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Beste leden,  

Daar is ie weer! De 10e “Notenkraker” van de Fanfare en Drumband 
EMM uit Koningslust! Dit is de laatste nieuwsbrief voor de vakantie. 
Misschien heb je na de vakantie wel leuke dingen beleefd om te 
vertellen in de nieuwsbrief. Schroom je niet en laat het horen!  

Wat hebben we gedaan?

 
Het moederdagconcert 
Dit jaar was het natuurlijk ook weer eens moederdag. En wat is er op moederdag nou leuker 
dan een moederdagconcert? Niks toch. Daarom werd er een mooi concert gegeven door de 
fanfare en de drumband. Dit vond plaats in het dorpshuis. De drumband opende met 
verschillende mooie stukken waaronder een klein melodisch stukje dat ook op het concours 
gespeeld zal gaan worden. Toen de drumband klaar was kwamen de saxofoonspelers. Dit 
was een eerste optreden met, speciaal voor moederdag ingestudeerde, nummers. Het 
saxofoonoptreden was weer eens iets anders, maar zeker de moeite waard. Nadat ook de 
saxofoonspelers klaar waren, konden ze hun kunstjes vertonen in de grote fanfare, want nu 
was het hun beurt. Ook de fanfare speelde muziek van de bovenste plank op de vroege 
morgen. Het moederdagconcert was pas afgelopen nadat er ook nog een nummer 
gezamenlijk werd gespeeld door alle deelnemers samen. 
Geschreven door: Harm Caelers  

Repetitiedag drumband   
Omdat de drumband op concours gaat is er op zondag 10 juni jl een repetitiedag geweest. 
Voor sommigen erg vroeg werd er om 09.00 uur begonnen met opbouwen. Er werd deze 
hele dag geoefend voor het concours van 23 september a.s. Om het maximale uit deze dag 
te halen kwam de instructeur van het drumcorps uit Overloon meehelpen. De groep werd 
eerst in twee gedeeltes opgesplitst, en na een pauze wisselde de instructeurs van groep. 
Uiteindelijk werd er van de twee groepen één groep gemaakt. Nadat er ook goed geoefend 
was met iedereen samen, kon er om 18.00 uur een slotconcert worden gehouden. Alle 
concoursnummers werden uitgevoerd. Dit ging al vrij aardig, en het resultaat van de dag 
was al duidelijk merkbaar. Natuurlijk was er in alle pauzes iets lekkers zoals bijvoorbeeld: 
heerlijke vlaai, een ijsje, soep met broodjes en een lekker glas drinken. Op het einde van de 
dag heeft de drumband ook nog gezamenlijk friet gegeten bij café-zaal-Juliana. 
Moe maar voldaan keerden de instructeurs en muzikanten huiswaarts na een lange 
muzikale dag. 
Math en de boys, veel succes met de verdere voorbereidingen. 
Geschreven door: Harm Caelers   

Wat staat ons te wachten?

 

Fanfarefeesten 
In het weekend van 24, 25 en 26 augustus gaan de fanfarefeesten beginnen. Het 
programma is ingevuld. Het belooft weer een geweldig feest te worden.  
Op vrijdag staat de band “D-vision” op het podium, een jonge groep die steeds meer naam 
begint te krijgen. In het voorprogramma de meidengroep “Sirius”. Zij staan aan het begin van 
hun carrière.  
Zaterdagmiddag is er geen activiteit in de tent. ’s Avonds zullen “de Spikes” het publiek weer 
vermaken. Met hun veelzijdige programma en show weten zij als geen ander hoe ze het 
publiek moeten bespelen.  
De zondagmorgen begint traditiegetrouw met de heilige mis. In verband met de voetreis van 
Wim van Dommelen zal ons kerkkoor dit jaar niet kunnen zingen. De muziek tijdens de mis 
wordt nu verzorgd door ons eigen koor Konzagro. Zij zijn al druk bezig met de 
voorbereidingen. Daarna begint het Fruhshoppen met de Breethaler uit Maasbree en de 
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Heimatkapelle uit Meijel. Ook zij zijn graag geziene gasten tijdens de fanfarefeesten. Een 
garantie voor sfeer en gezelligheid. Hierna begint er een heuse “Batlle of de keten”. Een 
geweldige competitie is er in elkaar gezet waar iedere keet, vereniging, vriendengroep of 
andere samenstelling aan kan deelnemen. De uitnodigingen zullen binnenkort worden 
verspreidt. Deze zondag belooft een waar spektakel te worden. Niet alleen voor de 
deelnemers, maar ook voor het publiek zal dit een zondag worden waar nog lang over wordt 
nagepraat.  
De organisatie is nu bezig met de laatste puntjes op de i te zetten. Een onderdeel hiervan 
zijn de werklijsten opmaken. Tijdens de repetities hebben de blanco lijsten op de 
bestuurstafel gelegen. Hier heeft iedereen zijn voorkeur kunnen uitspreken. Verder is men 
druk bezig met het programmaboekje en de sponsoring. Weten jullie iemand uit de 
omgeving die aan de sponsoring wil deelnemen, neem dan contact op met William Joosten. 
Houdt dit weekend vrij en zorg dat je er bij bent.   

Interview met: Huub Derix

 

Hoe heet u, en wat is uw beroep en leeftijd. 

 

Mijn naam is Huub Derix, en ik ben nòg 59 jaar. Ik word wel bijna 60. Van beroep ben ik 
muziektherapeut, maar op 1 augustus ga ik met de VUT.  

Bent u getrouwd?

 

Ja, ik ben getrouwd met Annie Coppers.  

Hoelang bent u al lid van de vereniging?

 

Ik ben lid vanaf ongeveer 1972. Voordat ik bij deze vereinging 
kwam ben ik ook nog lid geweest van Sint Cecilia uit America. 
Hier was ik lid vanaf 1961.  

Op welke manier bent u in contact gekomen met onze 
vereniging?

 

Ik ben via Sjoesterke zijn vader (William zijn vader) in contact 
gekomen met deze vereniging. Hij was toentertijd een collega 
van me bij stichting Daelzicht.  

Komt u uit een muzikale familie? Bespelen meerdere 
familieleden een instrument of zijn ze op een andere manier 
met de muziek bezig?

 

Ja, ik kom uit een best wel muzikale familie. Al mijn zussen 
zingen en verder zitten/zaten mijn broers bij een fanfare.  

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

 

Ik vind dat ze best goed met elkaar samenwerken. Ze zijn steeds meer naar elkaar toe aan 
het groeien en dat is ook goed. Vroeger waren het wel echt twee aparte groepen, maar de 
laatste 10 jaar wordt er steeds meer samen gedaan. Dit moet zo doorgaan, want uiteindelijk 
maakt eendracht macht.   

Heeft u bepaalde voorkeuren qua muziek en vindt u  dat deze muziek ook voldoende 
gespeeld wordt?

 

Ik vind het vooral leuk als we muziek maken die de mensen van Koningslust herkennen. 
Degene die luisteren moeten het leuk vinden. Dat vind ik belangrijk. Ik vind het leuk als we 
popmuziek spelen, maar ook rustige nummers kunnen af en toe heel mooi zijn. Ik houd niet 
echt van die hele zware muziek, maar gewoon luchtige muziek is perfect.  

Wat vindt u leuk in het maken van muziek? Zijn er ook dingen die u niet leuk vindt?

 

Samen iets doen, is wat ik leuk vind aan muziek maken. Bovendien kun je alles in de muziek 
kwijt. Als je bijvoorbeeld boos bent kun je flink op de trom slaan, en dan koel je weer een 
beetje af. Ik vind eigenlijk dat er helemaal geen mindere kanten aan het maken van muziek 
zitten.  
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Heeft u naast het maken van muziek nog meer hobby’s? Kunt u die hobby’s goed met elkaar 
combineren of levert dat wel eens problemen op doordat u moet je kiezen?

 
Naast muziek maken, ga ik ook vaak wandelen, fietsen en natuurlijk spelen met de 
kleinkinderen. Vooral dat laatste vind ik geweldig. Op de maandag staat gewoon de 
repetitie, dus die maandagavond die blijft gewoon vrij. Hierdoor heb ik dus geen problemen 
met het combineren van mijn hobby’s  

Besteedt u veel tijd aan oefenen naast de gebruikelijke repetitie?

 
Nee, als je het eenmaal kent hoef je het niet meer te oefenen. Vroeger was het nog wel 
eens lastig toen ik nog geen noten kende. Die moest ik me toen zelf leren en daarvoor heb 
ik wel eens geoefend.  

Heeft u binnen de fanfare of drumband nog meerdere “bijbaantjes” en zo ja welke?

 

Ja, ik zit in de “commissie concertreis”.  Verder zit ik ook nog bij de hofkapel waar ik ook 
penningmeester van ben. Vroeger heb ik ook een aantal jaren in het bestuur gezeten, maar 
dat was moeilijk te combineren.  

Zou u  in de toekomst nog iets willen betekenen in de fanfare of drumband? (bijvoorbeeld 
bestuurslid, of iets mee organiseren)

 

Ja, maar dat ligt wel aan de tijd die ik heb, en natuurlijk ook aan de gezondheid.  

Zijn er dingen die u wilt veranderen in de vereniging?

 

Nee, eigenlijk niet. Ik vind dat we een leuke kundige dirigent hebben. Hij hoort af en toe 
dingen die bijna niet te horen zijn, zelfs niet als je erop let. Verder vind ik dat we een goed 
bestuur hebben. Ik kan geen dingen bedenken die ik zou willen veranderen. Alles is prima.  

Vindt u het niveau dat we spelen hoog genoeg of te laag?

 

Ik vind het hoog genoeg zo. Iedereen kan het nu spelen, van jong tot oud. We hebben ook 
te maken met een groep met enorme leeftijdsverschillen. We kunnen wel een beetje hoger 
spelen maar dat heeft toch geen nut. Als je met een tafeltennisteam in een competitie bent 
ingedeeld waar je telkens kansloos met 10-0 verliest is er op den duur ook niks meer aan. 
Dan kun je toch veel beter in een competitie spelen waar je iedere wedstrijd kunt winnen, 
maar ook verliezen.    

Vindt u dat er naast de muziek voldoende activiteiten georganiseerd worden?

 

Ja, er is nu genoeg te doen. Wat ik wel jammer vind is dat we niet meer met de jeugd naar 
een pretpark gaan. Dat was altijd heel gezellig. Dat zou ook niet ieder jaar hoeven, maar om 
eens in de 2 of 3 jaar te gaan zou best leuk zijn.  

Wat is u lievelingseten?

 

Boerenkool met worst, en erwtensoep. Eigenlijk lust ik alles. Alleen rode bieten die hoef ik 
niet.   

Ga je wel eens op vakantie en waar naar toe?

 

Ik ga steeds meer op vakantie. We gaan ook soms op fietsvakantie. Vanaf dat de kinderen 
niet meer meegaan zijn we meer cultuurreizen gaan maken, naar allerlei landen en steden. 
Ik ben al op vakantie geweest in onder andere Thailand, Marokko, Italië en Spanje.  

Vertel eens iets over uw lievelingsmuziek.

 

Mijn lievelingsmuziek is natuurlijk Rowen Hèze, en ik heb er ook alle cd’s van. Ik kom 
namelijk uit America. Ik ben al eens af en toe naar de schouwburg geweest waar Rowen 
Hèze optrad, en dat vind ik schitterend. Ik ga wel niet meer naar die feesttent, waar het bier 
je om de oren vliegt. Verder vind ik Normaal leuk, en countrymuziek.    

Heeft u verder nog op- of  aanmerkingen die u nog even kwijt wilt?

 

Nee, ik vind het hartstikke gezellig bij de fanfare, en ik hoop nog jaren muziek te kunnen 
maken en luisteren.  
Geschreven door: Elly Ottenheijm en Harm Caelers   
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Overige

 
Peeltoernooi fanfare 
Helaas gingen we dit jaar niet naar het Peeltoernooi. Dat kwam door afmeldingen en 
vakanties. Hierdoor was de bezetting niet compleet. 
Het is wel jammer dat we niet mee doen want zo lopen we het enige beoordelingsconcert 
van dit jaar mis. Ondanks dat het Peeltoernooi vanaf januari op de kalender staat zijn we 
niet in staat om hieraan deel te nemen. Lang hebben we aan stukken geoefend die we nu 
niet kunnen laten beoordelen. Volgend jaar gaan we weer flink aan het oefenen en dan 
hopen we het programma dat in het begin van het jaar wordt ingezet ook kunnen voltooien.  

Marcheren 
Het is de bedoeling dat de fanfare en de drumband in de toekomst vaker samen gaan 
marcheren. Dit is om beter te oefenen, zodat we uiteindelijk veel beter kunnen marcheren. 
Om het iets te vergemakkelijken heeft instructeur Math Janssen een schema-tje gemaakt, 
dat iedereen uit kan knippen. Als we dan gaan marcheren kan dit briefje als spiekbriefje 
gebruikt worden totdat iedereen het uit het hoofd kan.    

In houding zetten:

    

Halthouden:

 

(let op)      2 keer 2 slagen grote trom

 

1 slag grote trom

    

Tamboer-maître 
(nu) hoofd recht    Commando plaats rust

 

Tamboer-maître    2 slagen grote trom

 

Commando houding

    

(en nu) Linkerbeen optillen en 
2 slagen grote trom

    

opzijzetten 
(en nu) Linkerbeen optillen en   (dit is de eerste rust)!

 

Bijzetten     Tambour-maître 
Tambour rechtsvoor stick shots  Commando rust

 

Tamboer-maître    1 slag grote trom

 

Commando voorwaarts

   

Door de knieën zakken  
2 keer 2 slagen grote trom

 

Aanmarcheren 
Geschreven door: Harm Caelers  

Conclusie enquête 
De enquête is uitgegeven aan alle leden van fanfare en drumband EMM. Helaas zijn er 
maar 19 enquêtes ingeleverd. 
Over het algemeen is men wel tevreden over de nieuwsbrief. Een minderheid wil de 
nieuwsbrief alleen digitaal ontvangen. 3/4 leest alleen de stukken die ze interessant vinden. 
Ongeveer een zelfde aantal wil meer foto's in de nieuwsbrief. Slechts 1 persoon vind dat er 
overbodige dingen in de nieuwsbrief staan. Verslagen van concerten zijn namelijk te lang en 
toch al geweest.  

Er zijn toch nog enkele zaken die men mist. Meer amusement en een duidelijke omschrijving 
van aankomende concerten. Een kwart vindt dat er iets mag veranderd worden. Dit varieert 
van het logo, de kleur tot de naam. En er mag meer amusement in voor komen. 
Allen vinden de verspreiding zoals die nu is voldoende. Als gemiddeld eindcijfer wordt de 
nieuwsbrief met een 7,58 gewaardeerd. Alle commentaren zijn in de uitslag enquête na te 
lezen.  
Als commissie PR is dit een eerste bewijs dat we redelijk goed bezig zijn met deze 
nieuwsbrief. Uiteraard zullen we aan de mindere scores gaan werken om ook die te 
verbeteren. Jammer vinden we het dat maar 2 van de 19 mensen wel een bijdrage zou 
willen leveren. De nieuwsbrief is voor jullie en moet ook van jullie worden. Daarom toch het 
verzoek om actiever deel te nemen aan de samenstelling hiervan. 
Geschreven door: Charles Ottenheijm  
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Informatie concertreiscommissie 
Enkele leden zijn op 16-juni naar Bad Munster am Stein-Ebernburg (http://www.bad-muenster-
ebernburg.de/) geweest om deze locatie te bekijken als doel voor de concertreis. Hier is een locatie 
bekeken voor een concert, en 2 jeugdherbergen. Op 15 en 16 september gaat de 
concertreiscommissie een weekend naar Bad Munster am Stein-Eberburg om de concertreis verder 
voor te bereiden. Foto’s van deze locatie staan op www.emm.homedns.org.  
Geschreven door: Piet Berkers  

Limburgse Bond van Tamboerkorpsen 
De Limburgse Bond van Tamboerkorpsen heeft een (gratis) maandelijkse digitale 
nieuwsbrief. Leden van verenigingen, jong en oud, die daar belangstelling voor hebben, 
kunnen zich aanmelden via de website van de LBT. Het adres is www.l-b-t.nl Ga op de 
website naar het menu "Nieuws" en vervolgens naar "Aanmelden nieuwsbrief". 
Geschreven door: Charles Ottenheijm   

Wist je dat…

 

- dit alweer de 10e Nieuwsbrief is? 
- dit de laatste nieuwsbrief voor de vakantie is? 
- de resultaten van de enquête over de nieuwsbrief bekend zijn? 
- we erg weinig enquêteformulieren teruggekregen hebben? 
- we dit wel jammer vinden. 
- we zo geen goed beeld krijgen van jullie gedachten. 
- we de volgende keer dus op meer reacties van jullie hopen!! 
- de repetitiedag van de drumband er weer op zit? 
- ze op die dag veel gerepeteerd hebben? 
- de gezelligheid ook op die dag hoog in het vaandel stond? 
- er weer geholpen is in de manege? 
- de Anjerloten weer verkocht zijn door onze leden? 
- het moederdagconcert weer geslaagd was? 
- Huub Derix de laatste voor de vakantie was die geïnterviewd is door onze vaste 

reporters Elly en Harm? 
- er een puzzel in de nieuwsbrief staat? 
- de oplossing in de volgende nieuwsbrief bekend gemaakt wordt? 
- de volgende nieuwsbrief na de welverdiende vakantie uitkomt? 
- we nu dus eerst gaan genieten van de vakantie? 
- we weet beginnen met repeteren op  

Sudoku  

2    1             

 

9          3       

   

4        1    6   

              

5     1  7      9  4 

 

4        2        5 

 

7  3    4  9    2     

            

5    1        8   

       

6          2 

              

7    6 

http://www.bad-muenster-
ebernburg.de/
http://www.emm.homedns.org
http://www.l-b-t.nl
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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.                       

Geschreven door: Rosan Verhaegh    

Belangrijke data!!! Belangrijke data!!! Belangrijke data!!! Belangrijke data!!!           
                  

23-06-‘07 Peeltoernooi drumband 
Inhalen jeugdvierdaagse 

20-08-‘07 Halve repetitie i.v.m. 
werkvergadering fanfarefeesten 

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

21-08 t/m 
24-08-‘07 

Opbouwen fanfarefeesten 

30-06-‘07 Opening kermis 24-08 t/m 
26-08-‘07 

Fanfarefeesten  
01-07 t/m 
31-07-‘07 

Vakantie 

06-08-‘07 Eerste repetitie na vakantie 
27-08-‘07 Afbreken en opruimen 

fanfarefeesten. 
Geen repetitie. 
’s Avonds vaataafdrinken. 

 
Hier begon het voor veel leden van de drumband; hun 
eerste echte optreden! Dit was de voorspeelmorgen in 
1997. Hun leraar toen was Vincent Cox. Het valt wel 
op dat veel leden, 5 om precies te zijn, die hier op de 

foto te zien zijn, nog steeds lid zijn van de 
vereniging. Als je nagaat dat de blokfluiters van dat 
jaar met 16 man waren, waarvan er nog maar 4 zijn 

overgebleven, is het wel knap! 


