
Beste leden, 
 
Hier weer even een update van de afgelopen tijd! 
Na een traditioneel en mooi kerstconcert zijn we weer fris het nieuwe 
jaar ingestapt, met daarin direct het nieuwjaarsconcert voor de 
nieuwe gemeente! In januari zijn de geslaagden gehuldigd voor het 
behalen van hun diploma, hiervoor nogmaals proficiat! In februari 

hebben alle leden goed carnaval gevierd en een serenade aan Prins Marc gebracht. In de 
jaarvergadering is alles weer besproken en bekeken. En natuurlijk hoort bij het nieuwe jaar 
ook weer een nieuwe notenkraker.  
In deze notenkraker staat weer een heleboel informatie, maar ook enkele relaxte onderdelen, 
zoals het interview en een puzzel. Daarnaast zijn er belangrijke data te vinden en andere 
leuke wetenswaardigheden. Laat je ook nu weer verrassen… 
 
 

Wat hebben we gedaan? 
We zijn al weer naar een heleboel dingen toe aan het leven, maar hier nog even een klein 
stukje over wat we allemaal hebben gedaan na de carnaval. 
Het is vrij rustig geweest qua optredens want we zijn allemaal al weer hard aan het werk om 
van het moederdagconcert iets geweldigs te maken! 
Helaas hebben we afscheid moeten nemen van onze erevoorzitter Hay Boots. De begrafenis 
werd opgeluisterd door de fanfare en we hebben op een mooie manier afscheid kunnen 
nemen van Hay.  
Ook hebben we de jaarvergadering weer gehad. Alles is weer uitgebreid besproken en we 
gaan er dit jaar weer een muzikaal jaar van maken! 
Voor een aantal jeugdige leden is de Play-In ook weer achter de rug. Wat net zoals andere 
jaren weer een groot succes was, met Koningsluster inbreng! Dit werd met een prachtig 
concert afgesloten. 
  
 

Wat staat ons te wachten? 
Exercities en serenades 
De komende maanden zullen er weer veel serenades moeten worden gebracht. Vandaar dat 
er maandag 26-04 een exercitie repetitie wordt gehouden. Hier worden de routines die 
tijdens de wintermaanden misschien een beetje zijn verdwenen er weer als vanouds 
ingeslepen. Vervolgens krijgen we dan de kans om de kunst van het exerceren te vertonen 
op Koninginnedag (onder voorbehoud), de 1e communie, de jeugdvierdaagse en misschien 
tijdens de opening van de kermis in Koningslust. Tussentijds zal er op 21-06 nogmaals aan 
de exerceer vaardigheden worden gewerkt. 
Dit jaar viert Jac Berkers samen met zijn vrouw het 50-jarige huwelijk. Dit is voor EMM een 
goede reden om deze feestelijke aangelegenheid op te leuken met een serenade. 
 

Het moederdagconcert 
Dit jaar zal er wederom een moederdagconcert worden gehouden in Koningslust. Het thema 
van dit concert is circus. Dit concert zal een soort opstapje zijn voor het thematoernooi, 
waaraan we in de toekomst ook mee doen. Buiten de fanfare zal er tijdens deze voorstelling 
ook een optreden worden verzorgd door de dansgarde/showdansgroep. Kortom: een 
spetterend optreden dat zeker een bezoek waard is. 
  

Peeltoernooi fanfare 
Nadat de fanfare het prestigieuze “Meister Rongen peeltoernooi” enkele jaren heeft 
overgeslagen zal er dit jaar weer meegedaan worden. Voor de drumband geldt echter 
precies het omgekeerde. Zij doen dit jaar niet mee. Op 13-06 trekt de fanfare erop uit om op 
dit beoordeelde concert een goede score te behalen. Natuurlijk zal hiervoor ook goed 
geoefend moeten worden, maar dat is vanzelfsprekend. 
 



Bloemenactie   
Ook de jaarlijks terugkerende bloemenactie zit er weer aan te komen. Dit is toch een 
belangrijke bron van inkomsten voor de vereniging. Daarom wordt er weer gehoopt op de 
hulp van de leden. 
 

Studiedag 
Op 15 mei staat de studiedag gepland. Deze dag begint rond half 2. Er zullen workshops zijn 
met externe specialisten. Hierdoor is het mogelijk om in groepen te werken en de techniek te 
verbeteren, maar ook aan de stukken uit het repertoire te oefenen. Het repetitiegedeelte zal 
afgesloten worden met een gezamenlijke repetitie van alle muzikanten. Daarna zal rond 
18.30 uur de dag voortgezet worden met een maaltijd, en daaropvolgend een feestje.  
 

Verdere informatie over de bovenstaande zaken wordt gegeven zodra dat nodig is, of er 
meer bekend is. 
 
 

Overig 
Nieuws uit het bestuur… 
In het bestuur genieten we nog na van de goed verlopen jaarvergadering. In deze roerige 
bestuurstijd is het prettig dat de vereniging zo vol drive en enthousiasme zit. Na een wat 
moeilijker verlopen jaar geeft dat weer alle energie er vol tegen aan te gaan. Zoals bekend 
zal Wim tot aan de zomervakantie helaas een stapje terugdoen  in verband met zijn drukke 
werkzaamheden in de Sprunk. Zijn vele werkzaamheden binnen het bestuur worden zoveel 
mogelijk onder andere bestuursleden verdeeld. Daarnaast heeft John jammer genoeg zijn 
penningmeesterschap neergelegd. We verliezen hiermee een uitstekende penningmeester 
die de afgelopen jaren van grote waarde is geweest voor onze club. Het zal moeilijk worden 
om voor hem een vervanger te vinden. Indien er leden zijn die ons een tip kunnen geven, 
graag!  
Intussen zitten we midden in een aanpassing van werkwijze. Het bestuur gaat meer werken 
met draaiboeken en volgens een jaarkalender waarin alle stappen als een soort checklist 
beschreven staan. De bedoeling is dat ook de verschillende commissies dit gaan 
overnemen, zodat het makkelijker wordt om zaken te organiseren en beter op elkaar af te 
stemmen. In onze muzikale plannen laten we ons vooral inspireren door het Tielen-toernooi 
oftewel TEMA-toernooi. Het Tielentoernooi is dit jaar dan niet doorgegaan maar we hebben 
er wel wat zaken van geleerd en meegenomen. Zo wordt het komende moederdagconcert 
een eerste stap om meer dan alleen muziek te maken. Voor de eerste keer wordt op deze 
manier samengewerkt met de showdansgroep en ook hebben we een jongleur in ons 
midden. Zo willen we dit soort zaken steeds meer uitbreiden met als eindpunt het 
Tielentoernooi 2012. De weg daar naar toe moet zeker zo leuk zijn als het toernooi zelf. 
Vooral van onze jeugdige leden komt al veel inbreng. Samen met de ervaring van de oudere 
leden staat ons nog veel moois te wachten! 
  
 

Interview met... Thei Schreurs...!!! 
Wat  is uw naam? 
Thei,”opa” Schreurs 
 

Bent  u getrouwd en heeft u kinderen? 
Ja ik geloof het wel hè! Ik ben de man van Ad, vader en trotse 
opa van 6 kleinkinderen. 
 

Wat zijn uw hobby’s? 
Paardensport,  dit is altijd al mijn passie geweest. Vroeger als 
ruiter en nu alleen nog aangespannen.  Verder wandel ik ook 
graag. 
 

Wat is uw favoriete eten? 
Ik eet alles mijn vrouw is namelijk een echte keukenprinses! 



Uw  Favoriete vakantieland? 
Dit is Oostenrijk, ik kom ook niet veel verder want Ad durft niet te vliegen. Haha! 
 

Hoelang bent u al lid van de fanfare? 
Ik ben lid sinds 1969 dit zijn dus 41 jaar. 
 

Wat  vond u van de huldigingen van de jubilarissen? 
Een goed  iets. Ook omdat de jeugd eens in het zonnetje gezet wordt. Zij moeten ook 
gewaardeerd worden.  
 

Wat  vond u een van de hoogtepunten in de fanfare?. 
In 1970 kwam het er dan eindelijk doorheen. De organisatie van de eerste fanfarefeesten. Dit 
was toen nog bij ons aan de boerderij. In die tijd was het bestuur wat ouder  en voorzichtiger 
dan nu. Hay Boots en ik hebben dan ook hard moeten knokken om dit voorstel erdoorheen 
te krijgen. Maar ik ben blij dat het ons gelukt is.                                                 
 

Wat vind u een noodzakelijk iets dat zeker behouden moet worden? 
We hebben in al die jaren vaak moeten vechten voor leden te houden. Dus ik vind het al 
prachtig dat we in deze kleine gemeenschap zo‟n muziekvereniging hebben. Dit wil ik dan 
ook behouden. 
 

Hoe ziet u de toekomst van de vereniging? 
Ik ben zelf gaan spelen op 48jarige leeftijd door ledentekort (zonder spijt). Dit wordt snel een 
probleem in ons kleine dorpje.  Zolang het ledenaantal goed blijft zie ik de toekomst zeer 
zonnig in.  
 

Wat vind u dat er verbeterd kan worden? 
Dit is iets wat ik in het bestuur ook altijd ben blijven zeggen: Discipline! 
Met kleding, hiermee bedoel ik schoenen en strikje maar ook in het repetitiebezoek.  
Het zou een hele verbetering zijn als dit er iets meer was.  
 

Wilt u graag nog wat kwijt aan de drumband of fanfare? 
Ga door met wat jullie doen en blijf er plezier in houden! 
 
 

Belangrijke data!!!               Belangrijke data!!!               Belangrijke data!!!.  
 

April 2010 

Ma 26-april Exercitie repetitie  

Mei 2010 

Za 1-mei Serenade 50-jarig huwelijk Jac 
Berkers 

Za 15-mei Studiedag 

Ma 24-mei Geen repetitie i.v.m. 
Pinksteren Zo 2-mei 1ste communie 

Zo 2-mei Generale repetitie Vr 28-mei Bestuursuitstapje, met 
aanhang Zo-9-mei 19:00 Moederdagconcert 

(fanfare, drumband & 
jeugdorkest) 

Za 29-mei Kreato-manifestatie in Karken, 
met wereldrecord blokfluiters 

Juni 2010 

Zo 13-juni Peeltoernooi Fanfare  Za 26-juni Inhalen jeugdvierdaagse 

Ma 21-juni Exercitie repetitie 

Juli 2010 

Do 1-juli Bloemenactie Ma 5-juli Geen repetitie i.v.m. Kermis 
Koningslust 

Za 3-juli Opening kermis (onder 
voorbehoud) 

Ma 19-juli Laatste repetitie voor de 
vakantie 

 
 
 



Jarigen 
Ellen Boots (11-4) Bart Smets (20-5) Jan Vullings (25-6) 
Harm Caelers (3-5) Rob Smets (20-5) Dide Heesen (1-7) 

Emiel Verhaegh (3-5) Elle Schreurs (6-6) Lynn Jeuken (6-7) 
Ivo Steegs (4-5) Wim van Dommelen (14-6) Juul Joosten (9-7) 

Sem Heesen (6-5) Rens van Dommelen (19-6) Sanne Loozen (11-6) 
Koen Ottenheijm (12-5) Jac Berkers (21-6) Wiel Joosten (12-7) 

Jan Joosten (18-5) Vinnie Peeters (21-6) 
 

Allen van harte gefeliciteerd en maak er een mooie dag van! 

Mocht jouw verjaardag niet in dit lijstje staan maar ben je wel jarig tussen 11 april en 12 juli, geef dit dan alsjeblieft even door 
aan de pr-commissie. Ook als de geboortedatum die achter jouw naam staat niet klopt hoort de pr-commissie dit graag. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
***Puzzel ***         ***Puzzel ***         ***Puzzel***          ***Puzzel***         ***Puzzel*** 
 

 

Ze zegge … 
 
 

… Auch hoorte veer zegge dat de 
drumbend mit wilt goon doon aan Aidols. 
Hieveur hebbe ze de bekinde 
Kuningsluster helrocker Jannes van de 
Brentjes aangetrokke. Dat sjient unne 
volledig zellef-gemaakte muzikant te 
zeen dae veul kint. Zoë haet „r zichzellef 
tromme geliërd, mer auch de deepe 
gitaar en ut kiebord. Daoneve haet 
Jannes veul ervaring in unne echte 
rockbend. Wienië ze de veurbereidinge 
veur de audities goon starte is bie ut ter 
perse goon van dit nummer nog neet 
bekint… 

… dat Nick bie de drumbend un 
stepke truuk geit doon, umtot hae 
ut te druk haet mit wiirreke en 
andere hobbies. Jaomer dat „r 
ziene trommelstekskes effe moot 
laote ligke, mer dan krieg hae 
waal get mie tied um mit ziene 
groëte stek te blieve zweie… 


