
 

11-April-1945 
 
Het is voorjaar 1945. de bevrijding is een feit. Nu 
het lente wordt komt het normale leven op gang. 
Willem Joosten (De ‘Sjoester’), voorzitter dan de 
zangvereniging heeft ideeën om een muziek 
vereniging op te richten. 

 
Zangvereniging Koningslust 

 
Op woensdag 11-april-1945 vindt er een 
vergadering plaats waar leden van de 
zangvereniging present zijn en tevens iedere 
muziekliefhebber welkom is. Met algemene 
stemmen wordt besloten de zangvereniging op 
te heffen, en een fanfare op te richten. 

Fanfare EMM Koningslust 
 

 

11-April-2015 
 
Het is najaar 2014, er wordt een commissie 
opgericht om op gepaste wijze het 70 jarig 
bestaan te vieren. Na veelvuldig overleg wordt 
besloten om te gaan voor de ultieme fun. We 
gaan met zijn allen een dag naar de Efteling, niet 
om muziek te maken, maar om plezier te maken. 
 

 
Met water en vuur spelen 

 
Na een fun-dag in de Efteling een lekker buffet in 
de Sprunk, en achteraf nog een pilsje. 
 

 
Honger! 

Editie 24, April 2015 

Jubileum Editie 

70 Jaar EMM 
 

Deze Jubileum uitgave van de Notenkraker staat helemaal in 
het teken van het 70 jarig bestaan van Fanfare en Drumband 
Eendracht Maakt Macht. 
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Sjeng Berkers 
70 jaar lid 

 
Op een regenachtige middag, mag ik me 
verheugen op een interview met Sjeng Berkers. 
Samen met zijn vrouw Jo zitten we gezellig in de 
woonkamer met een lekker bakje koffie en een 
koekje. Spannend, want Sjeng is het enige lid 
van onze vereniging die het allereerste begin 
heeft meegemaakt. Het verhaal van een man 
van het eerste uur: 
 

 
Sjeng Berkers 

 
Eigenlijk was ik te jong: Er was eerst een 
zangvereniging en dat werd een 
muziekvereniging. Via mond-tot-mond reclame 
werden leden gewerfd vanaf 15 jaar. Ik was nog 
14, maar omdat ik in augustus 15 werd, mocht ik 
er toch bij.  
 
Er werd gerepeteerd bij ‘Marie van de Zaal’ en 
kinderen mochten daar niet komen. ‘De Sjoester’ 
was de eerste voorzitter en Corneel Bos 
secretaris. Met een open vrachtwagen van 
Roetje Ghielen werden in Tilburg tweedehands 
instrumenten gehaald. Ze waren ‘goed zat’, want 
er kwam geluid uit. Meester Crijns uit ‘Dörp’ was 
de eerste dirigent. Hij werd betaald met drank. 
Of het oude of jonge klare was, weet ik niet 
meer…..Hij gaf les aan de hele groep, zeker zo’n 
20 man. Maan Hermans van ‘Hermans Piet’ 

blies na een week al alles. Die had echt talent. 
Later moest hij in dienst naar Indië en is daarna 
geëmigreerd. Er begonnen veel mensen, maar 
er haakten er ook veel af. Geen talent….. Dan 
houd je het niet vol….. Ik was lang niet de 
minste. 
 
Debuut Processie 1946: Het eerste optreden 
was al na een jaar. Ik weet het nog goed. We 
speelden tijdens de processie, die trok door het 
hele dorp. We hadden twee marsen. De ene kan 
ik nog zo spelen. Die heette ‘Sancta Maria’ en 
ging heel langzaam. De andere was volgens mij 
‘Eendracht’, maar dat weet ik niet zeker. Het was 
prachtig weer en iedereen had de Mariabeelden 
voor het raam gezet, versierd met bloemen. 
Meisjes in witte jurken strooiden bloemblaadjes. 
Van te voren was afgesproken wie, welk stuk 
van de route, voor haar rekening nam, want de 
hele weg moest vol komen te liggen. 
 

Processie 
 
Slechtste dirigent: Niessen uit Helden 
(‘Stroêspeer’) kwam met Meester Crijns mee om 
het ons te leren. Hij bracht zijn zoon Leike mee. 
Die speelde bij ons in het korps. Het was een 
goede muzikant. Na een paar jaar nam hij de 
leiding over, maar er werd niet naar hem 
geluisterd omdat hij eerst tussen ons in had 
gezeten. Toen moest er weer een andere 
dirigent komen. Eentje van achter Roermond, 
dicht bij Duitsland. “Dae keek lillik”. Hij had het 
figuur en gezicht niet mee. Leike zat weer naast 
me met trompet. Hij vond dit niet zo leuk omdat 
hij weer terug gezet was. “Wedden dat ik de 
dirigent kan raken?”, zei Leike tegen mij. Uit 
frustratie duwde hij de houten pupiter met zijn 
voet om, die precies op de kist van de dirigent 
viel. “Ik geloof dat ze het hier op mijn leven 
gemunt hebben”, was de reactie van de dirigent. 
Hij is niet lang meer gebleven….. 
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Beste dirigent: Eigenlijk is deze (Willem 
Lindelauf) een goeie voor hier. Hij kan ook goed 
met de jeugd omgaan. Deze gaat ook niet op 
concours. Vroeger wilden de dirigenten allemaal 
op concours om te presteren. Was er een goed 
resultaat, gingen ze weer weg om op een andere 
plaats meer te kunnen verdienen. Veel leden 
stopten er dan mee. Deze dirigent is goed. Hij 
neemt iedereen zoals die is en ‘zet niemand in 
de zeik’. 

 
Sjeng met de rest 

 
Blaaskapel: Ik weet niet precies hoe lang die al 
bestaat. Misschien wel al 45 jaar. De mooiste tijd 
was toen Albert (Swinkels) de leiding had. Zijn 
vader Jan speelde ook bij de kapel. Soms waren 
ze het niet met elkaar eens. “Dat blazen…..”, zei 
Albert dan met een lachend gezicht. En dan zei 
Jan: “Dit is de enige plaats waar ik naar mijn 
zoon moet luisteren.” Het was altijd een hele 
hechte groep. En alle aanhang ging altijd mee. 
Als we de hele dag samen met de Carnaval 
hadden gespeeld, werden de instrumenten bij 
Peter Grommen achter neer gezet en gingen we 
gewoon verder met feesten tot er werd gesloten. 
 

 
Sjeng in de blaaskapel 

 
Komen en gaan: Ja, ik heb veel mensen zien 
komen en gaan. Als de jeugd goed mee kan 
spelen en dan naar een andere school gaat, 
gaan ze vaak weg. Ze moeten het toch echt leuk 

vinden willen ze blijven. Die erbij blijven zijn 
uitzonderingen. Net als Anne, die een instrument 
heeft in Vlissingen. Ze oefent nog steeds. Ze liep 
altijd met mij naar huis na de repetitie. Dat zijn 
de echte!  Ook is het niet aan iedereen gegeven 
om solo’s te spelen. Ik kon me eerst altijd aan 
Albert optrekken. Hij speelde gewoon mijn partij 
mee, tot ik het kon. Het verlies van Albert is een 
groot gemis. Het is ook jammer dat ze 
tegenwoordig zo snel een reden hebben om niet 
te komen repeteren. Ik was jaren nummer 1 met 
het repetitiebezoek. Nu ben ik zelf ook gestopt. 
Het is goed zo. Maar ik speel nog elke dag. Alles 
uit de kop. Emiel kan dat ook. Als je een noot 
speelt, moet je al aan de volgende noot denken. 
Dat is ‘oeht de kop speule’. 

 
Sjeng: Oeht de kop speule 

 
Dan wordt het Instrument uit het koffer gehaald. 
Onder het genot van een laatste kopje koffie, 
luister ik samen met Jo nog naar tonen van de 
eerste Processiemars ‘Sancta Maria’en dan nog 
naar het Trio uit de ‘Mars der Medici’. Nog gauw 
wordt een foto gemaakt, terwijl Sjeng speelt. Ik 
besef dat dit een belangrijk moment is. In 
gesprek met het laatste lid vanaf de oprichting 
op 11 april 1945. Een voorbeeld voor alle leden 
en een ‘icoon’ voor de vereniging. 
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Jan Vullings 
50 jaar lid 

 
In 1963 ben ik lid geworden 
van de drumband. Op 
dezelfde dag ben ik gestopt 
met voetballen en meldde 
me daarna direct aan bij de 
drumband. Hier bleek ik 
meer talent voor te hebben. 
Ik had toen niet durven 
zeggen dat ik 50 jaar later 
nog steeds lid zou zijn van           Jan 25 jaar 
onze fanfare en drumband.             geleden 
 

 
Jan Vullings 

 
Eerste concours: Het eerste concours in 1965 
vergeet ik nooit meer, daar marcheerden we met 
8 man sterk. Maar doordat de linkerman vergat 
te keren, liepen wij de jurytent zowat 
ondersteboven. Toch een verdiende 2e prijs met 
116,5 punt. Vanaf toen ging het steeds beter met 
de drumband, onder de bekwame leiding van 
Huub van Eijk 
 
Nieuwe trommen: Op een gegeven moment 
waren de trommen van  de drumband zo 
versleten dat we aan nieuwe toe waren, maar 
daar is geld voor nodig. 3 Zaterdagen op rij 
gingen we drummend door Koningslust om geld 
in te zamelen. Bij iedere deur werd gestopt en 
een serenade gebracht. Het werd erg 
gewaardeerd door de mensen en werd een groot 
succes. Met de nieuwe trommen ging het steeds 
beter en we klommen van de 3e divisie naar de 
1e divisie. Maar toen in 1985 de heer Huub van 

Eijk kwam te overlijden ging het langzaam 
bergafwaarts met de drumband. 

 
Jan en de drumband 

 
Optocht 1985: We hadden als drumband samen 
het idee om op een ludieke manier mee te lopen 
met de Carnavalsoptocht. De accessoires heeft 
iedereen voor zichzelf gemaakt. Deze zijn 
gemaakt van pakjes shag van het merk DRUM. 
Hier hebben we allemaal een jaar lang voor 
gespaard. Ik denk dat diegene die Samson 
rookten, ook maar op DRUM over zijn gegaan. 
Bijna iedereen rookte toen, behalve de jeugd. 
Met stevige plakband werd het in elkaar gezet 
en het bleef ook nog goed zitten. Dit was niet 
voor de prijzen, maar het DRUMmen werd wel 
op de kaart gezet. 

 
DRUMmen 

 
Opleving: Na weer verschillende instructeurs te 
hebben gehad kwam de heer Math Janssen aan 
het roer. Hij wist van de drumband weer een 
hechte groep te maken. Samen met Gerard 
hadden we heel wat te stellen met al die jonge 
drummers en ook met Math… Het was altijd een 
gezellige boel. En in 1998 ging men voor het 
eerst na 17 jaar weer op concours met deze 
’jonge groep’. Het resultaat was een mooie 
eerste prijs. Na 50 jaar kan ik zeggen dat wij nog 
steeds een mooie en goede drumband hebben 
nu onder leiding van Leon Nevels. 



 
1ste Prijs 

 
Trom van de Hofkapel: Ik speel nog steeds in 
de hofkapel. Daar speel ik op de dikke trom. Een 
opvallende trom: rode rand met geel/ blauw 
motief met rode stippen. Zover ik weet is het de 
eerste trom van de fanfare. Zoals hij nu is, was 
hij origineel niet. ‘Twan van Nelle Graad’ heeft 
die ooit geverfd. En aan de buitenkant zit het er 
nog steeds zo op.  

 
Jan en de geverfde trom 

 
Aan een zijkant op het vel was een Farao 
geschilderd en aan de andere kant een Indiaan. 
De trom ging met de blaaskapel van café naar 
café. Bij ‘Chrisse-Tien’ (voormalige Brookhut bij 
Thé Bos) was de trom ook aanwezig. Het 
verhaal gaat dat iedereen op de trom mocht 
spelen en dat er ooit iemand met de klomp door 
het vel heen, heeft geslagen. Het vel is daarna 

geplakt. De Indiaan was aan het vervagen, dat 
zag niet uit. Daarom heb ik er zwarte plastic 
overheen getrokken. Maar de originele vellen 
zitten er nog steeds op. Deze trom is afgelopen 
jaar nog gebruikt bij de sleuteloverdracht in 
Panningen. Ik zit nog vol plannen om ze nog 
eens op te knappen. Wie weet…. Komt het er 
nog een keertje van. Het oude tromkarretje dat 
altijd mee ging op straat is er niet meer. Een 
oude kinderwagen heeft die taak overgenomen. 
 
Nieuwe taken: Ik ben ook nog verschillende 
jaren bestuurslid geweest van 1969 tot 1971 en 
van 1976 tot 1988. Ook heb ik nog enkele jaren 
als slagwerker bij de fanfare gespeeld. Nu speel 
ik alleen nog maar met de Hofkapel. Ik vervul nu 
nog enkele kleine taken voor onze vereniging. Ik 
ben beheerder van het instrumentenlokaal en 
verricht wat kleine reparaties.  

 
Een vaandel hoort bij de vereniging 

 
Ook ben ik vaandeldrager van de vereniging. 
Met de opening van het Dorpshuis zag ik Gertie 
Lemmen met het vaandel ‘plaren’ om het netjes 
op te zetten. Toen heb ik me spontaan 
aangemeld om hier in de toekomst voor te 
zorgen. Een vaandel hoort bij de vereniging. Het 
moet gewoon altijd mee. Ik hoop nog lang 
samen met het vaandel mee te kunnen gaan. 
Voor mij zijn de jaren voorbij gevlogen! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuwe Taken



 

Jan Joosten 
40 jaar lid 

 
Op een vroege zaterdagochtend wordt ik vrolijk 
verwelkomd met een kopje koffie door Jan 
Joosten in zijn ouderlijk huis, waar hij nu alweer 
een aantal jaren woonachtig is met zijn partner 
Marion. Niet gek ook dat Jan dan alweer 40 jaar 
lid is van Fanfare EMM. Deze rasechte 
Koningsluster zou de fanfare dan ook voor geen 
goud kunnen missen.  

 
Jan Joosten 

 
Hoe is het begonnen: Als ik hem vraag hoe het 
voor hem allemaal is begonnen, wijst Jan al 
gauw naar de foto die hij voor me klaar heeft 
gelegd en zegt: Daar heb ik waarschijnlijk de 
bugel van mijn vader vast. Hij was 8 jaar oud en 
zijn vader was actief lid in de vereniging. Niet 
alleen pap was lid, maar de hele familie was gek 
op muziek maken. Op een bepaald moment 
hadden ze zelfs met 9 personen van de familie 
een vaste repetitie op zaterdag. Om het 
compleet te maken hadden ze ook nog het 
slagwerk in huis, want Jan zijn zussen zaten bij 
de drumband. 
 
Noten lezen: Jan zelf begon bij de fanfare met 
de bugel. Van noten lezen was toen nog geen 
sprake. Alles werd op gehoor gedaan. Lessen 
krijgen zoals tegenwoordig zat er toen nog niet 
in. Oudere leden verzorgden persoonlijke lessen 
bij de nieuwe leden, en zo zorgden zij voor 
goede begeleiding op maat. Eén keer in de week 
was er dan ook nog bugelrepetitie. Deze was in 
de kantine van Boots. Hier konden de bugels 
dan meer op elkaar ingespeeld worden. 
 

Als er dan repetitie was met iedereen bij Frits 
Fleuren in Zaal Juliana, dan was Jan uiteraard 
fanatiek. Niet alleen tijdens de repetities, maar 
vooral na de repetitie. Dan werd er met een 
gezellig groepje tot in de late uurtjes 
gepraat/gedronken.  

 
Jan, tot in de late uurtjes 

 
Iets wat Jan tegenwoordig wel wat mist. Vooral 
ook die klik tussen fanfare en drumband. Die is 
iets verwaterd. Dit heeft waarschijnlijk ook te 
maken met de vorige twee dirigenten die mekaar 
niet echt lagen. Hopelijk komt die klik nu weer 
meer, en kunnen we wat vaker samen muziek 
maken. We zijn tenslotte een vereniging. Dan 
blijven er hopelijk ook weer meer hangen om 
gezellig na te praten. 
 
Presteren: Wanneer ik vraag waar echt de 
verschillen tussen nu en vroeger liggen. Dan 
heeft Jan wel een duidelijk antwoord. Vroeger 
werd er alleen maar naar de prestatie gekeken. 
Iedere vier jaar moest er op concours gegaan 
worden.  

 
 Jan op concours in Roermond 
 
Dit heeft toen zeker een aantal leden gekost. Nu 
is dat gelukkig niet meer. Daarvoor is de groep 
ook te klein geworden. Prestatie leveren is ook 
niet het belangrijkste zegt Jan, laten we vooral 
het plezier erin houden met zijn allen, dan 



kunnen we nog een hele tijd vooruit. Dat verschil 
van toen en nu is ook te horen in de muziek. 
Waar er vroeger wel mooie stukken waren. 
Waren het vaak zware, en voor de leek vaak 
rommelige, stukken die gespeeld werden. Daar 
zijn het nu vaak hele herkenbare stukken die 
meer mensen aanspreken.  
 
Blaaskapel: Bij het stukje plezier wat Jan 
voortdurend laat terug komen, komt er nog een 
ding de hele tijd naar voren. De Blaaskapel. 
Vanaf het begin dat Jan bij de fanfare zit, is hij 
ook betrokken geweest bij meerder 
blaaskapellen.  

 
Jan en de blaaskapel 

 
Waar hij nu met de Happy Togethers 
voornamelijk nog met de carnaval speelt, was 
dat vroeger wel anders. Met de verschillende 
blaaskepellen waar Jan lid van is geweest 
werden meerdere feestjes afgegaan om muziek 
te maken. Ook hier werd er na de repetitie 
gezellig nagepraat.  

 
Carnaval 

Dit bleek ook wel als iedereen met de auto heen 
ging en aan het einde van de avond weer met de 
taxi terug ging. Later in de week werd dan 
iedereen met een busje weer afgezet om de 
auto weer op te halen.Jan was dus duidelijk 
iemand om een leuke avond mee te hebben, 
maar daarnaast is hij ook nog eens 
bloedfanatiek.  
 
Bloedfanatiek: Naast zijn drukke baantje moet 
hij ook nog ruimte vinden om te repeteren. Geen 
probleem zegt Jan, dan gaat het instrument 
gewoon mee en dan oefen ik wel eens 
onderweg. Dan word ik maar gek aangekeken. 
Zo heeft Jan vaker wel eens een solo gespeeld. 

 
Bloedfanatiek 

 
Dat brengt verantwoordelijkheid met zich mee. 
Je moet er op dat moment wel staan. Ik hoop dat 
meer mensen die verantwoordelijkheid gaan 
nemen en durven te pakken. Het is hartstikke 
mooi om een leuke solo neer te zetten, en het 
geeft een enorme kick. Zo herinnert Jan zich nog 
toen hij 16 was. Hij mocht op het concours een 
solo spelen. Een persoonlijk hoogtepuntje mag 
ik wel zeggen. 
 
Toekomst: Te slotte hoopt Jan in de toekomst 
dat de fanfare nog lang mag blijven bestaan en 
hij hier 
onderdeel 
van kan 
blijven. Hij 
ziet hier een 
rol in tussen 
de drumband 
en de 
fanfare. 
Deze mogen 
best wat vaker samenwerken. Dan komt ook hier 
de gezelligheid die er vroeger na de repetities 
was weer terug. 



Bart en Rob Smets 
25 jaar lid 

 

Aansluitend aan de tweede repetitie na het 
jubileum uitstapje is het de beurt aan Bart en 
Rob Smets om geïnterviewd te worden, een 
goedlachse eeneiige tweeling die beiden al 
ongeveer 25 jaar lid zijn van onze vereniging. Er 
wordt nog even snel een drankje gehaald aan de 
bar, alvorens we mee worden gevoerd naar 
ongeveer 25 jaar geleden. 

 
Bart en Rob 

 
Hoe het ooit allemaal begon in Cafe zaal 
Juliana: Op de vraag hoe ze ooit bij de 
vereniging zijn gekomen blijft Bart het antwoord 
schuldig. Rob weet echter te vertellen dat hij ooit 
naar een meespeelconcert is geweest, toen nog 
gehouden bij Cafe zaal Juliana, dat hem over de 
streep heeft getrokken. Na enige aarzeling geeft 
Bart met een grote glimlach aan dat dit kan 
kloppen, en inderdaad het begin van alles 
vormde. Als vervolgens ter sprake komt waarom 
de keuze is gevallen op het huidige instrument 
blijkt dat Rob als jong jochie liever wilde 
drummen. Van ‘pap’ en ‘mam’ moest hij wel 
eerst noten leren op de blokfluit. Van het een 
kwam het ander en het blokfluiten ging dan ook 
naadloos over in de toetreding tot de fan`fare. 
Dat dit alweer erg lang geleden is blijkt wel uit 
het feit dat Bart wederom aangeeft dat hij het 
zich niet meer kan herinneren. Helaas gold niet 
voor alle toenmalige collega muzikantjes dat 
alles vlekkeloos verliep, want uit een groep van 
ongeveer 16 personen zijn er slechts enkele 
overgebleven, in Bart’s bewoordingen: alleen de 
echte bikkels. 

 
Rob en Bart 

 

Een plekje in de grote fanfare: Vanuit de 
blokfluit zijn zowel Bart als Rob doorgegaan op 
de bugel. Het leertraject bleek niet eenvoudig te 
zijn. Rob vertelt met een glimlach dat het 
vroeger “grote talenten” waren, en dat het 
daarom ook vrij lang duurde voordat ze op 
mochten voor het A examen. Overigens 
mochten ze meteen deelnemen aan het 
herexamen, wat toch resulteerde in het behalen 
van het A diploma. Bart voegt er zuchtend nog 
aan toe: Nee, het talent droop er niet vanaf. De 
leraar van toen raakte gedemotiveerd om verder 
te gaan, net als Bart en Rob zelf. Maar 
uiteindelijk zitten ze toch bij de fanfare voor de 
gezelligheid. Althans, ze hopen dat de rest dat 
ook vindt. Om deze opmerking kracht bij te 
zetten volgt een schaterlach waarbij meelachen 
het enige is dat je in zo’n situatie kunt doen. 
Terug naar serieuzere zaken want wie een blik 
werpt op de fanfare ziet duidelijk dat Rob niet 
meer op de bugel speelt. Dit is voortgekomen uit 
een onderbezetting bij de schuiftrombone en 
omdat er voldoende bugel spelers waren is 
besloten om de instrumentale overstap te 
maken. Natuurlijk vereiste dit weer een hele 
hoop oefening, waarbij onder andere Piet 
Berkers in het begin een belangrijke rol speelde.  

 
Rob of Bart 

 
Met een kwinkslag geeft Rob aan dat er 
vervolgens weer lessen werden gevolgd, waarbij 
het eerder genoemde talent uitstekend van pas 
kwam, maar dat hij hierdoor op muzikaal gebied 
wel gegroeid is. Op de vraag op dit 
succesverhaal Bart nooit aan het twijfelen heeft 
gebracht is het antwoord zonder aarzeling 
meteen: Nee. De reden is dat hiervoor thuis veel 
geoefend moet worden, doorgaans alleen. Voor 
Bart telt naast muziek maken ook het sociale 
aspect zeer zwaar mee, en daarom vindt hij het 
pas echt leuk als het in een groep gebeurt. 
 



Van zware naar herkenbare muziek: De eerste 
dirigent die de leiding had over deze tweeling 
was een oude bekende, namelijk de leraar die 
hen ook het A-diploma heeft helpen halen. Het 
kan dan ook geen verassing zijn dat dit meteen 
de zwaarste periode was. Toch is stoppen nooit 
opgekomen in hun hoofden: Bart merkt op dat hij 
in die periode ook gewoon nooit de moeite wilde 
nemen om te stoppen. Rob voegt toe: Wij zijn 
gewoontedieren en als iets eenmaal in het 
programma zit gaat het er niet zomaar uit. De 
creatieve oplossing die daarom gevonden werd 
was als volgt: We lieten ons gewoon wat minder 
zien, tot het weer leuk werd en we wel weer 
vaker kwamen. Wat dat betreft is het contrast 
met de huidige dirigent groot. Hij speelt leuke 
muziek en accepteert mensen zoals ze zijn. 
Voor de toekomst hopen Bart en Rob dat deze 
trend zich voortzet en dat de vereniging 
toegankelijk blijft voor jong en oud. Leden 
moeten behouden blijven voor de vereniging 
door lichte stukken nu en dan af te wisselen met 
zwaardere werken zodat ook de betere 
muzikanten uitdagingen blijven hebben. Als we 
dan ook nog eens oude leden terug kunnen 
halen zou het helemaal mooi zijn, ook voor de 
ondersteuning van de jonge leden.  

 
Bart of Rob 

 
De naam van Corita wordt genoemd, en 
wederom wordt er gelachen. Tussen deze twee 
dirigenten door heeft de fanfare ook nog onder 
leiding gestaan van Theo, die misschien wel te 
ambitieus was voor wat de vereniging kon 
bieden. Het vertrekken van studerende leden is 
van alle tijden en heeft zijn weerslag op het 
niveau, zeker wanneer de groep relatief klein is. 
Ondanks dit gegeven zijn er toch verschillende 
concours deelnames geweest, en altijd werd dat 
gevierd als een kampioenschap. Ondanks dat dit 
ook al weer even geleden is kan Bart het zich 
voor de verandering eens wel herinneren, al is 
het maar totdat hij begon met jägermeister. 
 
De uitjes: Natuurlijk zijn de uitstapjes ook 
belangrijk. Op het moment van dit interview staat 
de viering van het 70-jarig jubileum nog vers in 
het geheugen. Meteen krijg ik een foto 

doorgestuurd van die bewuste dag, waarop Rob 
op voor hem karakteristieke wijze in een attractie 
zit. Dit terwijl Joke, de vrouw van drummer 
Pieter, het niet meer heeft.  

 
Rob 

 
Naast dit uitstapje worden ook de concertreizen 
meteen aangehaald. Als Rob benadrukt dat dit 
soort activiteiten veel goeds doen voor de 
saamhorigheid tussen de leden begint Bart z’n 
geheugen weer op volle toeren te draaien en wil 
hij nog iets toevoegen. Op de eerste concertreis 
die hij zich kan herinneren kwamen ze in een 
tent terecht waar men ouderwets aan het 
stijldansen was. Het was gezellig en de wijn 
vloeide rijkelijk. De dag erna werd het leuk voor 
de op dat moment nog minderjarige Bart, omdat 
de toenmalige dirigent de hele busreis die naar 
een kerkje voerde, met het hoofd tegen de het 
raam van de bus heeft gehangen. Ditmaal zijn 
de rollen omgedraaid en kan Rob het zich niet 
meer herinneren. Ook de laatste concertreis is in 
de smaak gevallen. Bart mocht eindelijk mee 
genieten van de wijn en als fervent wijndrinker 
heeft hij dit natuurlijk niet nagelaten. Rob geeft 
aan dat hij toch het meest van bier houdt, wat 
geïnterpreteerd kan worden als een hint dat het 
interview lang genoeg heeft geduurd. Met het 
voor hen zo typische gelach begeven beide 
heren zich weer richting de bar om nog even 
gezellig deel te nemen aan het sociale aspect. 

 
Bart



Bas Lemmen 
12½ jaar lid 

 
Basje Lemmen, de ‘Stille Kracht’ van de 
Drumband: Op een donderdagavond, een extra 
ingelaste repetitie, staat de afspraak gepland 
voor het interview met Bas, tijdstip: 18.45 uur. 
Wanneer de interviewer de Buizerd binnen loopt 
zit Bas al klaar op zijn vertrouwde stekkie: ‘Op 
een barkruk aan een hangtafel’. Daar voelt 
‘Basje’ zich veilig, want op de voorgrond treden, 
dat hoeft van hem niet zo gauw. 

 
Bas Lemmen 

 
Het muzikale verhaal van Bas begon op de 
basisschool, met blokfluitles van Meester Theo. 
Toen al werd duidelijk dat Bas meer geschikt 
was voor slagwerk, getuige zijn advies voor 
slagwerk van de docent. Hij was toen de enige 
van zijn klas die de slagwerk-richting op ging. 
Nu, inmiddels een 12,5 jaar lidmaatschap 
verder, is ‘Basje’ op slagwerk technisch gebied 
misschien wel de beste drummer binnen de 
vereniging. Ervaar de het leven binnen onze 
vereniging door de ogen van Bas Lemmen. 
 
Al verschillende leraren versleten: Tijdens de 
muziekles op de basisschool was het al snel 
duidelijk: Slagwerk past beter bij me. Het noten 
lezen en het ‘bloaze op dea fluit’ was geen 
specialiteit van het huis. Volgens Meester Theo 
was ik vooral goed in het ‘horen’. Ik kreeg dan 
ook (gelukkig) een stempel met: “Slagwerk”. 
Zo gezegd, zo gedaan. Ik begon met Kreatoles 
in de Tamboer, ‘det kleine hukske achter bej 

Thijsse’. Mijn eerste leraar was Bas Voorter, dat 
was een goede leraar, al was het maar voor een 
paar weken. Toen kreeg ik alweer iemand 
anders. Dit keer was het Stijn, ‘Dea Belg met det 
rare Sikje’. 

 
Op de voorspeelmorgen 

 
Na 2 jaar mocht ik beginnen bij de 
Jeugddrumband van Math, volgens mij ben ik 
samen met ‘Steeghs’ nog de enige die van dat 
clubje zijn overgebleven. Hier startte mijn 
carrière bij de drumband. Volgens mij was dit 
zo’n 10 jaar geleden. In het begin kreeg ik ook 
nog bijles van ‘Roelie’, die leerde me de fijne 
kneepjes van het vak. Dit was meestal op 
woensdag- of donderdagmiddag. Lekker de 
Variant en de Najade oefenen, tot ik ze ‘oet de 
kop’ kon. 
 
‘Dea stomme theorie, det waas neet mien 
dingk’: Tijdens de opleiding bij Kreato was het 
vanzelfsprekend dat je opging voor examens om 
zo diploma’s te halen. Mijn A-Diploma leverde 
geen echte problemen op, dat heb ik toch vrij 
goed behaald. De problemen begonnen eigenlijk 
bij het B-Diploma. De praktijk was niet zo 
moeilijk, maar de theorie des te moeilijker. 
Uiteindelijk ben ik drie keer opgegaan voor mijn 
theorie, maar helaas bleek in mijn geval het 
bekende spreekwoord niet op te gaan. Hierna 
ben ik gestopt met examens.  

 
In de Drumband 

 
Door mam ben ik toch door blijven gaan met de 
lessen bij Kreato. Mam regelde alles wat betreft 



het drumgedeelte voor Kreato, en nam zitting in 
het bestuur van de vereniging. Mijn laatste leraar 
bij Kreato was Guido, grappige man was dat. 
Vooral zijn accent kan ik me nog goed 
herinneren. Op een gegeven moment werd ik zo 
goed, dat hij het zelf niet meer kon voordoen wat 
ik moest spelen. Toen de lessen op waren, ben 
ik gestopt. Op dat moment zat ik praktisch 
voorbij het D-Diploma. 

 
Op de Pauken 

 
‘Ik zeen Math nog vallen in dea bus’: 
Inmiddels heb ik bij de drumband al enkele 
concoursen meegemaakt. Mijn eerste was in 
Zuid-Limburg ergens. Ik weet nog dat we met de 
bus erheen gingen. Volgens mij haalden we toen 
de 1e prijs! Wat ik nog goed weet is de speech 
van Math op de terugweg in de bus. Op een 
gegeven moment stond hij in het gangpad toen 
de chauffeur een noodrem moest maken. Een 
flinke knal en wat gekreun en gesteun was wat 
volgde. Ik heb hem zeker 10 seconden niet meer 
gezien voordat hij opstond. Dat moment zie ik 
nog steeds voor me. Het overlijden van Math 
vind ik nog steeds heel treurig. Ik kan me de 
uitvaartdienst nog herinneren, dat was echt heel 
persoonlijk. Elke keer als ik het nummer ‘Music’ 
van John Miles hoor moet ik toch nog even aan 
hem terugdenken. 

 
Concours 

Hoêgtepunt waas toch de promotie met de 
Drumband: Toen kwam Leon, en werd er een 
nieuwe richting ingeslagen met de Drumband. Er 
kwamen nieuwe en leukere stukken, en 
zodoende ook meer uitdaging. Wat mij betreft 
mag dit nog wel wat meer. Het is jammer dat de 
niveauverschillen binnen de Drumband ver uit 
elkaar liggen. Ik kan me het Drumbandfeestje bij 
Leon thuis nog herinneren. Lekker barbecueën 
in de tuin, en het zwembad was ook geopend. ’s 
Avonds gingen we naar de kermis in Toêr, het 
witte stadje. Tot de dag van vandaag zijn ze nog 
steeds op zoek naar de twee personen die de 
wc in de kroeg niet goed genoeg vonden en op 
zoek gingen naar een wc in het huis van de 
kroegbaas. We sliepen in het tuinhuisje, dat was 
krap. Ik heb amper geslapen, wat kan die Nick 
Giesen snurken zeg! Maar goed dat we de 
opnames nog hebben. De concertreizen zijn ook 
altijd heel leuk. De 3e keer vond ik het leukste, ‘in 
det leuke plaetske’. De terugweg naar de 
jeugdherberg was wat minder. ‘Dea gekke 
chauffeur reej auk veuls te hêl’! Ik vroeg nog aan 
Roel om de raam open te maken, maar 
tevergeefs. Een ding was zeker, ‘det loog toch 
echt aan de chauffeur’. De promotie met de 
Drumband was toch wel het hoogtepunt tot nu 
toe. Daar hebben we echt lang naar toe gewerkt 
en flink voor moeten zweten. Mooi als het 
resultaat er dan ook naar is! Het feestje zal ik 
ook niet snel vergeten, althans de dingen die ik 
nog kan herinneren.. 

 
Proms concert 

 
De toekomst: Als ik Bas vraag hoe hij de 
toekomst ziet blijft het even stil. Zou niet direct 
iets weten zegt hij dan. Maar vooruit, ‘Det we 
nog goije jaore kriege’! 
Als ik vraag of er verder nog iets te binnen 
schiet, volgt een illustratief antwoord voor Basje: 
Na enkele stille seconden zegt hij ‘Neet egt’.. En 
daarna hij haalt zijn schouders op.. 
 



Yannique van Megen 
pas lid 

 
Yannique van Megen, pas lid van onze 
vereniging: De dag na de Pasen komt 
Yannique, volgens afspraak stipt om 11.00 uur, 
het verhaal vertellen over haar lidmaatschap bij 
onze vereniging. Yannique is de oudste uit een 
muzikaal gezin. Mam speelt de altsax bij de 
hofkapel en pap was tot voor enkele jaren bij de 
drumband in Maasbree. Ze begon met een jaar 
blokfluit, daarna 2 jaar les op bugel en speelt nu 
al 2 jaar sopraansax. Op dit moment krijgt ze les 
van onze huidige dirigent Willem Lindelauf. Het 
theorie-examen voor A heeft ze al gehaald en ze 
oefent nu flink voor het praktijkexamen. Ze 
speelt al enkele jaren in het jeugdorkest mee. 
Luister naar de ervaringen van Yannique. 

 
Yannique van Megen 

 
Jeugdorkest: Ik speel op de sopraansax en dat 
vind ik heel leuk. Ik speel nu al zo’n 3 jaar in het 
jeugdorkest. In het begin nog op bugel. In 
Koningslust zijn we een kleine bezetting 
gewend, want er zijn niet zoveel muzikanten. Het 
is closer en je hebt meer contact met elkaar, 
maar je hoort wel wat ieder speelt en nog beter 
als het ‘fout gaat’. Tijdens het jeugdorkesttreffen 
hebben we een keer met alle orkesten ‘We Will 
Rock You’ gespeeld. Dat was even wennen, 
maar ook heel leuk.  Voor een grotere bezetting 
zijn wel meer stukken. Sinds begin van dit jaar 
spelen we samen met het jeugdorkest van 
Beringe. Dat is wel heel anders. Het begint er al 
mee dat we meer moeten rijden. De ene keer 
gaan wij naar Beringe en de volgende keer 

komen zij naar ons. Toen we de eerste keer 
naar Beringe gingen, waren ze tikkertje aan het 
spelen. Alles stond al klaar, behalve het 
slagwerk, want dat hebben ze daar niet. Wij 
hebben er 5!  Ze zitten wel vaak achterin te 
‘kloten’ en net als echte slagwerkers zijn ze altijd 
hun partijen kwijt. Volgens Willem worden ze zo 
‘opgeleid’. Eerst zat ik alleen als sopraansax. 
Dan komt Eefje erbij en nu zitten we samen met 
4 sopraansaxen. Dat wringt wel eens met de 
geluiden. Ik vond het eerst alleen met 
Koningslust ook heel leuk, maar voor de 
jongsten die erbij komen, is het leuk als ze zich 
aan iemand kunnen optrekken. In Beringe ging 
ik steeds zachter spelen, anders hoorde ik de 
anderen niet. Willem zei: “Harder spelen” en nu 
gaan de anderen dat ook doen. 
 
Muzikale familie: We zijn nu al met 4 van de 
familie in het jeugdorkest. Mijn broertje Kai en ik 
en mijn neef Sjoerd en nichtje Meike. Volgend 
jaar met 6, als broertje Karst en nichtje Anouk er 
ook bij komen.  

 
Yannique komt uit een Muzikale familie 

 
Dat is wel lastig allemaal uit een familie. Dit jaar 
kunnen we niet meedoen met het jeugdorkest, 
dat gaat optreden tijdens ‘koffie-en-vlaai-concert’ 
op 26 april in Beringe. We hadden al een 
familieweekend op de planning staan. Wel 
jammer…Ja, we zijn met de familie Smets flink 
in de meerderheid, want ook mam is bij de 
hofkapel en mijn ooms Bart en Rob spelen in de 
fanfare. En mijn broertje Skip wil ook wel muziek 
gaan maken. Vorig jaar 
hebben we met zijn 
allen met Kerstmis, in 
het huis van Bart en 
Judith ‘Little Drummer 
Boy’ gespeeld voor 
opa en oma. Anouk en 
Karst speelden toen 
nog op blokfluit en Skip 
moest zingen, maar 
dat kon niemand 
horen, want hij kwam 
er niet boven uit. 



Muziektoekomst: Ik denk dat ik altijd wel iets 
met muziek blijf doen. Daarvoor vind ik het veel 
te leuk. Ik weet niet hoe het later gaat met de 
studie en het werk, maar dat zien we dan wel. 
Nu wil ik eerst het A-diploma halen en daarna ga 
toch nog door met de lessen. Op Bouwens 
krijgen we ook muzieklessen. We spelen er op 
drums, gitaar, piano of keyboard, klokkenspel of 
xylofoon. Dat vind ik ook heel leuk. Laatst dacht 
er iemand grappig te zijn. Ik moest een stuk op 
de xylofoon spelen en hoorde al gelijk dat het 
heel raar klonk. Iemand had een B en Bes 
verwisseld. Toen heb ik het weer terug gezet en 
klonk het weer goed. Ik had toen een 8. Dat is 
het hoogste wat je op school kunt halen. 

 
De vingers van Yannique 

 
Leuke vereniging: Naast het muziek maken 
worden er ook leuke dingen georganiseerd in de 
vereniging. Het uitstapje van de jeugd vind ik 
heel leuk. We gaan dan bowlen. Het is heel 
gezellig en er is onderling een flinke competitie. 

 
Bowlen met de EMM jeugd 

Wie gooit de meeste strikes? Kai en Sjoerd zijn 
de sterren. Zelf speel ik wisselvallig. Ook het 
Ceciliafeest vind ik heel leuk.De eerste keer dat 
ik mee mocht doen, moesten we een moord 
oplossen. We liepen steeds naar iemand toe 
waar we vragen mochten stellen. Zo moesten 
we uitzoeken wie het gedaan had met welk 
moordwapen. Ook hebben we een jaar de 
jongens tegen de meisjes gedaan. Chris en nog 
iemand moesten toen een pruik op en voor 
meisje spelen, anders waren er te weinig 
meisjes. Afgelopen jaar hadden we een kwis.  Ik 
vind het leuk om spelletjes te spelen en doe mijn 
uiterste best om te winnen. 

 
Cecilia Feest 

 
Hoe ziet de fanfare er over 5 jaar uit?: Er 
komen er steeds minder bij. Toen ik begon 
waren er 2 groepen blokfluiters. Alleen Juul, 
Sjoerd en ik zijn nog over. Ook weet ik niet hoe 
lang sommigen nog blijven. De leeftijd….., of ze 
hebben er niet meer zo’n zin in. Het is wel goed 
dat we al met het jeugdorkest samen met 
Beringe spelen. Als je dan later in de grote 
fanfare bij elkaar komt, is het makkelijker als je 
het goed met elkaar kunt vinden. Maar met een 
kleine groep van zo’n 20 man kun je ook heel 
leuk muziek maken als de instrumenten een 
beetje verdeeld zijn. 

 
Yannique met het jeugdorkest 

 
Met de opdracht voor Yannique om nog een foto 
te zoeken van het ‘familie-optreden’ bij Judith en 
Bart, nemen we afscheid. Leuk om geluisterd te 
hebben naar een jong lid, wat zich nu richt op 

het plezier van muziek maken en zich niet druk 
maakt over de toekomst. Gewoon leuk muziek 

blijven maken.



Wist je dat 
 

 Wist je dat John Boots toegegeven heeft 
af en toe de Re en Mi in de Efteling 
Highlights niet te kunnen vinden en 
daarom maar wat doet? 

 Wist je dat Joke van Bommel het 
doodeng vond in het schip? Al zat ze 
helemaal in het midden? 

 
 wist je dat Pien Janssen in de allerlaatste 

minuten voor vertrek uit de Efteling voor 
het eerst in haar leven in de Python 
ging? 

 Wist je dat Meike Smets een topfotograaf 
is? 

 Wist je dat alleen Yannique nat werd in 
de Fata Morgana door vloedgolf Henkie? 

 Wist je dat William Joosten net groot 
genoeg was om in de Python te mogen? 

 

 Wist je dat Judith Smets haar trauma van 
de krokodil in de Fata Morgana 
probeerde te overwinnen en het in 
werkelijkheid slechts een schuifkrokodil 
bleek te zijn? 

 Wist je dat er tijdens de terugrit naar huis 
ineens een homoseksuele merel door de 
bus vloog? 

 
 Wist je dat er in de Sprunk zelfs nog een 

watervogel, kraanvogel en blinde vink 
voorbij kwam? 

 Wist je dat Karst van Megen de hele 
avond Mieke hou je vast op de blokfluit 
gespeeld heeft en dat met maar 1 hand? 

 Wist je dat jong en oud op pad in de 
Efteling erg goed samen gaat? 

 
 Wist je dat Cindy Conjaerts wegens 

"dreigende wateroverlast" alles bij elkaar 
gilde in de Piranha? 

 Wist je dat Jan Joosten het wel erg goed 
voor elkaar had in de droomvlucht met 
aan beide zijdes een blondje...? 

 Wist je dat Rob Smets in de Piranha 
even goed gewassen werd? 

 

https://drive.google.com/open?id=0B8__9gVJPSnaMThJOFJwWjlEQlE&authuser=0


 Wist je dat Judith Smets bijna het bootje 
in de Fata Morgana liet kapseizen door 
haar enthousiaste entree? 

 Wist je dat Anne Teeuwen de hele dag 
door de indische waterlelies geneuried 
heeft omdat we ze niet live zijn gaan 
beluisteren? 

 
 Wist je dat Yannique graag piano speelt 

maar er geen geluid uit kwam? 
 Wist je dat Luuk Craenen het eng vind in 

de vogelrok en zich goed vasthield aan 
het karretje? 

 
 Wist je dat Evelien Smets in het schip 

niet veel meer zag omdat haar sjaal 
telkens vol in haar gezicht vloog? 

 Wist je dat Meike Smets bij de 
droomvlucht gewoon op de loopband 
bleef staan om de beste foto's tijdens het 
uitstappen te maken? 

 

 Wist je dat Kevin Peeters het niet kon 
laten om zelfs op deze dag nog even het 
smaal bruedje van de concertreis te 
benoemen? 

 Wist je dat bij Joris en de Draak ons 
plaatsje K'lust op de muur geschreven 
stond, toeval of ?? 

 
 Wist je dat Sjoerd aan het bekijken was 

hoe hij het geld bij Monsieur Cannibale 
uit het water kon vissen? 

 Wist je dat Henk Conjaerts ineens bij 
Pieter van Bommel op schoot lag? 

 Wist je dat we, op 1 hoosbui na, niet 
mogen klagen over het weer wat we die 
dag hadden 

 



EMM jubileum puzzel 
 

 In onderstaande puzzel moeten de voornamen van alle leden van EMM ingevuld worden. Van elk 
lid moet je de voornaam exact 1x gebruiken. De namen kun je vinden op de laatste 2 bladzijden 
van het Jaarverslag 2014 (Op www.fanfarekoningslust.nl bij informatieJaarverslagen)  

 PS: het ‘ op de e van Dorothé mag je weglaten. 
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 Vervolgens vul je de slagzin in. Het kan zijn dat je deze nieuwsbrief goed moet lezen om de 
slagzin in te vullen. 

 Stuur de slagzin voor 1-juli-2015 naar PietBerkers@home.nl. Uit de goede oplossingen wordt een 
winnaar getrokken, en daarvoor hebben we een leuk presentje, een uniek exemplaar, hiervan is 
er maal 1 in de hele wereld! (‘n prul). 

 Iedereen mag 1x meedoen (ook niet leden). Iedereen met voorkennis mag niet meedoen. 
 
 

Horizontaal 18 24 9 17  16 10  2 20 17  27 6 15 11 10 18 

Verticaal 4 19 5 29  30 13  25 23 6  10 6 18 16 25 15 

Slagzin                    

 

http://fanfarekoningslust.nl/EMM%20Publiek/Jaarverslagen/Jaarverslag%20EMM%202014%20voor%20website.pdf
http://www.fanfarekoningslust.nl/
mailto:PietBerkers@home.nl

