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Editie Mei 2021 
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. 

 
De redactie staat altijd open voor gastredacteuren. Op deze manier krijgen we het voor elkaar 
om leuke artikelen te publiceren vanuit een andere invalshoek! Wil jij een stukje schrijven voor 
de volgende editie?! Laat het dan weten aan iemand van de PR & Sponsorcommissie. 
Veel leesplezier gewenst!  
 
 

♪ Wist je nog dat… ♪ 
We hebben elkaar al een hele tijd niet meer (live) gezien en gesproken. Ook samen muziek maken zat 
er dit jaar nog niet in. De laatste notenkraker dateert inmiddels ook alweer van 2019 en daarom gaan 
we van start met deze geheugen opfrisser.  
 

Wist je nog dat… 

 

• Willem en Patrick af en toe sneller met hun dirigeerstok zwaaiden om eerder thuis te kunnen 
zijn?  

• De hofkapel tijdens het schoolcarnaval 2020 enkele stagiaires mee had lopen en dat Gijs van 
Bommel, Pien Janssen en Pieter van Bommel dat erg gezellig vonden? 

• Gijs van Bommel het zo superleuk vond dat hij zelfs op maandag ook weer heel graag 
meespeelde op zijn trombone en bij de hofkapel op de wagen zat? 

• De docent van Gijs, Max v.d. Brand, zelfs de Hazeklap voor Gijs heeft uitgeschreven zodat hij met 
de hofkapel mee kon spelen? 

• Emiel Verhaegh door de Brookhaze gehuldigd is voor zijn 1x11 jaar lidmaatschap en de hofkapel 
een prachtige “loepzuivere” buutte mars voor hem speelde? 

• De drumband en de hofkapel tijdens de jeugdreceptie van prins Getachew en prinses Suus 
samen een serenade hebben gespeeld? 

• Getachew van der Sterren op 2 februari 2020 deelnam aan de solistenwedstrijd van de 
Limburgse Bond van Tamboerkorpsen?  

• En dat hij met het stuk “Jingo” van L. Camp op de kleine trom een 1e prijs heeft behaald? (Met 5 
keer een 8,5 score van de jury). Top prestatie Getachew! 
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♫ Terugblik op het jubileumjaar ♫ 

 

Op 11 april 2020 bestond onze vereniging 75 jaar! We hadden een feestelijk jubileumjaar in het 

vooruitzicht, maar in maart werd helaas duidelijk dat de geplande activiteiten in april (bezoek aan De 

Efteling) en in mei (het jubileumweekend) helaas niet door konden gaan vanwege de uitbraak van 

het coronavirus.  

 
 

♪ Jubileumweekend uitgesteld ♪ 
 

De voorbereidingen waren in volle gang, het beloofde een bijzonder feestelijk weekend te worden op 

1, 2 en 3 mei van 2020. Maar de uitbraak van het coronavirus in maart gooide roet in het eten van de 

jubileumfestiviteiten. Uiteindelijk werd het jubileumweekend niet één maar twee keer uitgesteld. 

We kijken nu met zijn allen uit naar het 80-jarig jubileum en hopen dat we dit wel groots kunnen 

gaan vieren! 
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♪ Jubileum wist je dat… ♪ 
Wist je dat… 

 

• De leden van V.V. Koningslust en onze eigen leden het erg gezellig hadden tijdens de 
lotenverkoop voor het Koe Schieten voor het jubileumweekend? 

• Het deuntje tijdens de lotenverkoop net zo lang bleef hangen als de bekende carnaval 
festival en Indische waterlelies uit de Efteling? 

 

♪ 75-jaar lid ♪ 
 

Een speciale felicitatie ging afgelopen jaar uit naar Sjeng Berkers. Hij is al vanaf het eerste moment 

actief lid van onze vereniging. Daarom ging onze voorzitter op zaterdag 11 april 2020 op pad om 

Sjeng persoonlijk te feliciteren én te bedanken voor zijn inzet de afgelopen 75 jaar. Alle richtlijnen in 

acht nemende hebben we de oorkonde met bijbehorende medaille op gepaste veilige afstand 

kunnen overhandigen. De enige toeschouwer was de overbuurman die spontaan zijn toeter pakte 

om er een feestelijke noot aan toe te voegen. 

 

Weetje… Op 30 april 2021 kreeg Sjeng Berkers als eerste lid van onze vereniging het Jubileumboek 

uitgereikt uit handen van onze voorzitter. 

  

    

 

♪ Jubileumboek ♪ 
 

Net als bij het 50-jarig en 40-jarig jubileum, is er ook voor het 75-jarig 

jubileum een jubileumboek samengesteld. In het weekend van 1 en 2 

mei 2021 is dit jubileumboek huis aan huis verspreid in Koningslust. 

Ook buiten dorpse leden hebben een exemplaar ontvangen (of krijgen 

dit nog). Het boek staat vol met leuke verhalen en foto’s van de 

laatste 25 jaar. Heb jij jezelf al gespot?  
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♫ Onze vereniging in coronatijd ♫ 

 
De coronamaatregelen vroegen en vragen nog steeds veel van ons allen. We kijken terug op een jaar 
van uitstellen en verwachtingen bijstellen. Maar ook op een creatieve periode. Want ondanks alle 
beperkingen, werd voortdurend gedacht in (nieuwe) mogelijkheden.  

 

♪ Repeteren op afstand ♪ 
 

• Instrumentgroepen die via videoverbindingen geprobeerd hebben te oefenen.  

• Muziekleraren die online lesgeven aan hun leerlingen.  

• En later ook… muziekleraren die leerlingen thuis bezochten om een op een muziekles te geven.  
 

♪ Vers fruit actie i.p.v. plantenactie 2020 ♪ 
 

 
 

♪ Repetities in de zomer ♪ 
 

Het is misschien wel historisch te noemen… in 2020 heeft de fanfare en de drumband de gehele 

zomervakantie door gerepeteerd. Achteraf gezien een goede keuze, want ergens begin oktober was 

alweer de laatste gezamenlijke repetitie van 2020 (en jammer genoeg zelfs tot op heden).  

 

 

♪ Jeugdorkesttreffen ♪ 
 
Het jeugdorkesttreffen in 2020 kon helaas niet doorgaan, maar er 
werd meteen een datum geprikt voor 2021. Zet 31 oktober 2021 
maar vast in de agenda! 
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♪ Jumbo Spek de Kas-actie ♪ 

 

De spek de kas actie van Jumbo heeft ons afgelopen jaar 

een mooi bedrag opgeleverd! Iedereen bedankt voor het 

steunen van onze vereniging. 

 

Om de gouden voucher t.w.v. 100 euro te verdienen, 

werd een filmpje opgenomen tijdens de repetitie. Zo 

konden we ook buiten onze ‘clubmuren’ toch nog van ons 

laten horen. Met de fanfare in actie en de drumband als 

filmploeg vlogen de muzikale noten (en Jumbo ballonnen) ons om de oren.   

Terugkijken? Dat kan via: https://fb.watch/5hhhTAVcdN/   

 

♪ Nieuwjaarsborrel(nootjes) ♪ 
 

We begonnen 2021 met een borrel ‘op afstand’. Alle leden ontvingen een zakje borrelnootjes in de 

brievenbus. De verrassing doorstond de brievenbustest maar net (en soms net niet), waardoor 

sommige leden tijdens het bezorgen de borrelnootjes live overhandigt kregen.  

 

 
 

 

 

 

https://fb.watch/5hhhTAVcdN/
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♪ De 1e EMM digitale kletssessie ♪ 
 

Op 8 maart waren 12 deelnemers (incl. hond) deelgenoot van opnieuw een historisch moment in de 

geschiedenis van Fanfare en Drumband E.M.M. Koningslust: De 1e EMM digitale kletssessie! 

• De 1e zoomsessie duurt 40 minuten, volgens organisator Jan Joosten kwam dit omdat hij 40 

jaar is...  

• De herstart na 40 minuten was niet zonder gevolgen… Emiel en Willem wisten de weg terug 

niet meer te vinden. Simone daarentegen kwam terug met een ‘halve emmer’ koffie en een 

lekker stuk Méélse vlaai. 

• Op het hoogtepunt waren er 12 deelnemers (incl. hond) 

• Er werd opnieuw kennis gemaakt; nieuwe (corona)looks - inclusief coronakapsels (of net niet 

meer) - en nieuwe brillen werden bewonderd.  

• Op de valreep genoten we van een supersnelle digitale rondleiding (in minder dan 2 

minuten) door het spiksplinternieuwe huis van Simone! 

• Een van de conclusies uit deze sessie: twee dingen tegelijk is voor de mannen onder ons niet 

te doen.  

• Andere conclusie: voor herhaling vatbaar! Maar het liefst willen we allemaal weer samen 

muziek maken! 

 
 

• Deze eerste editie bleek zeer succesvol! Sinds 8 maart staat deze digitale kletssessie 
wekelijks op de agenda. Maar we hopen toch dat we elkaar snel weer in levende lijve kunnen 
treffen op de maandagavond!  
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♫ Even wat ontspanning ♫ 
 
Waarom zou je in Godsnaam sporten als je weet dat… 
 
De uitvinder van de loopband stierf op 54-jarige leeftijd. 
De uitvinder van gymnastiek stierf op 57-jarige leeftijd. 
De wereldkampioen bodybuilding stierf op 41-jarige leeftijd. 
De beste voetballer ter wereld, Maradona, stierf op 60-jarige leeftijd. 
James Fuller Fixx is gecrediteerd voor het helpen starten van de Amerikaanse fitnessrevolutie door 
de hardloopsport populair te maken. Hij stierf aan een hartaanval tijdens het joggen op 52-jarige 
leeftijd. 
 
En daarentegen… 
 
De uitvinder van het merk Nutella stierf op 88-jarige leeftijd. 
De sigarettenmaker Winston stierf op 102-jarige leeftijd. 
De uitvinder van opium stierf op 116-jarige leeftijd, bij een aardbeving notabene. 
De uitvinder van Hennessey Liquor stierf op 98-jarige leeftijd. 
 
Hoe kwamen artsen tot de conclusie dat lichaamsbeweging het leven langer maakt? 
 
Het konijn springt altijd op en neer, maar het leeft maar 2 jaar en de schildpad, die helemaal niet 
traint, leeft 400 jaar. 
 

Dus rust, ontspan, blijf koel, eet, drink en geniet van het leven 🍻 😉🤪😉🥂 
 

EN… wist je dat… 
 
Muziek maken super positief bijdraagt aan je geestelijke (en fysieke) gezondheid?  
 
WANT… 
 

• Muziek maken activeert je complete brein en dat is goed nieuws, want deze prikkels zijn heel 
goed voor de vitaliteit van je brein.  

• In vergelijking met andere (creatieve) activiteiten, is er niets dat zoveel voordelen heeft voor 
het brein als muziek maken! 

• Zo is gebleken dat muzikanten over het algemeen een stuk socialer zijn dan niet-muzikanten.  

• Muziek maken helpt tegen stressvorming, want de bloeddruk verlaagt bij het luisteren naar 
muziek.  

• Muziek maken zorgt voor veel positiviteit, hoe jonger je begint, hoe groter het positieve 
effect op je brein. 

• Volgens Hoogleraar Neuropsychologie Erik Scherder, zouden veel wereldproblemen kunnen 
worden opgelost als we allemaal iets vaker muziek zouden maken.  

 

DUS…  

Pak je instrument uit de koffer, start alvast met oefenen en ben erbij als we straks weer 

samen mogen repeteren! 

Bron: https://onlineproduceren.nl/muziek-maken-5-redenen-waarom-het-zo-goed-voor-je-is/  

https://onlineproduceren.nl/muziek-maken-5-redenen-waarom-het-zo-goed-voor-je-is/
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♫ Muzikale bezigheidstherapie ♫ 
 

Tot die tijd hebben we op de volgende pagina’s wat andere muzikale bezigheidstherapie voor je 
verzameld. Veel plezier (en succes!). En hopelijk tot gauw!! 
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♪ Tot slot… ♪ 
 
Heb je nog een goed idee of een leuk stukje wat je graag in de volgende Notenkraker terug zou willen 
zien? Dat kan!  

 
Alle input kan opgestuurd worden naar vriendvanemm@outlook.com en dan zorgt de redactie van 
de Notenkraker ervoor dat dit in de volgende editie geplaatst wordt! Zoals ook al vermeld in de kop 
van deze editie, bestaat er ook voldoende mogelijkheid om zelf de pen in de handen te nemen en als 
gastredacteur een stukje aan te leveren! 

mailto:vriendvanemm@outlook.com

