Editie December 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!

♫ Wat hebben we gedaan? ♫
♪ Jeugdorkesttreffen ♪
Op zondag 29 oktober jl. organiseerde Fanfare en Drumband E.M.M. Koningslust voor de 11e keer
het jeugdorkesttreffen. Een podium voor jeugdorkesten/jeugdslagwerkgroepen uit de regio om te
laten horen waar ze wekelijks voor repeteren. Het is geweldig om te zien hoeveel plezier de
muzikanten eraan beleven om samen muziek te maken.
Ditmaal namen 7 jeugdorkesten deel. Uit Peel en Maas waren dit Jeugdorkest Crescendo
(Beringe/Koningslust), Jeugdorkest en Leerlingenorkest Peel en Maas (Helden/Panningen/Kessel),
Jeugdfanfare St. Aldegondis uit Maasbree maar ook jeugdorkesten uit Meterik, America en Merselo
waren van de partij.

De 11e editie werd ook dit jaar weer een zeer geslaagd evenement. De muzikanten, het publiek, de
vrijwilligers (zie foto voor enkele vrijwilligers van “de opbouwploeg”) en de organisatie hebben
genoten van alle prachtige optredens.
Wij danken onze sponsors voor hun ondersteuning bij het slagen van dit evenement: Jumbo
Panningen Harald & Ilse van Beek en In de Sprunk Wim & Sjannie van Dommelen, super bedankt!
Het jeugdorkesttreffen 2018 vindt plaats op zondag 4 november, in de Sprunk te Koningslust.
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♪ Cecilia-avond 25 november ♪
Cecilia (Latijn: Caecilia) is een Romeinse martelares en heilige in de Katholieke Kerk.
Volgens de legende kwam ze uit een Romeinse voorname familie, gens Caecilia. Ze zou zeer jong zijn
gedwongen te huwen met iemand uit een andere Romeinse adellijke familie. Ze vond troost in de
muziek en stierf de marteldood omstreeks 230. Ze werd patrones van muziek, instrumentenmakers
en zangers. De feestdag van de heilige is 22 november. Aldus Wikipedia! Voor de geïnteresseerden
misschien leuk om te weten waarom onze feestavond altijd eind november gevierd wordt.
Na een heel jaar “serieus” musiceren, is het dan tijd om eens op een andere manier met elkaar om te
gaan en elkaar beter te leren kennen! En daar hadden de PretEMMers flink hun best voor gedaan!
Dank aan Harm, Anne, Ellen, Simone, Pien, Yannique en Rosan! Normaal worden mensen pas op het
eind bedankt, maar een eerdere eervolle
vermelding is hier echt wel op zijn plaats!
Bij binnenkomst in ‘de Bonte Specht’ kreeg
iedereen een sticker opgeplakt met de naam van
iemand anders. Wat zou daar de bedoeling van
zijn? Misschien had dit wel te maken met de
vragenlijst die ieder van tevoren had moeten
invullen. Kroket of frikandel, van welke muziek
houd je, kleur ogen, lengte, waar ben je bang voor
en nog veel meer vragen!
We hadden echter geen tijd om hier over na te
denken, want het eten stond klaar. Heerlijke soep
en daarna rijst met warm vlees en garnituren.
Lekker, lekker,…. Na de warme maaltijd waren we warm genoeg om de koude in te trekken. De
groepjes werden door de organisatie bekend gemaakt. Digitaal werd ons een speurtocht aangereikt
en onderweg kregen we via de app de vragen en konden we de antwoorden geven. We kregen een
foto van een plaats ergens in Koningslust. Daar aangekomen kregen we een vraag. “Wie houdt er
allemaal van Hollandse Hits?” Degene die dit heeft ingevuld gaat het liedje ‘Rood’ van Marco Borsato
zingen op die specifieke plaats. Lastig! Van welke muziek houdt de persoon op mijn naamkaartje?
Filmpje of foto ervan maken en dan appen naar de organisatie. Vervolgens kregen we weer een
plaatje van de volgende plaats. En zo trokken we een paar uurtjes door ons dorpje.
De weergoden waren ons gunstig gezind. We hebben maar één buitje hoeven te trotseren. Jan
Joosten, vlak bij zijn eigen huis, ging er met zijn groepje schuilen. Ook dit leverde weer hilarische
taferelen op!
Bij terugkomst in ‘de Bonte Specht’ werden eerst de
jubilarissen gehuldigd. Anne Teeuwen en Xander
Alferink al 12,5 jaar lid van de fanfare (of opgeteld met
het lidmaatschap bij een andere fanfare) en Charles
Ottenheijm, al 25 jaar actief voor onze vereniging.
Na de lovende woorden van Piet Berkers ontvingen ze
een speldje van de bond en een bosje bloemen van de
vereniging. Deze avond waren er ook nog enkele
jubilarissen verhinderd, te weten Simone Loozen,
Gertie Lemmen en John Boots. Zij zullen alsnog op een
later tijdstip gehuldigd worden!
Daarna was het tijd voor de prijsuitreiking. De winnaars kregen allemaal een medaille omgehangen
en een snoeptaart voor allemaal samen.
De jongste leden gingen daarna naar huis en de iets oudere leden hebben nog even nagepraat.
Al met al: een geweldig geslaagde avond!
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♪ Concertreis ♪
Zaterdag 7 en zondag 8 oktober 2017 was het weer zover: De traditionele
concertreis stond weer op het programma! In alle vroegte op
zaterdagochtend waren er al veel mensen in de weer met het inladen van
de instrumenten in de aanhanger, waar voor dank! Over de aanhanger
gesproken, dat bleek een slimme zet van de organisatie te zijn want deze
bleek ontzettend handig te zijn!
Na een korte toespraak en het uitdelen van de ‘lunchpakketten’ kon de
reis beginnen. Tijdens de reis werd het duidelijk dat sommigen er wel een
heel aparte lunchtijd op nahouden. Bij veel mensen was de inhoud van
het pakket al grotendeels verorberd nog voordat het goed en wel
‘koffietijd’ was. Laten we het er op houden dat het pakketje dusdanig
uitnodigde om opgegeten te worden dat enkelen onder ons de verleiding
niet konden weerstaan.
Nadat we aangekomen waren bij de Wild Horses Saloon was het een kwestie van snel uitpakken,
opbouwen, kort inspelen en beginnen met het concert. De reden dat alles snel gebeurde was
waarschijnlijk de kou, want er werd hier en daar wat afgebibberd onder de uniformen. Het
aanwezige publiek kon erg genieten van de klanken en ritmes die ten gehore werden gebracht en
zelfs zodanig dat de pauze nog enkele nummers uitgesteld werd. Helaas begon op een gegeven
moment het weer iets tegen te staan wat de publieke belangstelling ook niet ten goede kwam.
Hierdoor moest Willem iets eerder afslaan dan gepland, en kon alles weer snel ingepakt worden.
Daarna was het een vrij middagprogramma, waarbij de meesten al snel zich op wisten te warmen
aan de lokale specialiteit: een Broodje Currywurst!

Ook de weg naar de tap en wijnflessen werd snel gevonden, en zo werd het een bijzonder gezellige
middag! Na een toeristische tocht door Cochem kwamen we aan bij de jeugdherberg, waar iedereen
zich kort op kon frissen en klaar maken voor het avondprogramma. De minibar was ook weer
geopend, wat voor een enkeling ook invloed had in het verdere verloop van de avond/nacht/vroege
morgen. In het centrum van Cochem kon iedereen een lekker hapje eten en daarna met de hele bups
een klein kroegje binnengevallen wat daarna omgedoopt werd tot de “E.M.M.-Kneipe”.
Tot in de late uurtjes was het bijzonder gezellig, waarna iedereen ook uiteindelijk de weg richting de
jeugdherberg opzocht. Afijn, laten we het op bijna iedereen houden, want voor één persoon (laten
we het anoniem houden) bleek de terugweg toch iets te lastig.
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’s Ochtends vroeg waren er al enkele sportfanaten vroeg op
de been om ‘onze Max’ te zien racen, maar de meesten
hadden ook vroeg de weg richting het ontbijtbuffet
gevonden. Wie goed om zich heen keek kon precies zien voor
wie de korte nacht z’n tol begon te eisen.
Als laatste optreden mochten we op de markt in Cochem
onze muzikale kunsten vertonen. Het was weliswaar iets
krap, maar dat deed niets af aan de publieke belangstelling
en het plezier wat iedereen had in het muziek maken. Dat
laatste is toch waar het allemaal om gaat en dat is ook bij
deze concertreis weer duidelijk gebleken!
Door de korte nacht werd er unaniem besloten om iets
eerder terug te reizen. Toen alle instrumenten weer veiling in
het hok van de Sprunk stonden betekende dit ook het einde
van de concertreis 2017. Samengevat een uiterst memorabele
concertreis, wat eens te meer aan heeft getoond dat dit een van de tradities is die binnen de
vereniging in ere gehouden dient te worden!
Bij dezen een bijzonder grote DANKJEWEL aan de organisatie: Chapeau!
Meer foto’s en video’s zijn te vinden op de Google Drive en YouTube-kanaal van de vereniging:
https://drive.google.com/drive/folders/0B8__9gVJPSnafmpJN0JDbDdfNzMxdlYwdERvaHg1YzZtOEdY
ZjVhV3ZrN2N5aHdTTHFZWlk
https://www.youtube.com/channel/UCQUzuz9KLlmuqbvU7Vsl6ZQ/playlists
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♪ Concertreis - Wist je al dat… ♪
-

Wist je dat Jannes Maas en Rens van Dommelen graag in de speeltuin spelen?
Wist je dat Rens van Dommelen dan niet de beroerdste is om zijn eigen “whoei”-geluid te
maken als zijn schommel op en neer gaat?
Wist je dat Jannes de glijbaan even droog gegleden heeft en vervolgens nog door de grindbak
is gerold?
Wist je dat Elle Schreurs graag met Pieter van Bommel wilde wippen, maar Pieter bedankt
heeft omdat je daar alleen maar kal van krijgt?
Wist je dat Elle Schreurs en Leon Nevels goed kunnen dansen? (al werd Elle alle kanten
uitgeslingerd zodat ze op de foto onherkenbaar is)
Wist je dat ondanks de uitleg van Jan Joosten over hoe de slaapkamerdeur op slot te maken
er diverse de deur niet gesloten hadden toen ze de herberg verlieten?
Wist je dat er ondanks een avondje stappen vroege vogels waren die de wekker zetten voor
Max Verstappen?
Wist je dat er in alle enthousiasme dan ook geen rekening gehouden wordt met slapende
mensen op een 5-persoonskamer en Emiel Verhaegh gewoon de grote lamp aanmaakt?
Wist je dat Henk Conjaerts hierdoor last heeft gekregen van lasogen?
Wist je dat Han Loozen een eigen lunchtasje had met geel strikje omdat zoals hij zelf zei: dit
een bestuurslunchtasje was MET kaviaar enz.?
Wist je dat Rob Smets blij was dat zijn jas op zondag weer terug was?
Wist je dat Ellen Hoogenboom tijdens de concertreis even de groep verliet om schatten te
zoeken?
Wist je dat er veel leden waren die zaterdagnacht bijna geen oog dicht gedaan hebben?
Wist je dat het zuid-limburgse dialect van Han Loozen nog steeds af en toe hilarische
zinsnedes oplevert? Veul plezeer mit bloozen…
Wist je dat ook Jan Joosten zijn eigen uitspraak heeft en ieder mededeelde dat “Thee” aan je
tafel zou komen? Met of zonder koffie Jan?
Wist je dat Jannes Maas er vreemde gewoontes op na houdt en na een fikse wandeling aan
zijn sokken en schoen gaat ruiken?
Wist je dat Corita van Megen, Bas Lemmen en Cindy Conjaerts dit beeld niet meer van hun
netvlies af krijgen?
Wist je dat de trap omhoog naar de brug voor Cindy Conjaerts oneindeloos veel tredes had
omdat Rob Smets al boven gearriveerd was en enthousiast de tredes maar bleef doortellen?
Wist je dat de kroeg in Cochem na onze komst hun jaaromzet binnen hadden en de dag erna
de toko gesloten was?
Wist je dat Ellen Hoogenboom veelvuldig en snel genaaid heeft deze concertreis?
Wist je dat iedereen met een knoopje los hier heel erg blij mee was?
Wist je dat Elle Schreurs dé ideale oplossing voor een slapende voet heeft en zij meteen -op
blote voeten- de behandeling start?
Wist je dat de bus-wc nog steeds niet aangepast is aan Harms lichaamslengte?
Wist je dat dronken duitsers het leuk vinden om een heel verhaal tegen Chris Kurvers te
vertellen terwijl hij probeert geconcentreerd zijn slagwerkpartij te drummen?
Wist je dat Henk Conjaerts een muffin met papier en al opeet?
Wist je dat Emiel Verhaegh zijn boxershort aangepast had aan de kleur van de uniformblouse
(turqouise én een heel duur merk…)?
Wist je dat hij deze dan ook graag, aan een select gezelschap, in de bus ging showen?
Wist je dat er intenties zijn om de boxershort toe te voegen aan de uniformoutfit van de
mannen?
Wist je dat Inge Verhaegh een multifunctionele sjaal heeft en Inge en Pien Janssen hier
samen onder pasten?
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-

Wist je dat de weersapp van Willem Lindelauf onbetrouwbaar was, zou dat ook gelden voor
zijn stemapparaat-app?
Wist je dat Henk Conjaerts en Rob Smets in de nachtelijke uren zelfs de stelletjes in Cochem
geen moment rust gaven?
Wist je dat Koen Ottenheijm zich het laplazerus geschrokken is toen hij bij een verdachte
auto de kofferbak opende en er een hond uitsprong?
Wist je dat Luuk Craenen broer en zus als setje aan elkaar wilde koppelen?
Wist je dat onze gastmuzikanten Sanne, Arno en Gé zich ook geweldig geamuseerd hebben?
Wist je dat veel leden op zondag niet veel meer wisten van wat ze zaterdagavond/nacht
gedaan of gezegd hadden?
Wist je dat Gerard van Bommel voor veel doeleinden inzetbaar is, zelfs behulpzaam is bij het
uitkleden als je daar zelf niet meer toe in staat bent?
Wist je dat Marlie Kurvers de volgende keer graag alle overgebleven lunchbroodjes op haar
kamer wenst te ontvangen indien ze ’s nachts “kaakt van de honger”?
Wist je dat het maar goed was dat tijdens de concertreis uitgerekende Renée JanssenStammen niet mee is gegaan?
Wist je dat haar man Karst Janssen nl. vreesde voor een kindje met Duitse nationaliteit en ja
hoor dochter Emma op de 1e dag van de concertreis geboren is?
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♪ Nieuws uit het bestuur (1) ♪
2017 is weer een mooi jaar geweest voor onze vereniging. Hoogtepunt was de concertreis in oktober.
In deze concertreis kwam weer veel samen: vroeg opstaan op zaterdag, samen op reis, veel plezier,
mooie muziek, lekker eten, spanning en avontuur, zoeklichten, blijdschap, kameraadschap,
uitgelaten zingen in de kroeg, laat in bed, een rustige bus naar huis zonder toiletbezoek. Een
prachtige concertreis waar de grote saamhorigheid door iedereen gevoeld werd. Een vereniging om
trots op te zijn.
We kijken ook al vooruit naar 2018. Hierin hadden we als hoogtepunt gepland om in oktober samen
met onze zustervereniging uit Beringe voor de tweede keer een spetterend Proms-concert te
organiseren. Met de voorbereidingen zijn we al ruim een jaar bezig, als begin december blijkt dat het
draagvlak voor de samenwerking tussen de verenigingen te klein is. Met pijn in ons hart hebben we
moeten besluiten om de voorbereidingen op de Proms 2018 te staken. Dat levert grote teleurstelling
op bij onze eigen blazers en slagwerkers, die zich er erg op verheugd hadden. Ook was er
teleurstelling bij de muzikanten, zangers en zangeressen die al toegezegd hadden mee te doen, net
zoals bij onze vrienden van Konzagro.
Maar elk eind is weer een nieuw begin en we hebben besloten dit nieuwe begin een vliegende start
te geven. Dat is de kracht van onze vereniging: samen zetten we er de schouders onder. De
voorbereidingen die zijn ingezet voor de Proms 2018 gaan we gebruiken om er een prachtig
muziekjaar van te maken. In de vereniging voel je de energie en de wil om er een jaar van te maken
dat zeker zo mooi wordt als het oorspronkelijk al bedoeld was. De 3 oorspronkelijk geplande
concerten worden omgezet in concerten met een eigen invulling. Van het slotconcert op 27 oktober
zullen we iets speciaals maken, al kunnen we daar nu nog niets over zeggen. De eerste 2 concerten
hebben we gepland op 18 maart en 30 juni. Zo kunnen we het jaar alsnog met een goed gevoel en
vol optimisme afsluiten. Met dank aan alle leden en de andere mensen die ons steunen.
Ik wens iedereen fijne feestdagen en een mooi begin van het nieuwe jaar.
Han Loozen, voorzitter

♪ Nieuws uit het bestuur (2) ♪
Op maandag 23 oktober jl. was er een extra ledenvergadering ingelast voor de verkiezing van een
nieuw bestuurslid. Jan Joosten heeft zich kandidaat gesteld om toe te treden tot het bestuur. Hij
werd met een overweldigende meerderheid van stemmen verkozen en is meteen begonnen in zijn
nieuwe functie. Namens de vereniging wensen we Jan dan ook veel succes!

♪ Vrienden van EMM-actie ♪
Op maandagavond 9 oktober 2017 kwamen de leden van Fanfare en Drumband Eendracht Maakt
Macht weer bij onze vrienden aan de deur voor de jaarlijkse bijdrage.
We zijn ontzettend blij dat er zo veel mensen zijn die onze vereniging een warm hart toedragen.
In tijden van overheden die de subsidiekraan steeds verder dicht draaien, hebben we de hulp uit ons
eigen dorp hard nodig om muziek te kunnen blijven maken en belangrijke culturele activiteiten op te
luisteren met vrolijke klanken. Lieve vrienden, hartelijk dank!
Met uw steun spelen wij een deun!
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♪ Spek de Kas ♪
Spek de kas, een actie van de Jumbo van Harold en Ilse van Beek, heeft weer plaats gevonden en
naar goed gebruik hebben we ook dit jaar weer meegedaan. Op zondag 5 november is een
afvaardiging van de vereniging op pad gegaan om het ingezamelde bedrag in ontvangst te nemen, en
zoals op de foto al te zien is was dit zeer zeker de moeite waard. Iedereen die mee heeft gespaard
voor onze vereniging wordt dan ook hartelijk bedankt voor de steun, net als Harald en Ilse van Beek
zelf.

♪ Sint Maarten ♪
11 November j.l. was het Sint Maarten. Traditiegetrouw trok de fanfare en drumband voorop in de
stoet richting de Zandstraat. Alle kinderen, ouders en andere belangstellenden die mee liepen
werden door ons met een muzikale klank begeleid naar de troshoop. Daar aangekomen stonden er
lekkere oliebollen klaar om ook de innerlijke mens geen tekort te doen.

♪ Receptie de Indianen ♪
Na afloop van Sint Maarten zijn we direct door gelopen naar de handboogvereniging. Daar hebben
we een serenade gebracht i.v.m. het 90 jarig bestaan. Deze zustervereniging is in de geschiedenis een
echte ‘zuster’, daar we beiden uit de oorspronkelijke zangvereniging zijn ontstaan. Bij dezen
nogmaals van harte proficiat met dit prachtig mooie jubileum!

♪ Wist je al dat… ♪
-

Jannes vaak vlak voor de repetitie op maandag nog even wat oefent met drummen?
Hij daardoor veel beter voor de dag komt (aldus hijzelf)
Dit nog vaak tegen hem gebruikt wordt wanneer het een keer verkeerd gaat
Qua oefenen sommige drumbandleden sowieso enkele rare gewoontes er op nagehouden
worden?
Harm thuis alles perfect kan spelen, maar op de repetitie het toch anders klinkt
Dit waarschijnlijk komt doordat hij in bad oefent en hier normaal gesproken geen trom is
Onze vereniging in samenwerking met de basisschool enkele lessen heeft geregeld?
Wij hiermee de jeugd kennis willen laten maken met muziek
En alle enthousiastelingen van harte uitnodigen om te starten met blokfluitles?
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-

Dit er mede voor heeft gezorgd dat in september 7 nieuwe blokfluiters gestart zijn?
Het eens te meer een blijk van waardering is voor het goede werk van onze jeugdcommissie?
Wist je al dat Emiel en Linda de trotse vader en moeder zijn geworden van Jet, Bart en Judith
de trotse ouders zijn geworden van Indy, en dat Xander en Elly de trotse ouders van Dies zijn
geworden?

♪ Sinterklaas ♪
Sinterklaas kwam net als ieder ander jaar weer op bezoek in Koningslust. Zijn aankomst werd
muzikaal begeleid door een afvaardiging van de fanfare en de drumband. Er werd wel een kleine
vertraging opgelopen omdat de helikopter van de sint motorpech had gekregen waardoor hij samen
met zijn pieten een parachutesprong moest maken. Gelukkig kwam Marcel Schreurs met de tractor
en de kar langs waardoor de Sint en z’n pieten hun weg richting Koningslust alsnog konden
vervolgen. Er stond een koude gure wind maar omdat de pieten pepernoten uitdeelden klaagde hier
niemand over. Bovendien waren binnen de kortste keren weer terug in de Sprunk waar het lekker
warm was. Na nog enkele echte sinterklaas liedjes voor de sint te hebben gespeeld werden de
kinderen alleen achtergelaten met de Sinterklaas en de pieten. Hier hebben ze ongetwijfeld nog een
leuke middag beleefd.

♪ Noteer alvast in de agenda... ♪
•
•
•
•
•
•

Zo 24-December
Zo 28-Januari
Zo 4-Maart
Zo 25-Maart
Za 7-April
Za 12-Mei

♫ De Notenkraker ♫

Jeugdorkest speelt in de gezinsmis in Beringe. Aanvang is om 18:00 uur
Prinsereceptie
Drumband winterconcert in Grathem. Aanvang van het concert is 13.30 uur.
Voorspeelmiddag
Cecilea mis
Plantenactie
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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!
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