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Editie Oktober 2016 
Wil je op de hoogte zijn van alles wat er speelt binnen onze 
vereniging? Dan is nu het moment aangebroken! Lees over wat 
geweest is en nog komen gaat. Vergeten en onopgemerkte zaken 
zullen hier de revue passeren. De redactie kan niet aansprakelijk 
worden gesteld voor de inhoud van deze Notenkraker.  
Veel leesplezier!  

 
♫ Geslaagden ♫ 

 

In het afgelopen muziekjaar zijn de volgende leerlingen geslaagd: 

Meike Smets – A diploma bugel 

Sjoerd Smets – B diploma bariton  

Eefje Moors – A theorie Hafa 

Milan Peeters – A theorie Hafa 

En natuurlijk hebben we ook 4 blokfluitleerlingen die 

met vlag en wimpel geslaagd zijn: 

 Mirthe van Maris 

 Skip van Megen 

 Doortje Deijkers 

 Getachew van der Sterren 

Allemaal super goed gedaan en ook een speciaal dankwoord voor de docenten en Emiel Verhaegh 

voor de extra inspanningen om ieder klaar te stomen voor de examens.  

Nogmaals van harte gefeliciteerd ! 
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♫ Wat hebben we gedaan? ♫ 

 
♪ Bestuursuitstapje ♪ 

Traditiegetrouw stond de laatste vrijdag in de maand mei al omcirkeld 

bij de bestuursleden. Dit is namelijk de dag van het jaarlijkse 

bestuursuitstapje. De organisatie lag dit jaar in de handen van William 

& Koen. Tijdens ‘Kom in de Kas’ waren zij geïnspireerd geraakt door 

de stand van onze buren: LemonGrass Catering. Hier kon je een 3 uur 

durende kookworkshop volgen, waarbij 3 items centraal stonden: 

Beer, Beef & Burgers. Na een mooie (voor sommige wat lange) 

fietstocht, kwamen we aan bij de locatie in Kessel-Eik. Hier werden we 

welkom geheten, en werden er 4 groepjes gemaakt: Soep, 

Hoofdgerecht, Nagerecht en het Joker-Team. De personen van het 

laatste team zorgden voor lekker hapjes tussendoor, zodat we tijdens 

het koken zeker geen honger hoefden te lijden. 

Er bleek flink wat meer kooktalent in de vingers van de bestuursleden te zitten dan men verwacht 

had. Zo waren er onze eigen Kruidenboter-experts, een ware Grillmaster en bleken er enkele 

meester-patissiers in onze vereniging rond te lopen. De resultaten mochten er zijn, en er kwamen 

uiteindelijk 3 heerlijke gangen op tafel. Toen de buikjes rond waren, werd er nog gezellig na 

geborreld en werd het afgelopen jaar geëvalueerd. Wat restte, was nog een mooie fietstocht richting 

Koningslust om toch nog een beetje de conditie op peil te houden. Om dit alles niet aan de 

verbeelding over te laten, is hieronder een kleine fotocollage te zien! 
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♪ Workshops ♪ 

Begin juli hebben we met de hele vereniging een of twee workshops gehad. Het bestuur had enkele 
muziekleraren geregeld, die voor de diverse groepen stonden. Er was een verdeling in de 
slagwerkers, de aspirant-leden, het grote koper, de saxen en het kleine koper met de hoorns.  
 

 
 
Er werden stukjes ingestudeerd en hierbij konden de leden vragen stellen aan de leraren. Er werden 
nuttige tips gegeven, die men in de loop der jaren vergeten was. Heel opmerkelijk dat met soms hele 
kleine aanpassingen van de techniek, hele grote resultaten werden behaald. Al met al een leuk 
initiatief dat zeker voor herhaling vatbaar is. 
 
Via de volgende link kan men op YouTube een impressie zien van de workshops 
 
https://www.youtube.com/watch?v=0w4gd18u7_w&index=1&list=PLBv0gQIODRIY0Q3xYXxc8WXCPt
EwaW2Z7  
 
Het directe vervolg hierop is, dat een inventarisatie gemaakt wordt van leden die nog graag enkele 
lessen willen nemen om zijn of haar techniek verder te verbeteren. Het bestuur zal dit faciliteren en 
afspraken maken met de leraren. De leden kunnen aangeven of ze individueel of in groepjes les 
willen. Ook kunnen ze aangeven hoe vaak en hoe lang men les wil hebben. De kosten van de les zijn 
wel voor eigen rekening. 
 
Zijn er nog mensen die nu denken, ‘dat heb ik eigenlijk ook altijd willen doen, een instrument gaan 

bespelen’, dan kunnen ze contact opnemen met Cindy Conjaerts (cindyconjaerts@ziggo.nl). Men kan 

ook altijd op de maandagavond naar de Sprunk komen. Loop dan even binnen bij de repetities van 

fanfare of drumband. Een van de bestuursleden zal jullie dan graag te woord staan. Er wordt 

gerepeteerd van 19.30 uur tot 21.30 uur met om 20.30 uur pauze. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=0w4gd18u7_w&index=1&list=PLBv0gQIODRIY0Q3xYXxc8WXCPtEwaW2Z7
https://www.youtube.com/watch?v=0w4gd18u7_w&index=1&list=PLBv0gQIODRIY0Q3xYXxc8WXCPtEwaW2Z7
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♪ Techniek workshop Drumband ♪ 

Na jarenlang geen Kreato lessen meer te volgen was er binnen de Drumband nog wel vraag naar een 

wat uitgebreidere workshop op het gebied van techniek. Hier zou dan ook flink aan gewerkt worden 

deze maandagavond. 

Waar normaal gesproken Leon Nevels voor de groep staat om de mannen nieuwe stukken te leren, 

kwam deze avond een gastinstructeur om de fijne kneepjes van het drummen bij te spijkeren. Na een 

korte demonstratie stonden verschillende leden van de drumband met open mond te kijken naar de 

uitmuntende techniek van de gastinstructeur en toen sommigen dit probeerde na te doen, bleek ook 

wel dat er qua techniek nog veel ruimte voor verbetering was. 

Er werd begonnen met de belangrijkste techniek, tevens ook de basis, voor elke drummer: “de 

opbouw van de roffel”. Hier werd langzaam maar zeker enige vooruitgang in snelheid geboekt. 

Hiervoor waren verschillende oefeningen mee gebracht om hier aan te werken. Verder kwam deze 

vorm van opbouw ook steeds weer terug in andere oefeningen.  

De andere oefeningen waren gebaseerd op verschillende maatsoorten in een stuk en handzetting die 

daarbij hoort, maar ook de dynamiek van zacht naar sterk drummen kwam aan bod. Voornamelijk bij 

het zachte drummen werden nog wat problemen ondervonden. 

Al met al was het een hele interessante, maar vooral ook hele leerzame avond voor alle drummers. 

Waarbij dan ook bleek dat hierbij nog wel wat werk aan de winkel was voor de meeste. De tip van de 

dag was dan ook duidelijk. Een goede techniek krijg je niet in een avond, maar vergt veel oefening. 

Dus voor alle drummers nog veel succes met het oefenen thuis! 
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♪ Musical & Film Concert ♪ 

5 juni was het Musical & Filmconcert in de Sprunk, die voor deze gelegenheid omgetoverd was tot 

een ware bioscoop. Het was de eerste keer dat dit project in de Sprunk werd gehouden. 

In combinatie met een groot scherm op de achtergrond, kon het publiek genieten van de muzikale 

klanken van diverse bekende films of musicals. Hierbij werd de muziek ondersteund door het 

beeldmateriaal wat op het grote scherm werd afgespeeld. Hiermee werd er een nieuwe dimensie 

toegevoegd aan het concert. De fanfare bracht de muzikale klanken naar ten gehore van o.a. ‘Theme 

from Shrek’, ‘Grease’, ‘Harry Potter’, ‘Game of Thrones’, ‘the Mask of Zorro’ en als afsluiter de 

kaskraker ‘the Pirates of the Carribean’. 

Helaas had de Drumband door personele problemen hun programma moeten aanpassen, maar toch 

lukte het hen om last minute nog drie andere werken te spelen, welke zeer gewaardeerd werd door 

het aanwezige publiek. 

Al met al kunnen we spreken van een zeer geslaagd concert, waarbij door het grote scherm een 

nieuwe dimensie werd toegevoegd aan de traditionele vorm van een concert. Wellicht iets om in de 

toekomst vaker te gebruiken! 
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♪ Inluiden vakantie ♪ 

Het is al een paar jaar een 
ongeschreven wet om de laatste 
repetitie voor de vakantie door het 
dorp te marcheren en bij een 
voordeur te stoppen. Dan wordt een 
serenade gebracht omdat mensen 
iets te vieren hebben of om iemand 
in het zonnetje te zetten. 
 
Dit jaar werd gestopt bij de voordeur 
van Will en Dorothé Verhaegh. Met 
een serenade en een mooie bos 
bloemen werden zij bedankt voor 
hun steun aan de vereniging. Daarna 
werd eerst in de tuin van Verhaegh en 
later nog in de Sprunk de vakantie 
ingeluid met een hapje en drankje. 
 
 
De vrijdag daarna was er nog een afsluitende barbecue bij Thei en Anja Peeters voor alle leden en 

hun aanhang. Een zonnige afsluiting van een mooi muziekjaar. En dan weer bijtanken voor een nieuw 

jaar met nieuwe uitdagingen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

♪ Wist je al dat… ♪ 

- William Joosten tijdens de afsluitende bbq een Jokie-dans heeft bedacht én heeft 
uitgevoerd? 

- John Boots met William mee wilde doen maar het meer leek op het aantrappen van een 
solex? 

- uiteindelijk na enige observering bleek dat John Boots niet aan het dansen of solex-starten 
was, maar de voetsteun v/d hangtafel aan het zoeken was? 

- wist je dat de terugweg vanaf huize Peeters gevaarlijke obstakels had? En dan geen 
Pokemons maar o.a. een fietsstoeltje en plantenbak? 
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♪ Opening nieuwe kantine en 50 jaar TTV Koningslust ♪ 

Nog voordat de repetities weer opgestart werden mochten we alweer de eerste serenade van het 

seizoen gaan brengen. VV Koningslust opende hun nieuwe clubgebouw op zaterdag 3 september en 

dat is typisch een evenement waarbij EMM graag voor muzikale opluistering zorgt. Zoals gezegd was 

dit het eerste optreden van het nieuwe jaar, maar desondanks verliep alles vlekkeloos. Hierdoor 

konden we met veel vertrouwen op zaterdag 10 september de volgende serenade tegenmoet zien, 

ditmaal in de Sprunk, ter ere van het 50 jarig jubileum van de plaatselijke tafeltennisclub. Opnieuw 

mochten wij het muzikale startsein geven van de receptie, die later vloeiend over is gegaan in een 

feestavond van de jubilerende vereniging.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♪ Wist je al dat… ♪ 

- Xander Alferink zijn trompet in bad legt en daarna in bed? 
- Pien Janssen absoluut niet v cirkeltjes op t bladmuziek houdt? 
- het zelf onderhouden van je instrument erg belangrijk is en voorkomt dat Jan Joosten 

overuren gaat draaien 
- Dorothé Verhaegh af en toe tijdens het bespelen van haar hoorn de vingers te hoog de lucht 

in gooit 
- Henk Conjaerts tijdens de eerste workshop, tevergeefs, op de grond naar zijn trompetkurkje 

heeft gezocht (deze zat gewoon nog op zijn trompet)? 
- Inge Verhaegh, Pien Janssen en Cindy Conjaerts tijdens het film- en musicalconcert wegens 

de hoge luchtvochtigheid in de gymzaal bijna antislipmatjes op hun stoel nodig hadden 
- docent Michel Hendriks tijdens de muziekles van alle markten thuis is en een instrument in 

de wasbak schoon gaat maken omdat deze “raar” klinkt? 
- Piet Berkers extra naar de Gamma rijdt om schilderstape voor het film- en musicalconcert te 

halen, terwijl Pien Janssen er werkt en het gewoon mee had kunnen nemen? 
- Cindy Conjaerts tijdens de eerste workshop een shiny kont kreeg omdat de hele stoel vol 

glitters lag? 
- er bij de hofkapel enkele leden zijn die de muziekstukken op seniorgrootte geprint hebben 

(en dit de jongere generatie betreft)? 
- Ivo Koster tijdens het doorpassen van de uniformen eerst knuffelde met het Pisa-vrouwtje en 

vervolgens aangaf dat hij 2 cm minder in de broek had? 
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♪ Jumbo Spek de Kas Actie♪ 

 

 
Ook dit jaar is er weer een Spek de Kas Actie bij de JUMBO te Panningen. Voor iedere € 15,- aan 

boodschappen krijg je een voucher ter waarde van € 0,15. Op de voucher staat een unieke code, vul 

deze in op www.vuldekas.nl/jumbopanningen en wijs het toe aan Fanfare & Drumband E.M.M. 

 

Je kunt de voucher ook rechtstreeks inleveren in de winkel, hier staat per vereniging een box. Onze 

vereniging heeft dit jaar Box nr. 2 toegewezen gekregen, deze is niet te missen! 

 

Alvast bedankt voor alle steun! 

 

  

 

  

http://www.vuldekas.nl/jumbopanningen
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♪ Wist je al dat… ♪ 

- Bart de eerste repetitie na de vakantie al afwezig was 
- Hij met zijn vrouw Judith meeging naar de zwangerschapsgym 
- Hij die avond toch nog 'geblazen' heeft 
- Er weer 2 plaatsen meer in het korps worden ingevuld 
- We versterking hebben gekregen van Meike Smets en Anja Joosten 
- Ze allebei op bugel spelen 
- We de 'Bolero für Pien' gaan spelen 
- Dit erg leuk is voor onze eigen Pien Janssen 
- We dit stuk gaan uitvoeren op 15 oktober 
- We dan onze nieuwe uniformen presenteren 
- We hiervoor een bekende muzikant hebben kunnen contracteren  
- Dit een echt 'Oktoberfest' gaat worden 
- De Fanfare en Drumband ook actief is op Facebook? Ga naar de pagina, like en blijf op de 

hoogte van de laatste nieuwtjes!  
- je dit kunt bekijken via onze website www.fanfarekoningslust.nl en het YouTube-kanaal 

 

 

  

http://www.fanfarekoningslust.nl/
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♫ Terug- en vooruitblik Jeugd ♫ 
 

Het muziekjaar 2015-2016 is inmiddels afgerond en wat hebben we allemaal meegemaakt: 

- het ontstaan van jeugdslagwerkgroep Cool Percussion Kidz  

- het continueren van de samenwerking tussen de jeugdorkesten Koningslust en Beringe 

- de nieuwe naam voor het jeugdorkest: Crescendo 

-  diverse leuke optredens, onder andere bij Zij Aktief Koningslust, kerstconcert, gezinsmis, 

voorspeelmiddag, jeugdorkesttreffen en Eige Wies Beringe 

- 2 praktijkgeslaagden, 2 theoriegeslaagden én 4 blokfluitgeslaagden 

- uiteraard het jaar weer afgesloten met een erg gezellig uitstapje 

En wat zit er aan te komen in 2016-2017? 

- Alle 4 de blokfluiters hebben gekozen vanaf september te starten op een instrument.  

Te weten 3 op bugel en 1 slagwerk. Heel veel succes jongens en meisjes! 

- We zijn ook verheugd dat we 3 nieuwe blokfluitleerlingen mogen verwelkomen! 

- Zondag 16 oktober staat in het teken van het jeugdorkesttreffen met diverse leuke 

deelnemers en ditmaal met een verrassende afsluiter in petto! 

- Theorie- en praktijkkandidaten komen ook dit jaar weer aan bod, wie is er klaar voor? 

- Helaas ook minder goed nieuws; we hebben besloten om te stoppen met de 

jeugdslagwerkgroep. Er waren helaas teveel afmeldingen waardoor het niet meer haalbaar is 

om hiermee door te gaan.  
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♪ Miniconcert: Presentatie van de nieuwe uniformen ♪ 

Het zal de meeste mensen niet ontgaan zijn dat er achter de schermen hard is gewerkt om nieuwe 

uniformen te realiseren. De uniformencommissie, speciaal hiervoor in het leven geroepen, heeft hier 

veel tijd en moeite in gestoken. En met resultaat. Alle leden van drumband Eendracht Maakt Macht 

zijn namelijk in het nieuw gestoken, en dat willen we natuurlijk graag laten zien. Vandaar dat er een 

Miniconcert wordt georganiseerd waarbij de nieuwe uniformen centraal staan. Dit concert, waarvan 

het thema “Bӧhmische Blasmusik” is, wordt van extra elan voorzien door “Toeter Thijs”. Deze artiest 

kan met zijn meterslange blaasinstrument verrassend zuivere tonen produceren. De combinatie van 

deze toeter, de drumband en de fanfare van EMM, en natuurlijk de nieuwe uniformen moeten haast 

wel nieuwsgierig maken. Iedereen is dan ook van harte uitgenodigd om op zaterdag 15 oktober vanaf 

19.00 uur het miniconcert in dorpshuis de Sprunk bij te wonen en daardoor getuige te zijn van het 

allereerste optreden in de nieuwe uniformen. 

 

♪ Internationaal Jeugdorkesttreffen! ♪ 

Op zondag 16 oktober staat het Jeugdorkesttreffen in Koningslust weer op de agenda. Dit concert is 

al enkele jaren op rij succesvol georganiseerd en erg in trek bij jeugdorkesten uit de buurt. Ook deze 

keer kunnen we ons weer verheugen op een bijzonder groot deelnemersveld, bestaande uit 8 

gezelschappen die dit jaar ook nog eens zijn voorzien van een internationaal tintje. Vanaf 13.00 uur 

zullen de deuren opengaan, zodat om stipt 13.15 uur begonnen kan worden aan het volle 

programma. Er wordt opgetreden door jeugd uit vrijwel alle dorpen van Peel en Maas. Zo is er een 

bijdrage van “Crescendo” (een combinatie van jeugd uit Beringe en Koningslust), Leerlingen orkest 

Peel en Maas (Panningen, Helden en Kessel), Jeugdfanfare St. Aldegondis uit Maasbree, jeugdfanfare 

Baarlo en harmonie Eendracht uit Meijel. Naast deze bekende deelnemers zal ook Jeugdfanfare St. 

Caecilia uit America en Jeugdharmonie Koninklijke Philharmonie Bocholtz deelnemen. Het eerder 

genoemde internationale tintje wordt door “Jugendorchester van Harmonieverein Cäcelia 

Herzogenrath-Afden” gegeven. Voor jeugdorkest “Crescendo” is er nog een leuke bijkomstigheid. Bij 

dit concert mogen zij voor het eerst in de nieuwe shirts optreden. Alleen al daarom is het zeer de 

moeite waard om te komen kijken. Voor de liefhebber wordt er ook lekkere arretjescake verkocht. 

Wij hopen u te mogen verwelkomen bij het concert, dat plaats zal vinden in de gymzaal van 

Dorpshuis “de Sprunk” te Koningslust. 
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♪ Noteer alvast in de agenda... ♪ 

Za 15-okt      Mini concert en presentatie nieuwe uniformen 
Zo 16-okt     Jeugdorkesttreffen 
Za 5-Nov      St Maarten 
Zo ??-nov    St Nicolaas 
Za 26-nov     Cecileafeest 
Zo 27-nov    Peel en Maas Open Podium 
??-dec          Drumband wintertreffen 
Za 10-dec          Opbouwen, generale, en kerstconcert 

 

♪ Oproep aan alle geïnteresseerden! ♪ 

Na het volgen van de zeer geslaagde workshops, heeft de fanfare/drumband besloten om iedereen 

(lid of geen lid) de kans te geven om nog meer workshops/lessen te volgen. Mocht er iemand, het zij 

alleen of in een groep, ooit een bepaalde les of workshop willen volgen, of ooit een proefles willen 

draaien. Deze mensen kunnen zich melden bij Marlie Kurvers / Cindy Conjaerts. 
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♪ Puzzel ♪ 

 

 

♪ Tot slot… ♪ 

Heb je nog een goed idee of een leuk stukje wat je graag in de Notenkraker terug zou willen zien?  

Dat kan! 

Alle input kan opgestuurd worden naar koenottenheijm@hotmail.nl en dan zorgt de redactie van de 

Notenkraker ervoor dat dit in de volgende editie geplaatst wordt! 

mailto:koenottenheijm@hotmail.nl
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiqrY-EgZbPAhWF1hoKHdreDDwQjRwIBw&url=https://gratispuzzels.wordpress.com/&bvm=bv.133178914,d.d2s&psig=AFQjCNH3fV-NY2KxMFFzBMeVT6ticdf0Dg&ust=1474188167641834

