we jullie graag informeren. 
Noteer dus 24, 25 en 26 augustus voor de Fanfarefeesten Koningslust!!! 
Geschreven door: Charles Ottenheijm   

Interview met: Koen Ottenheijm.

 

Wat is je naam, je leeftijd, je beroep enz.? 
Mijn naam is Koen Ottenheijm. Ik ben 16 in mei word ik 17. Ik ben kasmedewerker op de 
zaterdagen en in de vakanties maar door de weeks ga ik gewoon naar school. Ik zit op 5 
atheneum op het BBC in Panningen. Hierna wil ik misschien iets met sport gaan doen, maar ik 
weet het nog niet precies.  

Hoelang ben je lid van de vereniging? 
Ik denk van de vereniging ongeveer 9 jaar want, ik ben in groep 4 begonnen. 
Ik zit nu 7 ½ jaar bij de drumband.  

Op welke manier ben je in contact gekomen met 
onze vereniging? 
Het is me met de paplepel ingegoten vroeger. Nee 
grapje. 
Derk was altijd mijn grote voorbeeld hij drumt ook en 
ik vond het zo leuk om te doen dat ik zijn drumstellen 
over kocht en zelf begon.   

Kom je uit een muzikale familie? Bespelen 
meerdere familieleden een instrument of zijn ze op 
een andere manier met muziek bezig? 
Ja, ik heb een hele muzikale familie. Mijn zus die speelt saxofoon bij de fanfare, pap heeft ooit 
blokfluit geprobeerd maar verder geen instrument en mam die doet dan helaas niks. Pap is wel 
actief bij de fanfare hij is een aantal jaren voorzitter geweest en zit nu in het bestuur. Verder is de 
familie Verhaegh erg muzikaal. Iedereen is bij de fanfare behalve Will.  

Werken de fanfare/drumband op een goede manier met elkaar samen of zijn het volgens 
jou 2 aparte groepen? 
In de naam fanfare EMM staat dat het 1 groep is maar, ik denk dat er toch een andere sfeer 
hangt bij de drumband dan bij de fanfare en omgekeerd. Dit komt mede door de verschil in 
grootte de drumband is veel kleiner. Verder vind ik wel dat ze goed samen werken.  

Heb je bepaalde voorkeur in muziek en vind je dat deze muziek ook gespeeld wordt? 
Ik vind heel veel muziek leuk. Helaas is het niet mogelijk mijn voorkeur voor muziek bij de 
drumband uit te oefenen. Hopelijk komt dit nog eens in de toekomst.  

Wat vind je leuk in het maken van muziek? Zijn er ook dingen die je niet leuk vind? 
Muziek maken is al mijn hele leven mijn grootste hobby. Het is ook een gewoonte geworden, 
daarom vind ik het ook zo leuk. Soms met de tijd is het niet zo leuk. Ik krijg het dan te druk.  

Heb je naast muziek nog meer hobby’s? Kun je die hobby’s goed met elkaar combineren 
of levert dat wel een problemen op en moet je kiezen? 
Mijn andere hobby’s zijn voetballen, naar de kiët gaan, uit gaan en naar mijn vriendin toe gaan. 
Ik kan alles goed combineren want de fanfare houd rekening met het voetballen en andersom 
ook. Dus eigenlijk hoef ik bijna nooit te kiezen.  

Besteed je veel tijd aan oefenen naast de gebruikelijke repetitie? 
Oefenen is wel belangrijk dus doe ik het als ik er zin in heb. Meestal als ik tussen het leren door 
ontspanning nodig heb ga ik drummen. Maar dat doe ik dan wel op mijn drumstel.  

Heb je binnen de fanfare/drumband nog meerdere “bijbaantjes” en zo ja welke? 
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Een keer in de 2 weken ben ik begeleider bij de jeugdfanfare. Ik zit nog niet bij een of andere 
commissie.   

Zou je zelf in de toekomst nog iets willen betekenen in de fanfare/drumban? Bijv. 
bestuurslid of iets mee organiseren? 
Dat ligt eraan welke opties er voor mij open komen te liggen, mits dit leuke en interessante 
dingen zijn. Dus misschien dat ik later bij een commissie zit.  

Zijn er dingen die je wilt veranderen in de vereniging? 
Nee, ik vind het prima zo.  

Vind je het niveau wat we spelen hoog genoeg of te laag? 
Zelf vind ik dat we een hoger niveau kunnen maken. Hier zal dan echter aan geoefend moeten 
worden.  

Vind je dat er naast de muziek voldoende activiteiten georganiseerd worden? 
De geldinzamelingsacties zijn er meer dan genoeg. De feestavonden zijn er nu genoeg maar het 
moeten er niet minder worden.  

Wat is je lievelingseten? 
Ik vind broodje Döner met sla en cocktailsaus toch wel een hemels geschenk. Dit smelt me 
heerlijk op mijn tong.   

Ga je wel eens op vakantie en waar naartoe? 
Ja, ik ben elk jaar op vakantie geweest. Vorig jaar was de eerste keer met de vriendengroep. Dat 
was echt super. Helaas konden we dit jaar niet samen uit de vakantie komen. Dus word het dit 
jaar thuis zitten vervelen.  

Wat is je lievelingsmuziek buiten de fanfaremuziek? 
Ik hou van rock, classic rock, clubmuziek. Maar natuurlijk hou ik ook van feestmuziek en 
helemaal tof is carnavalsmuziek!  

Heb je verder nog op- aanmerkingen die je nog even kwijt wilt? 
Ja, dat de nieuwsbrief eindelijk verstandig is geworden om mij eens te interviewen. Verder zou ik 
zeggen een erg leuk interview en ga zo door!   

Overige

 

Jeugdleden opgelet!!!  
Geld voor projecten jongeren. 
Jongeren die op eigen initiatief een sport- speldag of een muziekfestival organiseren maken 
kans op financiële steun van de Provincie Limburg. Hiermee wil de provincie de jeugd tot 21 jaar 
stimuleren om zich actiever op te stellen in de samenleving.  
Een voorbeeld voor ons kan zijn een muziekfestival, een promsconcert, een filmconcert  
of ….., noem maar op. Hier liggen enkele kansen. 
Nu vragen we jullie om eens na te denken of wij als muziekvereniging in aanmerking kunnen 
komen voor deze subsidie. Welk initiatief sturen wij in om kans te maken op deze vergoeding? 
Wie wil iets mee organiseren om hiervoor in aanmerking te komen? 
Wat kunnen jullie hiermee bereiken? 
De provincie stelt in totaal een bedrag van €100.000,-- ter beschikking. Per project wordt 
maximaal €2000.—gegeven. Voorwaarde is dat een welzijnsstichting of gemeente hetzelfde 
bedrag dat de provincie beschikbaar stelt ook subsidieert. 
Er is een voorwaarde aan gesteld, het is de bedoeling dat de jongeren het, zonodig met 
begeleiding, zelf organiseren. 
Binnenkort willen we alle jongeren bijeen roepen om gezamenlijk een initiatief te bedenken en 
kijken wie dit verder wil gaan uitwerken. 
Geschreven door: Charles Ottenheijm  

Hofkapel 
De carnaval zit er weer op voor dit jaar.  Ook dit jaar was het weer erg druk voor de hofkapel. 
Het begon met het prinsenbal van de Brookhaze. Dit keer in een nieuwe outfit. Hierna volgde het 
OJB prinsenbal, de prinsenreceptie van de Oelewappers en de Heilige mis, prinsenreceptie van 
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de Brookhaze, de twee bonte avonden, de lagere school, prinsenreceptie van de OJB, de 
optocht en de kinderboerenbruiloft. Een erg druk programma dus, maar erg leuk en zeker wel 
gezellig.  
Enkele punten die vermeld moeten worden:  Na de bonte avond zijn er een paar zo gek geweest 
om ’s nachts de buurt wakker te toeteren bij Ron Smets. Natuurlijk konden enkele leden van de 
raad van elf van de Brookhaze het niet aanhoren en dachten dat ze het beter konden. Maar 
helaas. Dit kun je beluisteren op www.cvdebrookhaze.nl bij nieuws en dan even zelf verder 
zoeken.  
Degene die ervoor gezorgd hebben dat er muziek te horen was met de carnaval zijn:  
Corita van Megen, Jan Joosten, Wim Vullers, Sjeng Berkers, Piet Berkers, Han Loozen, Evelien 
Gommans, John Boots, Emiel Verhaegh, Aukje van Dommelen, Marlie Kurvers, Huub Derix, 
Gerard van Bommel, Jan Vullings en William Joosten.  
Vanaf 9 Maart is Sanne Loozen ook lid van de Hofkapel. Zijn er nog meer leden van de Fanfare 
die zin hebben om samen met ons muziek te maken, meld je dan even bij Jan Joosten. Dames 
zijn ook van harte welkom. We zijn inmiddels al met z’n vijf dames. Het zijn dus zeker niet meer 
de “Jongens” van de Hofkapel! 
We hebben met de hofkapel besloten om het hele jaar door te repeteren. De repetities zijn om 
de twee weken op vrijdag avond.  
Verder doet de hofkapel voor het eerst in de geschiedenis mee aan het Vokon toernooi. 
Natuurlijk gaan wij ervan uit dat jullie ons met zijn allen komen aanmoedigen en dat we er dan 
een leuke avond van maken. 
Geschreven door: Marlie Kurvers   

Wist je dat…

 

- Dit alweer de 9e Nieuwsbrief is? 
- We onlangs een vragenlijst over de nieuwsbrief hebben uitgedeeld? 
- Dat we deze graag ingevuld weer retour willen hebben? 
- De uitslag van deze enquête dan in de volgende nieuwsbrief bekend gemaakt wordt? 
- De reacties van de reeds ingeleverde vragenlijsten hoopvol zijn? 
- Dit nog niks zegt over het eindresultaat? 
- We samen met muziekvereniging Egchel het lenteconcert hebben gehouden? 
- Twee weken later het trioconcert in Koningslust hebben gehad? 
- Het moederdagconcert er aan zit te komen? 
- De drumband dit jaar op concours gaat? 
- We dus een druk programma hebben dit jaar? 
- Tussendoor ook nog eens meehelpen met de opening van de kermis? 
- Deze voor de 10e keer wordt gehouden in Koningslust? 
- We er trots op mogen zijn dat de drumband en fanfare gevraagd worden voor het tweede 

lustrum? 
- We daarna van een welverdiende vakantie gaan genieten? 
- De fanfarefeestencommissie dit jaar weer geen vakantie heeft? 
- De organisatie van de feesten gewoon doorloopt? 
- Er dit jaar weer iets spectaculairs op het programma staat? 
- Wat dit is nog niet verklappen? 
- Kom dit zelf maar zien tijdens de feesten? 
- De drumband in aanloop naar het concours op 10 juni een repetitiedag houdt? 
- Iedereen welkom is bij het slotconcert? 
- Je aanwezigheid door de drumband ten zeerste op prijs wordt gesteld? 
- Wij ze veel succes toewensen tijdens hun optredens? 
- Dit alweer de laatste wist je datjes waren voor deze nieuwsbrief? 
- We het fijn zouden vinden als de leden “nog” meer kopie zouden insturen? 
- We dan een nieuwsbrief van en voor de leden hebben? 
- Wij ook open staan voor nieuwe ideeën? 
- Ook deze graag van jullie zouden horen? 
- Ik er nu echt mee ga stoppen? 
- Anders wordt deze nieuwsbrief veel te lang!! 

http://www.cvdebrookhaze.nl
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Nieuw!!!  Nieuw!!!  Nieuw!!!  Nieuw!!!  Nieuw!!!  Nieuw!!!  Nieuw!!!  

Foto’s uit de oude doos 
In deze rubriek willen we elke keer een lid een foto uit laten zoeken waarover hij of zij dan een 
kort verhaaltje bedenkt. Het verhaaltje gaat over de foto en datgene wat hij of zij nog weet over 
die gebeurtenis. Deze keer een foto over het studieweekend dat de fanfare had in de aanloop 
naar het concours in 2004.  

In 2004 zou de fanfare op concours gaan. Om de 
puntjes op de spreekwoordelijke I te zetten, werd er een 
studieweekend georganiseerd.   ’s Morgens werd er in 
kleine groepjes gerepeteerd aan de verschillende 
stukken. Tussen de middag kregen we een goed 
verzorgde lunch aangeboden.  
Na de middag werden de groepen groter, waarna er 
ook een gezamenlijke repetitie plaatsvond. 
’s Avonds hebben we heerlijk kunnen genieten van een 
buffet. Nadat we onze buikejs heerlijk vol gegeten 
hadden, stond er ook nog een avondprogramma te 
wachten op ons. Dit keer geen repetitie, maar een quiz. 
Er moesten verschillende dingen uitgevoerd worden als het uitbeelden van woorden of zinnen. 
Al met al kunnen we terugkijken op een geslaagd weekend. Iedereen heeft het beste gegeven 
en we hebben een mooi resultaat geboekt tijdens het concours! 
Geschreven door: Lieke Lemmen     

Belangrijke data!!! Belangrijke data!!! Belangrijke data!!! Belangrijke data!!!                           
22-04-‘07 Inhalen communicanten 23-06-‘07 Peeltoernooi drumband 

Inhalen jeugdvierdaagse 
25-06-‘07 Laatste repetitie voor vakantie 
28-06-‘07 Bloemenactie 

23-04-‘07 Exercitie voorafgaand aan repetitie. 
Gedeeltelijk gezamenlijke repetitie 
drumband en fanfare. 

30-06-‘07 Opening kermis 
30-04-‘07 Koninginnedag 

Géén repetitie 
01-07 t/m 
31-07-‘07 

Vakantie 

13-05-‘07 Moederdagconcert 06-08-‘07 Eerste repetitie na vakantie 
28-05-‘07 Geen repetitie i.v.m. Pinksteren 20-08-‘07 Halve repetitie i.v.m. 

werkvergadering fanfarefeesten 29-05 t/m 
02-05-‘07 

Anjerloten verkopen 
21-08 t/m 
24-08-‘07 

Opbouwen fanfarefeesten 

24-08 t/m 
26-08-‘07 

Fanfarefeesten  
04-06-‘07 Exercitie voorafgaand aan repetitie. 

Gedeeltelijk gezamenlijke repetitie 
drumband en fanfare. 

17-06-‘07 Peeltoernooi fanfare 
18-06-‘07 Gedeeltelijk gezamenlijke repetitie 

drumband en fanfare. 

27-08-‘07 Afbreken en opruimen 
fanfarefeesten. 
Geen repetitie. 
’s Avonds vaataafdrinken. 

 


