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Editie April 2018 
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? ♫ 

 
♪ Carnaval 2018 ♪ 

Afgelopen carnavalsseizoen was er eentje voor ons jeugdig lid Anouk Smets om nooit te vergeten. 
Samen met Prins Jules ging zij voorop tijdens de polonaises. Als Fanfare en Drumband E.M.M. 
Koningslust is het elke keer weer een eer wanneer iemand binnen de vereniging voorop kan gaan in 
het Brookhazeriêk! Dit jaar was de beurt aan bugelleerling en jeugdorkestlid Anouk Smets. 
Samen met jeugdprins Jules en de raad van elf heeft ze er een geweldige carnaval van gemaakt! 
 
Niet alleen Anouk was jeugdprinses maar ook bij onze zustervereniging Fanfare St. Jozef in Beringe 
heeft de vastelaovendsvlag uitgehangen: 
Dana de Voigt werd uitgeroepen tot jeugdprinses bij CV de Beringse Kuus. Samen met jeugdprins 
Sem en adjudante Sabien hebben ze geheerst over het Beringse Kuuzeriek. 
Dana en Sabien spelen, samen met Anouk, in jeugdorkest Crescendo! 
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 ♪ Nog een woordje van Han ♪ 
Afgelopen jaarvergadering was de laatste keer dat Han als voorzitter plaats nam achter de 
bestuurstafel. Zoals iedereen Han kent, heeft hij altijd zijn woordje klaar en ook nu wilde hij kort nog 
even het woord nemen. Vanuit de vereniging willen wij Han ontzettend bedanken voor de tijd die hij 
de rol van voorzitter op een geweldige manier heeft ingevuld! Wat rest is natuurlijk om Jan Joosten 
ook ontzettend veel succes en ook plezier te wensen in zijn nieuwe rol als voorzitter! Hieronder de 
tekst waar Han zich tot een ieder die verbonden is met onze vereniging wil richten: 
 
“Beste mensen, 
Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. Na bijna 8 jaar heb ik op de onlangs gehouden 
jaarvergadering het voorzitterschap van Fanfare Eendracht Maakt Macht volgens plan neergelegd.  
 
Wel blijf ik natuurlijk doorgaan als bestuurslid en spelend lid. Ik ben er bijzonder trots op dat ik jullie 
voorzitter mocht zijn. Het is een vereniging met veel actieve mensen van alle leeftijden. Een 
vereniging waar het plezier voorop staat, maar ook een vereniging die uitdagingen niet uit de weg 
gaat. En altijd zijn er mensen om samen de handen uit de mouwen te steken. Daarnaast is het ook 
een vereniging van het dorp. Het dorp is belangrijk voor de vereniging en de vereniging voor het dorp. 
Zo komt alles weer samen.  
 
Het was een plezier en voorrecht om jullie voorzitter te mogen zijn en om de fanfare en drumband te 
mogen vertegenwoordigen. 
 
Op de jaarvergadering is Jan Joosten gekozen als de nieuwe voorzitter. Een uitstekende keuze, waar 
wij nog veel plezier aan zullen beleven. Jan heeft al in vele commissies gezeten en kent de vereniging 
en haar leden op zijn duimpje. Ik wens hem het plezier en het vertrouwen toe dat ik al die jaren 
gevoeld heb”. 
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♪ Drumband wintertreffen ♪ 

Het is inmiddels al weer even geleden maar ook dit jaar heeft de drumband weer deelgenomen aan 
het wintertreffen, ditmaal georganiseerd door Grathem, waarvoor dank. Met een historisch klein 
groepje van slechts 7 man werd de tocht naar Grathem ingezet waar Eendracht Maakt Macht als 
derde z’n opwachting mocht maken. Via verschillende wegen, sommige wat avontuurlijker dan 
andere, kwam iedereen ruim op tijd op de plaats van bestemming. Dit bood de mogelijkheid om 
eerst naar collega verenigingen te kunnen kijken. Hierna, ergens halverwege het programma, waren 
we zelf aan de beurt om enkele werken te spelen, waaronder de Japanese Takeaway, First Opinion, 
TranceXxion en Quadraphonics. Met slechts 7 man bleek het toch mogelijk om het publiek muisstil te 
krijgen. Instructeur Leon Nevels was dan ook erg tevreden over de geleverde prestatie, en na 
opgeruimd te hebben, kon er ontspannen geluisterd worden naar het resterende deel van de 
programmering. Hierin mocht Leon nogmaals plaatsnemen op de bok om de dag af te sluiten met 
Sint Cecilia uit Helden. Ook daar is hij namelijk de dirigent. Al met al was het een goed georganiseerd 
concert waarbij de meeste drumbands ook aandachtig toeschouwer waren bij de optredens van 
anderen. We verheugen ons alweer op de volgende editie. 
 

♪ Voorspeelmiddag ♪ 
 
Op zondag 25 maart jl. vond de traditionele 
voorspeelmiddag plaats. Een middag geheel in het teken van 
onze jeugd in opleiding. Dit jaar met een kleine inbreng van 
enkele volwassen muzikanten die afgelopen september 
gestart zijn met muzieklessen. De jeugd heeft wekelijks les 
en op een paar leerlingen na, maken de meesten ook al 
samen muziek in jeugdorkest Crescendo. Om te kunnen 
horen wat de leerlingen zoal leren tijdens de les en al 
kunnen spelen is de voorspeelmiddag in het leven geroepen. 
 
Alle optredens waren prachtig en het is heel erg knap hoe 
alle jeugd alleen, met z’n tweeën of drietjes, voor een goed 
gevulde zaal hun liedjes spelen. Sommigen met zenuwen en 
sommigen zonder, ieder op hun eigen manier. Maar of de 
jeugdige muzikanten nu de meeste zenuwen hadden of toch 
de volwassenen?!?!  
 
Het was in ieder geval weer een mooie muzikale middag!. Het publiek heeft genoten van alle 
leerlingen en van het afsluitende optreden door Jeugdorkest Crescendo. 
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♪ Cecilia-mis ♪ 

Op zaterdag 7 april luisterde de fanfare de Heilige Mis op. Het Cecilia-feest wordt eigenlijk in de 
maand november gevierd en daarbij hoort de traditie om tijdens een mis te spelen, die wordt 
opgedragen voor alle leden en ter herdenking van alle overleden leden. Omdat we met een klein 
clubje zijn is het de laatste jaren niet mogelijk gebleken om in de drukke periode voor Sint en Kerst 
een bezetting bij elkaar te krijgen, voldoende groot om de mis op te luisteren. Vandaar dat we al 
enkele jaren zijn uitgeweken naar april. 
Voor vele leden een waar feest om in onze prachtig klinkende kerk te mogen spelen. Iedereen heeft 
zijn beste beentje voor gezet tot grote tevredenheid van onze dirigent Willem, de pastor en alle 
mensen in de kerk. Al moeten we een andere datum zoeken, deze traditie proberen we nog lang vol 
te houden voor de mensen van Koningslust en onze eigen vereniging! 
 
 

♪ Repetitiedag Jeugdorkest ♪ 

Op 15 april jl. had het jeugdorkest Crescendo een repetitiedag 
voor het concert Crazy Crescendo wat gaat plaatsvinden op 10 
juni as. De dag begon rond de klok  van half 3. De kinderen waren 
erg enthousiast en er werd flink geoefend. Nadat we 
groepsrepetities hadden gehad, werd er nog een keer gezamenlijk 
geoefend. De puntjes op de i voor de nummers van het concert 
later die dag.  
 
Het concert is ontstaan om de jeugd op een andere manier kennis 
te laten maken met muziek. De oudere(n) jeugd heeft misschien 
al eens meegedaan bij de grote fanfare, maar de nieuwelingen 
kunnen zo ook kennis maken met een groter, uitbundiger concert 
wat helemaal in het teken staat van Crescendo. Daarom is er 
gekozen voor een opzet waarbij de jeugd mee heeft kunnen 
denken. Tijdens onze repetitiedag is er daarom ook flink 
vergaderd met de jeugdleden. Samen met hen zijn er nog heel 
wat nieuwe ideeën ontstaan om 10 juni een spetterend concert te 
gaan geven. Om 18.00u stond het eten op tafel en werd er gesmuld 
van de lekkere friet met snacks. Ondertussen stroomde het publiek al binnen voor het try out 
concert.  
 
De jeugd zat om 19.00u klaar op het puntje van de stoel om een super eerste concert te geven. Een 
echte smaakmaker voor wat er nog komen gaat op 10 juni. Daarom vragen we jullie ook via deze 
weg: Zet 10 juni in de agenda! Het belooft een mooi concert te worden. Verdere info volgt zo snel 
mogelijk!  
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♪ Wist je al dat… ♪ 

- Sjoester (William Joosten) niet zo goed is in het inschatten van leeftijden en zelfs de gedurfde 
uitspraak deed dat de mannelijke helft van het echtpaar vast jonger is als de vrouwelijke 
helft van het echtpaar … en uiteindelijk bleek dat de vrouwelijke helft maar liefst 5 jaar (!) 
jonger is. 

- “penning”meester Thei Peeters alle tijd neemt om zijn vrouw een penning te overhandigen 
omdat hij eerst zijn nootjes op wilde eten… en daarna wel netjes zijn handen afveegde? 

- Inge Verhaegh tijdens “Ôngerweeg mit Meziek – halte 1” op 18 maart jl. haar eerste solo 
speelde en zij een pluim verdient dat ze dit toch maar even deed! 

- dit jaar voor het eerst ook enkele volwassen leden meespeelden met de voorspeelmiddag en 
sommige misschien nog wel meer spanning voelden voor het optreden als de jeugd? 

- Pim Janssen, Pleun Duijf en Karst van Megen gestart zijn met de theorielessen A? 

 

 

♪ Noteer alvast in uw agenda! ♪ 
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♪ Wijziging samenstelling commissie Jeugdzaken ♪ 

 
De commissie jeugdzaken heeft afscheid genomen van Lieke Lormans-Lemmen die ruim 5 jaar samen 
met Marlie Kurvers, Cindy Conjaerts en voorheen ook Jannes Maas deel heeft uitgemaakt van de 
commissie jeugdzaken.  
Lieke, fijn dat je al die tijd, ook als niet-spelend lid, je in hebt gezet voor de jeugd.  
Hartstikke bedankt voor je inzet! 
Inmiddels heeft de commissie twee nieuwe leden welkom geheten: 
Anja Peeters en Jan van Oijen. 
Hiermee is de commissie weer op volle sterkte en zullen zij vol enthousiasme de jeugdzaken regelen. 

 

♪ Jubileumweekend 2020 ♪ 
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♪ Wist je al dat… ♪ 

- Oud prins Derk I tijdens zijn receptie drumstokken in zijn handen geduwd kreeg; 
- Hij samen met de drumband ‘Funny Sticks’ moest spelen; 
- Hij tot grote verbazing van iedereen het hele stuk mee kon doen, zonder fouten en zonder 

vallende stokken! 
- Hij zelf hier nog het meest verbaasd over was; 
- Het toch weer begon te kriebelen; 
- Hij zijn muziekloopbaan weer heeft opgepakt 
- Onze vereniging heel blij is met alle muzikanten, jonge beginners, oudere beginners, 

herintreders, overstappers, oeht Near! 
- We Gé en Ine al voor bijna het hele jaar hebben kunnen strikken; 
- Dat ze op alt- en tenorsax een heel aardig deuntje kunnen spelen; 
- Dat wij dat nu net misten in onze bezetting; 
- Ze samen met ons in de trein zijn gestapt; 
- We al een halte hebben gehad! 
- We op 6 juli bij de 2e halte aankomen; 
- Dit nog niet het eindstation is! 
- We dit bereiken op 3 november. 
- Dit een groot feest gaat worden! 
- De voorbereidingen al in volle gang zijn. 
- Er flink wat nieuw repertoir op de pupiter komt te staan; 
- Emiel Verhaegh ‘This is my life’ van Shirley Bassey heeft gearrangeerd;  
- Dit niet in dank wordt afgenomen door de hoorns; 
- Zij nog nooit zo hoog hebben moeten spelen; 

- Dit hopelijk niet zal leiden tot een familievete😉 
- Iedereen er hopelijk heel veel plezier aan gaat beleven! 
- We nu gaan stoppen met de wist-je-datjes….. 

 
 

♪ Nieuws uit het bestuur ♪ 

Binnen het bestuur is er een nieuwe voorzitter gekomen. Jan Joosten heeft na de afgelopen 
ledenvergadering de taken van Han Loozen over genomen. Namens de gehele vereniging wordt Han 
bedankt voor de grote hoeveelheid vrije tijd en arbeid die hij de afgelopen jaren in de vereniging 
heeft gestoken. Gelukkig betekent het aftreden van Han als voorzitter niet meteen het einde van z’n 
bestuurlijke carrière, aangezien hij aan heeft gegeven deel uit te willen blijven maken van het 
bestuur. Verder willen we Jan Joosten veel succes wensen in zijn nieuwe rol. Op basis van de 
uitgebreide steun die hij tijdens de ledenvergadering kreeg lijkt dit slechts een formaliteit. Naast deze 
switch is ook Harm herkozen voor een nieuwe periode als bestuurslid. 
 
Tijdens de jaarvergadering werden ook de volgende leden gehuldigd: 

- John Boots (40 jaar) 
- Gertie Lemmen (12,5 jaar) 
- Simone Loozen (12,5 jaar) 

Van harte proficiat!  
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♪ Pot- en Perkplantenactie ♪ 

Ook dit jaar heeft Fanfare en Drumband E.M.M. weer een pot- en perk- plantenactie. De leden van 
de vereniging zullen op zaterdag 12 mei 2018 vanaf 9.30 uur overal in Koningslust langskomen. De 
bloemen worden aan huis bezorgd en kunnen rechtstreeks van de aanhangwagen worden 
uitgezocht. Wanneer planten van een bepaalde soort op zijn, kunnen deze nabezorgd worden. 
Hierdoor zal dus altijd keuze kunnen worden gemaakt uit het volledige assortiment. Een overzicht 
van het assortiment zal ongeveer een week voordat de actie wordt gehouden in foldervorm worden 
verspreid in Koningslust. Op deze manier kunt u al van te voren zien wat u kunt verwachten. Houd de 
brievenbus dus in de gaten en steun Fanfare en Drumband E.M.M. door deel te nemen. Mocht u 
verhinderd zijn op zaterdag 12 mei, dan kunt u zelf planten uit komen zoeken bij Thei Peeters op de 
Remer 4 te Koningslust. Dit kunt u doen op vrijdagavond 11 mei tussen 17.00 en 19.00 uur.  

 

♪ Noteer alvast in de agenda... ♪ 

 Za 12-Mei  Plantenactie 

 Ma 21-Mei         Geen repetitie i.v.m. Pinksteren 

 Zo 10-Juni      Verrassingsconcert van het jeugdorkest 

 Ma 18-Juni    Exercitie 

 Za 23-Juni     Jeugdvierdaagse 

 Ma 2-Juli           Generale repetitie 

 Vrij 6-Juli        Halte 2: Ôngerweeg mit meziek! 

 Vrij 17-Aug  Barbeque 
 

♪ 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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