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 December 2022   
 
 
 
 
 
 

 
Lees hier alle relevante en irrelevante informatie en alle vergeten en onopgemerkte zaken over 
Fanfare en Drumband EMM. De redactie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud 
van deze Notenkraker. 
De redactie staat altijd open voor tips. Zijn er geheimen waar wij van op de hoogte moeten 
zijn? Of wil jij een stukje schrijven voor de volgende editie? Heb je toepasselijke, leuke of juist 
compromitterende foto’s? Laat het dan weten aan iemand van de PR & Sponsorcommissie.  
Wij wensen u veel leesplezier. 
 
 
Sinds corona gaan fanfare en drumband weer in volle vaart vooruit. Er is alleen al erg lang geen 
notenkraker meer verschenen. Zo lezen we nu nog het verslag van de barbecue. Na de vakantie 
hadden we het druk met repetities voor het najaarsconcert. We liepen naar de troshoop met Sint-
Maarten en verwelkomden Sinterklaas. Enkele acties leverden ons een mooi bedrag voor de kas op. 
En binnenkort is het alweer Kerst. In deze notenkraker ook nieuws over de concertreis. Dus lees snel 
verder! 
 

♫ Laatste repetitie ♫ 

 
Na twee jaar in de vakantieperiode 
doorgespeeld te hebben vanwege ‘even 
geen corona’, waren de meesten toe aan 
een welverdiende rustperiode. Een halve 
repetitie was dan ook lang genoeg! Op 
het terras van Beej7 werd nog lang 
nagepraat onder het genot van een hapje 
en een drankje. 
 

 
De drumband had zich even afgezonderd 
en was zich aan het oriënteren op 
muziek voor na de vakantie. De 
fanatiekelingen! Samen met Patrick werd 
gekeken naar leuke muziek voor een 
kleine bezetting van 5 of 6 personen. 
Koen is helaas gestopt als spelend lid en 
Ivo is door werkzaamheden ook tijdelijk 
uit de running. Maar niet getreurd… er is 
nog genoeg leuke muziek voor kleine 
slagwerkensembles.  
Vol vertrouwen sloten de mannen van de drumband even later aan op het terras om de vakantie in 
te luiden. 
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♫ Barbecue ♫ 

 
Op een mooie zomeravond in juli, om precies te zijn: 
de 22e, vierden we de muziek, de gezelligheid en de 
vakantie tijdens de jaarlijkse barbecue. Anja en Thei: 
bedankt voor de gastvrijheid! 
Ook dank aan de organisatie, want drank en spijs was 
wederom prima verzorgd. 
Als extraatje hadden Pien en Cindy nog een hilarische 
quiz in elkaar gezet. Dus ook dank aan de quizmasters!  
Uit een vooraf door de leden ingevulde vragenlijst, 
haalden zij de meest opmerkelijke, vaak niet verwachte 
eigenschappen of daden van onze muzikanten. De 
groepjes moesten dan antwoorden wie zij dachten dat 
bij een bepaalde stelling hoorde.  

 

 
Voor wie het allemaal niet precies meer weet, volgt 
hierbij een korte opsomming: 
• Willem had de minste antwoorden ingevuld; 
• Cindy heeft ooit een eend vermoord; 
• Piet wil nog altijd viool leren spelen; 
• Huub bespeelt de meeste instrumenten; 
• Guus wil ook graag piano leren spelen; 
• Ivo pleegde fraude op het MBO; 
• Anja mag je nooit ergens voor wakker maken; 
• Chris belandde ooit in de vijver bij Hans Cox; 

• Chris was ook de veelpleger, want hij werd ooit wakker op een WC toen het feestje al lang was 
afgelopen; 
• Rens mag je wakker maken voor rijstevlaai van Jacobs; 
• Pim belandde ooit in de beek; 
• Jan moest overgeven bij de voordeur van de pastoor 
van Helden-Dorp; 
• Renske wil nog gebarentaal leren; 
• Charlotte wil nooit geen dode dieren meer voor de 
deur vinden; 
• Kevin kun je wakker maken voor spruiten; 
• Het grootste talent van Thei is tuinieren; 
• Inge denkt niet altijd goed na; 
• Het ergste voor William was toen hij bij de fanfare moest. 
Gelukkig is het bij de meesten allemaal nog goed gekomen, of er wordt nog aan gewerkt. 
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♪ Herfstconcert ♪ 

Het Herfstconcert verliep een beetje hectisch. 
Eerst viel het voorspeelgroepje van 
basisschool Avonturier uit. Ze hadden na de 
schoolvakantie nog niet genoeg kunnen 
oefenen. Vervolgens hadden we te kampen 
met een last-minute-uitval van Gé, onze 
cruciale saxofonist, die we gelukkig konden 
vervangen door Ankie Mofers. 
Patrick, de dirigent van de drumband, kreeg 
een ernstige jichtaanval en kon daarom niet 
lang blijven staan, zodat we op het laatste 

moment het hele programma op z’n kop hebben gezet. Eerst speelde de drumband alle nummers, 
zodat Patrick van de benen af kon, daarna was de fanfare aan de beurt. Ondanks alles werd het, 
volgens de meeste toehoorders, toch een succes. 
 

 

♫ Actie! ♫ 
 
Het najaar stond ook in het teken van de Spek-de-Kas-
actie, de ClubSupport-actie en onze eigen Vriendenactie 
die wederom zeer geslaagd is. Met dank aan al onze 
vrienden! 
 
Op het moment dat fanfare en drumband op feestelijke wijze de Sint binnenhaalden, stond Thei 
Peeters op een druilerig parkeerterrein bij de Jumbo-supermarkt om een cheque in handen te 
nemen. Het was de moeite waard: 362 euro en 55 cent was opgehaald. 
Het heeft dus wel wat opgeleverd: al het werk voor deze actie. Peter-Paul Timmermans heeft een 
mooi filmpje gemaakt van, massaal zijn er kaartjes verzameld die Rosan Verhaegh heeft ingescand en 
met zo’n tiental personen mochten we op een zonnige zaterdagmiddag wat eenvoudige deuntjes 
spelen bij de ingang van de supermarkt, wat ons nog eens 50 euro extra opleverde. Plus nog wat 
extra kaartjes die Rosan vervolgens weer mocht inscannen. 
 

 
 

De Rabobank heeft nog steeds veel leden onder onze leden, vrienden en fans, zodat ook hun Club 
Support actie ons het mooie bedrag van 320,64 opleverde. 
En dan zijn we ook nog met z’n allen langs de deuren geweest voor de Vrienden-actie. Waarvoor 
onze hartelijke dank. Want dankzij deze steun spelen we ook komen jaar in Koningslust weer een 
deun. 
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♫ Sintermerte en Intocht Sinterklaas ♫ 

 
November is traditiegetrouw de maand van de heiligendagen. Op 5 november was het koud en guur 
genoeg om over het weer te klagen, maar er werd weinig gemopperd. Van de Sprunk, die we 
tegenwoordig Beej7 noemen, ging het naar de Poorterweg en vandaar naar de Brentjes. Daar gingen 
we rechtsaf richting de Koningstraat waar de troshoop al lag te branden en waar we ons konden 
opwarmen bij het vuur, met oliebollen en erwtensoep. 
Sint-Maarten kwam niet opdagen, Sinterklaas vertoonde zich wel. Dus ontvingen we hem in uniform 
op zondag 20 november. Het weer opnieuw waterkoud, nu met dreigende motregen. Een lange tocht 
wilden we de goedheiligman besparen, dus van de parkeerplaats ging het naar de Poorterweg en dan 
meteen rechtsaf langs de voormalige school weer terug naar Beej7. 
 

 

♫ Ceciliafeest ♫ 

 
Voor ons als fanfare is Sint Cecilia verreweg de 
belangrijkste heilige die we in november 
herdenken. 22 november is de dag van de 
patroonheilige van de muzikanten, maar daar 
konden wij niet op wachten. We hadden immers al 
lang genoeg gewacht op een Ceciliafeest, dus 
vierden wij het op 18 november.  
De PretEMMers hadden groots uitgepakt met een 
pub-quiz van maar liefst acht rondes, georganiseerd door Jim Reinders. Het waren vragen die de 
hersenen zwaar lieten kraken.  
De Foetelears hadden gewonnen, naar eigen zeggen zonder te foetelen, al had menigeen daar 
twijfels bij. In werkelijkheid hadden ze vooral profijt van de muziekrondes en Peter-Paul. Hij wist niet 
alle vragen ter beantwoorden, maar wel genoeg om de groep te laten winnen, ondanks dat Rob pas 
op het eind van de quiz kwam opdagen. Toch heeft ook hij een belangrijke bijdrage geleverd door het 
juiste antwoord te geven op de pornovraag, waar Jim Reinders zich voor excuseerde. Die vraag zou 
hij niet zelf, maar zijn collega hebben verzonnen.  
De vraag bestond uit een technische beschrijving die we hier niet gaan herhalen. Voor de details 
verwijst de redactie graag naar Google. Tik dan in ‘Rusty Trombone’. Dat was het juiste antwoord. 
Van harte gefeliciteerd Dorothe, Peter-Paul, Marion, Rob en Marc! 
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♪ Jubilarissen ♪ 

 
Tijdens het Ceciliafeest werden traditiegetrouw de jubilarissen in het zonnetje gezet. Dat waren dit 
jaar Juul Joosten, Jannes Maas, Yannique van Megen, Thei Peeters en Elle Schreurs die 12,5 jaar lid 
zijn. Harm Caelers, Rens van Dommelen, Han Loozen en Rosan Verhaegh zijn al 25 jaar lid. Wim van 
Dommelen is 50 jaar lid en Frans Koch maar liefst 60 jaar! 
Allemaal van harte gefeliciteerd! 
 

 
 

♫ Hofkapel wint Liedjesaovend ♫ 

Het was wederom onze eigen Hofkapel die met de eer ging strijken tijdens de Liedjesaovend. Op 
vrijdagavond, 25 november, tijdens het jubileumweekend van De Brookhaze, kreeg hun liedje ‘De 
Queen’ de meeste punten. En de fotograaf kreeg de kans een mooi plaatje te schieten van de dames.  
Op 13 januari mag de Hofkapel naar het P&M Liedjesfestival in Baarlo. 
 

 
© Foto: Omroep P&M.  
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♫ Concertreis ♫ 

 
In 2023 staat weer een spetterende concertreis 
gepland. In het eerste weekend van oktober (30 
september en 1 oktober) gaan we een aantal mooie 
concerten verzorgen bij onze oosterburen. 
We beginnen op zaterdag bij Beej7, waar we per bus 
vertrekken naar Manderscheid. Daar hebben we ons 
eerste concert. De precieze invulling hiervan moeten 
we nog organiseren. 
We overnachten in de Jugendherberge in 
Manderscheid. Vanuit hier hebben we de avond vrij en 
kunnen we gezellig samen wat eten en drinken. 
De volgende ochtend vertrekken we richting Traben-
Trarbach. Hier verzorgen we een optreden op het 
Marktplatzfest. Voor de ervaren concert-reiziger: hier 
zijn we in 2013 ook geweest. Na het concert zullen we 

op ons gemak de terugreis inzetten richting Koningslust.  
Hebben jullie leuke anekdotes, foto’s, filmpjes of mooie verhalen, geef ze dan door aan de 
concertreiscommissie, of vul ze zelf aan op de besloten Facebookgroep: Concertreisvrienden Fanfare 
& Drumband E.M.M. Koningslust (https://www.facebook.com/groups/383853681717041). Mocht 
deze link niet werken, laat dat dan weten aan Anne, zij voegt je toe.  
 
Namens de concertreiscommissie, Gerard van Bommel, Jan Joosten, Chris Kurvers, Simone Loozen, 
Anne Teeuwen, Inge Verhaegh 
 
 
  

https://www.facebook.com/groups/383853681717041
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♫ Wist je dat… ♫ 
 

• …Jannes vond dat Dorothé tijdens de gezellige barbecuekwis geen foto's mocht komen 
maken? Want ze zou naar hun antwoorden komen ‘spienzen’. 

• …het bouwpakketservies niet bestand was tegen hongerige mensen? Thei had nog geen 
stukje vlees in de mond en zijn mes was al gesneuveld. 

• …op de vraag ‘wie zou er graag gebarentaal willen leren?’, Huub als antwoord gaf: dat kan 
alleen maar een doofstomme zijn... 

• …Thei op de vragenlijst had ingevuld dat anderen zijn talent mochten invullen? Zogezegd, zo 
gevraagd. De antwoorden waren onder andere: tuinieren, groene vingers, diepzeeduiken, 
geld tellen… maar de leukste was "zwijgen". Want zo lichtte Pien toe: je talent is inderdaad 
zwijgen, je hebt dan ook gezwegen door niks bij die vraag in te vullen. 

• Wist je dat n.a.v. de antwoorden sommigen zich afvroegen of er leden geroyeerd moesten 
worden? Overgeven bij de pastoor (jaja ook al was het jaren geleden, dit kan echt niet!), 
spieken op het MBO, ergste keuze geweest om bij de fanfare te gaan… 

• …het ook hilarisch was om te zien dat er leden vals beschuldigd werden? Piet en fraude op 
het MBO? Neeeee das vals beschuldigen. Terwijl de andere teams het wel goed hadden, tot 
grote verbazing van Ivo K. 

• …Anja Peeters, ook al werkt ze soms in de nacht, ‘s nachts absoluut nergens voor wakker 
gemaakt mag worden?  

• …Kevin Peeters dan 's nachts zelf de spruiten moet klaarmaken, daar kun je hem namelijk 
wakker voor maken. 

• …Jannes Maas al voorafgaand aan de kwis inschatte dat hij er fysiek én geestelijk vermoeid 
van zou raken? 

• …Guus Bogers, Gijs en Sofie van 
Bommel ook goed meededen met 
de kwis en tussentijds fijn samen 
gespeeld en gegeten hebben? 

• …na afloop van de barbecue bleek 
dat iemand zijn laatste bier niet 
had gehad? Er zat nog precies 1 
glas in het vat! 

• …we de kinderen van de 
basisschool blij hebben kunnen 
maken met diverse schorten die we 
tegenkwamen tijdens het opruimen 
van ons materialenhok?  

• …de serenade die we bij de dienstenveiling van CV de 
Brookhaze hadden aangeboden is gekocht door een van onze eigen 
leden? En dat we daarom op een zonnige zaterdagochtend een 
serenade mochten brengen aan de jarige Nelke Hoeijmakers?  
• …na de serenade de paniek binnen de familie Maas toesloeg? 
Want er was niet genoeg koffie en vlaai. Gelukkig was zoon Jannes, 
de koper van de serenade, hier al op voorbereid, zodat we toch 
allemaal werden verwend met koffie en vlaai!  
• … Patrick Vlassak, dirigent van onze drumband, in het 
huwelijksbootje is gestapt met zijn Sandra? En dat de fanfare hem 
daarom tijdens de repetitie kwam verrassen met een ‘Lang zullen ze 
leven’?  

• …we tijdens de spek de kas actie bij Jumbo Panningen voor het eerst ons eigen 
promotieteam bij ons hadden? Samen hebben ze voor een koffer vol vouchers gezorgd! 
Chapeau!  
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 Kerstwandeling  

 
Ondanks de regen had de Kerstwandeling op woensdagavond 21 
december niet over gebrek aan publiek te klagen. Als fanfare hadden 
we ons opgesplitst in twee groepen, zodat de wandelaars twee keer 
van onze muziek konden genieten en wij dubbel zoveel publiek 
kregen. En natuurlijk liet ook Wim Vullers zijn draaiorgel klinken.  
Bij de groep bij de ingang van Beej7 was het bij vlagen druk. Vooral 
aan het begin, omdat hier de wandeling begon, zoals aangekondigd. 
Na afloop van de wandeling kwam iedereen weer voorbij om in het 
dorpshuis nog iets te drinken. Ook bij de swingers in het 
Vlakbroekpark was het gezellig. Daar konden mensen zich verkleden 
als ezel, Maria of koning en zo in een kerststal op de foto. Kinderen 
waren er Marshmallows aan het roosteren boven een vuurtje.  
De wandelaars konden bij de kerk naar binnen waar Konzagro zijn 
kerstrepertoire liet horen en bij de school naar binnen om 
kerstversieringen te kopen die door de kinderen gemaakt werden. De 

opbrengst is voor het nog aan te leggen speelterrein bij de school.  
Het werd een groot succes. Alle werkjes waren 
uitverkocht. En de muzikanten bij de ingang van Beej7 
die de hele avond de appetijtelijke wafels mochten 
ruiken die naast hen werden gebakken, hoefden na 
afloop geen wafels meer te kopen. Bijna 400 wafels 
waren verkocht. En daarmee was alles op. 
 
Het was de eerste keer dat Koningslust een 
kerstwandeling organiseerde. Maar liefst zes partijen en 
verenigingen trokken hiervoor gezamenlijk op. 
Basisschool Avonturier, Stichting Natuurpark Vlakbroek, 
zangkoor Konzagro, Beej7, Werkgroep Kerstsfeer 
Koningslust en natuurlijk Fanfare en Drumband EMM. 
 
 
 
 
 

De Kerstwandeling was een uitgelezen  
moment om ook de jeugdige spelers mee  

te laten spelen. Guus en Gijs, bedankt!  
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♫ Muziekbaby’s ♫ 

Geboren: Lily, dochter van Peter-Paul Timmermans en Rosan Verhaegh.  
 

 
 

 

♪ Voor in uw agenda: ♪ 

2023: 

• 5 februari Receptie CV de Brookhaze  

• 12 maart Voorspeelmiddag 

• 13 maart  Jaarvergadering 

• 26 maart Voorjaarsconcert  

• 6 mei   Plantenactie  

• 11 juni   Kolck concert Broekhuizenvorst 

• 24 juni  Jeugdvierdaagse 

• 10 juli  Laatste repetitie voor de zomerstop 

• 14 juli  Barbecue 

• 4 september eerste repetitie na zomerstop 

• 30-9 en 1-10 Concertreis 

• 29 oktober Jeugdorkesttreffen (JOT) 

 

• 2024  Promsconcert 

• 2025   80-jarig Jubileum EMM/GONA 
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♪ Tot slot… ♪ 
 

Wij wensen u allen geweldige kerstdagen en het allerbeste voor een 
gezellig, gezond en vooral muzikaal 2023.  
Heb je nog een goed idee of een leuk stukje dat je graag in de volgende 
Notenkraker terug zou willen zien? Dat kan! Stuur een appje naar Marc 
of mail een artikel, berichtje, foto of filmpje naar 
info@marcvandersterren.nl. Of naar iemand anders van de PR-
commissie. 
En zijn er fans van EMM die plaatjes of filmpjes kunnen schieten tijdens 
ons optreden? Dan ontvangen wij die ook heel graag. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colofon 
Deze notenkraker is samengesteld door de PR-commissie van Fanfare en Drumband Eendracht Maakt 
Macht te Koningslust, bestaande uit de leden Bas Lemmen, Harm Caelers, Renee Janssen, Jan Joosten, 
Marc van der Sterren, Dorothe Verhaegh 

mailto:info@marcvandersterren.nl

