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Editie Juli 2017 
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!  

 
♪ Een woordje vooraf… ♪ 

Ondanks dat de editie van April overvol stond met leuke verslagen, foto’s en Wist-je-Datjes bleek 

achteraf dat de redactie een aantal items niet had toegevoegd. Vandaar, geheel in stijl een korte 

terugblik naar hetgeen eigenlijk in de vorige editie had moeten staan. 

Wist je al Dat….? 

- Ook de redactie van de Notenkraker helaas niet altijd foutloos kan zijn 
- Er een aantal Wist-je-al-Datjes vergeten waren in de vorige editie? 
- Ze daarom bij deze prominent op de voorpagina staan 
- Wij als redactie erg blij zijn met alle inzendingen 
- En daarom bij deze alsnog de leuke Wist-je-Datjes met jullie willen delen: 

 

- Gerard van Bommel tijdens de afgelopen carnaval gehuldigd is voor zijn 11 jarig jubileum bij 
de hofkapel? 

- Er tijdens de carnaval al een ”nieuw” liedje is ontstaan voor de bustrip tijdens de concertreis? 
- Prinses Eefje Moors zelfs tijdens de carnaval prachtige saxsolo’s op haar scepter kon spelen? 
- Mirthe van Maris naast bugel spelen ook goed kan zingen en samen met haar 3 vriendinnen 

met de carnaval de kinderliedjesmiddag van de Brookhaze heeft gewonnen? 
- Corita van Megen tijdens de prinsenreceptie een megasmak heeft gemaakt en hiermee haar 

knie sjots en sjeif heeft verdraaid? 
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♫ Wat hebben we gedaan? ♫ 

 
♪ Bestuursuitstapje ♪ 

Op 12 mei was het eindelijk zo ver. Het Bestuur van de fanfare met aanhang werd weer uitgelaten 

voor haar jaarlijkse uitstapje. Dit keer werd deze trip georganiseerd door Marlie en Cindy. Alleen zij 

wisten dan ook waar de fietstocht zou eindigen. Heel lang hoefden we daar niet over in onzekerheid 

te verkeren, bij de Turfhoeve werden we naar de parkeerplaats gedirigeerd waar onze stalen rossen 

tot rust konden komen.  

 

Na een korte inleiding werden we in twee groepen verdeeld en in de escape-rooms opgesloten. Het 

Hangover-team bleek de code op tijd gekraakt te hebben, het Movieteam lukte het niet de (uiteraard 

moeilijkere) code binnen het uur te achterhalen. Het verleidde Koen tot de uitspraak "Ich bin allein 

mer slum tusse 9 en 5". 

 

Nadat de gemoederen wat bedaard en de 

eerste pilsjes de kelen afgegleden waren, 

konden we aanschuiven aan het diner in 

het Braziliaanse restaurant van de 

Turfhoeve. Een prachtig restaurant, heerlijk 

eten dat door de Braziliaanse picadors aan 

tafel van het spit werd afgesneden. 

Sommige dames werden wel erg 

enthousiast van de Braziliaanse mooie 

mannen waarbij de volgende uitspraken 

veelzeggend waren.  

Cindy; tegen de ananas-boy: "Ooooh, geiste 

nóg verder? Heerlijk jong ...."  (de foto is 

wazig gemaakt om herkenning te 

voorkomen) en Ellen na enig speurwerk: 

"Ich wil allein dae mit de broene boetekant ......." 

 

Al met al een uiterst gezellige avond, we zullen helaas weer een jaar moeten wachten.  
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♪ Plantenactie ♪ 

Zaterdag 6 mei trokken de leden van fanfare en drumband Eendracht Maakt Macht er op uit om de 

mensen van Koningslust weer mooie perkplantjes te bezorgen. Het weer was zonnig, ideaal om te 

verkopen en te poten. Er was weer een ruim aanbod in prachtige kleuren. En dat onze leden er zin in 

hadden, kun je zien op de foto’s. Ieder jaar weer een zeer 

geslaagde actie met dank aan de inwoners van Koningslust! 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♪ Inhalen Communiekantjes ♪ 

 
Traditiegetrouw werden op zondag 18 juni de Communicantjes bij de basisschool opgehaald. Met de 

fanfare en drumband voorop en een prachtig zonnetje aan een blauwe hemel, werden de kinderen 

naar de kerk begeleid. Na de mis werd er nog een mars en het ‘Lang zullen ze leven’ gespeeld. 

 

♪ Defilé Jeugdvierdaagse ♪ 

 
Zaterdag 24 juni ging de fanfare en drumband weer voorop om de wandelaars van Koningslust 

tijdens het defilé van de Jeugdvierdaagse van Helden naar Panningen te begeleiden. Koningslust is 

nog een van de weinige verenigingen die op eigen kracht deelnemen. Het grote applaus van onze 

wandelaars als we voor hen ‘inschuiven’, zorgt weer voor motivatie om dit zo lang mogelijk vol te 

houden. “Wae zien van Kunningslus, ’t sjoêne durpke Kunningslus….” 

♪ Wist je al dat… ♪ 

- Wist je dat Willem Lindelauf tijdens de exercitie de tip gaf tijdens het ‘in de houding zetten’ 
je voet niet hoger op te tillen als een halve liter bier.... Pien Jansen wel hele grote halve liters 
hanteert? 

- Wist je dat de exercitie op het kerkplein o.l.v. Leon en Willem toch wel erg leuk is om te 
doen? 

- Wist je trouwens ook al dat de drumband best een extra eigen exercitie mag houden of zoals 
Anne Teeuwen het gekscherend zei: kan dat in jullie eigen tijd? Het ging niet helemaal naar 
tevredenheid van Leon Nevels dus opnieuw-opnieuw-opnieuw voor de puntjes op de i! 
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♪ Receptie Lieke & Ruud ♪ 

Op vrijdag 7 juli gaven ons lid Lieke en haar Ruud elkaar het ja-woord. Voor onze vereniging een 

goede reden om een stralende bruid en bruidegom in het zonnetje te zetten middels een muzikale 

felicitatie. Wij wensen hen heel veel geluk samen! 

 

♪ Laatste repetitie ♪ 

Op maandag 10 juli werd na een halve repetitie de vakantie ingeluid door de leden van de fanfare en 

de drumband. Er werd nog gezellig nagepraat onder het genot van een hapje en drankje. Eerst een 

welverdiende vakantie vieren en straks weer aan de slag voor de concertreis op 7 oktober en het 

Proms  in oktober 2018 samen met fanfare Sint Jozef uit Beringe. 

♪ Wist je al dat… ♪ 

- Elle Schreurs weer terug is in de fanfare en ook weer op haar vertrouwde cornet speelt? 
- Koen Ottenheijm tijdens het bestuursuitstapje in de escaperoom moeite had met het openen 

van cijfersloten… en zelfs als HINT kreeg om harder aan het slot te trekken? 
- Het in een escaperoom, vol cijferopdrachten, handig is om de penningmeester (Thei Peeters) 

in je groepje te hebben? 
- Kevin tijdens de plantenactie zijn eigen harem op de kar had? 
- Het op 6 mei de internationale dag van het naakt tuinieren was? En wij op deze dag de pot- 

en perkplantenactie hadden? 
- Juul Joosten tijdens een fanfarerepetitie bijna het blok ijzer, wat onverwachts omviel, op zijn 

voet kreeg?  
- William Joosten een echte mannenpen heeft? Dit omdat er rode, blauwe en zwarte inkt in zit 

en vooral geen roze of paars... Zonder twijfel een mannenpen aldus William. 
- Er tijdens het zomerconcert twee actieve vogels rondvlogen boven het optreden? 
- Eerst Koen werd getroffen met een vleugje ‘mussesjiet’, maar dat deze gelukkig voor hem op 

zijn sok terecht kwam 
- Bas Lemmen daarna vol werd getroffen, midden op zijn blouse 
- Dit de reden was dat er tijdens het concert een enorm lachsalvo vanuit de Drumband kwam 
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♪ Nieuws uit het bestuur ♪ 

Buiten al het andere nieuws dat al terug te vinden is in deze editie van de notenkraker heeft het 

bestuur geen bijzondere aanvullende zaken te melden. Wat wel nog rest is het wensen van een fijne 

vakantie aan iedereen die op welke manier dan ook betrokken is bij de vereniging. Dus bij dezen: 

Fijne vakantie!  

 

♪ Afsluiting & BBQ ♪  

Het afsluiten van het seizoen met een gezamenlijke BBQ is inmiddels een vertrouwd concept binnen 

EMM. Na eerdere edities bij Han en Thei mochten we deze keer (vrijdag 14 juli) uitwijken naar de 

Brentjes om bij Piet Berkers de laatste activiteit voor de zomervakantie te houden. Alle benodigde 

ingrediënten voor een geslaagde afsluiting waren aanwezig: drankjes, bier, veel vlees en natuurlijk de 

leden die ervoor moesten zorgen dat aan het einde van de avond zoveel mogelijk op was. We kunnen 

tevreden zijn met de opkomst, anders zouden we hier nooit in zijn geslaagd. Later op de avond 

koelde het af, en daalde het kwik tot beneden de 15 graden (aldus de weerstatistieken). Dit is 

waarschijnlijk de beste verklaring voor het feit dat steeds meer mensen uit alle hoeken van de tuin 

dichter en dichter bij de BBQ kwamen staan, waar het aangenaam bleef.  Er werd doorgegaan tot in 

de late uurtjes en namens de vereniging willen we bij deze Piet en Nicole hartelijk bedanken voor de 

geboden gastvrijheid! 

 

♪ Wist je al dat… ♪ 

- Iedereen bij de Drumband het was opgevallen dat 
Harm altijd heel erg vrolijk was tijdens een bepaald 
nummer? 

- Ze geen flauw idee hadden waarom dat hij altijd 
op hetzelfde moment in de lach schoot? 

- Uiteindelijk bleek dat hij dit deed omdat het op zijn 
muziekpartij stond? 

- Niemand anders dat had, omdat bleek dat er 
‘simile’ stond en Harm altijd ‘smile’ had gelezen? 

- Simile eigenlijk betekent ‘op dezelfde manier doorgaan’ i.p.v. lachen zoals Harm het altijd 
had gelezen? 

- Bij de eerstvolgende keer iedereen van de Drumband de interpretatie van Harm verkoos 
boven wat er eigenlijk op de partituur stond vermeld? 
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♪ Feestavond Hofkapel ♪ 

Zaterdag 22 juli jl. heeft ook de hofkapel hun fantastische jaar 

afgesloten met de jaarlijkse feestavond. Ditmaal was de 

organisatie in handen van Sheriff Henkie en Indian Johnnie en 

kreeg de feestavond als thema: cowboy en indianen. 

Naast de inwendige mens waren er ook enkele leuke spellen 

bedacht. Zo kon men lassowerpen op een heus paardenzadel, 

met pijl en boog schieten en zelfs een schietspel met een 

“echte” glock. 

De spellen waren toch behoorlijk pittig en hier werden dan ook 

weinig punten mee behaald. 

Waar de hofkapel goed in is, bleek deze avond dan ook weer, 

de punten werden binnen gesprokkeld met de muziekkwis. 

Tunes van westernfilms, - series en muzikanten passeerden de revue. 

De best verklede deze avond was Luuk Craenen die dan ook een heel toepasselijk cadeautje kreeg 

waar hij tijdens zijn werk elke dag volop van kan genieten én natuurlijk aan de hofkapel kan denken 

. Al met al weer een zeer geslaagde feestavond die door ging tot in de late uurtjes.  

 

 

 

 

 

 

♪ Wist je al dat… ♪ 

- Jan Joosten veel lucht nodig heeft en daarom tijdens de fanfarerepetitie zijn riem van te 
voren alvast af doet? 

- Er af en toe vreemde schroefjes tijdens de repetitie gevonden worden en sommige dan even 
gaan testen of hun stoel nog wel goed in elkaar zit? 

- Jeugdorkest Crescendo heeft vanuit onze muziekopleiding weer nieuwe jeugdleden. Welkom 
Getachew van der Sterren, Pim Janssen, Skip van Megen, Doortje Deijkers, Mirthe van Maris, 
veel plezier! 

- Er veel nieuwe muzikantjes in aantocht zijn… Saar Verhaegh is helemaal gek van het slagwerk 
en wil net als ome Koen slagwerk gaan spelen, Rijk Verhaegh vindt de fanfare 
superinteressant, Bram Smets is ook een trouwe fan van de fanfare, zijn neefje Wout Smets 
heeft al een eigen bugeltruitje en hij krijgt zelfs over enkele maanden een broertje of zusje. 
Dan is het nog afwachten of we ook Rav Craenen in Koningslust mogen verwelkomen en 
misschien ook wel de kleine van Renée en Karst Janssen… “de Jeugd heeft de toekomst”! 
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♫ Alvast vooruit kijken op…. De Concertreis! ♫ 

We gaan met zijn allen op concertreis naar Altenahr en Cochem, en gaan daar 2 concerten verzorgen. 

In Altenahr in de Wild Horses Saloon, en on Cochem op de Endertplatz (onder aan de brug). 

Voor de reis hebben we een touringcar van Ghielen met een aanhanger voor het grote slagwerk. 

Allen andere instrumenten kunnen onder in de touringcar. 

We overnachten in Cochem in de jeugdherberg, ca 15 minuten lopen naar het centrum van Cochem. 

Behalve 2 concerten gaan we natuurlijk nog veel meer leuke dingen doen, maar dat mag iedereen 

zelf invullen.  

 
             Wild Horses Saloon, Altenahr Endertplatz, Cochem 

 
Bij aankomst in Altenahr, hebben we eerst nog wat vrije tijd, en kunnen we dit leuke plaatsje aan de 

rivier de Ahr gaan bezichtigen. Altenahr ligt in de wijnstreek Ahr genoemd naar de gelijknamige rivier 

Ahr. Met ongeveer 545 hectare aan wijngaarden goed voor een gemiddelde jaarproductie van zo’n 

30.000 hectoliter wijn is het één van de kleinste wijnstreken van Duitsland. In Altenahr is elk 

weekend in oktober wijnfeest. We vallen dus met de neus in de wijn. 

 
Altenahr 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Wijn
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Programma Concertreis 
 

Zaterdag 7-oktober 
8:30  Vertrek in Koningslust 
10:00  Vrije tijd  in Altenahr 

12:00  Opbouwen voor Concert 
13:00  Concert in de Wild Horses Saloon in Altenahr 

15:00  Opruimen na concert 
15:30  Vertrek naar Cochem 

17:00  Aankomst in de Jeugdherberg in Cochem 
18:30  Te voet vertrekken we naar ‘Zum Dudelsack’ (restaurant) 

19:00  Dineren, drankje 
20:30  Stappen in Cochem 

 
Zondag 8-oktober 

8:30  Ontbijt 
10:00  Vertrek per bus naar centrum Cochem voor concert 

12:00  Concert op de Endertplatz in Cochem 
13:00  Opruimen na concert 
13:30  Boemelen in Cochem 

16:00  Vertrek naar Huis 
18:30  Terug bij de Sprunk, Instrumenten opruimen 

 
Na het concert in Altenahr gaan we naar de jeugdherberg in Cochem (aan de Moezel). Nadat 

iedereen geïnstalleerd is, gaan we te voet naar het centrum van Cochem, waar we samen gaan uit 

eten in ‘Zum Dudelsack’. Hier kunnen we allemaal a la carte eten. We krijgen een budget per 

persoon, en wie hier over heen gaat moet zelf bijbetalen. Daarna gaan we met zijn allen stappen in 

Cochem. 

 
 
Op zondag morgen wordt iedereen om 8:30 veracht aan het ontbijt in de jeugdherberg. Daarna gaan 

we met de bus naar het centrum van Cochem, om een concert te geven op de Endertplatz. Na het 

concert nog even allemaal samen opruimen, en daarna kunnen we Cochem verder gaan bezichtigen. 

Om 16:00 vertrekt de bus naar huis zodat we omstreeks 18:30 weer thuis zijn.  
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Activiteiten in Cochem 

http://www.top10bezienswaardigheden.nl/duitsland/cochem.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reichsburg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senfmuhle 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.top10bezienswaardigheden.nl/duitsland/cochem.htm
https://www.google.nl/maps/@50.1437126,7.1675417,263a,35y,180h,39.39t/data=!3m1!1e3
https://www.google.nl/maps/place/Historische+Senfm%C3%BChle/@50.1476821,7.1691433,47a,35y,90h,39.54t/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x47be47733551be83:0x71ed58616933bd69!8m2!3d50.1476633!4d7.1696996
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Sesselbahn 

 

 

Bootje varen 

Wij hopen dat iedereen er al veel zin in heeft! 

 
 

  

https://www.google.nl/maps/place/56812+Cochem,+Germany/@50.1547289,7.1635837,645a,35y,180h,39.28t/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x47be4774bc008229:0xf7918a52d802e254!8m2!3d50.146944!4d7.166667
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♪ Noteer alvast in de agenda... ♪ 

Za 7-Okt      Concertreis Dag 1 
Zo 8-Okt  Concertreis Dag 2 
Za 14-Okt  Vrienden van EMM actie 
Zo 29-Okt  Jeugdorkesttreffen 
Za 11-Nov  St. Maarten  
Za 25-Nov  Caecilia Feest 
Zo 26-Nov  St. Nicolaas  
Zo 14-Jan 2018  EMS Nieuwjaarsconcert (i.p.v. Kerstconcert)  

 

♪ 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

